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Kaveriltani paikattiin kerran väärä 
hammas. Kun puudutus antoi periksi, 
löysi kieli oudon tuttavuuden: reiällisen 
hampaan vieressä kiilsi uutuuttaan 
muovinen pläntti. Toisella ystävällä 
taas on muistona 5 millimetriä rautaa 
ikenissä, kun poranterä katkesi 
juurihoidossa, eikä sitä saatu pois. 
Minua ei kuitenkaan pelota se, että 
hammaslääkärissä menisi jokin 
vikaan. Minua pelottaa yksityisyyden 
rajat rikkova ruumiinosani arviointi; 
hammaslääkärin tuomio.

En pidä suuni avaamisesta 
tuntemattomalle jos en saa olla 
äänessä. Hammaslääkärin tuolissa 
olen avuton, paljastettu. Hampaista 
näkyy koko elämä: onko tullut 
poltettua, juotua kokista - oltua muuten 
vain vastuuntunnoton ja laiska. Kun 
ukko ylijumala tarkastelee pääni 
päällä menneitä tekemisiäni suuni 
todistusaineistosta, pelkään tämän 
samalla arvostelevan minut ihmisenä.

Hammaskunnon vuosittainen arviointi 
onkin yhtä miellyttävää kuin jos pitäisi 
säännöllisesti käydä kuulemassa 
plastiikkakirurgin mielipide takareisien 
selluliitista: jaahas, on tainnut 
pakarakyykyt jäädä vähiin.

Viime purukalustotarkastuksessa 
sain kuitenkin hämmentävän 
oivalluksen: ehkä muiden mielipidettä 
ei kannattakaan niin jännittää, ehkä 
pelkoni syy on korvien, ei leukojen, 
välissä. YTHS:n piinapenkistä päästyäni 
hammaslääkäri sanoi kaiken näyttävän 
hyvältä ja muistutti hammaslangasta: 
silloin tällöin. Oho, tässäkö se nyt oli, se 
tuomio, pääsinkö näin vähällä? Ukko luki 
kritiikinkammoni kasvoiltani ja naurahti: 
“Hei, ei tämä niin vakavaa ole.”

Tuulia  
Halttunen
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Esikoiskirjailija ja kirjallisuuden 
opiskelija Matias Riikonen ei 

pelkää pimeää.
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Kevät ei ole Matias Riikosen lempiaikaa. 
Valo lisääntyy, eikä kirjoittamisesta silloin 
tahdo tulla mitään. ”Minulla oli hirveitä ver-
hoviritelmiä torjumassa valoa silloin, kun 
asuin isommassa talossa ja minulla oli oma 
työhuone,” Riikonen sanoo. 

Riikosen esikoiskirja Nelisiipinen lokki il-
mestyi helmikuussa. Onko Riikonen aina 
halunnut kirjailijaksi?

”Pikkupoikana ajattelin, että haluaisin jul-
kaista kirjan, mutta kun vartuin ja tuli ym-
märrystä lisää, ymmärsin, ettei se ole mi-
nun oma valintani.”

Riikonen keksi tarinoita jo ennen kuin 
itse osasi kirjoittaa, tuolloin äiti kirjasi ne 
muistiin.

Kun kysyn, mikä Riikosen sitten saa kir-
joittamaan, hiljenee hän hetkeksi. ”Joku 
pakko se on. Mutta tietävätkö ihmiset yli-
päänsä, mikä syy saa heidät tekemään heil-
le tärkeitä asioita? Kirjoittamisen lopettami-
sesta ei ainakaan seuraa mitään hyvää, se 
on varma.”

Riikosen mukaan itseään ei pidä sitoa sel-
laiseen toiveeseen, että pitäisi tulla kirjai-
lijaksi. ”Se on ihmisten maailmaan liittyvä 
juttu, ja ihmisten maailma on kurja paikka.”

Hyvä luki ja ei makaa sohval la
Kirjallisuutta opiskelemaan Riikonen tuli 
yliopistolle, koska tiesi aina lukevansa pal-
jon, ei vain kaunokirjallisuutta, vaan myös 
muita humanistisia tekstejä. ”Ja jos voin 
hankkia sille tällaiset puitteet, jotka tämä 
homma täällä tarjoaa, niin miksipäs ei,” 
hän toteaa.

Juuri kotimaista kirjallisuutta Riikonen 
tuli opiskelemaan, koska on omien sanojen-
sa mukaan pääsemättömissä suomen kielen 
kanssa, ja juurtunut suomalaiseen kulttuu-
riin. Kirjallisuuden opiskelusta on ollut hyö-
tyä myös kirjoittamisessa, koska oppii luke-
maan paremmin. 

”Se että osaa lukea on isompi osa kirjoitta-
mista kuin yleensä muistetaan.”

Mitä sitten on ”hyvä lukeminen”?
”Hyvään lukemiseen liittyy täsmällisyys 

ja uutteruus; se ettei mennä vain sohval-
le makaamaan, vaan yritetään ymmärtää 
mitä kirja sanoo ja miten se liittyy muuhun 

kirjallisuuteen ja kirjoihin. Kirja on aina osa 
kirjallisuuden kenttää, vaikkei haluaisi olla.”

Vaikeinta kirjallisuudessa Riikosen mu-
kaan on se, ettei aikaa lukemiseen ole riittä-
västi. ”Tuska, kun tietää, ettei koskaan ole 
lukenut tarpeeksi, on vaikeinta.” Hyvin lu-
keminen perustuu Riikosen mielestä sil-
le, että on lukenut paljon ja osaa yhdistel-
lä lukemiaan asioita. Riikosta  ahdistaakin 
ajan rajallisuus: ”Varmaan sama tunne jos-
kus 40-vuotiaana, ettei koskaan ole lukenut 
tarpeeksi.”

Pullan ystävä pelkää maailmaa
Riikosta ei ole ainakaan turhantärkeydel-
lä pilattu. Tavoitteinaan elämän suhteen 
hän listaa niiden juttujen jatkamisen, joita 
nyt harrastaa: kirjoittamisen, lukemisen ja 
flaneerauksen eli joutilaan käyskentelyn ja 
kaupungin tarkkailun. “Tavoitteena kirjoit-
tamisen suhteen on, että joskus kirjoittaisin 
vielä hyvän kirjan.”

Kesällä Riikonen toivoo pääsevänsä reis-
saamaan junalla ympäri Suomea, kuten on 
jo monen kesänä tehnyt. “Lempipaikkoja 
minulla ovat Helsingissä Kaivopuisto ja 
Tampereella Pispala.”

Mutta mikä Riikosta siiten pelottaa? 
”Aika monet asiat. Maailma ylipäänsä,” hän 
sanoo.

Elämässä Riikosen mukaan parasta juu-
ri nyt on se, että on työkykyinen, on katto 
pään päällä ja muutama ystävä. 

Entäs lokit, mitä ne Riikoselle 
merkitsevät?

”Eri asiaa kuin kirjassa. Lokki – vihol-
linen, katkerien traumojen lähde. Olen 
suuri pullan ystävä ja olen menettänyt 
monet eväät lokeille. Mutta ovathan ne 
Helsingin ääni, kotoinen. Meillä on tällai-
nen viha-rakkaussuhde.”

haastattelu
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Oma lämpimäinen ei maistu
Aiheet kirjoittamiseen Riikonen kertoo saa-
vansa elämän ja ympäristön tarkkailusta. 

”Jotkut asiat vaivaavat ihmisiä. Jos kirjoittaa 
kirjoja, niin kai sitä on sellainen ihminen, 
joka käsittelee niitä asioita kirjoittamalla. 
Eikä vaivaaminen tässä välttämättä ole huo-
nolla tavalla vaivaamista.”

Riikosen mielestä perinteisessä mielessä 
hyvä henkilöhahmo on ikävystyttävä. ”En 
vain itse jaksa sellaista, syvän henkilöhah-
mon ajatusta. Syvyyden voi tehdä niin mo-
nella tavalla, kuin vain sillä, että henkilö-
hahmolla on hirveästi kerroksia. Itse pidän 
enemmän hahmoista, jotka ovat selkeäm-
min kielellisiä konstruktioita ja osa teos-
kokonaisuutta, osa sen rakenneratkaisuja,” 
Riikonen pohtii. 

Milloin sitten ilmestyy Matias Riikosen 
seuraava teos?

”Se riippuu siitä, jos seuraava Matias 
Riikosen käsikirjoitus on sen tasoinen, 
että joku sen tahtoo julkaista. Nelisiipinen 
lokki on laiha kirja, tahtoisin tehdä jotain 
täyteläisempää vaihteeksi, mikä tietysti 
tarkoittaa enemmän työtä. Varmasti 
useampia vuosia.”

Monet kirjailijat eivät malta saada painet-
tua kirjaansa käsiinsä, toisin oli Riikosen 
laita. ”Olivat kuulemma nauraneet kustan-
tamossa, kun en rientänyt sinne hakemaan 
ensimmäistä kappaletta Nelisiipisestä lokis-
ta. Mutta miksi mennä hakemaan eka kap-
pale, kun tekijän kappaleet kuitenkin tule-
vat postissa?”

Siinä vaiheessa Riikonen oli jo lukenut 
kirjansa käsikirjoituksen niin monta ker-
taa ja nähnyt kannetkin printteinä, että hän 

hyvin tiesi minkälainen hänen esikoiskir-
jansa tulee esineenä olemaan. 

Riikosen mukaan kirjan julkaiseminen 
onkin merkinnyt enemmän ihmisille hänen 
ympärillään, kuin hänelle itselleen.  

”On se tietysti kivaa siinä mielessä, että se 
implikoi, että olen päässyt nyt eroon tuos-
ta”, Riikonen sanoo osoittaen pöydällä ole-
vaa Nelisiipistä lokkia. 

”Ei sitä kannata kamalasti miettiä, että on 
julkaissut kirjan, se vain ohjaa kaiken kes-
keisemmän työn ulkopuolelle. Olen kuiten-
kin kirjoittanut aika kauan jo tosi vakavas-
ti, joten ainut mitä itse voin, on tehdä asiat 
niin hyvin kuin osaan, ja kaikki muu on 
muiden käsissä.”

Hetken mietittyään Riikonen hymyilee 
ja lisää: ”No, ehkä minulla on päässä muu-
tama moduuli, jotka ovat ihan mehuissaan 
kirjan julkaisemisesta, mutta minulla ei ole 
pääsyä niihin.”

Kaisa Kauhanen
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Kuka Matias 
Ri ikonen?

Helsinkiläinen.

Syntynyt vuonna 1989.

Käynyt Oriveden Opiston 
kirjoittajalukion ja nykyään 
kotimaisen kirjallisuuden 
pääaineopiskelija Helsingin 
yliopistossa.

Lapsuuden haaveissaan 
elokuvaohjaaja tai 
imperiumin keisari.

Kirjoittanut teoksen  
Nelisiipinen lokki,  
Gummerus, 2012.
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Poen novellien kauhu kumpuaa  
vankityrmistä ja hulluuden kuvauksista.

Tuskin kenelläkään kirjailijalla on ollut yhtä 
vahvaa vaikutusta kauhukirjallisuuteen 
kuin amerikkalaisella Edgar Allan Poella 
(1809–1849). Poen perintöä myöhemmäl-
le kirjallisuudelle ei kuitenkaan pidä sulkea 
pelkän kauhukirjallisuuden alle vaan hänen 
vaikutuksensa näkyy myös salapoliisi- ja 
scifi-romaanien kehityksessä.  

Poen novellit ovat monella tapaa perintei-
sen goottilaisen kauhukirjallisuuden proto-
tyyppi. Tämä näkyy erityisen hyvin hänen 
luomissaan miljöissä. Poen henkilöhahmot 
ovat kerta toisensa jälkeen vangittuina pie-
niin, pimeisiin ja rottia viliseviin vankityr-
miin tai vierailuilla vanhoissa ränsistyneis-
sä kartanoissa. 

Miljöiden ohella myös Poen juonikuviot ja 
loppuratkaisut noudattelevat konventionaa-
lisia kauhukertomusten elementtejä. Usein 
juoni rakentuu esimerkiksi elävältä hautaa-
misen tai kuolleista nousemisen varaan.

Poen novellien kauhu ei kuitenkaan synny 
pelkistä autioista taloista, ukkosesta ja ve-
risistä käärinliinoista vaan keskeisintä hä-
nen novelleissaan on psykologinen jännitys. 
Pelottavien miljöiden ohella henkilöhahmo-
jen järkkyvä mielenterveys luo puitteet kau-
hulle. Novelleissa kauhu kulkee lähes aina 
rinnan hulluuden kanssa. Erityisesti intohi-
moista tai pakkomielteistä, kuten kuolleen 
rakastetun kaipaus, kumpuavat pelon ja ah-
distuksen tunteet ajavat henkilöhahmot eri-
laisiin houreisiin ja paranoidisiin hulluuden 
tiloihin. Tämän vuoksi Poen novelleissa to-
den ja epätoden raja on jatkuvasti häilyvä. 
On vaikea erottaa, mikä tapahtuu todella ja 
mikä taas on henkilöhahmojen kuvitelmaa, 
sillä ulkoinen todellisuus värittyy jatkuvas-
ti henkilöhahmojen sisäisten tunteiden, pel-
kojen ja toiveiden, mukaiseksi. 

Sen, minkä Poen tarinat modernin lu-
kijan silmissä menettävät ajoittain tois-
teisilla ja ennalta arvattavilla juonikuvi-
oilla, ne voittavat tyylikkäällä ja kliinisen 
tarkalla kerronnallaan. Poe on mestari 

kehittämään kertomustensa jännitettä ja in-
tensiteettiä. Hänen tarinansa etenevät ana-
lyyttisen harkitusti ja pienin vihjein kohti 
loppuratkaisua. 

Poen suuruudesta kertoo jotain myös 
nimekäs ihailijakunta. Muun muas-
sa ranskalaiset symbolistit, etunenässä 
Charles Baudelaire, W. B. Yeats, Fjodor 
Dostojevski ja James Joyce ovat tunnus-
taneet velkansa Poelle. Tunnetuin Poen yk-
sittäisistä teoksista on runo Korppi (The 
Raven), joka oli valtavan suosittu jo Poen 
elinaikana, ja joka on toiminut inspiraa-
tiona yhä uusille taiteilijoille taiteenalas-
ta riippumatta, aina Gustavo Doresta 
Simpsoneihin.

Matias Koriseva

Lähteenä on käytetty Peter Ackroydin  
kirjoittamaa elämäkertaa  
Edgar Allan Poe: lyhyt elämä  
(Poe: A Life Cut Short, 2008.  
Suom. Helena Bützow. Jyväskylä: Atena.)  
ja Poen kauhukertomusten antologiaa  
Korppi ja Kultakuoriainen sekä muita  
kertomuksia (1957, WSOY).

aiheen vierestä
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Jännityskirjailija ja kuvittaja Tuomas Lius  
ei pelkää luoda teoksiinsa kauhua,  
mutta korkeita paikkoja hän kammoaa. 

Pieni poika kävelee äitinsä 
kanssa Suomalaisen kir-
jakaupan näyteikkunan 
ohi. Poika osoittaa ikku-
nassa olevaa kirjaa. Kirja 
on Liisa Nevalaisen Musta 
Sinfonia ja poika 6-vuotias 
Tuomas Lius.

”Minä en tietenkään 
tajunnut siitä kirjasta 
mitään, mutta tajusin, että 
kansi ja nimi olivat hie-
noja. Kun päästiin kotiin, 
halusin itse kirjoittaa 
sen nimisen kirjan”, Lius 
sanoo. Hän alkoi sanella 
ja äiti toimi kirjurina. Syn-
tyi Liuksen ensimmäinen 
salapoliisiromaani. 

Hämärtyvässä Helsingissä, Aleksante-
rinkadun ja Mannerheimintien kulmassa, 
Lius kehuu Vanhaa ylioppilastaloa vaikut-
tavammaksi kuin Joensuussa, jossa hän on 
viettänyt lähes koko elämänsä. Myös kir-
jailijan ura lähti käyntiin paikallisen sano-
malehden palstalla, kun  viime vuonna lak-
kautetun maakuntalehden Karjalan Maan 
toimittaja oli saanut kuulla nuoresta dek-
karistin alusta. Toimittaja otti yhteyttä, ja 
Liuksen ensimmäiselle salapoliisitarinalle 
syntyi jatkoa kolme vuotta myöhemmin.

Nyt Liukselta on julkaistu sarjakuva-
albumi ja neljä romaania. Viimeisin, Härkä-
juoksu ilmestyi Liken kustantamana 2011 
syksyllä. Liuksen mukaan avain jännityksen 
luomiseen on luoda henkilöhahmot, joista 
lukija oikeasti välittää.

”Kuumottavien tapahtumien ja kauhu-
tilanteiden luominen ei ole vaikeaa, mutta 
että lukijan saa investoimaan itsensä henki-
sesti niihin tapahtumiin ja henkilöhahmoi-
hin. Se on vaikein juttu”, Lius sanoo. 

Jännitys-, seikkailu-, ja kauhutari-
nat ovat kiehtoneet Liusta siitä lähtien, 

kun hänelle lapsuudessa luettiin Grimmin 
satuja. Mitä jännityskirjallisuus sitten mer-
kitsee kirjailijalle?

”Eskapismia”, Lius vastaa ykskan-
taan. ”Minulla on jonkinlainen mantra, että 
minkä tahansa tarinan voi kertoa missä 
tahansa genressä.” Jännitysgenre vain on 
lähinnä  hänen sydäntään, koska se antaa 
kirjailijalle Liuksen mukaan eniten mahdol-

lisuuksia. Siinä todellisuu-
den ja mielikuvituksen rajaa 
voidaan venyttää. ”Pohjalla 
on kuitenkin se todellisuus, 
johon lukija toivon mukaan 
pystyy samaistumaan. ”

Entäs itse kirjailijan 
rajat. Pelottaako lukijoiden 
kritiikki?

”Valehtelisin jos sanoi-
sin, että kritiikillä ei ole 
mitään merkitystä”, Lius 
vastaa. Kirjailijaa ei kui-
tenkaan harmita, jos joku 
ei pidä hänen teoksistaan; 
onhan lukemattomia kirjoja 
ja kirjailijoita, joiden teok-
sista hän ei välitä. Internet 
kuitenkin antaa  mahdolli-
suuden kasvottomuuteen, 
jolloin Liuksen mukaan saa-
tetaan tölväistä teoksen 
asemasta kirjoittajaa sen 
takana. 

Arvosteluun suhtautumi-
nen ei ole muuttunut julkais-
tujen teosten lisääntyessä. 
”Aina kun kirjoitan kirjaa, 

minusta tuntuu, että olen kirjoittamassa 
urani huonointa”, Lius naurahtaa. Vaati-
maton kirjailija ottaa vastaan kritiikin aina 
puhtaalta pöydältä.

Tämänhetkisistä kirjailijoista Lius nos-
taa esille Stephen Kingin taitavana kolmi-
ulotteisten henkilöhahmojen luojana.  King 
voi käyttää ensimmäiset 200-300 sivua pel-
kästään perhe-elämän kuvaamiseen. Silloin 
Pelko syntyy ennen kuin mitään karmivaa 
on edes horisontissa. 

haastattelu
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”Kun on Stephen 
King kyseessä, tie-
tää minkälaiset hel-
vetinportit sieltä vielä 
aukeaa.” 

King aiheuttaa 
Liukselle kylmiä väreitä 
ja hän sanookin, että 
pelon ei tarvitse olla 
graafista tai ylidra-
maattista. Tämä tai-
taa päteä myös kirjalli-
suuden ulkopuoliseen 
maailmaan. Lius voi 
lentää koneella kilomet-
rien korkeudessa, mutta 
kuusikerroksisen talon 
parvekkeelle häntä ei 
saa kirveelläkään.

Elisa Grönholm

Kuka Tuomas Lius?

Liperiläinen kirjailija  
ja sarjakuvapiirtäjä.

Kustantamo Crime Timen 
perustajajäsen.

Kirjoittanut teokset  
Härkäjuoksu (Like, 2011), 
Suden tunti -novelli  
Tykki -jatkodekkariin  
(Crime Time, 2011), 
Laittomat (Like, 2010), 
Haka (Like, 2009),  
Kalle-Kustaa Korkin paluu 
(Apali, 2006) ja Jadesoturi - 
Sangfu (Like, 2006).

Lapsuuden haaveissaan 
maanviljelijä, jolla on aikaa 
kirjoittaa. Myöhemmin 
huomasi näiden olevan 
kaksi toisensa poissulkevaa 
tekijää.

Parantumaton nostalgikko; 
kerää toimintafiguureja, 
koska ne ovat siistejä.

kuva: Annika Miettinen
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Harmaa kirjahiiri. Runotyttö. Hippipoika. Nörtti. 
Tällaisia ovat stereotypiat kirjallisuuden opiskeli-
joista. Niistä jotka istuvat hämyisässä kirjastossa 
kirjapinojen kanssa. Opiskelualamme ei herätä ko-
vin aktiivisen tai eteenpäin pyrkivän ihmisen mieli-
kuvaa, vaikka sellaista juuri vaaditaan tämän päi-
vän työmarkkinoilla.

Opiskelumme eivät paljon auta työnsaannissa, sil-
lä yhteyttä työnantajiin ei synny. Opiskelijan ainoa 
työllistymiseen tähtäävä kurssi saattaa olla yksi, 
3-5 opintopisteen työelämäkurssi. Harjoittelunkin 
voi jättää suorittamatta, välttää kontaktin työelä-
mään käymällä sen sijaan kurssin. Tämä saattaa 
olla monelle se ainut vaihtoehto, sillä vaikka har-
joitteluun olisi haluja mennä, saattaa paikan löy-
täminen olla mahdotonta. Laitos kun tarjoaa har-
joittelupaikkoja noin yhden kymmentä opiskelijaa 
kohden. 

Tiedän, että Helsingin yliopisto on eri asia kuin 
Vallilan amis, mutta vahvan teoreettisen pohjam-
me lisäksi peräänhuudan opintoihimme käytäntöä - 
ei se akateemisuus siitä vaarannu. Päinvastoin, vä-
lillä on hyödyllistä poistua akateemisesta kuplasta, 
jotta voi tarkastella kuplaa myös ulkopuolelta.

Mitä siis kaipaan? Kaikille pakollista harjoittelua 
ja enemmän harjoittelupaikkoja. Lisää pakollisia 
työelämäopintoja. Vierailuja kustantamoissa, kir-
jastoissa, kouluissa, järjestöissä ja muissa paikois-
sa, joissa on töissä alamme ihmisiä. Valmistuneita 
kertomaan omasta urastaan ja sille päätymisestä. 
Esittelyjä erilaisista uramahdollisuuksista ja tietoa 
siitä, miten niihin pääsee. Nyt näistä asioista on 
mainittu minulle vain opintojeni ensimmäisellä vii-
kolla, jolloin en oikein vielä edes tiennyt, mihin olen 
tullut, saatikaan mihin olen menossa.

Meistä on tarkoitus tulla kotimaisen kirjallisuu-
den asiantuntijoita. Tietotaidolla ei kuitenkaan tee 
mitään, jos ei ole paikkaa, missä sitä pääsee hyö-
dyntämään. Siksi mielestäni myös laitoksen pitäisi 
kunnostautua auttamaan opiskelijoitaan eteenpäin. 
Jotta stereotypiat eivät toteutuisi, ja meistä ei tuli-
si vain muumioita pölyisten kirjapinojen takana.
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Kävelin Mikonkatua, kun näin Lissun. Kaappasin sen kai-
nalooni. Rautatientorilla jouduin pysähtymään kun otteeni 
lipsui. Pidin Lissua kaulasta kiinni, ettei se kaatuisi. 
Oli pakko nostaa se olkapäälle, jotta ehtisin seuraavaan 
M-junaan. Junassa nostin Lissun varovasti hattuhyllylle, 
ettei se löisi päätään.
Katselin maisemia, Hakaniemen yllä oli pilvetön taivas. 
Pasilasta tuli paljon ihmisiä kyytiin, minun viereeni istui 
vanhempi nainen. Reitemme painautuivat kiinni toisiinsa.
Anteeksi, sanoin, kun juna hidasti pysäkilläni. Ihmiset yrit-
tivät väistää, käänsivät polviaan sivulle. Pakotettu läheisyys 
hämmensi. Nostin Lissun taas olkapäälle. Rappuset menin 
varovasti. Matkalla olkapäätäni alkoi jo särkeä, teki mieli 
pysähtyä, vaihtaa Lissu toiselle puolelle. Katsoin eteenpäin, 
kotiovi näkyi jo. 
Näppäilin ovikoodin ja laskin Lissun vihdoin alas nojaa-
maan seinää vasten. Odotettiin hissiä. Hivutin Lissun varo-
vasti hissiin ja painoin vitosta. Emme katsoneet toisiamme, 
teki mieli vihellellä, täyttää vaivaannuttava hiljaisuus.
Kaivoin avaimet taskusta. Potkin postin ovensuusta pois, 
ovi pamahti kiinni takanamme. Raahasin Lissun kaina-
loista keittiöön ja asetin hänet istumaan pöydän ääreen.
Siinä on minulle aamuseuraa. Voimme juoda kahvia ja 
lukea Hesarin yhdessä. 
Silitin Lissun vaaleaa tukkaa.

Kaisa Kauhanen

Jenni Marsio

Oma Lissu
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30. lokakuuta 1937 ohitti asteroidi Hermes maan vain 800000 kilo-
metrin päästä. 20. lokakuuta 1976 asteroidi 1976UA ohitti Maan kol-
me kertaa niin kaukaa kuin Kuu on Maasta. Asteroidin läpimitta on 200 
metriä. 23. maaliskuuta 1989300 metrin läpimittainen Apollo-asteroidi 
4581 Asclepius (1989 FC) ohitti Maan noin 700000 kilometrin päästä, 
paikasta jossa Maa oli 6 tuntia aikaisemminkunoita särkyy ja Jos aster-
oidi olisi törmännyt Maahan, se olisi aiheuttanut historian suurimman 
räjähdyksen. 9. joulukuuta seiniä halkeilee 1994, asteroidi tai meteoroidi 
1994 XM1 sivuutti Maan 1/3 Kuun ikkunoita särkyy laajalti, sirpaleet 
vammauttavat etäisyydestä mikä on vain hieman yli 112000km. 1994 
XM1:n halkaisijan on arvioitu olevan 6…13m, jotenikkunalasit särkyvät, 
sirpaleista lieviä vammoja se ei välttämättä ole asteroidi, vaan saattaa 
olla halkaisijaltaan alle 10m kevyet väliseinät ja ovet rikkoutuvat meteor-
oidi 2-3 PSI lennättää ihmisiä ulos toimistorakennuksista.18. Maalisku-
uta 2004 asuinrakennukset sortuvat, vakavat vammautumiset tavallisia, 
ehkä kuolleita 30 metrin läpimittainen asteroidi 2004 FH ohitti Maan 
42600 kilometrin päästä. Sen törmäys olisi aiheuttanut yli kilometrin 
läpimittaisen kraatterin (teräsbetonirakennusten seinät lentävät pois,
avomaastossa tuulen mukana kulkevat esineet tappavat ihmisiä) 3. 
heinäkuuta 2006 suuri 50 prosenttia tavallisissa asuinrakennuksista 
seisovista kuoleeasteroidi ohitti maan 433000 kilometrin päästä Kuun 
kiertoradan tuolla puolen. 29. tammikuuta useimmat kevyet liikeraken-
nukset ja asuinrakennukset sortuvat 2008 klo 10:33 50 prosenttia tav-
allisissa asuinrakennuksissa makaavista kuolee läpimitaltaan n. 250m 
oleva 2007 TU24 ohitti Maan n. 538000km etäisyydeltä, eli suunnil-
leen 1,4 Kuun etäisyydeltä useimmat ihmiset kuolevat, betoniraken-
nukset luhistuvat tai vaurioituvat vakavasti. Asteroidi 99942 Apophis 
käy 32000 kilometrin päässä Maasta vuonna 2029lähes kaikki kuolevat. 
Tässä lähiohituksessa on mahdollista että lähes kaikki kuolevat, vahvat 
betonirakennukset tuhoutuvat maan tasalle tai vaurioituvat vakavasti 
että asteroidi osuu grafitaatioreikään, joka johtaa törmäykseen kaikki 
kuolevatvuonna 2036. Todennäköisyys tälle on kuitenkin vain 1/45000. 
A s t e r o i d i (29075) 1950 
DA :lla on 1:300 riski törmätä 
Maahan 16. m a a l i s k u u t a 
2880. Riski törmätä Maa-
han on tällä as- teroidilla tuhat 
kertaa suurem- pi kuin muilla 
t u n n e t u i l l a asteroidei l la.

jotkut heikot ikkunalasit

jotkut heikot ikkunalasit

jotkut heikot ikkunalasit
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Veden varti jat  
ja vangit

Emmi Itäranta:
Teemestarin kirja
Romaani, 266 s.
Teos, 2012.

”Eilen avasin vesihanan talossa ja pitelin 
vesileilin suuta sen metallia vasten. Puhuin 
sille kauniisti ja puhuin sille rumasti ja saa-
toin huutaa ja itkeäkin, mutta vettä eivät lii-
kuta ihmisten murheet. - - Johto luovutti lei-
liini muutaman pisaran, ehkä lusikallisen. 
Tiedän, mitä se tarkoittaa.”

Emmi Itärannan esikoisromaanissa 
Teemestarin kirja maailma on muuttunut 
peruuttamattomasti ja makea vesi on lähes 
lopussa. On koettu eräänlainen maailman-
laajuinen Rooman tuho, ekokatastrofi, jota 
on seurannut omanlaisensa pimeä keskiaika 
– Hämärän vuosisata. Sen aikana luonnon-
varat ovat kuluneet loppuun, napajäätiköt 
sulaneet ja meret nielleet vanhat kaupungit. 
Tuntemamme tuhatjärvinen Suomi on osit-
tain jäänyt veden alle, osittain muuttunut 
kuivaksi erämaaksi.

Teemestarin kirja on omintakeinen dys-
topia sotilasdiktatuurin alla elävästä yhteis-
kunnasta, jossa vedestä on tullut kaiken 
arvo ja mitta. Päähenkilönä ja kertojana toi-
mii teemestarin tytär Noria, joka opiskelee 
isänsä opastuksella menneestä ajasta peräi-
sin olevaa teeseremoniaa. Kasvukertomus 
käynnistyy todella, kun nuori nainen jää 

yksin kantamaan salaisuuksien taakkaa ja 
vastuuta suvun satojen vuosien mittaisesta 
traditiosta. Samaan aikaan veden säännös-
tely kiristyy ja armeijan huomio kiinnittyy 
teemestariin, jolla ainoana tuntuu riittävän 
vettä yli omien tarpeiden.

Itäranta yhdistää teoksessaan kiinnosta-
vasti itäistä ja läntistä perinnettä. Ilmaston 
lämpeneminen on laittanut uusiksi kartat ja 
sekoittanut kulttuurit. Niinpä Kuusamonkin 
korkeudella kasvaa teepensaita ja kiinalai-
selta kalskahtava Uuden Qianin suurvalta 
hallitsee Skandinavian Unionia. Tunturin 
juurella sijaitsevassa teemestarin talossa 
köyhyyden vastapainona on ikiaikainen 
teetraditio, joka tarjoaa arkeen hiljentymi-
sen hetken. 

Teemestarin kirjassa vesi on tärkein ele-
mentti: se on elämän edellytys, se on valut-
taa, sen ympärille rakentuvat yhteisön myy-
tit. Norian isä selittää alati muuttuvan 
elementin olemusta tyttärelleen: ”Tarina 
kertoo, että vedellä on ymmärrys, että se 
kantaa muistissaan kaikkea, mitä maail-
massa on tapahtunut, aina ajalta ennen 
ihmisiä tähän hetkeen, joka piirtää sen 
muistiin jo kuluessaan.” Näin teeseremoni-
assa yhdistyvät veden niin nykyhetki kuin 
kadotettu menneisyyskin.

Kaiken kaikkiaan kiireettömyyttä ja tasa-
vertaisuutta korostava teeseremonia on 
kuin utopia dystopian keskellä. Teemajan 
sisällä vallitsee eräänlainen toinen todelli-
suus, jossa eivät päde muun elämän sään-
nöt. Noria pohtii lähes kaihoisasti, saat-
taisiko jossain olla maailma, jossa kaikki 
ihmiset voisivat juoda teetä samanarvoisina 
puoliaan valitsematta. Teemajan ja arki-
todellisuuden rajat jännittyvät äärimmil-
leen kohtauksessa, jossa seremoniassa ovat 
vastakkain toistensa polaariset oppositiot: 
nuori teemestari Noria ja armeijan komen-
taja Taro, vanki ja vangitsija.

Puhtaan veden loppuminen on tuttu 
uhkakuva, joten romaanin aihe ei sinäl-
lään ole uusi. Itäranta ottaa tieteisromaanis-
saan kantaa myös ilmaston lämpenemiseen, 
luonnonvarojen loppumiseen ja kiinalais-
tumiseen. Totalitaristinen yhteiskunta ja 
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historian vääristely joh-
dattavat ajatukset George 
Orwellin teokseen 1984 
(1949), jossa yhteiskunta 
elää Isoveljen jatkuvan 
valvonnan alla ja valtaapi-
tävät muokkaavat syste-
maattisesti historiankir-
joitusta omien etujensa 
mukaisesti. 

Dystopiat ovat tuttu 
aihe myös kotimaisessa 
spekulatiivisessa fik-
tiossa. Viime vuosina 
uhkaaviin tulevaisuuden-
näkymiin ovat tarttuneet 
mm. Maarit Verronen, 
Annika Luther sekä Eija 
Lappalainen ja Anne 
Leinonen. Itärannan 
käyttämä kieli on kuiten-
kin useimmista dystopi-
oista poikkeavaa: se on 
kirkasta, selkeää, vesi-
mäisen soljuvaa ja pai-
koin jopa lyyristä. Se tuo 
karrelle kuivuneen maa-
ilmaan raikkaan tuulah-

duksen ja osoittaa, että tuhosta huolimatta 
elämästä voi yhä löytää kauneutta – ja siten 
myös ripauksen toivoa. Itärannan tyylissä ja 
teemojen käsittelyssä voi kuulla kaikuja mös 
kansainvälisten sf-mestareiden Ursula K. 
LeGuinin ja Philip Pullmanin tuotannosta.

Teemestarin kirjassa keskeisenä on kysy-
mys siitä, kenelle vesi kuuluu. Vesipulan 
kärjistyessä myös teemestarin vedestä riip-
puvainen ammatti joutuu punnittavaksi, 
eikä Noria voi välttyä pohtimasta, missä 
menee raja yksilön oikeuden ja itsekkyyden 
välillä. Kumpaa hän on velvollinen suojele-
maan enemmän: sukunsa vuosisatoja kät-
köissä pitämää lähdettä vai veden puuttee-
seen hitaasti kuolevia kyläläisiään? 

Itäranta on luonut puhuttelevan ja vivah-
teikkaan romaanin vastuusta ja valinnoista. 
Teemestarin kirja nostaa onnistuneesti esiin 
tärkeitä eettisiä kysymyksiä olematta kui-
tenkaan osoitteleva tai moralisoiva. Suorin 
kritiikki ympäristöön jättämästämme 

Vesi on 

elämän 

edellytys, 

se on 

valuttaa, 

sen 

ympärille 

rakentuvat 

yhteisön 

myytit.

jäljestä kiteytyy kohtaukseen, jossa Noria ja 
hänen paras ystävänsä Sanja kaivavat saas-
tuneesta maasta entismaailman romua, 
joka on säilynyt maatumattomana vuosi-
satoja. Noria toivoisi voivansa kaivautua 
muovihaudan pohjaan ja oppivansa siten 
ymmärtämään menneen maailman ihmisiä. 
Sanjalta ei puolestaan heru armoa edeltä-
ville sukupolville: ”Ei maksa vaivaa ajatella 
heitä, Noria. Eivät hekään ajatelleet meitä.”

Linda Kindt
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Malja  
kuolemalle

Jari Järvelä:
Château Inkeroinen.
Novellikokoelma, 221 s.
Tammi, 2012.

Jari Järvelän novellikokoelma Château 
Inkeroinen tarjoilee yhdeksän nyrjähtänyt-
tä kertomusta ihmiselämästä. Kukin kerto-
mus keskittyy päähenkilönsä ristiriitoihin ja 
harhaisiin käsityksiin itsestä ja maailmas-
ta. Yksi elättelee suuruudenhulluja kuvitel-
mia maailman viinimarkkinoiden valtiudes-
ta, ja toinen haaveilee kirkon polttamisen 
tuomasta kuuluisuudesta. Järvelän novelli-
en maailma on sekä kammottava että hulva-
ton. Kokoelman huumori on nurinkurista: 
”Tyttö seisoi yhä käsillään. Se hymyili mut-
ta sen suupielet olivat väärinpäin.”

Novellikokoelmaa koristavat groteskit ku-
vat, joissa jumalattaren kaltainen nainen 
ahmii sisälmyksiä, enkeli näyttää keskisor-
mea ja naispappi irstailee pojan fantasiois-
sa. Vaimo ruokkii ja rakastaa lintuja, kun 
taas mies tappaa inhoamiaan siivekkäitä – 
novelleissa kauneus ja ylevyys ovat suhteel-
lisia ominaisuuksia, ja kaikki pyhäksi koho-
tettu voidaan ampua alas.

Järvelän kieli on huoliteltua, ja puhekieli-
syyttä on käytetty tyylikeinona taidokkaas-
ti. Novellit ovat molemmista päistä avoimia 
välähdyksiä elämästä, mutta oivana kont-
rastina tyyliltään realistinen kerronta on 
varsin yhtenäistä ja loogista. Järvelä ei gro-
teskia hyödyntävänä novellistina ole yhtä 
kekseliäs kuin Roald Dahl tai yhtä röyhkeä 

kuin Rosa Liksom, mutta älykäs ja vivah-
teikas kerrontatapa nostaa hänet novellitai-
tajien joukkoon.

Järvelä hyödyntää kokoelmassaan ko-
keellisilta kalskahtavia jäsennystapoja. 
Novelleja on jaettu aakkosin, numeroin ja 
X-kirjaimin merkittyihin osioihin. Jako ei 
perustu temaattiseen tai kielelliseen vaihte-
luun tai mihinkään mekaaniseen sääntöön, 
vaan se vaikuttaa lähinnä sattumanvaraisel-
ta. Jaottelutapa kuvastaa kertojien tarvet-
ta jäsentää tolkutonta tarinaansa järkeväksi 
tapahtumien sarjaksi. Innovatiivisten jäsen-
telytapojen potentiaalia ei ole kuitenkaan 
täysin hyödynnetty, vaan niiden käyttö jää 
pinnalliseksi kikkailuksi.

Kuolema on eksplisiittisesti läsnä viides-
sä novellissa, ja muutkin kertomukset hei-
jastavat loppumisen teemaa. Illuusiot kuo-
levat yhtä karusti kuin ihmisetkin. Château 
Inkeroisen niminovellissa tosin viinitarhaa-
jan harha jää elämään, mutta senkin lop-
pu häämöttää. Kokoelman kuolema on 
äkillinen, arkinen ja huumorintajuinen. 
Lapsensa menettänyt nainen muistelee: ”Se 
oli viimeistä edellinen ääni, jonka hän muis-
taa lapsistaan, iloinen nauru, kun auto va-
josi tummaan, hyiseen veteen.” Naurava 
kuolema on teoksen konfliktisen maailman 
perimmäinen ristiriita ja kantava voima.

Satu Ekman
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Yksinäisiä  
yhdessä

Kristiina Lähde:
Joku on nukkunut vuoteessani.
Romaani, 223 s.
Teos, 2012.

Kristiina Lähteen ensimmäinen romaani 
Joku on nukkunut vuoteessani on tarina kol-
mesta ihmisestä, joiden tavanomainen elä-
mä on hetkellisesti vinksahtanut paikal-
taan.  Stressaavien rutiiniensa keskellä he 
ovat unohtaneet, miltä elämä todella näyt-
tää, ja ovat lopulta kadottaneet sekä itsensä 
että toisensa.

Tarina alkaa siitä, kun yksi päähenkilöis-
tä, Rosa, herää aamulla sängystään ja löytää 
vierestään vieraan miehen. Mies käyttäytyy 
hämmästyttävän tuttavallisesti ja arkises-
ti aivan kuin asuisi Rosan asunnossa, mut-
ta Rosa on varma, että ei tunne miestä. ”No 
mitä nyt ihmiset yleensä tekevät. Lukee leh-
teä, syö, keittää kahvia, katsoo televisiota. 
Käy jossain, töissä luultavasti. Raapii kyl-
keään. Saunoo. Ihan tavallinen, paitsi ettei 
juuri puhu.” Rosa kuvailee miestä poliisil-
le, joka ei kuitenkaan ryhdy toimiin, koska 
mies ei aiheuta vahinkoa.

Kirjan toisena päähenkilönä on Rosan 
naapuri, vastakohtaisen samanlainen 
Laura. Toinen on freelancer-toimittaja, toi-
nen apurahatutkija. Toisen elämään on yht-
äkkiä ilmestynyt mies, toisen elämästä yhtä 
yllättäen kadonnut mies. Molemmat ovat 
kuitenkin yhtä yksinäisiä.

Lähde kuvaa taitavasti nyky-yhteis-
kunnalle tyypillisiä, omiin kiireisiinsä 

kadonneita ihmisiä. Sekä Laura että Rosa 
ovat yksinäisimmillään silloin, kun mies on 
heidän arjessaan mukana, mutta ei läsnä. 
Kirjan pääteemaksi nouseekin ihmisten vie-
raantuminen itsestään ja muista.

Romaani ei kuitenkaan missään vaihees-
sa muutu liian vakavaksi. Arjen absurdit ti-
lanteet ja maanläheinen logiikka pitävät 
huumorin mukana. Esimerkiksi kun Rosa ei 
enää keksi, mitä tekisi löytyneelle miehelle, 
toimii hän lopulta samoin kuin jos lemmik-
ki olisi kadonnut – liimaa lyhtypylväisiin il-
moituksia, joissa on miehen kuva, teksti 
”löytynyt” ja puhelinnumero.

Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu 
kerronta. Lähde on aikaisemmin julkaissut 
kaksi runokokoelmaa, joita on kiitelty kek-
seliäästä ja leikkisästä kielestä. Vaikka nyt-
kin juoni ja rakenne sisältävät monia haus-
koja yllätyksiä, romaanin kieli on arkista ja 
yllätyksetöntä. Varsinkin alussa kerronta on 
liian selittelevää, ja henkilöiden ajatukset ja 
tunteet uhkaavat jäädä kliseemäisiksi.

Joku on nukkunut vuoteessani on kepeän 
oivaltava romaani, joka näyttää, kuinka hel-
posti oudotkin asiat vaikuttavat normaalil-
ta rutiinilta, kun yksinäisyydenpelko kasvaa 
liian suureksi. ”Ihminen näkee, mitä sil-
mä tahtoo: mieluummin täydellisen ympy-
rän kuin katkennen renkaan, mieluummin 
ehjän kodin kuin vinon ja räjähtäneen, mie-
luummin kokonaisen sanan kuin hämärän 
metsän täynnä eksyneitä tavuja.”

Tiia Kähärä
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Puolivalmista 
salaattia

Kauko Röyhkä:
Kreikkalainen salaatti.
Romaani, 219 s.
Like, 2011.

”Jos kirja ei ota osaa sosiaaliseen keskus-
teluun tai vedä jotain linjoja historiasta ny-
kyisyyteen, niin se on liian kevyt eikä saa 
yliopistotanttojen ja palkintolautakun-
tien hyväksyntää. Mutta miksi minun, ka-
manheittäjän, pitäisi välittää kirjallisuus-
palkinnoista? Entä jos en olekaan vakava, 
yhteiskuntakriittinen taiteilija. Entä jos kir-
joittaisinkin vain hyvän viihderomaanin.” 

Näin pohtii yksi Kauko Röyhkän romaa-
nin päähenkilöistä haaveillessaan kirjailijan 
urasta Amorgoksen saarella. Aivan samoin 
voisi kuvitella Röyhkänkin ajatelleen kirjoit-
taessaan neljättätoista teostaan.

Kreikkalainen salaatti on lomalukemis-
toa monessa mielessä. Sen kolme toisiinsa 
kietoutuvaa tarinaa sijoittuvat Kreikan saa-
ristoon, jonne päähenkilöt pakenevat hen-
kilökohtaista elämäänsä. Se on yhdistel-
mä draamaa, seksiä ja jännittäviä käänteitä, 
mutta on viihdekirjallisuudeksikin pelkkää 
pintaliitoa. Nopealukuisuudessaan se on ke-
vyt kirjavalinta esimerkiksi etelänmatkal-
le mukaan.

Päähenkilöt vierailevat näyttämöllä vuo-
rotellen. Nuori helsinkiläismies Jimi vä-
littää huumeita, mutta haaveilee tavalli-
sesta elämästä ja kirjoittamisesta. Kaunis 
avovaimo Karin ja parivuotias lapsi ei-
vät oikein istu Jimin elämään, mutta hän 

tekee kaikkensa elvyttääkseen parisuh-
teensa. Viisikymppinen naistenmies läh-
tee hakemaan onnea Mykonokselta, jossa 
hän kohtaa jumalattaren, mutta ikävöi silti 
Helsinkiin jäänyttä sorjaa Sondraa. Lesbos-
saarelle vauvakuumeista tyttöystäväänsä 
pakeneva Annika ei tunnu löytävän paik-
kaansa maailmassa, mutta päätyy sattuman 
kautta uuteen elämäntilanteeseen.

Kolme erilaista ihmistä ja kolme eri minä-
kertojaa saavat tekstissä vain yhden äänen 
eikä heitä erottaisi toisistaan ilman loma-
saarten mukaan nimettyjä lukuja. Röyhkä ei 
anna henkilöidensä elää, vaan tukehduttaa 
heidät selittävällä kerronnalla. 

Tarinoissa on potentiaalia, mutta puut-
teita on liikaa. Romaanista uupuu pot-
ku, syvällisyys ja kaunokirjallinen kie-
li. Preesensissä kirjoitettu kerronta pyrkii 
läsnäolon tuntuun, mutta kokonaisuus jää 
ontoksi. 

Tekstissä paistaa auringon lisäksi kii-
re ja huolimattomuus. Sieltä täältä lukijan 
silmään sattuvat tahattomat kielioppivir-
heet ja kankeat lauserakenteet. Sekä kir-
jailija että kustannustoimittaja ovat luis-
taneet työstään ja syksyn markkinoille 
kiirehditty kirja on pahasti keskeneräinen. 
Kreikkalaisessa salaatissa on resepti kohdal-
laan, mutta ainekset ovat jääneet raaoiksi.

Rosa Ala-aho
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Hil jaisuuteen kätketyt 
val innat

Helmi Kekkonen:
Valinta.
Romaani,160 s.
Avain, 2011.

Helmi Kekkosen romaanissa Valinta talon 
tyhjentäminen tuo esiin menneisyyden vai-
etut valinnat. Teoksessa esiintyykin run-
saasti takaumia. Tarinan nykyhetkeä ku-
vataan vain muutaman lokakuisen päivän 
ajan. Perheen isä on kuollut keväällä, ja syk-
syllä aikuinen tytär Aava saapuu auttamaan 
äitiään muutossa. Minäkertojan ääneen 
pääsevät vuoroin Aava ja äiti, pari kertaa 
myös perheen toinen tytär Helena. 

Romaanin lyyrinen kieli luo vaikutelman 
hiljaisuuteen kääriytyneistä ihmisistä, vie-
rauden kokemuksesta ja ikävästä. ”Joskus 
minusta tuntuu kuin elämäni olisi sarja tois-
ten ihmisten lähtöjä”, ajattelee perheen äiti. 
Helena puolestaan katselee perhettään kuin 
siihen kuulumaton ulkopuolinen. Vuosia sit-
ten omille teilleen lähtenyt perheen esikois-
poika taas on jatkuvasti läsnä juuri pois-
saolonsa tähden. Huomiota herättävää on 
Aavan minäkertojan tapa osoittaa puheensa 
poikaystävälle: ”En minä sure, en ole edes 
surullinen, on vain tyhjä olo, en osaa olla. 
Minä en tiedä miten minun pitää olla. Sinä 
olit ihan hiljaa ja minä rakastin sinua siksi.”

Elämässä ajelehtiminen ja toiseuden 
tunne eivät ole uusia aiheita modernis-
sa proosassa. Yhden yön suhde ja siitä jää-
vät mustelmat tuovat mieleen esimerkiksi 
Sofi Oksasen Baby Jane-romaanin (2005). 

Kekkonen onnistuu silti kielenkäyttönsä an-
siosta kuvaamaan romaanin kertomuksen 
tuoreesti, koskettavasti. Kielessä elollistuvat 
henkilöiden vaihtelevat tunteiden skaalat. 
Yksityiskohtien kuvauksessa kuuluu taido-
kas rytmi, vatsassa ilman syytä pyörivä viha 
ja nauru, henkilöiden välille viriävä hiljai-
suus, hitaasti kaatuvat päivät ja kuluvat tun-
nit, aina narisevat ovet.

Romaanissa nousee ansiokkaasti esiin 
kysymyksiä. Mikä kaikki elämässä on lop-
pujen lopuksi itse valittua? Voiko läheisiä 
oikeasti suojella valheella ja kertomatta jät-
tämisellä? Kaikki teoksen perheenjäsenet 
ovat tehneet omankaltaisensa valinnat, joko 
tietämättään tai tietoisesti. Äidin ja Aavan 
valinnat peilaavat toisiaan. Kummatkin 
suojelevat läheisiään ja itseänsä piilot-
tamalla totuuden hiljaisuuden peittoon. 
Syyllisyyden paino puskee kuitenkin salai-
suuksia esiin piiloistaan. 

Kun Valinnan on lukenut loppuun, sen ha-
luaa aloittaa alusta, havaita miten salaisuu-
det on upotettu kerrontaan jo kauan ennen 
niiden paljastumista. Palaamisen himoa voi 
pitää merkkinä siitä, että teos on taitavasti 
rakennettu. Pieneen romaaniin on kiteyty-
nyt paljon suurta. 

Inari Mykkänen
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Rakkautta  
väärään suuntaan

Anne Swärd:
Kesällä kerran (Polarsommar 2003).
Suom. Katriina Huttunen.
Romaani, 239 s.
Otava, 2012.

”Niin kuin jokin jakamaton hajoaa, kuin 
pakkasen räjäyttämä kivi. Sisällä oli hal-
keama jota kukaan ei nähnyt.”

Kulttimainetta teoksella Viimeiseen hen-
genvetoon (2010, suom. 2011) niittäneen 
Anne Swärdin nyt suomennettu esikoisteos 
Kesällä kerran on taiten veistetty kuvaus 
soveliaisuuden rajojen ylityksistä ja nii-
den myötä hiljalleen halkeavasta perheestä. 
Swärdin vinksahtaneessa maailmassa 
kukaan ei käyttäydy niin kuin pitäisi ja tabu-
teko seuraa toistaan: lapsen hyväksikäyt-
töä, eläinrääkkäystä, sopimatonta sisarrak-
kautta, veljen vaimon viettelyä.

Tarinan keskiössä olevan perheen lohdu-
ton tarina saa alkusysäyksen, kun idyllisen 
merenrantatalon pihalle jätetään pieni tyttö, 
Kaj. Tyttö paljastuu seuraukseksi perheen 
isän syrjähypystä, ja Kaj otetaan osaksi per-
hettä. Isän teosta sikiää kuitenkin myös 
tukahduttava hiljaisuus, joka vähitellen 
repii perheen paloiksi. Kun puuttuvaa lähei-
syyttä ja rikottuja lupauksia yritetään sit-
ten paikata, palat eivät enää osu oikeille pai-
koilleen; perheen sisäiset suhteet kehittyvät 
tärähtäneeksi kuvaksi, jossa rakkautta hae-
taan tavaroista, matkoista - ja ennen kaik-
kea vääristä sängyistä.

Synkkää ja irvokastakin tarinaa on yllät-
tävän miellyttävä lukea, ja suomennoskin 
tukee teoksen erikoista ja groteskia maail-
maa. Swärdin kieli on juoksevaa, outoa, ja 
huumaavaa - kuin sulaa steariinia, johon on 
pakko kastaa sormensa, vaikka tietää että 
se polttaa. “Kaj jakautuu huoneisiin kuin 
sade, pisara pisaralta levottomuutta, ilman 
että edes liikkuu.”

Swärd onnistuu pyörittelemään kuuden 
eri kertojan, monen aikatason sekä yllättä-
vien juonikuvioiden vyyhdistä näyttävän 
verkon. Vaikka Swärd tyylittelee varman-
laisesti epätavallisine henkilöhahmoineen 
ja absurdeine kohtauksineen, välillä rajany-
litykset sopimattoman ja kielletyn puolelle 
tuntuvat tarkoitushakuiselta provokaatiolta 
ja tarkat kuvaukset lasipurkkiin tukehtu-
vasta sammakosta tai avantoon viskatta-
vasta koiranruumiista mässäilyltä.

Teoksessa keskeiseksi teemaksi kasvaa 
etäisyys. Välimatkasta haetaan synninpääs-
töä ja unohdusta; toisaalta lähelle pääste-
tään aivan vääriä ihmisiä. Kaikki tiet tun-
tuvat kuitenkin johtavan takaisin omille 
juurille, perheen läheisyyteen, meren 
äärelle. “[M]itä kauempana meri näkyy 
peruutuspeilissä, sitä enemmän kasvaa 
tunne että liikun väärään suuntaan.”

Tuulia Halttunen
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HAKU KIRJOITTAJAKOULUUN

2012–2014

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulussa opetetaan luovaa kirjoittamista. 
Kaksivuotiseen kirjoittajakouluun valitaan oppilaat ennakkotehtävien 

perusteella. Lähetä koulun toimistolle 4–10 liuskan mittainen, nimenomaan 
tunnekehitystäsi kuvaava omaelämäkerta sekä lisäksi n. 10–20 liuskaa runoja, 

novelleja, kertomuksia, romaanikatkelmia, esseitä tai muuta proosaa.
Lähetä toimistolle myös yhteystietosi sekä vastaus seuraaviin kysymyksiin:  

Mistä sait kuulla Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulusta? Minkä ikäinen 
olet? Mitä teet työksesi tai opiskelet? Oletko opiskellut kirjoittamista jo 

aiemmin? Jos olet, missä? Oletko julkaissut jo jotain? Jos olet, mitä? Oletko 
menestynyt kirjoituskilpailuissa? Jos olet, missä? 

Postita ennakkotehtävät osoitteella: Kriittinen korkeakoulu, Albertinkatu 27 a 
B 12, 00180 Helsinki. Lai-ta kuoreen merkintä ”Kirjoittajakoulu”.

Hakuaika päättyy torstaina 7.6.2012. Torstain postileimalla saapuvat hake-
mukset hyväksytään. Koulutus alkaa syyskuun alussa. Lukuvuonna 2012–

2013 koulutuksen hinta on 550 euroa /lukukausi.
Kriittinen korkeakoulu  

Albertinkatu 27 a B 12 00180 Helsinki | (09)6840010

info@kriittinenkorkeakoulu.fi | www.kriittinenkorkeakoulu.fi

ilmoitus

ilmoitus

Tule mukaan  
tekemään satumaista  

lastenkirjallisuusnumeroa!

Seuraavaksi 
Käkriäistä lapsettaa




