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Köyhät kyykkyyn!

E
n ole kotoisin mistään akateemisesta perheestä, päinvastoin. Iso-
vanhempani olivat keskivarakas yrittäjäperhe Helsingin Haka-
niemestä, sellainen joka olisi sopinut Flaubertin porvarisromaanin 

pilkan kohteeksi. Yhdellä erotuksella, jonka ehkä Flaubertkin olisi hyväk-
synyt: isovanhempieni kotona luettiin jatkuvasti. Lapset saivat pienestä 
pitäen lahjaksi maailmankirjallisuuden klassikkoja. Eikä lukevaa lasta 
saanut häiritä.

Akateeminen-sanalla on aivan oma kaikunsa. Vieläkin, useamman 
vuoden opiskelun jälkeen, havahdun joskus yliopiston päärakennuksen 
käytävissä: Minäkö? Täällä? Tavallisen perheen kakara. Lukemisesta on 
luonnollinen silta kirjallisuudentutkimuksen opintoihin. Näinä opiskelun 
vuosina en ole koskaan miettinyt, luenko sittenkään itselleni oikeaa ainetta.

Kuinka paljon yliopistossa on akateemisten perheiden kasvatteja? Periy-
tyyhän akateemisuus. Ja niin periytyy köyhyyskin. Kirjat, taide ja kulttuuri 
ovat ainakin toistaiseksi kaikkien ulottuvilla. Pysyvätkö kirjastot edelleen 
ilmaisina? Voiko taidenäyttelyyn mennä vapaasti tai muutaman euron 
pääsy maksulla? Näitähän ei ole vielä suljettu köyhiltä. Lehden teemana on 
tällä kertaa köyhyys.

MINNA KALLANKARI
Käkriäisen päätoimittaja 2011

PÄÄKIRJOITUS
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KOLUMNI 

L
apsuudenystäväni Kaisa kävi 
Tehtaankadun ala-astetta ja 
nukkui samassa huoneessa iso-

veljensä kanssa yhdeksän vuotiaaksi 
asti. Asunto oli tilava ja kaunis ja 
sijaitsi Eirassa, mutta huoneiden luku-
määrä oli rajattu eikä lapsille riittänyt 
omia, mikä ei haitannut, koska yökylä-
vieraiden tullessa toisen lapsen saattoi 
majoittaa olohuoneen vuodesohvalle, 
eikä kaksi pientä tyttöä loppujen 
lopuksi vie kovin paljon tilaa samassa-
kaan alapedissä.

Joskus Kaisalla kävi myös koulu-
kavereita kylässä. Eräs tyttö katseli 
ihmeissään ympärilleen jaetussa las-
tenhuoneessa ja kysyi viattoman häm-
mästyneenä: ”Oletteko te köyhiä?” 
Kaisa vastasi ylpeänä: ”Ollaan me.”

Köyhyys on suhteellinen käsite. 
Eiralaiselle ekaluokkalaiselle se tar-
koittaa eri asioita kuin yliopisto-opis-
kelijalle, romanialaiselle kerjäläiselle, 
suomalaiselle yksinhuoltajalle tai kehi-
tysmaalapselle.

 

Laskiaistiistaina 8.3. katseltiin Ullan-
linnanmäellä opintotuen alamäkeä. 
Symbolisesti ja ilmeisesti suurta soli-
daarisuutta osoittaen myös eduskunta-
puolueiden edustajat laskivat raha-
pussin kulkemaan matkan, rehellisesti 
pulkalla eikä vain tilastomatematii-
kalla tällä kertaa. Symboliikka jäi ehkä 
hataran puoleiseksi, kun rahasäkki ei 
oikein suostunut syöksymään alas vaan 
vaati jatkuvaa työntöapua. Sekä opis-
kelijoille että kansanedustajille lienee 
selvää, että ylämäkeen tarvitaan ehkä 
useampikin vetäjä. 

Opiskelijan elämään köyhyys, tai 
ainakin sen muodikkaampi versio köy-
häily, kuitenkin kuuluu. Persaukisuus, 
kaurapuuro ja tonnikala ovat kano-
nisoituneet opiskelijaelämän perus-
pilareiksi, eikä kukaan oleta, että posi-
tiivinenkaan muutos opintotuessa tai 
sen indeksisidonnaisuudessa lopulta 
horjuttaisi tätä pyhää kolminaisuutta 
suuntaan tai toiseen. Kaurapuuro on 
ehkä vaihtunut nuudeleihin, mutta 
köyhäily pitää pintansa. 

Köyhyydestä, köyhäilystä ja 
mäenlaskusta
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Missä vaiheessa 
rahattomuus sitten 
muuttuu deka-
dentista köyhäi-
lystä todelliseksi 
ongelmaksi? Kun 
ketsuppi pasta ei enää 
naurata ja laskuihin 
ei oikeasti ole rahaa?

Rahasta voi puhua, kun sitä ei ole 
eikä tarvitsekaan olla. Rahasta ei voi 
puhua, kun sitä oletetaan olevan joko 
enemmän tai vähemmän kuin sitä 
todellisuudessa on. Rikkailla on toisi-
naan naiivi taipumus pyrkiä unohta-
maan rahan merkitys tai vähätellä sitä. 
Asiat vain tapahtuvat, pidä loput, ei ole 
niin nuukaa. Kaikki ihailevat elokuvan 
sankaria, joka lätkii huolettomasti sete-
leitä menemään ja hurauttaa auringon-
laskuun kalliilla urheiluautolla sikaria 
poltellen. Jotta yhteiskunta toimisi sel-
laisena kuin se on, mahdollisimman 
monen on ihailtava rikasta ja helppoa 
elämäntyyliä ja pyrittävä siihen – para-
doksaalista kyllä – kuluttamalla. 

Ajatusmaailma on länsimaalaisen 
universaali. Avasin nimittäin juuri 
ainoan lehden, jota vielä tilaan. Ensim-
mäisellä sivulla Aku Ankka kävelee 
Ankkalinnan äveriäimmällä ostos-
kadulla ja miettii: ’Miksei minulla voi 
olla rahaa?’ Akun ongelmiin voi olla 
vaikea suhtautua kovin suurella vaka-
vuudella, mutta ajatuskuplan koruton 
teksti on sarjakuvamaailmassa pysäyt-
tävän synkkä. Vaikka ei Akun tapaan 
kaipaisikaan ’kahmaloittain käteistä’, 
raha-ahdistukseen on helppo samastua 
itse kunkin. Kun kuluttaminen tuntuu 

toisinaan olevan ainoa 
hyväksyttävä tapa olla 
olemassa yhteiskun-
nassa, köyhäilykin alkaa 
kiukuttaa ja nolottaa.

Me elämme kui-
tenkin ainakin tois-
taiseksi hyvinvointi-
yhteiskunnassa, jossa 

opintotukea on edes mahdollisuus 
saada ja koulutus on pitkälti ilmaista. 
Ilmaisia ovat myös monet muut asiat, 
jotka sopivat niin köyhäileville kuin 
kovatuloisillekin. Lasketaan siis mäkeä 
niin kauan kuin lunta on ja autetaan 
aina välillä toisiamme alas – ja miksei 
ylöskin.

ANNI KAILA
Kirjoittaja on biologian fuksi ja koti
maisen kirjallisuuden sivuaine
opiskelija, joka tiedostaa ja toivoo että 
lehden ilmestymisajankohtana lunta 
tuskin enää on kovin paljon – nautitaan 
keväästä!

Persaukisuus, 
kaurapuuro ja  
tonnikala ovat 
kanonisoituneet 
opiskelijaelämän 
peruspilareiksi.”
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”S
inä saat vielä kaiken, 
rakkautta, seksiä, tai-
teilijan…” lupaa Ženja 

ystävälleen Ljaljalle Ljudmila Ulits-
kajan kiehtovassa romaanissa Naisten 
valheet. Ženja lupaa epätoivoiselle 
tytölle kaiken, koska tällä ei ole mitään. 
Ljalja on romaanin kaikkien naisten 
tavoin tilanteessa, jossa hän turvautuu 
valheeseen jaksaakseen elää. Ulitskaja 
itse kirjoittaa teoksensa alkusanoissa, 
että valhe on naisille nimenomaan 
surullinen yritys luoda sisältöä omaan 
tyhjään elämään vaihtoehtoisesta elä-
mäntarinasta: ”Kaikilta näiltä naisilta 
puuttuu tunne omasta merkitykselli-
syydestään ja ainutlaatuisuudestaan.”

Nainen sivullisena omassa 
elämässään
Nainen valehtelee toisille naisille ollak-
seen joku heidän silmissään, mutta 
ennen kaikkea hän valehtelee itselleen. 
Hän testaa ja testaa luomaansa vaihto-
ehtoista elämäntarinaa kertomalla sen 
toisille, jotta oppisi itse pitämään sitä 
totena. Ulitskajan romaanin yksi kes-
keisistä teemoista on tutkia myytin 
synnyn mekanismien lisäksi niitä kei-
noja, joilla ihmiset yleensä luovat oman 
arkisen elämänsä narratiivia. Totuuden 
ja valheen suhde ei näissä narratii-
veissa ole vakio vaan vaihdettavissa 
oleva suure elämäntilanteen mukaan. 
Oman elämättömyyden korjaile-

VALEHTELIJOIDEN JOUKKO

Ulitskajan romaanissa jokainen nainen 
on sivullinen elämässään ja valheilla 
pehmennetään todellisuutta. 

ARVIO
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minen elämänvalheella liittää kaikki 
romaanin naiset omalaatuisella tavalla 
myös venäläisen kirjallisuuskaanonin 
keskeisimmän henkilötyypin, ylimää-
räisen ihmisen, traditioon. Jokainen 
nainen on sivullinen ja ylimääräinen 
elämässään ja saa jonkilaisen otteen 
elämästään vasta valheen avulla.

Valheen ja metafioktion nar-
ratologiaa
Narratologisesti romaani on kiinnos-
tava sekä muotonsa että metafiktionsa 
vuoksi. Se koostuu yksittäisistä novel-
leista, joista jokainen toimii itsenäi-
senä kokonaisuutenaan yhtä elämän-
tarinaa kuvaten. On mahdoton sanoa, 
onko se loppujen lopuksi romaani vai 
novellikokoelma. Novelleja liittää toi-
siinsa vain niiden yhteinen kuuntelija, 

Ženja, joka toimii samalla 
romaanin sisäistekijänä. 
Hän aistii lukijan tavoin 
valheen ja toden rajan 
kuulemissaan elämän-
tarinoissa ja lopulta pal-
jastaa sen. Ženjan roolina 
on olla myös kaikkien muiden naisten 
vastapooli, ainut totuudessa pysyvä.

Metafiktiona romaani hahmottuu 
myös nimenomaan keskushahmo 
Ženjan kautta. Hänen rehellisyytensä 
muodostuu romaanin sisäistekijäksi, 
johon peilaten muut kertojat ovat 
epäluotettavia. Kommenttina epä-
luotettavien kertojien rakentamiseen 
ja funktioon tekstissä romaani toimii 
melko samalla tavalla kaikissa viidessä 
kertomuksessaan: alussa valhettaan 
esittävä kertoja näyttäytyy lukijalle 
neutraalina, ja tarinan rönsytessäkin 
lukijan olisi vielä mahdoton erottaa 
valhetta faktasta elleivät kuuntelijan, 
Ženjan, epäilykset alkaisi vähitellen 
saada lukijaakin epäilevälle kannalle. 
Jossain vaiheessa lukija saattaa alkaa 
kuitenkin epäillä myös Ženjan aukto-
riteettiä ja uumoilla mahdollisesti jou-
tuneensa osaksi peliä, jossa Ženjankin 
epäilykset lopulta osoittautuisivat vää-

riksi, pelkäksi lukijan 
harhaan johdattami-
seksi. Näin Ženjakin  
olisi epäluotettava  
kertoja toisten jou-
kossa. Näin ei kui-
tenkaan käy, vaan 
Ženjan tuomio fik-
tion ja faktan rajasta 

naisten elämässä osoittautuu paikkansa 
pitäväksi. Ženjan rooli on olla naisten 

Jokainen 
nainen on 
sivullinen 
ja yli
määräinen 
elämässään.

Ženjan 
rooli 

on olla 
naisten 

moraalin
vartija.
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moraalinvartija ja totuuden paljastet-
tuaan näyttää tie takaisin sen luokse.

Olemassaolemisen taidon 
proosaa
Ensimmäisessä kertomuksessa ”Diana” 
Ženjan ystävätär Irene keksii tarinan 
karmeasti kuolleista lapsistaan saadak-
seen sääliä tämän elämänsä tragedian 
vuoksi, saadakseen edes jonkun edes 
jostakin syystä välittämään itsestään. 
Toisessa kertomuksessa ”Jura-veli” 

nuori tyttö Ljalja keksii 
romanttisesti olevansa 
rikkaan vanhemman 
miehen rakastajatar ja 
hakee tällä elämäänsä 
jännitystä, joka siitä 
puuttuu, ja uskoa 
omiin unelmiinsa tule-
vasta vauraasta elä-
mästä. Vetäessään 
muut mukaan valhee-
seen valehtelija saa sen 
tuntumaan todem-
malta. Tämä todetaan  
Ulitskajan teoksessa 
toistuvasti. Kolman-
nessa kertomuksessa 
”Luonnonilmiö” on 
kyse oman epäonnis-
tuneen taiteilijaiden-
titeetin korjaamisesta 
valheella: kirjallisuu-
denopettajatar jättää 
kuoltuaan jälkeensä 
omissaan nimissään 
kokoelman kuuluisien 
runoilijoiden runoja, 
joiden veroisia ei eläes-
sään pystynyt luomaan. 

Novelli on poikkeus muiden joukossa 
siksi, että siinä valhe puhutun lisäksi 
konkretisoituu myös kirjoitetussa 
muodossa. Neljäs 
novelli ”Onnekas 
sattuma” on ken-
ties teoksen kosket-
tavin: siinä Ženja 
haastattelee tapaa-
miaan prostituoituja 
ja pohtii samalla  
suhdetta omaan 

Vetäes
sään muut 
mukaan  

valheeseen  
valehtelija 
saa sen 
tuntumaan 
todemmalta.
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moraaliinsa. Ženja tajuaa ensi kertaa, 
että voisi itsekin vähän valehdella 
oloaan helpottaakseen: ”Hän palasi 
kotiin. Kotona kaikki oli silkkaa totta, 
tosi rankkaa ja kireää.” Ženja tyytyy 
kuitenkin rankkaan totuuteen.

Viimeinen novelli ”Elämäntaito” 
keskittyy eniten Ženjan henkilö-
hahmoon, siinä hän pohtii esimerkiksi 
oman elämänsä mielettömyyttä: ”En 
tiedä nykyisin mitään. Minua ei taida 
olla olemassakaan.” Näihin mietteisiin 
ystävä reagoi voimakkaasti sekä Ženjan 
itsensä vuoksi että siksi, että tämä on 
hänelle tuki ja turva ja totuus: ”Sinä 
olet olemassa! Olet! Ja jos sinua ei ole, 
olet petturi ja valepukki!” Tämä tuntuu 
myös teoksen teesiltä ja loppukoon-
nilta. Ulitskaja haluaa ikään kuin sanoa 
teoksensa valehtelijoille, että näiden 
pitäisi vain lakata tuntemasta itsensä 
arvottomiksi ja tajuta tosi elämänsä 

arvo, jolloin valhe 
käy tarpeettomaksi. 
”Sinä olet olemassa.” 
Se riittää.

Tyylillisesti Ulitskaja on entisensä. 
Hän on ironinen, piikittelevä, hauska ja 
runollinen kuvatessaan naisten arkea. 
Kuvaus arjesta tiivistää romaanin  
realismin ja runollisuuden pariin 
sanaan. ”Me olimme hirveän onnel-
lisia – ja niin väsyneitä, että tuskin 
pysyimme jaloillamme.”

ANNI LAPPELA
Ljudmila Ulitskaja: 
Naisten valheet, 205 s.
romaani, suom. Arja Pikkupeura
Siltala, 2011

”Sinä olet  
olemassa.” 

 Se 
riittää.

Ljudmila Ulitskaja (s. 1943)

•	yksi Venäjän arvostetuimpia nykykirjailijoita

•	koulutukseltaan perinnöllisyystieteilijä

•	kirjoittanut romaanien lisäksi näytelmiä ja 

elokuvakäsikirjoituksia

•	saanut useita palkintoja mm. Venäjän Booker

palkinnon, ranskalaisen Prix Médicis –palkinnon 

ja venäläisen Bolshaja Kniga –palkinnon.

•	suomeksi aiemmin julkaistu romaani Iloiset hau

tajaiset (Tammi 2002).
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Kuva: Elisa Grönholm 2011
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KOLUMNI

S
illoin tällöin suunnittelen vaih-
tavani sukunimeni Köyhäksi. 
Ajatus on sukututkimuksesta 

temmattu: äitini puolella Köyhää 
ilmeni hetken 1800-luvun hilpeinä 
loppuvuosikymmeninä.

Toteuttamiseen liittyy kuitenkin 
pohdinnallisia muttia. En ole vielä  
lopullisesti tajunnut, miksei oman 
köyhyyden alleviivaamista koeta lain-
kaan moukkamaiseksi vaan pelkästään 
tyhmäksi ja noloksi. Varattomuudesta 
saa puhua suoraan ja vapaasti kenties 
lähinnä siksi, etteivät raharikkaat suo-
malaiset mahtisuvut eivät ole miten-
kään vuosituhantisia. Kaikki ovat 
samoista routaa rystysillään kyntä-
neistä lähtökohdista tai ainakin isoiso-
isämme ovat olleet. Niin voi ainakin 
näin vaalien alla väittää.

Nimivalinnallani pyrkisin pohjim-
miltani tietenkin erottumaan. Mutta 
päinvastoin kuin CV-sukupolvellani 
yleisesti on tapana, tekisin sen negaa-
tiolla, jonkin puutteella. (Näennäisesti. 

Oikeastihan Köyhä ovessa kuuluttaisi 
hyvää itsetuntoa ja pettämätöntä huu-
morintajua.)

Toiseksi yrittäisin valinnallani integ-
roitua viiteryhmään, toisiin köyhiin. 
Nämä eivät luonnollisesti olisi 3B:ssä 
ulosteidensa päällä istuvia nollatuloisia 
partasuita vaan jotain romanttisempaa 
– yhteiskunnan hyödyttömiä eli ali-
palkattuja muurahaisia mutta muura-
haisia kuitenkin. Runoilijoita, kirjaili-
joita; ajattelijoita. 

Uudella sukuni-
melläni pyrkisin siis, 
kolmanneksi ja kaik-
kein hartaimmin, 
korostamaan muiden 
asioiden henkilökoh-
taista arvottamista 
taloudellista pää-
omaani korkeam-
malle. Köyhäthän 
ovat pakotettuja 
arvostamaan (puoli)aineetonta nau-
tintoa. ”Viis rahasta, tässä taloudessa ei 

Kyykkyhyppyjä

”Viis  
rahasta, 
tässä  

taloudessa 
ei lasketa 
pankkitilin 
saldoa vaan 
kirjojen  

lukumäärää 
hyllyssä!”
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lasketa pankkitilin saldoa vaan kirjojen 
lukumäärää hyllyssä!”, kuuluttaisi uusi 
nimeni laskuja luukusta tunkevalle 
postimiehelle.

Ja – mitä sitten? 
No, vaikkapa sitä, että tällä tavalla 

tulisin vahingossa yhtyneeksi siihen 
kaikin puolin kaventavaan käsityk-
seen, jossa kirjojen ja muiden taide-
esineiden arvo on laskettavissa. Raha-
talouden puistattavin termein ne ovat 
henkistä pääomaa. 

Tämän pääoman haaliminen on 
tietenkin täysin verrannollinen minkä 
tahansa muun säästöpossuilmiön 
kanssa. Aika on rahaa, ja niin on tai-

dekin: teokset ovat tuotteita, joita 
ideaalitilanteessa omistetaan ja joita 
kuluttamalla saavutetaan tavoite – se 
sivistyminen, jota sitten kyllä sopii 
korostaa juostuaan museomaratonin. 
Kulttuurivelallisella takaisinmaksun 
aika alkaa siitä, kun hän vapaapäivä-
nään tarttuu Taidehallin ovenkahvaan. 
Juuri tällaista välineajattelua ilmentää 
esimerkiksi perussuomalaisten punas-
tuttava vaalilinjaus.

Huh, olipa vähällä mennä ihan eep-
pisesti vikaan.

RAISA MATTILA
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KRITIIKKI

K
emosynteesissä eliö tuottaa 
orgaanisia yhdisteitä käyttäen 
epäorgaanisista yhdisteistä saa-

maansa energiaa. Jouni Inkalan runo-
kokoelmassa Kemosynteesi on myös 
kysymys tästä elämän jatkuvuudesta. 
Teos käsittelee olemassaolon perus-
kysymyksiä, ja runoista huokuu deter-
minismi. Elämän väistämätön liike 
on menossa kohti tuntematonta, eikä 
runojen minä tahdo muuttaa ennalta 
määrättyä suuntaa. 

Kokoelma on vaikuttava kuvaus 
ihmisen, luonnon ja historian rinnak-
kaiselosta. Pienissä hetkissä on väläh-
dyksiä jostakin suuresta. ”Kovin osa 
on sillä, joka ei kuulosta itseltään/ edes 
viimeisellä tuomiolla”. Teoksen käsitel-
lessä olemassaoloa se yrittää ymmärtää 
maailmaa suurempien kokonaisuuk-
sien kautta. Paratiisin käärme ja omena 
sekä Sortavalan valkovuokot kietou-
tuvat yhteen. Toistuvat ja hieman kli-
seiseksi muodostuvat viittaukset Raa-
mattuun ja menetettyyn Karjalaan 
saavat tekstin kuitenkin tuntumaan 
joissakin kohdin kuluneelta. 

Teoksen tunnelma ei ole hilpeä 
mutta ei apeakaan. Runojen minä ei 
osaa päättää, miten suhtautua elämään, 
vaan optimisti ja pessimisti puhuvat 
kilpaa: ”Elä kunhan et ota tavaksi! 
Kuole kunhan et ota tavaksi sitä-
kään”. Suhtautumisen ristiriita seuraa 
puhujaa läpi koko teoksen. Selvää 
ainoastaan on, että loputon auringon-
paiste ei tuota hyvää runoutta. Teoksen 
näkökulma on kuitenkin toiveikas, 
mikä näkyy sen nimessäkin. Kemo-
synteesissä ei fotosynteesiin verrattuna 
tarvita lainkaan auringon valoa, elämä 
voi jatkua pimeydessäkin.

Inkalan kokoelma paljastaa paikoin 
oman fiktiivisyytensä ja suhtautuu 
omaan arvoonsa tietoisen ironisesti. 
”Jos se on realismia, se ei ole taidetta”. 
Tähän kiteytyykin teoksen olemus. 
Runot pyrkivät kuvaamaan tosi asioita 
todellisuudesta, mikä ei kuitenkaan 
vähennä niiden taiteellista arvoa. 
 
ELISA GRÖNHOLM
Jouni Inkala: Kemosynteesi. 
Runoja, 74 s.     
Siltala, 2011. 

Tämä on totta
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KOMMENTTI

Kuinka paljon on 1 000 ihmistä?

Kuinka paljon on 10 0000 ihmistä?

Kuinka paljon on 100 000 ihmistä?

Kuinka paljon on 1 000 000 000 000?

Kuinka paljon on 7 000 000 000 000?

Tämä viimeksi mainittu on karkeasti ottaen maailman 
väkiluku vuonna 2011. Maailmassa on siis 7 miljardia 
ihmistä. Suurin osa heistä elää köyhyydessä.

Köyhien määrä vaihtelee sen mukaan, millaiset 
kriteerit köyhyydelle asetetaan.

Huomaamme ongelman mittasuhteet, kun ver-
tailemme mielikuviamme esimerkiksi miljardista tai 
seitsemästä miljardista ihmisestä. Emme ilmeisesti 
pysty mieltämään köyhien ongelman laajuutta edes 
matemaattisen selkeässä asiassa, joka liittyy heidän 
lukumääräänsä.

JUHANA PEKKARINEN
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loppuiko köyhyys valmistumi-
seen?

Valmistumiskeväänä olin suunnat-
toman ahdistunut työllistymisestäni. 
Olin jotenkin sokeutunut sille tosi-
asialle, että minulla oli jo kontakteja 
työelämään opiskeluajalta. Valmistut-
tuani osa-aikatöitteni pomolla ei ollut 
tarjota minulle töitä, mutta hän suosit-
teli minua työhön, joka ei sitten tullut 
edes julkiseen hakuun. Ja kas, olin 
työllistynyt koko seuraavaksi vuodeksi. 
Keväälle sain jo toisenkin työn. Joten 
kyllä: köyhyys loppui valmistumiseen. 
Jälkiviisastellen voisi sanoa, että kaik-
kein tärkeintä on solmia kontakteja jo 
opiskeluaikana.
Tiedottaja, 27.

Usein opiskelijat nähdään tilapäisesti 
köyhinä. Onko näin?

Käkriäinen kysyi muutamalta kotimaisen 
kirjallisuuden exopiskelijalta.

KYSSÄRI
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Köyhyys ei loppunut valmistumiseen 
mutta työpaikan saamiseen kylläkin. 
Kun tulot alkoivat olla säännölliset, 
kaikki palkka ei mennytkään enää heti 
tilipäivänä välttämättömyyksien hank-
kimiseen ja erääntyneiden maksujen 
suorittamiseen. Vaikka lyhennän opin-
tolainaani edelleen enkä siis voi vielä 
haaveilla omistusasumisesta, pidän 
kuitenkin elämää merkittävästi mie-
lekkäämpänä nyt, kun voin halutessani 
vaikka tehdä jotain niinkin villiä kuin 
käydä ulkona syömässä.
Kustannustoimittaja, 29.

Oma köyhyyteni loppui onneksi jo 
harjoittelupaikkaan. Sain jäädä töihin 
heti harjoittelun jälkeen, mikä tar-
koitti säännöllistä kuukausipalkkaa 
ja tulotason moninkertaistumista. 
Opintotuella kituuttamisen jälkeen 
oli ihmeellistä saada yhtäkkiä niin 
paljon rahaa (ja nyt siis puhutaan ihan 
normaalista journalistien taulukko-
palkasta). Ehkä siksi kävikin niin, että 
köyhyyttä suuremmaksi ongelmaksi 
nousi valmistuminen. Mutta pätkä-
työläisenä muistutan itseäni säännölli-
sesti siitä, että köyhyys voi tulla eteen 
vastakin.
Toimittaja, 29.
 

millaista oli aikoinaan olla 
opiskelijan rahavaroissa?

En ole koskaan elänyt pelkällä opinto-
tuella, enkä ole nostanut sitä yhtenäkään 
vuonna kaikilta kuukausilta. Tuloja 
on tullut muualta. Mutta välillä elämä 
heittelee. Sitä voi esi merkiksi  huo-
mata maksavansa vuokra-asuntoa 
ja omistusasuntoa saman aikaisesti. 
Silloin nuukailu tulee tutuksi. Jälki-
käteen pitää vain ihmetellä, ettei talous 
mennyt sen enempää sekaisin.
Tiedottaja, 27.

 
Opiskelijana tuli laskettua kaikki 
tulonsa ja menonsa tarkkaan, ja jos 
jokin tilapäisistä työpaikoistani maksoi 
palkkani myöhässä (sitä valitettavasti 
tapahtui), olin välittömästi pulassa. 
Palkka-, opintotuki- ja opintolaina-
päivää ennen rahojen loppuessa kävin 
aina systemaattisesti läpi, että kotona 
oli tarpeeksi kahvia, suodatinpaperia 
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ja dödöä - nämä olivat kaikista olen-
naisimmat, ja pärjäsin pelkästään niillä 
tarvittaessa vaikka olenkin ruokaa ja 
kosmetiikkaa rakastava naisihminen!  
Kustannustoimittaja, 29.

 
En osannut valittaa siitä liiaksi, koska 
ajattelin sen kuuluvan asiaan. Tein 
myös vapaaehtoisesti sen valinnan, 
etten käynyt samaan aikaan töissä vaan 
keskityin yksinomaan opintoihini. 
Mutta eihän sitä voinut tehdä käytän-
nössä juuri mitään niistä asioista, jotka 
nykyään ovat itsestään selviä. Ei voinut 
matkustella tai harrastaa mitään, mikä 
olisi vaatinut rahaa. Juuri koskaan ei 
ollut mahdollisuutta syödä ulkona. 
Baarissa joutui aina laskemaan raho-

jaan. Kaikki huonekalut oli korkein-
taan Ikeasta. Näitä menetyksiä olen 
nyt palkkatyövuosinani kompensoinut 
antaumuksella!
Toimittaja, 29.

 
Yksi vastaajista kommentoi lopuksi 
Käkriäisen esittämää kysymystä näin:

 Aihe on kyllä minua puhutteleva, 
koska tavallaan pidän opiskeluajan 
köyhyyttä kannustimena valmistu-
miseen ja sitä kautta ”yhteiskunnan 
palvelemiseen” työn kautta. Mutta ei 
köyhyys silti kivaa ole, voi siitä pahasti 
masentuakin, jos kaikki ei mene niin 
kuin on suunnitellut. Vaikeita juttuja! 
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KUN on rahaa sivistää 
itseään, kannattaa 
se käyttää kirjai-

mellisesti maailmansa avartamiseen. 
Siispä kirjamessuille Lahteen.

Nuorten täytyy oppia käyttämään 
tavallisia kirjoja, fraaseili ministeri 
Viinanen messujen avauspuheen-
vuorossaan. Käyttämisellä hän var-
maan tarkoittaa jonkinlaista hallus-
sapitoa, johon liittyy omistaminen. Ja 
mitä kirjoja sitä yleensä omistetaan, 
ellei oppi- ja kaunokirjoja. Siispä eikun 
osteleen.

Päälavan läheltä löysin musiikkia 
henkiseen hyvinvointiin, kotikaljaa 
ja leipämaistiaisia. Olin ilmeisesti  
väärässä kerroksessa.

Alakerrassa mikään ei muuttunut. 
Kokoomuksen kansanedustaja jaka-
massa tekstikokoelmaansa ilmaiseksi – 
Muistathan äänestää! Toisella puolella 
aurinkolasitiski, toisella karikatyyri-
piirtäjän näyttely. Kaiken keskellä tyhjä 
haastattelupöytä ja kaksi mikrofonia. 
Kirjailijoista vain vilauksia.

Itse asiassa on helppo ajatella, että 
tavallinen kirja on proosaa suurelta 
kustantamolta. Messuilta sellaista ei 

Kirjamessut, kelttikorut ja 
keinutuoli

löytynyt. WSOY, Otava, Teos ja kump-
panit nimittäin loistivat poissaolol-
laan. Lievätkö resurssit tiukoilla vai 
mielenkiinto muualla, en tiedä. Enkä 
tosin edes sitä, miten on mahdollista 
järjestää kirjamessut, jotka eivät ole  
kirjoja nähneetkään.

No, eipäs nyt liioitella. Paikalla 
olivat Savukeidas, Rosebud sekä muu-
tama muu pieni ja laadukas toimija. 
Paikallisista antikvariaateista ja maa-
kuntakustantamoista puhuttamat-
takaan – ne olivat Sysmän paikallis-
yhdistyksien ohella monilukuisimmin 
edustettuina. Pitkällisen punninnan 
jälkeen olin tavallisen puutteessa pako-
tettu ostamaan pieneltä julkaisijalta 
kolmen vihaisen esseistin teokset.

Entä sitten kirjojen käyttäminen? 
En tiedä, miten se todella tapahtuu, 
mutta valtavirrasta poikkeavat essee-
kokoelmat ainakin vaikuttivat luku-
kelpoisilta hankinnoilta. Tai ainakin 
paremmilta vaihtoehdoilta kuin tar-
jolla olleet nicaragualainen riipputuoli, 
irlantilaiset kelttikorut tai lomamatka 
Volgalle. 

ANTTI BERG

KOKEMUS
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TAIDENÄYTTELY

A
teneumissa parhaillaan oleva 
näyttely Arjen sankarit tuo 
esille jo etäisen ja sopivan 

estetisoidun köyhyyden. Kiertävän  
kerjäläisperheen lapset näyttävät pitto-
reskeilta, mutta syventyminen kuvaan 
paljastaa katsojalle epätoivoa, nälkää ja 
nuhruisuutta.

Näyttelyn ripustus on erinomainen. 
Isojen salien seinät on maalattu rus-
keiksi, ja komeat työt ovat esillä tee-
moittain. Epäsovinnaista ja toimivaa. 
Kultaiset kehykset, töiden suuri koko ja 
hämmästyttävä realistisuus korostuvat. 

Entä miten näin luonnonmukaisesti 
on osattu maalata? Juuri tähän pro-
sessiin näyttely paneutuu. Mene kat-
somaan, niin tiedät.  

Laitoksemme tutkijatohtori 
Riikka Rossi on rakentanut näytte-
lyyn osion Sankareita ja uhreja, joka 
esittelee naturalismia suomalaisen 
kirjallisuuden kautta. Must jokaiselle 
kirjallisuudenharrastajalle ja avartaa 
kenen tahansa taiteenystävän näke-
mystä.

MINNA KALLANKARI

Suomalaisen kultakauden taide kohtaa 
kansainvälisen  

naturalismin

ARJEN SANKARIT ATENEUMISSA
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Vasemmalla: Riikka Rossi
Kuva: Valtion taidemuseo, Kuvataiteen 
keskusarkisto / Hannu Pakarinen 

Ateneumin taidemuseo, Helsinki,  
18.2. – 18.5.2011
www.ateneum.fi

Ylhäällä:
Fernand Pelez (1843–1913) Ilman 
suojaa (Sans asile), 1883 / Petit Palais, 
Musée des BeauxArts de la Ville de 
Paris, Pariisi

Viereisen sivun kuva Ateneumin salista:
Valtion taidemuseo, Kuvataiteen kes
kusarkisto / Kirsi Halkola
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Varmasti on. Se voi olla mielen rikkautta, eli kykyä 
ymmärtää ympäröivää maailmaa, kykyä kommunikoida 
toisten elävien kanssa ja kykyä innostua sekä uusista että 
tutuista asioista.
Piatta

On. Kliseet kunniaan. Parhaat asiat ovat aineettomia:  
Terveys, ystävyys, rakkaus, aika. Ystävyyttä ja rakkauttakin 
voi ostaa, kuulemma. Aika on varmaan kysytyin kauppa-
tavara nyt. Älykkyys ja sivistys ovat kuten rikkaus tai raha. 
Niitä tavoitellaan, mutta ne eivät tuo onnea. 
Arla

Aineeton vs. materiaalinen  
rikkaus

KYSSÄRI

kotimaisen kirjallisuuden opiskelijat vastaavat.
onko aineetonta rikkautta? jos on, mitä se mielestäsi on?

Kyllä on. Luulen, että hän, joka pyrkii kokemaan itsensä ja 
 maailman jatkuvasti eri asennoissa ja asennoista, rikastuu. Joskus 
tässä onnistuminen voi kyllä vaatia rahaakin.
Erkka

Tietenkin on. Parasta aineetonta rik-
kautta ovat ystävät. Heti kakkoseksi 
tulee taide: kirjat, kuvataide, elokuvat 
ja musiikki. Etuoikeus on myös saada 
opiskella, katsella ja kuunnella kaikkea. 
Kulkea yliopiston käytävillä, nauttia 
yliopiston päärakennuksen tiloista ja 
valosta. Sivistys on rikkautta.
Minna

Kuva: Tuulia Halttunen 2011

Kyllä on. Kirjallisuudenopiskelijan aineeton rikkaus on luonnol-
lisesti armaassa opinahjossamme  kerrytetty henkinen pääoma. 
Sitäkin arvokkaammaksi rikkaudeksi nostan kuitenkin tunteet.
Maria 



SARJAKUVA




