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PÄÄkiRJOiTUS

Alueista. Senaatintori on Engelin eetos, turis-
tien tungos ja koulutuksemme alkukoti. Kallio 
on halpa humala eli kaupungin boheemi sielu. 
Punavuoreen ei ole varaa, ja on se muutenkin 
liian hip. Kontulaan ei kukaan halua, Vuosaa-
reen vielä vähemmän. Pohjois-Helsinki se vasta 
on ankea – ja sinne olen kotiutunut.

Kuvitelmista. Intellektuelli Helsinki, se on 
Eurooppa! Ovi maailmaan, menneeseen, tähän 
hetkeen ja tulevaan. Kosmoksessa Saarikosket ja 
Salamat. Coronassa Kaurismäet. Astelen samaa 
katukivetystä kuin sydämeni suuret suomalaiset.

Todellisuudesta. Päädyin Oulusta Oulunkylään. 
Katsoin 600 kilometriä pohjoisesta, Helsinki oli 
valtava ja tuntematon. Sittemmin se on silmissä-
ni kutistunut ja muuttunut arjeksi. Se on vieras, 
se on koti. Kaunis silloin, kun se kauniin puolen-
sa tahtoo näyttää. Ja helppo, kunhan vain oppii, 
mihin kulkuvälineeseen täytyy hypätä päästäk-
seen perille.

Käkriäinen kiittää kuluneesta vuodesta ja 
 hengähtää nyt hetken Helsingissä. Kaupungissa, 
joka on meille kaikille yhteinen, mutta jokaisel-
le omanlaisensa. Yksi ja monta: Helsingin sisällä 
kotikaupunkeja on 620 982 erilaista ja tulokul-
mia enemmän kuin on ilmansuuntia. Tässä leh-
dessä muutamia esimerkkejä niistä.

Rosa Ala-aho

K a t k e l m i a 
ko t ikaupung i s t a

Päätoimittaja oulunkyläläisen huoltoaseman pihalla.
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henkilö

Kuva: Heini Lehväslaiho

Ajatuksista tekoihin

Teksti: Krista Lehtonen

Toisinkoisen voittanut kirjailija Satu Taskinen tutkii 
alitajuista tekojen takana ja ammentaa inspiraatiota 
Wienistä. 

Satu Taskisen (s. 1970) ura kirjailijana on 
alkanut vahvassa myötätuulessa. Esikoisteos 
Täydellinen paisti (2011) voitti Helsingin 
Sanomain kirjapalkinnon ja toinen romaani, 
Katedraali (2014), on myös saanut hyvän 
vastaanoton. Katedraali niitti kunniaa myös 
helsinkiläisiltä kirjallisuudenopiskelijoilta, kun 
sille myönnettiin historian ensimmäinen palkinto 
vuoden parhaana toisinkoisena. 

Vaikka kirjoittaminen on Taskisella selvästi hal-
lussa, hän ei löydä yksiselitteistä syytä kirjoitta-
miselle. ”Se on osittain sattumankin asia. Silloin 
kun mä olin ihan pieni lapsi, pidin hirveästi kir-
joista esineinä. Kirjahylly oli ihanan näköinen. 
Kirjoitin paljon jo silloin, jotain päiväkirjoja. 
Näin aikuisena sitten on ollut tällainen ilmaisun 
ja asioiden selvittämisen halu”, hän kertoo.

Taskinen on tehnyt töitä aikuiskouluttajana, min-
kä lisäksi hän on kirjoittanut esimerkiksi arvos-
teluja ja kolumneja eri julkaisuihin. Nimen-
omaan kaunokirjallisuuden kirjoittamisen pariin 
hän kertoo löytäneensä sen sisältämän tunnela-
tauksen vuoksi: ”Kaunokirjallisuudessa ajatuk-
set ja tunteet on erilainen työväline kuin vaikka 
esseissä. Niissä painottuvat eri asiat.”

Kirjoittaminen toimii Taskiselle eräänlaise-
na muottina päässä pyöriville ajatuksille, jotka 

paperilla saavat selkeän muodon. Taskinen ker-
too pitävänsä kirjoittamisesta erityisesti siksi, 
että kirjoittamisen kautta itseilmaisu onnistuu 
niin kirjoittajan kuin lukijankin ollessa omis-
sa oloissaan. ”Kenenkään ei ole pakko lukea, 
jos ei halua. On vapaus kirjoittaa mitä kirjoit-
taa, kukaan ei keskeytä, samoin kun lukijalla on 
vapaus lukea tai olla lukematta. Kirjoittaminen 
on sikäli stressivapaa ilmaisumuoto.”

FilOSOFiA JA Wien

Katedraalin teemat ovat suuria: mitä tehdä elä-
mällä ja kuinka selvitä siitä. Teoreettista filoso-
fiaa opiskellut Taskinen kertookin ajattelevansa 
paljon ja pitävänsä asioiden pohtimisesta. Filo-
sofiasta hän ammentaa inspiraatiota ja ajatuksia 
omaan työhönsä. 

Filosofian vaikutus näkyy hänen romaaneis-
saan myös henkilöiden ajattelun mekanismeissa. 
Etenkin tiedostamattoman synnyttämät ajatukset 
kiinnostavat Taskista, sillä niihin ihmisten teot ja 
maailmankuvat pohjautuvat: ”Kukaan ei ajattele 
ihan toisella tavalla kuin muut. Ihmiset ovat yti-
messään tunteineen ja tarpeineen hyvin saman-
kaltaisia.”

Taskinen haluaakin teoksissaan pohtia ihmisten 
maailmankuvien rakentumista ja ajatusten voi-
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henkilö henkilö

maa. Taskisen teokset ovat yhdenpäivänromaa-
neja, joissa kerrontaa vie eteenpäin päähenkilöi-
den sisäinen monologi. Kerrontatekniikka tuo 
esiin ajatusten ja tekojen välisen yhteyden. 

”Ihmisten teot syntyvät ajatusten, uskomus-
ten ja tunteiden verkostosta.  Moraali ja etiikka 
syntyvät näiden pohjalta. Sodankin kuvitellaan 
olevan tietyssä tilanteessa oikein: ihmiset ovat 
vakuuttuneita siitä, että näin tämän vaan kuuluu 
mennä”, Taskinen kuvailee. Juuri tekojen jär-
kyttävien seurausten takana olevat ajatukset on 
kirjailijan mielestä tärkeää löytää ja tuoda päi-
vänvaloon.

Henkilöiden väliselle katkeruudelle, tiuskimi-
selle ja epätietoisuudelle on kuitenkin olemassa 
syynsä. ”Eläminen on dynaamista. Merkitykset 
muuttuvat tunnetilan mukaan. Asiat, kuten pöy-
dälle jätetty muropurkki, ärsyttää huomattavasti 
vähemmän iloisena kuin silloin, kun olen väsy-
nyt tai peloissani”, Taskinen kuvailee. ”Kirjan 
henkilöt ovat sellaisia kuin ihmiset oikeastikin 
ovat: yrittävät parhaansa ja menevät tunnetilo-
jensa ohjaamina.”

Kirjan päähenkilö Tea kärsii romaanissa kovis-
ta kivuista. Usein Tean sairauden vakavuus näyt-
täytyy lukijalle vasta toisten puuttuessa Tean toi-

Kirjoittaessaan Taskinen ei kuitenkaan ajatellut 
kirjoittavansa kritiikkiä materialismista, vaikka 
nyt jälkeenpäin tarkastellessa siltä ehkä tuntuu-
kin. ”Kirjoittaessa oli lähtökohtana henkilö, jol-
la on aika ambivalentti suhde tavaraan. Siinä oli 
Tean turva ja myös kaaos.” 

kATeDRAAlin RAPiSTUMinen

Romaanin nimi Katedraali on selkeän sym-
bolinen. Kun Taskinen tiesi alkavansa kirjoit-
taa uskosta, tuli Wienin katedraalista sille ver-
tauskuva: ”Kun tiedän, mistä teemasta kirjoitan, 
alkaa siihen liittyvät asiat tulla joka paikassa 
vastaan. Jos on esimerkiksi itse menossa osta-
maan käsilaukkua niin yhtäkkiä huomaakin kau-
pungilla, että kaikilla on käsilaukut. Käyn itse 
usein Stephansdomin katedraalissa ja tykkään 
sen tunnelmasta, ja niin sekin sitten soluttautui 
tarinaan aika hyvin.”

”Kun aloitin kirjoittamaan, tiesin, että tästä tulee 
surullinen kirja”, hän jatkaa. ”Tiesin kirjoittava-
ni elämän uskosta ja sen hiipumisesta, sekä tee-
moista, jotka liittyvät ihmisen elämän muuttumi-
seen tai katumiseen.” 

Idea syntyi tämän hetken maailmaa tarkkailemal-
la. Siinä missä katedraalin rakentamisen aikana 
ihmisillä oli vielä valtava usko tulevaisuuteen, 
tämän hetken Euroopassa tulevaisuudenusko on 
murentunut. Taskinen on huomannut, että medi-
assa puhutaan jatkuvasti maailmanlopusta ja 
siitä, millaisen maailman kukin sukupolvi jät-
tää nuoremmille ihmisille: ”Onko tulevaisuutta 
ja minkälainen se on – nämä ovat kaikki uskon 
kysymyksiä ja sopivat tarinaan. Henkilöt pohti-
vat, rakennetaanko tulevaisuutta, vai heitetään-
kö vaan menemään. Ilmastoakaan kun ei voida 
pelastaa, ja kaikkea on aina liikaa tai liian vähän. 
On koko ajan jokin uhka ja pelko.”

Katedraali liittyy myös vanhenemisen ja rapis-
tumisen teemaan. Tean elämä on romaanissa 
suistunut raiteiltaan, mikä heijastuu myös hänen 
fyysiseen olemukseensa. Taskinen kertoo kir-
joittamisen aikoihin perehtyneensä paljon kehon 
vanhenemisen mekanismeihin ja kehon huol-

tamiseen: ”Siitäkin tulee koko ajan niin paljon 
tietoa. Kehon huoltamisesta on tehty projekti. 
Päähenkilö ei tieten tahtoen päästänyt itseään 
sellaiseen kuntoon, mutta ei lopulta enää vain 
jaksanut pitää huolta itsestään uskon hiipuessa.”

Ihmiset korjaavat ja rakentavat koko ajan paitsi 
kehoaan, myös yhteiskuntaa. ”En tiedä, ovatko 
ihmiset lajina muuttuneet tai ovatko tulleet jär-
kevämmiksi, mutta tilastollisesti tällä hetkellä 
on vähemmän murhia kaupungeissa ja vähem-
män sotia verrattuna väkilukuun kuin ennen. 
Jollain tavalla on menty eteenpäin”, Taskinen 
sanoo. ”Katedraaliakin rakennettiin monta sataa 
vuotta, ja jokainen sukupolvi jätti siihen jälken-
sä – sekin oli siis projekti. Näin ollen katedraali 
liittyy ihmiseen, sukupolviin ja kehittymiseen.” 

TOiSinkOiSen JÄlkeen

Toisinkoisen palkintogaalassa Taskinen vaikut-
ti onnelliselta ja liikuttuneelta saadessaan ottaa 
palkinnon vastaan. Taskinen kertookin kotimai-
sen kirjallisuuden opiskelijoilta saadun palaut-
teen olevan erityisen arvokasta. Hän uskoo luke-
misen olleen huolellista isossa raadissa, jossa 
kiinnostus tekstiin sekä avoimuus sitä kohtaan 
ovat poikkeuksellisen suuria. 

Elämä jatkuu kuulemma Toisinkoisen jälkeen-
kin. Taskinen kirjoittaa trilogiaa, ja sen kolmas 
osa on jo työn alla. Muuta Taskinen ei osaa tule-
vaisuudestaan sanoa. Uusi kirja on valmistumas-
sa samaa tahtia kuin Katedraalikin, jonka kirjoit-
tamiseen meni noin kaksi vuotta. Ensimmäisen 
kirjan ilmestymisen, oman äänen ja sopivan kus-
tantajan löytymisen jälkeen, Taskinen on voinut 
keskittyä rauhassa romaaniensa kirjoittamiseen. 

”Välillä pitää kuitenkin käydä maailmassa, ettei 
ihan käperry”, hän naurahtaa.

Taskinen asuu Wienissä jo viidettätoista vuot-
ta, ja kaupungin vaikutus on nähtävissä hänen 
romaaneissaan. Niin Täydellisen paistin kuin 
Katedraalinkin tapahtumat sijoittuvat itävalta-
laiseen kulttuurikaupunkiin. Taskista on kiitel-
ty hänen romaaniensa eurooppalaisesta otteesta. 

Taskisen mielestä Wieniin on luontevaa sijoit-
taa perinteisiä eurooppalaisia teemoja, joista hän 
itsekin kirjoittaa. Näihin kuuluvat esimerkiksi 
eriarvoisuus, eurooppalaisen ihmisen syyllisyys 
ja kamppailu hyvästä elämästä. 

Wienin inspiroivuudesta verrattuna Helsinkiin 
Taskinen ei osaa sanoa sen tarkemmin: ”Kyllä se 
siihen liittyy, että asun täällä. Jos asuisin jossain 
muualla, niin tuskin olisin siellä alkanut kirjoit-
taa Wienistä. Ehkä kirjoittaisin Helsingistä, jos 
olisin siellä pidemmän aikaa.”

TUnneTilOJenSA OhJAAMAT

Katedraalin tapahtumat sijoittuvat päivään, jol-
loin vietetään perheen nuorimman tyttären, 
37-vuotiaan Kerstinin, hautajaisia. Katedraa-
lin henkilöt kuuluvat kaikki samaan perheeseen, 
mutta ovat toisilleen etäisiä ja katkeria. Kukin on 
omalla tahollaan yksinäinen suuren surunsa kes-
kellä. 

mintaan ja tarjoutuessa tekemään asioita tämän 
puolesta. ”Rakennan kirjoituksen maailmaa niin, 
että yhden henkilön subjektiivinen maailma ja 
muiden henkilöiden maailma ovat kommunikaa-
tiossa”, Taskinen kertoo. ”Muiden henkilöiden 
maailmasta tulee rajoja ja reaktioita. Se on myös 
se realiteetti, missä mekin elämme: ihmiset tar-
vitsevat aina itsestään palautteen. Maailman ja 
yksilön vuorovaikutussuhde on hirveän kiinnos-
tava.”

Tean tekemisiin puuttumalla perhe osoittaa välit-
tämistä. Vaikka romaanin henkilöt tuntuvat elä-
vän elämäänsä turvallisen välimatkan päässä 
toisistaan, yrittävät he kuitenkin pitää huolta toi-
sistaan. Taskisen mukaan kirjan henkilöt haluai-
sivat usein olla toistensa tukena, mutta eivät aina 
eri syistä pysty siihen. 

Päähenkilö Tea on keräilijä, hamstraaja, joka ei 
ole osannut luopua muistoja sisältävistä tavarois-
taan. Päähenkilö onkin päätynyt entisestä aivan 
tavallisesta varakkaan ihmisen elämästä tilantee-
seen, josta ei enää pääse omin avuin pois. Vasta 
ulkomaailman reagointi herättää Tean unestaan. 
”Eihän Tea ollut itse päättänyt hamstrata liikaa 
tavaraa. Hän vain päätyi pisteeseen, jossa hän 
herää siihen, että hetkinen, en enää mahdu edes 
kotoani ulos”, Taskinen tarkentaa.

”Kun aloitin kirjoittamaan, tiesin, että tästä tulee 
surullinen kirja.”

Kritiikki Satu Taskisen romaanista Katedraali 
sivulla 30.
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Kuvat: Jasper Kaarna

kUviA kUviA
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tusta. Aavikon tyttärien tarinaa, jossa kapinoiva 
Khadija lopulta hyväksyy vaimon roolin, on tul-
kittu väärin järjestetyn avioliiton ja moniavioi-
suuden puolustukseksi. Farahin tarkoituksena on 
ollut ennemminkin kertoa asioista totuudenmu-
kaisesti: ’’Harva nainen kyseenalaistaa kohta-
lonsa. Kyseenalaistaminen on helppoa, kun sii-
hen on välineet, mutta aavikolla minäkin olisin 
varmaan sopeutunut.’’

Elämä kahden kulttuurin välissä on vaatinut 
tasapainoilua, mutta identiteettikriisit ovat nyt 
takanapäin. Suomalainen yhteiskunta ja somali-
yhteisö asettavat naista kohtaan erilaisia odotuk-
sia. Oman roolinsa Farah näkee sovittelijana. Se 
on kuitenkin vaikeuttanut arkaluontoisten asioi-
den, kuten raiskausten, käsittelyä. 

kAUPUngiSSA kAUPUngiSSA

Kun kirjailija Nura Farah saapui Helsinkiin 
13-vuotiaana, lama-ajan koulumaailma oli jul-
ma. ’’Minusta puhuttiin kolmannessa persoo-
nassa, vaikka istuin vieressä. Opettajat arvelivat, 
että minua yritettiin provosoida. Yritin kuitenkin 
olla niin näkymätön, että monet varmaan luu-
livat, etten ymmärrä. En pystynyt puolustautu-
maan kiusaajia vastaan suomen kielellä’’, Farah 
muistelee. 

asuva nigerialaiskirjailija Chimamanda Ngozi 
Adichie on ollut tärkeä esikuva. ’’Kirjallisuus 
auttaa ymmärtämään, että monet vaikeatkin asiat 
ovat universaaleja. Länsimaissa usein unohde-
taan, että asiat eivät ole aina olleet hyvin”, hän 
kertoo.

Ajatus omasta romaanista alkoi kypsyä melkein 
viisi vuotta sitten. Kirjoittaminen ei vaatinut 
irtiottoa arjesta: Farah kirjoitti viikonloppuisin 
ja lomilla. Tämä toki heijastui kirjoitusprosessin 
kestoon. Vaativa kirjailija halusi myös jatkuvasti 
parannella tekstiään.

Aavikon tyttäret sijoittuu 1960-luvun itsenäi-
syyttä edeltäneeseen paimentolaismaailmaan, 
joka vaikuttaa kaukaiselta istuessamme itähel-
sinkiläisen kahvilan hälyssä. Paluussa aikaan 
ennen jälkikolonialististen ristiriitojen puhkea-
mista onkin nostalgiaa. Eläytymisessä siihen 
auttoivat YouTube-videot, valokuvat ja äidin 
kertomukset. ’’Kirjablogeissa aavikon kuvausta 
on kiitelty, kun taas äitini sanoo, että käsitykse-
ni on liian romanttinen. Joskus koen, että elän 
väärällä aikakaudella. Ehkä minun olisi pitänyt 
olla Somalian itsenäistymisen aikaan eturinta-
massa.’’

Farah arvelee, että tasa-arvosta kiinnostuminen 
on jossain määrin Suomessa asumisen vaiku-

Nura Farah 
(s.1979) muut-
ti Mogadishus-
ta Helsinkiin 
13-vuot iaana . 
Hän on koulut-
tautunut laboran-
tiksi ja työsken-
telee Evirassa. 
Aavikon tyttäret 
(2014) on hänen 
esikoisromaa-
ninsa. Farah kir-
joittaa suomeksi.

Paluu juurille
Somaliaan sijoittuvan romaanin kirjoittaminen on 
ollut nostalginen kokemus helsinkiläiskirjailijalle.

Teksti: Katja Korva
Kuva: Dorit Salutskij

’’Kyseenalaistaminen on 
helppoa, kun siihen on 
välineet, mutta aavikolla 
minäkin olisin varmaan 
sopeutunut.’’

”Tietynlainen itsesensuuri on päällä. Pelkään, 
että tekstejäni käytettäisiin leimakirveenä soma-
liyhteisöä vastaan. Kritiikin pitäisi tulla mielel-
lään sisältä päin, mutta luulen, että aika ei ole 
vielä kypsä”, hän kertoo. Toisaalta Farah on saa-
nut ilokseen huomata, että nuorille somalimie-
hille keskustelu naisen asemasta on tervetullutta.

Aiheita seuraavaa romaania varten olisi pal-
jon, mutta haasteena on suomenkielisen Soma-
liaa käsittelevän lähdekirjallisuuden vähäisyys. 
Peik Johanssonin Operaatio Somalia on tul-
lut tutuksi, ja Farah suunnittelee myös Helsingin 
yliopiston tutkijoiden haastattelemista. Histo-
riaan perehtyminen on ollut terapeuttista: ’’Voi-
sin kuvitella kirjoittavani Helsinkiin sijoittu-
van romaanin, mutta nyt on ollut ihanaa palata 
Somaliaan.’’

Tuolloin hän ei vielä haaveillut kirjan kirjoitta-
misesta, mutta alkoi pitää päiväkirjaa suomek-
si. ’’Ehkä ajatuksena oli käyttää omia kokemuk-
sia joskus hyväksi. Minulle syntyi näyttämisen 
halu.’’

Siirtolaisista ja holokaustista kertovaan kir-
jallisuuteen tutustuminen oli Farahille avarta-
va kokemus. Erityisesti osittain Yhdysvalloissa 
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kOlUMni kOlUMni

Minun Helsinkini on täynnä tarinoita ja muisto-
ja. Se on täynnä mielikuvia, hajuja ja ääniä, joi-
ta ei voi olla kantamatta mukana. Helsinki on 
minun elämänkokemukseni, olkoot nuo koke-
mukset sitten kuinka karvaita tai ihania tahansa. 

Helsinki on minulle selviö ja siksi siitä on vaikea 
sanoa mitään yleisellä tasolla. Minun on lähes 
mahdotonta lähteä vertaamaan tai suhteuttamaan 
sitä johonkin toiseen pääkaupunkiin maailmalla. 
Helsinki on iho, joka on minussa kiinni. Se on 
kaikkialla minun ympärilläni. 

Kotikaupunkiini on aina kuulunut oleelli sesti 
meri. Meren läheisyydessä olen asunut, sen 
äärelle olen hakeutunut ja sen  läheisyydes  sä 
olen lähes kaikki elämäni keskeiset tapahtumat 
 kokenut. 

rintoja. Vaikka patsas oli eloton, siinä lepäsi 
lupaus tulevasta, jostain sellaisesta mitä emme 
vielä ymmärtäneet odottaa tai toivoa. 

Eikä kulunut kauaakaan, kun jo vietimme vap-
pua kaljoittelun merkeissä samassa puistossa. 
Joskus illanvietot menivät tyttöjä vikitellessä, 
toisinaan tapellen. Muistan monta iltaa jolloin 
jonkun sitä kerjänneen päähän lyötiin ruskea bis-
seflinda. Teini-ikä oli paikoitellen liiankin kiih-
keä, se särkyi monta kertaa kuten kaljapullotkin. 
Kaikki muistot kotikaupungista eivät ole mielui-
sia. 

Yläasteen ja lukion jälkeen oli yksi velvollisuus 
vielä jäljellä: armeija. Sekin piti tietysti suorittaa 
Stadissa. Siviilipalvelusta pidin pitkään vaihto-
ehtona, mutta silloinen tyttöystävä odotti Laut-

kadyyneille on joukkohaudattu suuria määriä 
punaisia. Tuon joukkohaudan päällä juoksente-
limme kiväärit kädessä 6 kuukautta. Näin jälki-
käteen se tuntuu irvokkaalta. 

Santiksesta mieleeni on jäänyt eräs toinenkin 
paikka. Pieni rantakaistale, jota kutsuttiin tutta-
vallisesti vitutuspisteeksi. Pisteeltä saattoi näh-
dä Helsingin silhuetin kaikessa komeudessaan. 
Muistan kuinka usein iltaisin kaupungin valot 
paloivat kirkkaina ja kutsuvina. Siihen aikaan 
kaikki muukin tuntui olevan samaan aikaan 
lähellä ja kaukana.

Tämä tapahtui viimeistään siinä vaiheessa, kun 
perin itselleni tuon ränsistyneen, punamultai-
sen runoilijamökin. Hökkelin, joka rakennettiin 
sodan päätyttyä, Koiton raittiusseuran toimesta, 
juuri niistä materiaaleista, joita sattui olemaan 
tarjolla. Siellä kirjoitin mm. suuren osan viimei-
simmän kirjani runoista. Mökki muistuttaa hie-
man Helsingin lippakioskeja ja sen onkin piirtä-
nyt kaupunginarkkitehti Hilding Ekelund, joka 
on suunnittelut myös samaiset kiskat. 

Vanhankaupungin alue on entistä kalastajien ja 
työläisten asuinympäristöä, jossa pimeä viina ja 

K a u p u n g i n 
s y n t y s i j o i l t a
Teksti: Harri Hertell 

Alue on minun piilopaikkani, maaseutu sekä 
saaristo samaan aikaan, kaikki keskellä Stadia.

Myöhemmin ammattikorkeaopiskelijana olin 
ensimmäistä kertaa tapaamassa tulevan vaimoni 
vanhempia Hertsikassa. Ensimmäisen yhteisen 
päivällisemme jälkeen kävelimme rauhallisesti 
Viikin metsäpoluilla lähellä Vanhankaupungin 
lahtea. Yritin epätoivoisesti tehdä vaikutuksen 
uuteen ihastukseeni luettelemalla hänelle lintu-
jen latinankielisiä nimiä. Ilmeisesti ornitologiset 
taitoni tekivät vaikutuksen, sillä jo muutaman 
vuoden päästä meidät vihittiin lapsuuteni Tähti-
torninmäellä. Hääkuvissa näkyy taustalla samat 
ruotsinlaivat, joiden lähtöä ja saapumista olin jo 
lapsuudessani seurannut.

Vaimoni kautta sain kunnian myös tutustua 
appiukkooni, nuoruuteni runousinnon herättä-
neeseen sanataiteilijaan. Usein kävimme yhdes-
sä hänen pienellä mökillään Lammassaaressa, 
lähellä paikkaa, johon Helsinki yritettiin perus-
taa vuonna 1550. Kukaan ei silloin kuitenkaan 
tullut tarkistaneeksi, että Vanhankaupungin sel-
kä on äärimmäisen matala ja näin ollen myös 
sopimaton laivaliikenteelle. Kaupunki siirrettiin 
nopeasti toisaalle.

Lammassaaresta ja koko Vanhankaupungin 
alueesta on sittemin tullut tärkeä osa Helsinkiäni. 

pikkurikokset eivät olleet koskaan kovin kau-
kana. Lammassaaren naapurisaari Kuusiluoto 
toimi pitkään Karlssonien maineikkaan kalas-
tajasuvun kotisaarena, jonka kautta tuhannet pir-
tulitrat löysivät tiensä kaupunkilaisten teekup-
peihin kieltolain aikana. Kuusiluodon vieressä 
sijaitsevalla piskuisella Kokkoluodolla on edel-
leenkin Karlssonien suvun hallussa oleva pieni 
kalastajamaja. Kalastusta tai salakuljetusta suku 
tuskin enää harjoittaa, mutta mökki on edellään 
paikoillaan muistuttamassa entisistä ajoista.  

Tänä päivänä Vanhankaupungin alue edustaa 
minulle ja monelle muullekin rauhallisuutta. 
Siellä asuu paljon lapsiperheitä ja opiskelijoita. 
Se on Arabian kasvamisen myötä myös jälleen 
uudenlaista Helsinkiä, minun nykyistä henkis-
tä kotiseutua, jonne on helppo vetäytyä pohdis-
kelemaan ja saunomaan. Alue on minun piilo-
paikkani, maaseutu sekä saaristo samaan aikaan, 
kaikki keskellä Stadia. Toisinaan, kuten myös 
tänään, tulen saarelleni kirjoituskoneeni ääreen 
naputtelemaan runoja, hahmottelemaan tarinoi-
ta, Helsingistä, Itämeren tyttärestä, jonka tarinat 
eivät koskaan lopu, tule valmiiksi kirjoittamalla. 

Helsinki on iho, joka on minussa kiinni.

tasaaressa ja armeija oli yksinkertaisesti nopein 
tapa päästä pahasta. Lähdin Santahaminan saa-
relle asevelvollisuuden vangiksi, paikkaan jossa 
punaisia pidettiin Helsingin valloituksen jälkeen 
leirillä. Veljessodan jälkeisistä tragedioista ker-
too myös saaren keskiosassa sijaitseva, varus-
miesten Saharaksi nimeämä alue. Saharan hiek-

Tarhaikäisenä vietin aikani Tähtitorninmäellä, 
Haaksirikkoisten patsaan lähellä. Sieltä saattoi 
jo lapsena tarkkailla, kuinka laivat lähtivät Tuk-
holmaan töräyttäen torvia. Tuon patsaan juurella 
alkoi myös nuorten poikien orastava seksuaali-
suus ala-asteikäisenä heräillä, kun koskettelim-
me makaavan naishahmon kylmiä, metallisia 
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1800- ja 1900-luvun vaihteen kotimaisessa kau-
nokirjallisuudessa nuori, maalta Helsinkiin opin-
tojen perässä muuttava ylioppilas on yleinen 
hahmo, johon voin törmätä esimerkiksi Arvid 
Järnefeltin Isänmaassa ja Juhani Ahon Helsin-
kiin-romaanissa. Elävässä elämässä samankal-
taisia hahmoja – maalta tai pikkukaupungeista 
Helsinkiin ponnistavia untuvikkoja ylioppilaita 
– on joka syksy satoja. Neljä ja puoli vuotta sit-
ten minä olin yksi heistä. 

En pöllähtänyt Helsinkiin samanlaisesta maa-
laisidyllistä kuin Järnefeltin Heikki, mutta ei 
kotikaupunkini Hamina kauaksi maalaiskyläs-
tä jää. Suomen sodan päättäneestä rauhastaan ja 
Reservi upseerikoulustaan tunnetussa kaakkoi-
sessa kaupungissa on asukkaita 20 000. 

Haminan cityalueen kiinnekohdat muodostuvat 
mopojen ja traktorien kansoittamasta torista sekä 
kauppakeskus ”Sokkarista”, johon  kaupungin 

palvelut ovat keskittyneet. On Haminassa myös 
jonkin verran historiallista silmänruokaa, esi-
merkiksi ympyränmallisen asemakaavan keskel-
lä komeileva Raatihuone ja jylhä RUK:n päära-
kennus. Kaupungin kulttuurielämää elävöittävät 
pitkät ja maineikkaat perinteet sotilasmusiikin 
saralla.

En suinkaan tahdo antaa sellaista kuvaa, että 
väheksyisin tai halveeraisin pientä kotikaupun-
kiani. Suhtaudun Haminaan alkukantaisen koti-
seuturakkauden mahdollistamalla ymmärryk-
sellä ja hyvien lapsuus- ja nuoruusmuistojen 
ylläpitämällä lämmöllä. Haminassa on Kaak-
kois-Suomen kaunein uimaranta, ja opin kau-
pungissa kasvaessani enemmän sotilasmarsseja 
kuin keskiverto suomalainen eläessään. 

On silti syytä olla avoin sen suhteen, että Hami-
na on monilta osin jörö, harva ja takapajuinen 
paikka. Ja on syytä pitää luonnollisena sitä, että 

Y m p y r ö i l t ä 
H e l s i n k i i n
Vuosittain sadat untuvikot ponnistavat 
pikkukaupungeista pääkaupunkiin.

Teksti: Reeta Holopainen
Kuva: Petra Vainio

Olen oppinut Helsingin, minulla on reittini, aina olen kadulla
ja aina olen poissa

PUheenvUORO
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Haminassa varttunut 19-vuotias mieltää pää-
kaupunkimme suureksi vapauden ja sivistyksen 
maaperäksi, jonne on pakko päästä. 

Pienen SUURen kAUPUngin 
ASUkkAAkSi

1900-luvun alkupuolen kirjallisuudessa kuva-
taan paitsi maaltamuuttajia, myös kosmopoliit-
teja kaupunkilaisia ja dekadentteja, jotka eivät 
suhtaudu Helsinkiin yhtä innokkaasti ja ihan-
noiden kuin minä 19-vuotiaana. Esimerkiksi 
L. Onervan Mirdja-romaanin nimikkohenki-
lö kokee Helsingin ”pikkukaupunkina, joka on 
hänen kotimaansa suurin”. 

Mirdjan näkemykseen voinevat yhtyä kaikki 
ne helsinkiläiset, jotka ovat vähääkään nähneet 
muuta maailmaa. Toki Helsingissä on melkein 
630 000 asukasta, mikä on noin 32 kertaa enem-
män kuin Haminassa, ja pelkästään Helsingin 
sisällä kulkee noin sata bussilinjaa, mikä on, no, 
melkein sata kertaa enemmän kuin Haminassa. 
Moni Euroopan pääkaupunki pieksee silti Hel-
singin niin asukasluvuissa kuin liikennelinjois-
sakin mennen tullen. 

Minusta tuli pian sujuvahko HSL:n käyttä-
jä, mutta Helsingin keskustassa eksyilin usein. 
Tulin uusien opiskelukavereideni keskuudessa 
tunnetuksi myöhästelystäni ja suunnistusapua 
anelevista puhelinsoitoistani. Ystävät (jollaisik-
si uudet opiskelukaverit vähitellen muuttuivat) 
nauravat edelleen tätä muistellessaan.

Helsinkiläistymisprojektiini kuului myös kaak-
koishämäläisten puheenparsien karsiminen, sillä 
en missään tapauksessa tahtonut leimautua yli-
opistolla maalaiseksi. Nykyään nurkkapatrioot-
tisuus ja murteilla puhuminen ovat muotia, ja 
kenties olivat jo reilut neljä vuotta sitten, mutta 
niiden vaaliminen ei syksyllä 2010 tullut minul-
le kuulonkaan. Se olisi ollut noloa ja jarruttanut 
liikaa identiteettini kehitystä kohti intellektuellia 
pääkaupunkilaista. 

Niinpä miästä tuli mä ja minusta suvereeni koo-
dinvaihtaja. Aina, kun puhuin kotiväen kanssa 
puhelimessa tai törmäsin veljeeni kampuksel-
la, kotimurre pulpahti pintaan, mutta opiske-
lukavereideni kanssa ja luennoilla pitäydyin 
yleiskielessä (tai ainakin luulin pitäytyväni – 
taipumuksestaan loppuvokaalin nielaisemiseen 

ei kymenlaaksolainen taida päästä vasta kuin 
kuollessaan). Sama tapa on säilynyt, ja nykyään 
puhekieleni varioinnin seuraaminen viihdyttää 
niin minua kuin lähipiiriänikin.

helSinki, kOTi

Vaikka asettumisessani Helsinkiin oli omat kom-
melluksensa, viihdyin kaupungissa heti. En aina 
tiennyt, minne olin menossa, mutta pidin ihmis-
vilinästä ympärilläni ja monista kaduista, joille 
kääntyä. 

PUheenvUORO

Nykyään nurkkapatrioottisuus ja murteilla 
puhuminen ovat muotia ja kenties olivat jo reilut 
neljä vuotta sitten, mutta niiden vaaliminen ei 
syksyllä 2010 tullut minulle kuulonkaan.

Parasta Helsingissä kuitenkin oli yliopisto, jossa 
pääsin opiskelemaan rakastamaani alaa ja tulin 
siivitetyksi hulvattomiin ystävyyssuhteisiin. 
Ilman yliopistoa Helsinki ei varmasti olisi muut-
tunut kodiksi yhtä pian. 

Kun nyt mietin suhdettani Helsinkiin, mielee-
ni tulevat Pentti Saarikosken säkeet, jotka oli 
kirjoitettu minut Helsingin yliopistoon tervetul-
leeksi toivottaneen tuutorikirjeen loppuun:

Olen oppinut Helsingin, minulla on reittini, 
enkä enää eksy niiltä – ainakaan kovin usein. 
Vaikkei Helsinki enää ole silmissäni yhtä iso 
kuin neljä vuotta sitten, ihmeellinen se yhä on, 
kaikessa arkisuudessaan. Helsingissä ovat tiede, 
merkittävä osa tärkeistä ihmisistä, merituuli, 
likaisia lähiöitä, Engelin Senaatintori ja 
tarinoita kumiseva Aleksanterinkatu. Ihmettelen 
Helsinkiä välillä edelleen kuin turisti, mutta 
täällä on myös tunne kodista.

Pidin siitä, että kaupunki antoi olla rauhassa 
ilman, että jouduin olemaan yksin. Ihastuin jopa 
monilla sanoilla murjottuun Itä-Pasilaan, ensim-
mäiseen helsinkiläiseen kotiini. Sen betoniviida-
kossa oli jotakin kertakaikkisen rumaa ja siksi 
niin kaunista. 

 ”Olen oppinut Helsingin, minulle on reittini, 
aina olen kaduilla / ja aina olen poissa / muissa 
maailmoissa / maailmoissa joita ei enää ole / ja 
maailmoissa / joita ei ole vielä”. 

Esimerkiksi L. Onervan Mirdja-romaanin 
nimikkohenkilö kokee Helsingin ”pikkukaupunkina, 
joka on hänen kotimaansa suurin”.

Kymenlaakson perukoilta saapuneelle neljän 
vuoden takaiselle itselleni Helsinki oli kuitenkin 
suurkaupunki, ja suurkaupunkiin kotiutumisessa 
oli omat haasteensa. Oli esimerkiksi sopeudutta-
va uudenlaisiin välimatkoihin ja opittava käyt-
tämään kunnolla julkista liikennettä, tuota ehtaa 
oikean kaupungin indikaattoria.

Ensimmäiseksi kotilähiökseni sattui HOAS:n 
armosta Itä-Pasila, josta liikkuminen Helsingin 
keskustaan ja aika lailla kaikkialle muuallekin 
osoittautui ilahduttavan helpoksi. 

PUheenvUORO
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Suomen ainoa suurkaupunki ja Suomen vetu-
ri jaadejaa. Metro ja sporat jaadejaa. Ei vaan 
Flow-hipsterit, metropolipäissään pokkuroivat 
poliitikot suuruudenhulluine projekteineen tai 
Kallioon ja Punavuoreen lukkiutuneet kosmo-
poliittiwannabet. Sitäkö Helsinki on? Osittain, 
mutta vain osittain.

Helsingillä on periferisen pääkaupungin edut ja 
haitat. Sitä leimaa nousukkaan epätoivoinen uho 
ja keskenkasvuisen kivut. Mutta annan sen rak-
kaalle kotikaupungilleni anteeksi. Ei se ole Hel-
singin syy. Kaupunkibrändääjät ja itsensä kau-
punginosilla brändäävät elävät ikuista teini-iän 
identiteettikriisiään – kuten asiaan kuuluu, 
sokeina näkemään ne kohdat, joissa hiki hatussa 
vedetty rooli pahiten falskaa.

En menetä yöuniani miettimällä, mitä kuka-
kin kaupungistani tai kaupunginosastani ajatte-
lee, sen trendikkyydestä varsinkaan. Toisaalta 
radanvarsilähiöissä Kehä I:n takana kasvanee-
na minua ottaa pattiin esimerkiksi se, jos realis-
tisena itseään pitävä Helsinki-proosa linnoittau-
tuu Salatuista elämistä tuttuihin kortteleihin ja 
kuvastoihin. Vastapainoksi eivät käy ”ajankoh-
taiset” elämysmatkat niihin myyttisiin lähiöihin, 
joissa asuu niitä myyttisiä toisia, eivät edes läh-
tökuoppiin juuttuvalla itseironialla toteutettuna.

Mitä Helsinki sitten oikeasti on? Mikä on sitä 
aitoa Stadia? Varma vastaus: kesäyö Suomen-
linnassa. Ei, vielä varmempi vastaus: riippuu 
keneltä kysyy. Inhimilliseltä kantilta Helsinki on 
yhtä kuin kaikki sen alueet ja asukkaat muistoi-
neen ja kokemuksineen plus taiteen keinoin teh-
dyt tulkinnat (sillä ehdolla, ettemme Kjell Wes-
töhön liikaa takerru).

Tamperetta piti kuulemma tässä kirjoitukses-
sa dissata. En saa aikaiseksi. Pidän Tamperees-
ta paljon, siitä, kun jalkautuu junasta asematun-
nelin kautta Hämeenkadulle. Siinä on kaupungin 
tuntua. (Ajatelkaa tamperelaiset,  helsinkiläinen 
sanomassa näin, onko mitään imartelevam-
paa?) Historialliset tehdasmiljööt siltoineen ja 
putouksineen, Näsinneula aina jossain taustalla. 
Keskustori sivukatuineen ja jugend-linnoineen 
– onko niitäkin teillä peräti kaksi kappaletta? 
Mutta sitten kaupunki jo loppuu... Dissaanpas 
Tamperetta sittenkin. Se on niin pieni!

Hakekaamme sovittelija Petroskoista. Helsin-
kiin, Tampereeseen ja moniin muihin kaupun-
keihin – pieniin, suuriin ja keskisuuriin – pätee 
tämä Arvi Pertun romaanista Petroskoin sym-
posiumi (2001):

”Sama kaupunki voi olla hyvinkin erilainen: on 
sairaan kaupunki, joka koostuu apteekeista, sai-
raaloista ja lääkärin vastaanottoajoista joiden 
mukaan ihminen mitoittaa kaupungin aikaa ja 
avaruutta, ja on rakastuneen kaupunki, jossa tär-
keintä ovat katukellojen viisarit, puistopenkit, 
puhelinkopit ja rakastetun ikkunat, ja on juopon 
kaupunki, jonka laskupisteet muodostuvat viina-
kaupoista, kapakoista palveluaikoineen ja ryyp-
pykavereitten puhelinnumeroista.”

Autenttinen ja merkityksellinen kokemus voi 
syntyä missä vain – jopa Helsingin Punavuo-
ressa 2010-luvulla, niin mahdotonta kuin minun 
onkin se uskoa.

Pieni isottelija tervehtii
Teksti: Jasper Kaarna, helsinkiläinen 
kirjallisuudenopiskelija

helSinki vS. TAMPeRe helSinki vS. TAMPeRe

Minulla on toisinaan tapana kulkea Hämeenka-
tu päästä päähän kiirehtimättä. Ensimmäisenä 
elokuisena iltana, lumipyryssä take away -kah-
vi kädessä, syksyllä lätäköitä väistellen. Tai niin 
kuin nyt, marraskuun kirpeänä pakkasiltana, kun 
vuosi on ottanut ensimmäiset varovaiset askeleet 
talvea kohti. Odotan valojen vaihtumista rauta-
tieaseman risteyksessä, kun Valoviikot syttyvät.

Aikoinaan Tampere oli Suomen ensimmäinen 
teollisuuskaupunki, joka toi vaurautta koko maa-
han. Historiasta on jäljellä joukko uljaita puna-
tiilisiä tehdasrakennuksia, riitelyä tilojen nyky-
käytöstä ja tarpeellisuudesta, pyhäinpäivän ilta, 
jona punaisten muistomerkki on kynttilöitä täyn-
nä ja valkoisten vastaavalla vain muutama lois-
tamassa.

Bussit jyrisevät mukulakivikadulla. Jossain on 
jälleen pystytetty vaneriaidat työmaan ympäril-
le. Tampere ei taida tulla koskaan valmiiksi.

Ukkini oli asentamassa ensimmäisiä Valoviikko-
ja. Ukki täytti kuukausi sitten 75 vuotta. Miten 
monennäköisenä hän – paljasjalkainen tampe-
relainen – onkaan nähnyt kaupungin. Ukki ja 
Mummu tapasivat ollessaan yhtä aikaa töissä 
Lapinniemen tehtaalla. ”Onni löytyi pumpulilaa-
rista.” Miten monessa valossa Tampere onkaan 
Ukille näyttäytynyt.

Hämeenkadulla on ruuhka vain kahdesti päiväl-
lä: aamulla ja iltapäivällä, kun ihmiset lähtevät 
töihin ja palaavat sieltä. Ihmiset astuvat bussei-

hin tasaisena virtana, väistelevät, juoksevat, kek-
sivät että nyt on kiire.

Minun Tampereeni on kuitenkin muuta kuin 
Hämeenkatu ihmismassoineen. Tai keskinker-
tainen rock-musiikki. Tai huonot yhden vitsin 
ympärillä pyörivät komediat.

Minulle Tampere on se näkymä, jota katson sil-
lalta, josta näkee kaupungin koko keskustan. 
Aamun lempeässä valossa, päivän poltteessa 
ja iltaisin pelkkinä valopisteinä. Lukemattomia 
määriä valopisteitä, mahdollisuuksia. Kauempa-
na siintää lähiöitä täynnä koteja ja kapakoita.

Kaupunki on asettumisen topos. Kaupunkeihin 
on paettu ahdasmielisiä, nurkkakuntaisia ja sisä-
siittoisia ympäristöjä. Niin erilaista ei olekaan, 
etteikö kaupungissa voisi sulautua ja löytää kai-
kupintaa. Kun kaikki ovat erilaisia, ei ole erilai-
sia.

Kirjallisuudessa etenkin Helsinki on ollut 
vapautumisen tyyssija. Eikä se ole vain miljöö, 
vaan oma orgaaninsa. Kaupunginosiin ladatuis-
ta laatusanoista voisi luulla, että kyse on jostain 
muusta kuin rakennuksista, joissa ihmiset mak-
savat vuokraa ja lähtevät aamuisin töihin. Vielä-
pä muualta tulleet ihmiset, junan tuomat.

Jätän maailman murheet kiivetessäni Pispalan 
harjulle. Seison kohdassa, josta näen sekä Pyhä-
järven että Näsijärven. En tunnista paikkoja 
samoiksi kuin puoli vuotta sitten. Silhuetit säily-
vät, mutta tarinan hahmot ovat vaihtuneet.

Kaupungit ovat täynnä uusia alkuja. Tampere 
on juuri sen kokoinen, että mielenkiintoisin uusi 
alku ei kuitenkaan huku ihmisvilinään.

Mahdollisuuksien kaupunki
Teksti: Ville Hämäläinen, tamperelainen 
kirjallisuudenopiskelija

Käkriäinen ja Tampereen yliopiston 
kirjallisuudenopiskelijoiden 

ainejärjestölehti Legenda toteuttivat

Helsinki vs. Tampere -juttuparin 
yhteistyönä, ja se julkaistaan 
molemmissa lehdissä.
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Painaudun kiinni karheaan, auringon lämmittämään betoniseinään ja suljen 
silmäni. Tiedän, että meitä katsotaan. Ihmiset kiirehtivät tekemään ostoksia, 
tyydyttämään tarpeitaan, eivätkä he näe sinun sieluasi. He eivät näe minussa sitä 
riemua, joka syntyy, kun rakastaa ja tulee rakastetuksi takaisin. 

Minun nimeni on Krista. Kun meidän nimemme lausuu peräkkäin, kuulee, 
kuinka kauniisti ne sopivat yhteen. Melkein kuin riimipari. Meidät on tarkoitettu 
toisillemme.

Kumarrun kohti peiliä, levitän huolellisesti huulilleni värillistä rasvaa ja hyräilen 
Ultra Brata. Olen ensimmäistä kertaa ihastunut, ja se taitaa näkyä. Krista on 
lätkässä Anttiin, Krista on lätkässä Anttiin, isoveli lällättää. Antti on jäätelöauton 
kuski. Luulkoon veikka mitä luulee. Hän ei saa ikinä tietää, kenelle sydämeni 
oikeasti kuuluu.

Illalla pakastin on täynnä toffeeveneitä ja mehujääpuikkoja. Ennen 
nukkumaanmenoa avaan pöytälaatikon ja otan sieltä esiin pienen jäätelöauton. 
Minun oli pakko saada sellainen, pakkopakkopakko, vaikka äiti ja isä ihmettelivät, 
enkö jo ole liian iso leikkimään. 

Nyt voin olla ihastukseni kanssa joka hetki, melkein oikeasti. Suutelen kokeilevasti 
vaaleansinistä pintaa. Siihen jää huulistani jälki. Kuuntelen tunnussävelmän 
vielä kerran ja nukahdan auton muovinen kylki poskeani vasten.

Siitä, kun muutin asumaan tähän kaupunginosaan, on aikaa jo useampi vuosi. 
Olin kuullut sinusta ja siitä, että koko lähiö oli takiasi jollain lailla olevinaan, 
yritti esittää parempaa kuin olikaan. Ajattelin, että kuulut toisenlaisten ihmisten 
universumiin kuin minä. Asuin yksin yksiössä, kuljin bussilla tai omilla jaloillani, 
enkä uskonut meillä olevan mitään yhteistä. Kuinka väärässä olinkaan.

Yhtenä perjantai-iltapäivänä muistin, että serkut olivat luvanneet tulla 
viikonloppuna käymään. Halusin leipoa jotain, vaikka en ollut tarkistanut, oliko 
minulla asunnossani edes uunipeltiä. Niin tuore ja vieras olin. Kun kävelin 
työpäivän jälkeen kohti oviasi, ne vaistosivat lähestymiseni ja avautuivat.

Väreihin taittuva valo
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Proosaa
Teksti: Anniina Ala-soini 

Kuva: Jasper Kaarna
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Kuljin loputtoman pitkältä käytävältä toiselle, etsin jauhopussia ja öljypulloa. 
Vähitellen aloin hahmottaa rakennuksen suuruutta. Kun kallistin päätäni taaksepäin 
ja katsoin kohti kattoa, minua huimasi. Tiesin, että olin jonkin elävän sisällä.

Lukiossa on suvaitsevainen ilmapiiri. Ilmoitustaululla mainostetaan Setan nuorten 
ryhmää, eikä kukaan paheksu, vaikka Iidan ja Sinin kielet kietoutuvat toisiinsa 
käytävällä keskellä kirkasta päivää. Pian tytöt muuttavat yhteen. Terveystiedon 
tunnilla käydään läpi, mitä tarkoittavat homo, lesbo ja bi, ja kerrotaan myös 
sukupuolivähemmistöistä. 

Mistään kirjasta en löydä itseäni. Yhdelläkään netin valistussivustolla ei vakuuteta, 
että minäkin olen normaali. Minut vaietaan kuoliaaksi.

Syksy oli valkenemassa talveksi. Oli tulossa päivä, jolloin kaikki kaupungin 
kirkot täyttyisivät hääpareista. Kuusi ykköstä peräkkäin, se näyttää hienolta 
sormuksessa ja on helppo muistaa. Seurakunta päätti järjestää tempauksen. Pappi 
tulisi vihkimään pareja kauppakeskuksen parkkihalliin, vaikka suoraan autolle, jos 
vihittävät niin halusivat. Nopeasti naimisiin. Niin yksinkertaista se oli joillekin.

Marraskuun yhdentenätoista laskeuduin liukuportaat alas pohjakerrokseen. 
Pariskunnat saivat toisensa saapumisjärjestyksessä. Kanttori soitti häämusiikkia 
kannettavalla sähköpianolla, värikkäät ostoskärryrivit seisoivat kirkkokansana. 
Joillakin morsiamista oli valkoinen pitkä puku ja huntu. Toiset olivat 
arkivaatteissaan, kuin tämä kauppareissu olisi vain yksi muiden joukossa.

Kukaan ei kiinnittänyt huomiota minuun. Olin vieraalla maalla, paikassa, jota ei 
ollut tarkoitettu jalankulkijoille. Katsoin vihkiparia, joka istui autonsa takakontissa 
vihreiden muovikassien edessä, ja mietin, mikä heidän jumalansa oli. Kukaan ei 
kiinnittänyt huomiota sinuun. Muut välittivät vain kulisseista, jotka tarjosit, eivät 
sinusta. Vain minä kuulin, kuinka sinä hengitit.

Seison jätesäkkien ja pahvilaatikoiden keskellä tyhjässä soluhuoneessa. Tämä 
paikka oli kotini kaksi vuotta, ja nyt minulla on jäljellä vain ikävä. Ei kämppiksiä, 
ne vaihtuivat muutenkin jatkuvasti. Rappukäytävän tuoksu, keittiön ikkunasta 
näkyvät lehmukset, yhteisten tilojen nuhjuiset huonekalut ja sieltä täältä hyllyyn 
haalitut kirjat. Niitä kaipaan jo nyt. En halua totuttaa jalkojani uusiin reitteihin. 
En halua muuttaa.

Isoveli sulloo tavaroitani pakettiautoon, joka odottaa kadun laidassa rautaportin 
toisella puolella. Tule nyt, hänen huulensa muodostavat. En ole huomaavinani. 
Nojaan portin pystysuoriin kaltereihin, pujotan sormeni niiden lomaan. Haluan 
vielä viimeisen kerran tuntea maailmani rajat. 

–  Kerro teidän yhteisestä arjesta.

Nainen istui minua vastapäätä huoneessa, joka muistutti kirkkoherranvirastoa. 
Hänellä ei kuitenkaan ollut lipereitä kaulassaan. Sen sijaan hänellä oli erikoisen 
lyhyet käsivarret, ja mietin, oliko hänen äitinsä syönyt raskausaikana talidomidia. 

– Mitä sulla on tapana tehdä sun rakastettujen kanssa? 

– Se vähän vaihtelee, vastasin. – Meillä on sellaista läheisyyttä ja läsnäoloa. 
Vaikea selittää. Ei se kai ole sen kummempaa kuin ihmissuhteessakaan. 

– Sä kerroit, että pystyt kommunikoimaan esineiden ja rakennusten kanssa, 
nainen sanoi ja kohensi silmälasien asentoa nenällään. – Puhuuko jokin tässä 
huoneessa sulle tällä hetkellä? 

– Ei. Paitsi sä kovasti yrität. 

Lyhytkäsivartinen nainen huokaisi, otti silmälasinsa kokonaan pois ja hieroi 
ohimoitaan. Sen jälkeen hän alkoi kysellä lapsuudestani. Häntä tuntui 
tuskastuttavan se, kuinka tavallinen elämä minulla oli ollut. Ei mitään 
traumaattista, johon tarttua. ”Ajatuskulku loogista, ei avointa psykoottisuutta”, 
sain jälkeenpäin lukea potilaskertomuksestani.

Odotushuoneen taulutelevisiossa kokkasi Jamie Oliver. Hissi kuljetti minut 
alas pehmeästi, ääntelemättä. Kävelin bussipysäkille ja huomasin ensimmäiset 
pajunkissat. Asvaltin halkeamissa juoksi puroja.

Painoin soittokelloa, kun tiesin, että olisit vastassa seuraavalla pysäkillä. Metsän 
takaa sinusta näkyi jo vilahdus. Värikkäät kolmiot seinässä muodostivat yhden 
suuren kolmion niin, että keskelle jäi samanmuotoinen tila. Kaunis ja symmetrinen 
kuva. Minusta tuntui siltä, kuin olisit nostanut kätesi ylös ja vilkuttanut.
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Kritiikit

Kaunista ja tuttua. Reetta Pekkasen esikois-
teoksen Pieniä kovia nuppuja (2014) runot ovat 
herkkiä ja pehmeitä, mukava luontokuvasto luo 
lyyristä tunnelmaa ja säkeetkin on pysäytet-
ty riveilleen perinteiseen tapaan. Ei häiritsevää 
rikkonaisuutta tai postmodernia pirstaleisuutta 
puhumattakaan nimettömän nykymiehen tuskas-
ta ja sekavista siemensyöksyistä pitkin sivuja – 
niin nähtyä. Kerrankin lukija saa tuntea olonsa 
tyytyväiseksi ja itsensä älykkääksi. 

Teos herättää vain yhden kysymyksen: miksi 
se on julkaistu? Kauniita sanoja, kyllä. Lintuja, 
kyllä. Valkoisia terälehtiä, kyllä. Mutta silti. Täs-
sä on pakko olla muutakin.

Siinä on. Pieniä kovia nuppuja osaa hurmata ja 
hämätä. Vasta kun lukija on jo vokoteltu sisään 
tekstin maailmaan, hän alkaa nähdä siinä muita-
kin sävyjä kuin heleät pastellit. 

Koko teoksen läpi leikkaa voimakas sisäinen jän-
nite. Vaikka kieli on kevyttä ja ilmavaa, runojen 
tapahtumista välittyy puhujan ahdistus. Runojen 

keskeinen aihe on syyllisten metsästys. Pekka-
sen maailmassa syyllinen voi olla kuka hyvänsä 
torilla tai liukuportaissa, välillä jopa ”asiattomat 
pulut parkkipaikalla”. Syyllisjahti on järjetön ja 
tulokseton ja sitoo puhujan ajatukset. Hän odot-
taa koko ajan katastrofia saapuvaksi.

Vaikka vielä on tyyntä ja rauhallista, pian tulee 
varmasti sade tai myrsky, aalto tai helleaalto, 
loppu tai maailmanloppu. ”enää ei voi kestää 
kovin kauan: / varjo saavuttaa naapurin talon, ja 
auton, ja aidan”. 

Pieniä kovia nuppuja vaikuttaa aluksi pysähty-
neeltä, mutta on todellisuudessa koko ajan liik-
keessä kohti suuria mullistuksia. Puhujan mie-
li on jämähtänyt syyllisiin, mutta kaikki hänen 
ympärillään liikkuu ja pyörii yhä kovemmassa 
tahdissa. 

Teoksen keskeiset motiivit, linnut ja vesi, toi-
mivat vastakohtana paikkaan sidotulle ihmisel-
le. Linnut lentävät minne lentävät, vesi taas ottaa 
yhä uusia muotoja ja pyyhkii pois ihmisten ran-
tahiekkaan kirjoittamat rakkaudentunnustukset.

Kuulostaa kliseiseltä. Vaikea sanoa, onko se 
sitä: kuluneen kuvaston käyttö voi olla tietoista. 
Tahallista tai ei, runot kommentoivat lyyristä tra-
ditiota ja osaltaan myös kommentoivat ja uudis-
tavat sitä tuoreella tavalla. 

Ahdistava sisältö tuo runoihin ulottuvuuden, 
joka tekee niistä monitasoisempaa luettavaa. 
Vaikka runot ovat tiiviitä ja jopa synkkiä, luki-
jalta ei lopu missään vaiheessa happi. Päällim-
mäisenä ovat kauneus ja tuttuus.

Taika Martikainen 

Kauniisti kulunutta

Reetta Pekkanen: 
Pieniä kovia nuppuja. 
Poesia, 2014
50 s.
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”Miten se tapahtuu? Erkaantuminen? Luisumi-
nen rooleihin, jotka ovat vanhempia kuin me, 
odottavat vain että asettuisimme niihin.”

Juha Itkosen kuudes romaani Ajo on mielen-
kiintoinen ja paikoin hyvin koskettava lukuko-
kemus, mutta ei aivan yllä hänen parhaimpien 
teostensa tasolle.

Ajo kertoo kolmen eri päähenkilön tarinan kah-
dessa eri aikakerrostumassa. Vuonna 1966 Heljä 
painii yksinään surun ja uskonsa kanssa. Avio-
mies on etäinen, lapset kaukana eikä tyhjä talo 
teetä tarpeeksi työtä ajatusten karkottamiseksi. 
Miten voi päästä yksin yli lapsen menetykses-
tä? Etenkin kun oma tila on juuri se, mitä Heljä 
haluaa. Ja millaista on suru, kun samalla haluaa 
uskoa?

Heljän poika Jouko on abiturientti, joka haa-
veilee rock-tähden urasta. Äiti toivoisi hänes-
tä korkeakoulutettua, ehkä jopa lääkäriä, mutta 
nuoren miehen mieli ei jaksaisi keskittyä kuin 
musiikkiin. Kovan harjoittelun jälkeen näyttää, 
että haaveet voisivat käydä toteen. Kunnes erää-

nä lumisena 1960-luvun päivänä on määrä ajaa 
Helsinkiin.

Toisenlaiselle ajomatkalle lähtee 2000-luvulla 
elävä Aino. Hän päättää ottaa poikansa ja ajaa 
pakoon avioliittonsa ongelmia. Matkan edetes-
sä paljastuu pienen lapsen äidin elämäntarina ja 
siihen liittyvät traumat. Tavallaan myös se, mitä 
Aino oikeasti on paossa. Onko kerran lähdet-
tyään jo liian myöhäistä kääntyä takaisin? 

Teoksen vahvuus on Ainon tarina. Itkonen kuvaa 
loistavasti sitä maailmaa, jossa pienten lasten 
vanhemmat, erityisesti äidit, elävät nyky-yhteis-
kunnan vaatiessa täydellisyyttä sekä kasvatuk-
sessa että työelämässä. Sekä Ainon että Hiljan 
tarinoissa kuvataan hienosti myös sitä hiljaisuut-
ta ja tyhjyyttä, joka voi laskeutua rakastavan, 
mutta ongelmaisen parisuhteen ylle. 

Romaanista jää kuitenkin uupumaan jotakin. 
Suurimpana ongelmana on teoksen kahden pää-
henkilön, Heljän ja Ainon, tarinoiden irrallisuus 
toisistaan. Teoksen alussa kudottu mystisyys ja 
hiljalleen paljastuvat yhteydet hahmojen välil-
lä saavat lukijan odottamaan tarinoiden radikaa-
limpaa yhteneväisyyttä. Teoksen juoni kiihtyy 
romaanin edetessä, mutta jää lopulta junnaa-
maan paikalleen. Mitään suurta, teoksen maail-
maa mullistavaa yhteyttä ei löydy. 

Heljän ja Joukon tarina on koskettava, inspiraa-
tio tarinaan on tullut Itkosen omasta suvusta. 
Ehkä siksi Heljään tartutaan teoksessa hieman 
liikaa, Ainon jäädessä keskeneräiseksi. Lapsen 
menettämisen surua kuvaillaan pitkillä pysäh-
tyneillä kuvauksilla arjesta, mutta suru välittyi-
si lukijalle vähemmälläkin. Hahmona Heljä kui-
tenkin onnistuu Puhdistuksen Aliiden kaltaisella, 
luotaantyöntävällä rakastettavuudella. 

Hahmojen irrallisuudesta huolimatta Ajo on kel-
po romaani, joka tarjoaa tunnepitoista mutta 
keveähköä luettavaa. Pienellä lisähiomisella se 
olisi voinut olla erinomainenkin romaani. 

Henni Huostila

Olet luultavasti kuullut argonauteista, kreikka-
laisista sankareista, jotka tarun mukaan kiersivät 
3000 vuotta sitten koko silloin tunnetun maail-
man valtavalla Argo-laivalla. Jos et, olet tietä-
mättäsi törmännyt siihen niin populaari- kuin 
korkeakulttuurissakin. Homeroksen Odysseia 
lienee tunnetuin argonauttien matkasta vaikut-
teita ottanut teos. Odysseus miehineen purjehtii 
saman reitin kuin Argo: hekin ohittavat seiree-
nien saaren ja menettävät kuusi miestä kuusipäi-
selle merihirviö Skyllalle. 

Arto Kivimäki (s. 1963) yhdistää Merenkulki-
joissa (2014) taitavasti useita eri antiikin lähtei-
tä, joista tärkeimpänä hän mainitsee Apollonius 
Rodoslaisen Argonautica-eepoksen. Tulokse-
na on eepoksen lajia mukaileva lapsille suun-
nattu romaani. Teoksen loppupuolen yksityis-
kohtainen lähdeluettelo, hahmolista, sukutaulut 
ja Argon matkaa kuvaava kartta osoittavat, että 
antiikin maailmaan erikoistuneena kirjailijana ja 
kääntäjänä tunnettu Kivimäki osaa asiansa.  

Argonauttien matkan tarkoituksena on hakea kul-
tainen talja kaukaisesta Kolkhiin maasta. Taljaa 

vastaan nuoren Iasoksen ilkeä setäpuoli Pelias 
lupaa luovuttaa Iasoksen isälle alunperin kuulu-
neen Iolkoksen kaupungin kruunun. Kukaan ei 
ollut vielä koskaan aiemmin purjehtinut Mus-
tallemerelle, joten tehtävää pidettiin mahdotto-
mana. Silti Iason saa värvättyä 50 uhkarohkeaa 
miestä mukaansa. Peliakselle kostoa janoava 
jumalatar Hera auttaa tyttärensä Pallas Athenen 
kanssa argonautit muun muassa pahamaineisten 
Loukkureiden läpi.

Matkalla miehet kohtaavat vieraanvaraisia kan-
soja, joista erikoisin on Lemnoksen saaren 
naisyhteisö, joka on tappanut uskottomat avio-
miehet. Suurimmat vastoinkäymiset alkavat 
Kolkhiissa, kun jumalat panevat maan hallitsijan 
Aieteksen tyttären Medeian rakastumaan Iasok-
seen. Medeian taikataitojen avulla talja saadaan, 
mutta samalla hän katkaisee välit perheeseensä 
lopullisesti. Medeia osoittautuu Argon neuvok-
kaimmaksi matkustajaksi, ja kertoja keskittyy 
teoksen loppupuolella paljolti häneen

Merenkulkijoiden kohderyhmä ihmetyttää. Onko 
se suunnattu lapsille siksi, että se on kirjoitettu 
nykyihmiselle ymmärrettävällä kielellä? Teok-
sessa on paljon väkivaltaa, murhia ja kostonhi-
moista juonittelua, eikä siinä ole yhtään keskeis-
tä lapsihahmoa. Löytöretki ja taruolennot voivat 
viehättää lapsilukijaa, mutta Iasonin ja Medeian 
ihmissuhdesotkut tuskin kiinnostavat. Kohde-
ryhmät ovat usein ongelmallisia; tämäkin teos 
tarjoaa jotakin kaikenikäisille. 

Merenkulkijoiden suurin ansio on argonauttien 
taruun liittyvien antiikin lähteiden taitava yhdis-
täminen selkeäksi, viihdyttäväksi teokseksi. Se 
käsittelee ajattomia teemoja, joista päällimmäi-
seksi nousee oman edun tavoittelu muiden kus-
tannuksella. 

Johanna Torvinen

Matkalla pimeään Fantasian emotarina 
vihdoin suomeksi

Arto Kivimäki: 
Merenkulkijat – Antiikin taruja lapsille 3
Teos, 2014
192 s.

Juha Itkonen: 
Ajo
Otava, 2014
283 s.
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Itävaltalainen Thomas Bernhard (1931-1989) 
sai elämänsä aikana ”omanpesänlikaajan” 
arvonimen ja kolmetoista kirjallisuuspalkin-
toa. Yhdeksää palkintoa niihin liittyvine muis-
toineen hän ehti purkaa teksteissä, jotka kuole-
man jälkeen löydettiin jäämistöstä Meine Preise 
-otsikon alta. Vuoden 1980 paikkeille ajoittuva 
keskeneräinen teos julkaistiin postuumisti vasta 
2009, Tarja Roinilan suomennoksena 2014.

Jos et tunne Bernhardia, älä anna kirjan nimen 
hämätä. Palkinnoista huolimatta  Bernhardin 
ydin eetos – jonka hän tapansa mukaan vie 
äärimmilleen – kiteytyy ruotsalaisen Horace 
Engdahlin sanoihin: ”Mitä suuremman painon 
ihminen antaa sanoille, sitä kauempana hän on 
vallasta ja autuudesta.”

Bernhard joutui tutustumaan vallanpitäjien vihe-
liäisyyteen hyvin nuorena. Se johti vaikeaan ja 
elinikäiseen tekopyhyys- ja mielivalta-allergi-
aan. Bernhard ei suostunut uskomaan vallanpi-

täjien tarjoamiin autuuskuvitelmiin, esimerkiksi 
kirjallisuuspalkintojen tuomaan kunniaan.

Niinpä Palkintopuhetta on juuri sitä mitä 
 Bernhardilta odottaa sopii. Tärkeät ihmiset las-
ketaan edelleen yhden käden sormin. Muut ihmi-
set ovat enimmäkseen yhdentekeviä, jos eivät 
suorastaan typeriä ja viheliäisiä. Suurinta type-
ryyttä ja viheliäisyyttä edustavat valtio, kirkko, 
poliitikot, lääkärit ja kulttuuripönöttäjät, var-
sinkin itävaltalaiset sellaiset. Niin toivottomalta 
kuin elämä tuntuu, kuolemaa vastaan on kamp-
pailtava – eikä elämästäkään pidemmän päälle 
tule mitään ilman muita ihmisiä. Näistä ainek-
sista Bernhard taas säveltää, pitkin ja polveile-
vin lausein ”fuugamaisiksikin” luonnehdittuja 
lausespiraaleita. 

Palkintopuhetta on tosin jaoteltu otsikoiduik-
si luvuiksi, vieläpä lyhyiksi. Siellä täällä saat-
taa bongata jopa kappalejaon! Tämä estää 
 Bernhardia pääsemästä teemojensa kehittelys-
sä sillä tavalla vauhtiin kuin Hakkuussa (1984) 
tai Vanhoissa mestareissa (1985), mutta tyyliin 
tottumattomalle teksti on kenties näin helpompi 
niellä. Tai sitten ei.

Mutta vaikea tätä on käsitellä minään omana 
itsenäisenä teoksenaan. Paitsi että Palkintopu-
hetta vilisee ristiviittauksia muuhun Bernhar-
din tuotantoon (omaelämäkerralliseen teoskoko-
naisuuteen etenkin), ylipäätään kaikki mieheltä 
tähän mennessä suomennettu tuntuu yhdeltä ja 
samalta – enemmän tai vähemmän omaelämä-
kerralliselta – teoskokonaisuudelta.

Esimerkki: kun Itävallan kirjallisuuden valtion-
palkintoa käsittelevässä luvussa vilahtelevat tai-
desenaatin ”katoliset paskapäät” ja ”kansallis-
sosialistiset paskapäät”, en voi olla näkemättä 
Syyssä (1975) kuvattua koulupoikaa salzburgi-
laisessa sisäoppilaitoksessa vuonna 1945. Füh-
rer-kuvat vaihdetaan Jeesuksiin ja SA-upseeri 
pappiin, vaan eihän mielivalta ja nokkimisjärjes-
tys mihinkään katoa. Tähän tavallaan kiteytyy 
Bernhardin käsitys kotimaastaan.

Ja kun tässä uusimmassa Bernhard ostaa Julius 

Campe -palkinnosta saamillaan rahoilla urhei-
luauton, en voi olla näkemättä Muuan lapsessa 
(1982) polkupyörän selkään noussutta pikku-
poikaa, niin samaa on ajamisen riemu ja hur-
ma. Yhteistä ajeluissa on sekin, että molempien 
päätteeksi menopeli on mäsänä ja ajaja pöpeli-
kössä. Harkittua kuvainnollisuutta tai ei, samalla 
tavalla tappiin asti Bernhard vie kaunokirjalliset 
kamikaze-iskunsa. Myös haudan takaa.

tä” Bernhard ehtii vielä julistaa, että kirjailijoi-
den ”subventoiminen apurahoin pitäisi lopettaa 
kokonaan” ja kirjailijat ”jättää oman onnensa 
nojaan”. Siihen tulokseen hän tulee nähtyään 
elämää Saksan kieli- ja runousakatemiassa, joka 
”viime kädessä on perustettu vain itserakkaiden 
jäsentensä peilailua varten, kokoontuu kahdes-
ti vuodessa suitsuttamaan itseään ja jäseniään 
[...] ja joka varmasti on kirjailijoille (jotka sel-

Tunnetilojen totuuksia

Thomas Bernhard: 
Palkintopuhetta
Alkuteos: Meine Preise (2009)
Suom. Tarja Roinila
Teos, 2014
108 s.

Ennen kaikkea näen tässäkin – kuten kaikissa 
muissakin Bernhardeissa – sen Muuan lapses-
sa kuvatun alle vuoden ikäisen ei-toivotun pik-
kuisen, jonka yksinhuoltajaäiti häpeissään jem-
masi piiloon Rotterdamin satamassa kelluvaan 
”vauvavarastoon”, ja joka siellä (aikuisena kuu-
lemansa mukaan) ”itki vuolaasti”. Tietty kauhu 
ja hätä hohkaa kaikesta mitä Bernhard kirjoit-
taa, jos ei kauhuna ja hätänä, niin levottomuute-
na. Ilon hetketkin ovat, tekisi mieli sanoa, hypo-
maanisia.

Jos Bernhardin tuotanto kokonaisuudessaan on 
tilinteko maailmalle, Palkintopuhetta on tilin-
teko Itävallan taideinstituutiolle. Palkintose-
remonioissa pahinta ei ole edes pönötyspakko, 
yleinen mauttomuus, epäsopivat vaatteet tai läs-
näolijoiden idiotismi ja opportunismi. Pahinta 
on joutua mielistelemään juuri heitä, joita kaik-
kein eniten halveksii. Puhekin pitäisi pitää, mut-
ta kun kulttuurieliitti ei siedä ilmaistavan huo-
neissaan ääneen ajatuksia, joita on palkituissa 
kirjoissa kirjaimin ilmaistu...

Miksi siis osallistua koko pelleilyyn? Koska 
ottamalla palkinnon vastaan saa rahaa. Saa kui-
tattua velat, ostettua urheiluauton, talon tai vaik-
ka uudet ikkunanpielet. Ajatus kiitollisuudenve-
lasta puistattaa, sillä kuten Engdahl muotoilee: 
”Vallan uhrit tunnistaa kiitollisuudesta.”

Viimeisessä luvussa ennen toimittajan sanoja, 
kirjeessä ”Eroamiseni akatemian jäsenyydes-

Bernhard säveltää pitkin ja polveilevin lausein 
”fuugamaisiksikin” luonnehdittuja lausespiraaleita.

laisia ovat!) ja runoilijoille (jotka sellaisia ovat!) 
pikemminkin vahingoksi kuin hyödyksi”.

Tällaisia tunnetilojen totuudet ovat. Näin ne 
käyttäytyvät. Hyörivät ja pyörivät päässä saman-
laisina, kunnes sitten pienen virikkeen jälkeen 
hieman erilaisina. Yhdet vaihtavat sävyä pitkin 
matkaa, toiset johtavat mielleyhtymän kautta kol-
mansiin, jotka edelleen leikkaavat ensimmäisten 
kanssa ristiin. Neljännet pysyvät taustalla samoi-
na varhaislapsuudesta hautaan. 

Koki Bernhardin totuudet omikseen tai ei, teks-
tin ylitsevuotava nerokkuus on täysin kiistämä-
töntä. En ole oikea ihminen kertomaan, miten 
tai kuinka ”vakavissaan” Bernhardia pitäisi tai 
ei pitäisi lukea tai ymmärtää. Myönnän käyttä-
neeni häntä kuten Vanhojen mestareiden Reger 
Schopenhaueria – selviämislääkkeenä.

Jasper Kaarna
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Huomionarvoista teoksessa on myös sen vah-
va symbolitaso: näkyvimpänä symbolina toimii 
luonnollisesti jo nimessä esiintyvä katedraali, 
joka Kafkan Linna-romaanin linnaa tai Wool-
fin Majakka-teoksen majakkaa muistuttaen häi-
lyy jatkuvasti kaupungin ja toisaalta mielenmai-
seman horisontissa. 

Teoksessa katedraali symboloi ihmiselämää. 
Katedraali edustaa toisaalta massiivisuudessaan 
ihmiselämän turhuutta, mahdottomuutta ja yli-
voimaisuutta. Onko kaupunkikuvaa hallitseva, 
useita satoja vuosia kestänyt ja lukuisia ihmis-
henkiä vaatinut rakennusprojekti, katedraali, 
kaikkien uhrausten arvoinen? Onko turha näyt-
tävyys ainoa asia, jonka ihminen saa elämässään 
aikaiseksi? 

Mutta toisaalta katedraali symboloi myös sitä, 
että ihmiset voivat saada elämässään jotain 
aikaiseksi, jotain joka ylittää yhden sukupolven 
tai ihmiselämän ponnistukset: ”Ihmiset unohta-
vat, ettei elämä ole itsestäänselvyys. (– –) Tämä 
(katedraali) on muistilappu.” 

Tässä mielessä katedraali vertautuu myös Tean 
pikkusiskon kuolemaan: samalla tavalla kuin 
katedraali muistuttaa rakentajistaan ja menneis-
tä aikakausista, myös kuolleen läheisen elämän 
muistelu tuo ohjeita ja voimia jälkeen jääneiden 
tuleviin päiviin ja elämäntilanteisiin. Romaa-
nissa katedraali vertautuu myös Tean himo-

Satu Taskisen toinen romaani Katedraa-
li (2014) on rakenteeltaan perinteinen moder-
nistinen tajunnanvirtaromaani. Juonitasolla se 
kuvaa noin 40-vuotiasta Teaa, himohamstraajaa, 
geneettiseen sairauteen kuolleen pikkusiskonsa 
hautajaisissa.

Tajunnanvirtaromaanille tyypillisesti tapahtumat 
sijoittuvat yhteen päivään ja fokalisaatio on tiu-
kasti ankkuroitu keskushenkilö Tean tajuntaan. 
Poiketen perinteisestä, assosioivasta ja lyyrises-
tä tajunnanvirtaromaanista Katedraalin kieli on 
kuitenkin pelkistettyä, tarkkaa ja välimerkein 
jäsennettyä. Kirjallisuustieteellisesti olisikin 
oikeampaa puhua sisäisestä monologista.

Woolfmaisen mielenvirtaproosan sijaan Tas-
kisen kerronta muistuttaa pikemminkin Mar-
ja-Liisa Vartion päähenkilöiden sisäistä mono-
logia: loputonta ja pakonomaisen ahdistunutta 
sosiaalisten suhteiden tarkkailua ja analysoin-
tia. Mielensisäinen elämä ottaa ikään kuin val-
lan ja syö voiman ulkoiselta elämältä, ajatukset 
ja epäilyt ehkäisevät teot. 

Romaanissa Tean tajunnanvirta on kuin fil-
mi, jota ei saa pysähtymään. Havainnot, muis-
tot, nyt-hetki ja tietokirjoista luetut artikkelit 
kasautuvat, limittyvät ja sekoittuvat mielen kat-
keamattomaksi ketjuksi, joka pikemmin kah-
litsee päähenkilöä kuin auttaa häntä ymmärtä-
mään ympäröivää elämää. Tea on samalla tavalla 
jumissa omassa elämäntilanteessaan ja erilaista 
sälää pursuavissa ajatuksissaan kuin tavaroita 
täpötäynnä olevassa asunnossaan. 

Tämä tekee teoksesta luonnollisesti pintatasol-
ta hallitsemattoman oloisen, fragmentaarisen, 
poukkoilevan ja subjektiivisen. Vähitellen eri 
ajatuskokonaisuuksien sirpaleet kuitenkin alka-
vat kasautua yhteen. Mielenliikkeiden takaa ei 
piirretä vain kuvaa Tean elämästä, vaan samal-
la alkaa myös muodostua retrospektiivinen kuva 
koko hänen perheensä ja sukunsa historiasta han-
kaus- ja ongelmakohtineen. Katedraali on ikään 
kuin mielen salapoliisiromaani, jossa Tean suku-
historia ja sen hankauskohdat putoilevat pisara, 
tiedon hiven kerrallaan.

mänsä käännekohtia. Suurelta teemaltaan teos 
vastaakin siihen, mitä on elämä tai paremmin-
kin millainen on onnistunut elämä. Pikkusiskon 
kuolema kulkee romaanissa Tean omaa elämää 
koskevien pohdintojen kontrastina.

Mistä elämä on 
rakennettu

Satu Taskinen: 
Katedraali
Teos, 2014
335 s.

 Tea on samalla 
tavalla jumissa omassa 
elämäntilanteessaan ja 
erilaista sälää pursuavissa 
ajatuksissaan kuin tavaroita 
täpötäynnä olevassa 
asunnossaan.

Onko turha näyttävyys 
ainoa asia, jonka ihminen 
saa elämässään aikaiseksi? 

Vaikka Katedraali kuvaa painotetusti tajunnassa 
tapahtuvaa nyt-hetkeä, on sen keskiössä moder-
nistiselle romaanille tyypillisesti erilaiset men-
neisyyden traumat ja epifanian eli valaistumisen 
hetket. Tarinahetkessä tapahtuvat pienet havain-
not, yksityiskohdat, kasvavat merkityksellisiksi 
ja koko elämää selittäviksi symbolisiksi rituaa-
leiksi ja eleiksi, joiden kautta Tea ymmärtää elä-

hamstraukseen: keräilemällä hän rakentaa oman 
elämänsä katedraalia.

Eheä kokonaisrakenne, kaunis kieli ja merki-
tykselliseksi kasvava symbolitaso nostivat Satu 
Taskisen Katedraalin yksimielisesti myös histo-
rian ensimmäisen Toisinkoinen-palkinnon voit-
tajaksi.

Matias Koriseva

Kirjoittaja toimi Toisinkoinen-palkinnon raadin 
puheenjohtajana.
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Pääkaupunki! Paljon järjestäytynyttä kiveä. Suuria ja pieniä aivoja lomittain. Älyllistä 
salamointia. Taiteen temppeleitä joiden edessä aina viisaita hetairoita. Hienoja ruoka-
lajeja kuljettavia, ilmassa kieppuvia lautasia. Kuhaa Walewska! Ihanasti kolisevia raitio-
vaunuja, niiden hälytyskelloja kun ne kurvaavat mutkassa, sähköantureita, virroitti-
mia joilla ne ripustautuvat ilmaan, auki repsahtavia paljeovia joista vaunut karistelevat 
pois tarpeettomia matkustavaisia. Vieri vieressä silakkamarkkinoita, kilohailitynnyrei-
tä, sukanmyyjiä ja kirjanoppineita menossa yliopistoon. Kolme ilkialastonta pronssi-
seppää pitämässä kiihkoa yllä keskustassa. Ihmisiä tunkeutumassa levymyymälöihin ja 
saman tien kantamassa ulos kokonaisia Rubinsteineja, Dylaneja ja Runebergin torttuja. 
Ennenaikaisia sisävuoriturkkeja, tahallisen löysiä samettitakkeja ja surunauhoja, mutta 
valkoisia. Siellä täällä šaahin vastustajia banderolleineen. Talojen valtaajia joiden sappi 
kiehahtaa kuten pääkaupungissa kuuluu. Kommunisteja jotka ovat vaihtamassa katujen 
nimikylttejä. Ruotsia puhuvia ajattomia aristokraatteja, joilla skottiruudulliset puvut. 
Neroja seisoksimassa ruttopuistossa hautomassa jotain ennenkuulumatonta. Arkki-
piispa kokoamassa uuden katedraalin pienoismallia suuressa kulmikkaassa huoneessa. 
Nuori mutta pikavauhtia kaljuuntuva tohtorikokelas väittelemässä jugendin ohikiitä-
vyydestä. Vielä hienompaa väkeä kokoontuneena marmorista tehtyyn vinosuunnikkaa-
seen puhumaan rauhasta ja turvallisuudesta. Dry martinia pakollisten oliivien kanssa 
hotelli Tornin kattobaarissa ja kellarissa. Ja taas joku kalatarjotin, juuri silmien kor-
keudella, mahdollisesti lohta Frederikan tapaan. Kirjastossa joku pyörittää karttapalloa 
ja hakee Hondurasia. Jossain Kalliossa puukko lävistää nahkatakin. Ylettömän komea 
Aleksis Kivi, pääkaupungin komein otus oikoo pronssisia lahkeitaan, yrittää kuivatel-
la itseään, koska taivas valuttaa hänen päälleen valkoista visvaa. Täysikasvuinen siili 
kiiruhtaa kohti Kaisaniemen puistoa, ohittaa Kansallisteatterin sanomatta mitään. Joku 
itkee kasvitieteellisessä puutarhassa. Pottakampauksilla varustetut julmannäköiset kivi-
set herrat, suoraan Paul Wegenerin Golemista irti hakatut, pitelevät kulmikkaita lyhty-
jä aseman sisäänkäynnin molemmin puolin. Mitä tehdä? Mahalaukunvärinen Eduskun-
tatalo illanpunassa antaa ymmärtää mitä on todellinen vatsahaava. Ja sen edessä taas 
kerran ahdistuneen näköisiä pronssihahmoja joilla ei ole kiire minnekään. Missä he 
nukkuvat? Taloja, kivisiä, melkein aina kalvaankeltaisia mutta varmasti täynnä muka-
vuuksia. Paksujen seinien sisällä kaikenlaisia sohvasopukoita ja lukunurkkauksia. Tuos-
sa lentää Flambierte Nieren jollekin vaativalle pääkaupunkilaiselle. Suomenlinnan laut-
ta hilaa perässään kasvavan kuun sakaraa. Suurkirkon portailla lämmittelee pariskunta 
kietoutuneena ylettömän pitkään kaulahuiviin. Ja ohuen, valkean, hienosti nivelletyn 
sormen lailla kohoaa Olympiastadionin upea torni yhä ylemmäksi yötaivaalla ja komen-
taa kaikki makuulleen.

Hannu Väisänen: Kuperat ja koverat (2010) 
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