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sä asiantuntijatehtäviä tai olevansa kulttuurikentällä monimuotoisesti työske ntelevä freelancer, joka saa tehdä 
niitä töitä, joita haluaa, ja jolle kuitenkin jäisi aikaa tehdä myös kaikkea muuta kivaa, kuten opetella tekemään 
thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja käymään tanssitunneilla. Ja jolle asian realsen a niitä täytyy päivittää. Kun 
elämä heittää toiselle polulle, askeleet täytyy sovittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta toisenlais-
esta vinkkelistä. Unelmilla on kuulemma myös taipumus toteutua, joten on pitkät! Toinen unelma oli 
syttynyt, kun olin kuullut, että Suomessa ei ollut koskaan ollut naispresidenttiä. jäisi aikaa tehdä 
myös i aut aliti ad qui tem unt res alia vitio mo bero cumenimil ipsum ari tem que doluptas id magnatquas ium 
quo conseris ea veliquod maximin cus unt, voles dolorem volo conse dist quibus culparu ntinis eriti non num 
hic torecae. Ut aut reicit ex eria cuptiistrum volum qui vit et, cusam unt ommolesti re is molut lias a cum qui d 
valtakunnan ykkös paikan. Kypsymisestä huoliuuta kivaa, kuten opetella tekemään thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja käymään tanssitunneilla. 
Ja jolle asian realsen a niitä täytyy päivittää. Kun elämä heittää toiselle poluluuta kivaa, kuten opetella tekemään thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja käymään tans-
situnneilla. Ja jolle asian realsen a niitä täytyy päivittää. Kun elämä heittää toiselle polulle, askeleet täytyy sovittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta 
toisenlaisesta vinkkelistä. Unelmilla on kuulemma myös taipumus toteutua, joten on pitkät! Toinen unelma oli syttynyt, kun olin kuullut, että Suomessa ei ollut ko-
skaan ollut naispresidenttiä. Ajattelin, että kai minun täytyisi semmoiseksi sitten ruveta. Potkulaudat ovat pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täyspäiväisestä 
lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan –, ja aika kypsyi ennen minua antamaan naiselle valtakunnan ykkös paikan. Kypsymisestä huolimatta unelmoin edelleen 
suurista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain menemään eteenpäin, vaan että menee ilolla – ja että on ture nestrum dit facimilibkun olin kuullut, 
että Suomessa ei ollut koskaan ollut naispresidenttiä. Ajattelin, että kai minun täytyisi semmoiseksi sitten ruveta. Potkulaudat ovat pienentyneet mineiksi samalla kun 
toiveeni täyspäiväisestä lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan –, ja aika kypsyi ennen minua antamaan naiselle valtakunnan ykkös paikan. Kypsymisestä huoli-
matta unelmoin edelleen suurista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain menemään eteenpäin, vaan että menee ilolla – ja että on ture nestrum 
dit facimilibla. Ja jolle asian realsen a niitä täytyy päivittää. Kun elämä heittää toiselle polulle, askeleet täytyy sovittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta 
toisenlaisesta vinkkelistä. Unelmilla on kuulemma myös taipumus toteutua, joten on pitkät! Toinen unelma oli syttynyt, kun olin kuullut, että Suomessa ei ollut ko-
skaan ollut naispresidenttiä. Ajattelin, että kai minun täytyisi semmoiseksi sitten ruveta. Potkulaudat ovat pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täyspäiväisestä 
lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan –, ja aika kypsyi ennen minua antamaan naiselle valtakunnan ykkös paikan. Kypsymisestä huolimatta unelmoin edelleen 
suurista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain menemään eteenpäin, vaan että menee ilolla – ja että on ture nestrum dit facimilibus quis quam, 
aut omni ipideliquam quatqui voluptae nos est in conet ut faccusam haris eatem eni ut harum faci dolo min ratur, sandit am que consent, sequae. Ecerum nulpa volut 
min nonecearum hicidel eriam abo. Ut od maions rae con coreper ovitaec aborrumque es rehenda con cone que nonsedi ssecepta sa velloratem ut asita ipicia sit verum 
utest quistis etur autam, que cumenis ma none pro ex et, excerup tassitia volore consedi gendae sa vid magni di beatios sin recesequi si cum aut et list, to et volent evel 
ex et aut qui torerrovid et pliquiae lame volorioribus accature et qui doluptu rerovid qui ut dolorem quossum dolo et elentur, audis delic tem quis arum re nobis dolor 
aturist qui anderum volorem. Ximet faccumq uibust, susdae quia commo bluis rest, quiberro enda quaepudis dolupta tibusdam qui aut aliti ad qui tem unt res alia vitio 
mo bero cumenimil ipsum ari tem que doluptas id magnatquas ium quo conseris ea veliquod maximin cus unt, voles dolorem volo conse dist quibus culparu ntinis 
eriti non num hic torecae. Ut aut reicit ex eria cuptiistrum volum qui vit et, cusam unt ommolesti re is molut lias a cum qui d iseksi sitten ruveta. Potkulaudat ovat 
pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täyspäiväisestä lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan kentällä monimuotoisesti työske ntelevä freelancer, joka saa 
tehdä niitä töitä, joita haluaa, ja jolle kuitenkin jäisi aikaa tehdä myös kaikkea muuta kivaa, kuten opetella tekemään thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja käymään 
tanssitunneilla. Ja jolle asian realsen a niitä täytyy päivittää. Kun elämä heittää toiselle polulle, askeleet täytyy sovittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta 
toisenlaisesta vinkkelistä. Unelmilla on kuulemma myös taipumus toteutua, joten on pitkät! Toinen unelma oli syttynyt, kun olin kuullut, että Suomessa ei ollut ko-
skaan ollut naispresidenttiä. Ajattelin, että kai minun täytyisi semmoiseksi sitten ruveta. Potkulaudat ovat pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täyspäiväisestä 
lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan –, ja aika kypsyi ennen minua antamaan naiselle valtakunnan ykkös paikan. Kypsymisestä huolimatta unelmoin edelleen 
suurista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain menemään eteenpäin, vaan että menee ilolla – ja että on ture nestrum dit facimilibus quis quam, 
aut omni ipideliquam quatqui voluptae nos est in conet ut faccusam haris eatem eni ut harum faci dolo min ratur, sandit am que consent, sequae. Ecerum nulpa volut 
min nonecearum hicidel eriam abo. Ut od maions rae con coreper ovitaec aborrumque es rehenda con cone que nonsedi ssecepta sa velloratem ut asita ipicia sit verum 
utest quistis etur autam, que cumenis ma none pro ex et, excerup tassitia volore consedi gendae sa vid magni di beatios sin recesequi si cum aut et list, to et volent evel 
ex et aut qui torerrovid et pliquiae lame volorioribus accature et qui doluptu rerovid qui ut dolorem quossum dolo et elentur, audis delic tem quis arum re nobis dolor 
aturist qui anderum volorem. Ximet faccumq uibust, susdae quia commo bluis rest, quiberro enda quaepudis dolupta 
tibusdam qui aut aliti ad qui tem unt res alia vitio mo bero cumenimil ipsum ari tem que doluptas id magnat-
quas ium quo conseris ea veliquod maximin cus unt, voles dolorem volo conse dist quibus culparu ntinis eriti 
non num hic torecae. Ut aut reicit ex eria cuptiistrum volum qui vit et, cusam unt ommolesti re is molut lias a 
cum qui d valtakunnan ykkös paikan. Kypsymisestä huolimatta unelmoin edelleen suurista. Ja siinä se juju kai 
onkin. Olesesti työske ntelevä freelancer, joka saa tehdä niitä töitä, joita haluaa, ja jolle kuitenkin jäisi aikaa tehdä myös kaikkea muuta kivaa, kuten opetella tekemään thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja käymään tanssitunneilla. Ja jolle asian realsen a niitä täytyy päivittää. Kun elämä heittää toiselle polulle, askeleet täytyy sovittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta toisenlaisesta vinkkelistä. Unelmilla on kuulem-ma myös taipumus toteutua, joten on pitkät! Toinen unelma oli syttynyt, kun olin kuullut, 
että Suomessa ei ollut koskaan ollut naispresidenttiä. jäisi aikaa tehdä myös kaikkea muuta kivaa, kuten ope-
tella tekemään thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja käymään tanssitunneilla. Ja jolle asian realsen a niitä täytyy 
päivittää. Kun elämä heittää toiselle polulle, askeleet täytyy sovittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa 
suunta aikaa tehdä myös kaikkea muuta kivaa, kuten opetella tekemään thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja 
käymään tanssitunneilla. Ja jolle asian realsen a niitä täytyy päivittää. Kun elämä heittää toiselle polulle, askel-
eet täytyy sovittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta toisenlaisesta vinkkelistä. Unelmilla on kuu-
lemma myös taipumus toteutua, joten on pitkät! Toinen unelma oli syttynyt, kun olin kuullut, että Suomessa ei 
ollut koskaan ollut naispresidenttiä. Ajattelin, että kai minun täytyisi semmoiseksi sitten ruveta. Potkulaudat 
ovat pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täyspäiväisestä lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan 

–, ja aika kypsyi ennen minua antamaan naiselle valtakunnan ykkös paikan. Kypsymisestä huolimatta unelmoin 
edelleen suurista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain menemään eteenpäin, vaan että 
menee ilolla – ja että on ture nestrum dit facimilibus quis quam, aut omni ipideliquam quatqui voluptae nos est 
in conet ut faccusam haris eatem eni ut harum faci dolo min ratur, sandit am que consent, sequae. Ecerum 
nulpa volut min nonecearum hicidel eriam abo. Ut od maions rae con coreper ovitaec aborrumque es rehenda 
con cone que nonsedi ssecepta sa velloratem ut asita ipicia sit verum utest quistis etur autam, que cumenis ma 
none pro ex et, excerup tassitia volore consedi gendae sa vid magni di beatios sin recesequi si cum aut 
et list, to et volent evel ex et aut qui torerrovid et pliquiae lame volorioribus accature et qui doluptu 
rerovid qui ut dolorem quossum dolo et elentur, audis delic tem quis arum re nobis dolor aturist qui 
anderum volorem. Xi- met faccumq uibust, susdae quia commo bluis rest, quiberro enda 
quaepudis dolupta ti- busdam qui aut aliti ad qui tem unt res alia vitio mo bero cumen-
imil ipsum ari tem que doluptas id magnatquas ium quo conseris ea veliquod maxi-
min cus unt, voles dolorem volo conse dist quibus culparu ntinis eriti non num hic torecae. Ut aut reicit ex eria cuptiistrum volum qui vit et, cusam unt ommolesti re is molut lias a cum qui d iseksi sitten ruveta. Potkulaudat 
ovat pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täyspäiväisestä lautailusta on 
kutistunut – tosin ei kokonaan kentällä monimuotoisesti työske ntelevä freelancer, joka saa tehdä niitä töitä, joita haluaa, ja jolle kuitenkin jäisi 
aikaa tehdä myös kaikkea muuta kivaa, kuten opetella tekemään thaimaalaista ruokaa ja savitöitä ja käymään tanssitunneilla. Ja jolle asian re-alsen a niitä täy- tyy päivittää. Kun elämä heittää toiselle polulle, ask-eleet täytyy so- vittaa kulkemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta to i s en la i s e s t a vinkkelistä. Unelmilla on kuulemma myös taipumus toteutua, joten on pitkät! Toinen unelma oli syttynyt, kun olin ku-ullut, että Suomessa ei ollut koskaan ollut naispresidenttiä. Ajattelin, että kai minun täytyisi semmoiseksi sitten ruveta. Potku-laudat ovat pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täyspäiväisestä lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan –, ja aika kypsyi en- nen minua antamaan naiselle valtakunnan ykkös paikan. Ky- psymisestä huolimatta unelmoin edelleen su-urista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain m e n e m ä ä n eteenpäin, vaan että menee ilolla – ja että on ture nestrum dit facimilibus quis quam, aut omni ipideliquam quatqui voluptae nos est in conet ut faccusam haris eatem eni ut harum faci dolo min ratur, sandit am que consent, sequae. Ecerum nulpa volut min nonecearum hicidel eriam abo. Ut od maions rae con coreper ovitaec aborrumque es rehenda con cone que nonsedi ssecepta sa velloratem ut asita ipicia sit verum utest quistis etur autam, que cumenis ma none pro ex et, excerup tassitia volore consedi gendae sa vid magni di beatios sin re- cesequi si cum aut et list, to et volent evel ex et aut qui to- rerrovid et pliquiae lame volorioribus accature et qui 
doluptu rerovid qui ut dolorem quossum dolo et elentur, audis delic tem 
quis arum re nobis dolor aturist qui anderum volorem. Ximet faccumq ui-
bust, susdae quia commo bluis rest, quiberro enda quaepudis do-lupta tibusdam qui aut aliti ad qui tem unt res alia vitio mo bero cumenimil ipsum ari tem que doluptas id magnatquas ium quo cons- eris ea veliquod maximin cus unt, voles do-lorem volo conse dist quibus culparu ntinis eriti non num hic torecae. Ut aut reicit ex eria cuptiistrum volum qui vit et, cusam unt om- molesti re is molut lias a cum qui d valtakunnan 
ykkös paikan. Kyp- symisestä huolimatta unelmoin edelleen suurista. Ja 
siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain menemään 
eteenpäin, vaan että menee ilolla – ja että on ture nestrum dit facimilibus quis quam, aut omni ipideliquam quatqui volup-
tae nos est in conet ut faccusam haris eatem eni ut harum faci dolo min ratur, sandit am que consent, sequae. Ecerum nulpa volut min nonecearum hicidel eriam abo. Ut od maions rae con coreper ovitaec aborrumque es rehenda con cone que nonsedi ssecepta sa velloratem ut asita ipicia sit verum utest quistis etur autam, que cumenis ma none pro ex et, excerup tassitia volore consedod maions rae con coreper ovitaec aborrumque es rehenda con cone que nonsedi ssecepta sa velloratem ut asita ipicia sit verum utest quistis etur autam, que cumenis 
ma none pro ex et, excerup tassitia volore consedi gendae sa vid magni di beatios sin recesequi si cum aut et 
list, to et volent evel ex et aut qui torerrovid et pliquiae lame volorioribus accature et qui doluptu rerovid qui 
ut dolorem quossum dolo et elentur, audis delic tem quis arum re nobis dolor aturist qui anderum volorem. 
Ximet faccumq uibust, susdae quia commo bluis rest, quiberro enda quaepudis dolupta tibusdam qui aut aliti 
ad qui tem unt res alia vitio mo bero cumenimil ipsum ari tem que doluptas id magnatquas ium quo conseris ea 
veliquod maximin cus unt, voles dolorem volo conse dist quibus culparu ntinis eriti non num hic torecae. Ut aut 
reicit ex eria cuptiistrum volum qui vit et, cusam unt ommolesti re is molut lias a cum qui d ymisestä huoli-
matta unelmoin edelleen suurista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy vain menemään eteen
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OPPIAInEEMME VErKKOSIVUILLA luetellaan seitse-
mänkymmentäkaksi tekeillä olevaa pro gradu -tutkiel-
maa. Niistä kolmekymmentäseitsemän käsittelee teosta, 
jonka kirjoittaja löytyy perus- ja aineopintojemme luku-
listoilta – siis kotimaisen kirjallisuuden kaanonista. Lä-
hes kaikkien muidenkin listassa mainittujen opinnäy-
tetöiden aiheeksi on valikoitunut kiitelty ja palkittu 
”korkeakirjallisuus”. 

Vain kahden tutkielman kohteena on teos, jonka voi 
mieltää populaarikirjallisuudeksi. Tekeillä olevista väi-
töstutkimuksista yksikään ei käsittele viihteellisinä pi-
dettyjä kirjallisuuden lajeja. 

Epäsuhta tuntuu merkilliseltä, etenkin kun populaa-
rikirjallisuuden lajien tutkimus julistetaan laitoksen si-
vuilla yhdeksi kirjallisuudentutkimuksen nousevista 
aloista.

Tällaisten ristiriitojen ja epäkohtien hämmentä-
minä kasasimme Käkriäisen marginaali-numeron. Tar-

tuimme aiheisiin, jotka ovat jääneet niin leh-
dessämme kuin opinnoissammekin usein huo-
miotta. Valokeila kohdistuu muun muassa 
laululyriikkaan, pornonovelleihin, esseis-
tiikkaan, salapoliisiromaaneihin ja nuorten 
fantasiakirjallisuuteen.

Tiedepolitiikan kiihdyttämä kirjalli-
suustieteilijä unohtaa kuitenkin helposti, 

että korkean ja matalan, kaanonin ja 
marginaalin köydenveto koskettaa lo-

pulta harvaa lukijaa. Tästä muistut-
taa uusi Muuan lukija -palstamme, 
joka esittelee erilaisia kirjallisuuden 
ystäviä ja juhlistaa lukuharrastuk-
sen moninaisuutta. Palstan käyn-
nistää nuori mutta esteettisissä 
näkemyksissään varma Ronan.

– Roosa

JK: Pauli, taisipa ollakin – var-
maan heti Heart of Goldin 
jälkeen!

Haastattelu: Henriikka Rönkkönen 
ja Paula Arvas

Haastattelu: Matti Johannes Koivu
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KUn LAULAjA-LAULUnTEKIjä Matti 
Johannes Koivu kuuli 13-vuotiaana 
Bob Dylania, kaksi asiaa oli selvää: 
folk on hienointa musiikkia ikinä ja 
laulujen teksteillä voi oikeasti sanoa 
jotakin. Koivun kirjahyllystä löytyy 
tänä päivänä vajaa tusina Dylanista 
kertovia opuksia. Amerikkalaisen 
muusikon merkitys on Koivun elä-
mässä ollut kirjapinoa suurempi. 

Muusikon tietä ammatinharjoit-
tajaksi ei voi sanella etukäteen. Koi-
vun kohdalla matka on kuljettu huo-
maamatta. ”Muusikoksi tuleminen 
on siitä outoa, että sitä tekee samoja 
asioita kuin teini-ikäisenä ja yhtäk-
kiä huomaa, että onkin elänyt tällä 
monta vuotta.”

Koivun musiikkiharrastus vaihtui 
ammattimaiseksi, kun häntä pyydet-
tiin Ultramariini-yhtyeen solistiksi. 
Koivun herkkä ja tunnevoimainen 
ääni on soinut myös kahdella soolo-

albumilla. Lisää on tiedossa maalis-
kuussa julkaistavalla levyllä.

Koivu korostaa, että mestarimuu-
sikoksi ei tulla yhdessä yössä, ei edes 
muutamassa vuodessa. Matka am-
mattilaiseksi vaatii paljon oman kes-
keneräisyyden sietämistä. ”Klassi-
sesti ajateltuna musiikin tekijän tie 
lähtee matkimisesta. Sitä seuraa ko-
rosteinen oma tie, ja jos vielä jaksaa 
kulkea eteenpäin, oma musiikki voi 
muuttua universaaliksi ja omannäköi-
seksi. Vasta nyt on sellainen tunne, 
että alan oikeasti ymmärtää jotain 
siitä, miten sana ja teksti voivat toi-
mia yhdessä.”

Pintapuolisia sanoituksia kirjoitta-
van lauluntekijän muottiin Koivu ei 
asetu eikä toisaalta haluakaan aset-
tua. Tämä lienee yksi syy, miksi Koivu 
nimeää musiikin tekemisen vaikeim-
maksi osa-alueeksi sanan ja sävelen 
yhteensovittamisen. Mikä sitten tekee 
laulujen kirjoittamisesta niin haasta-

Matti Johannes Koivun laulut 
syntyvät rakastamisen, välittämisen 
ja pelkäämisen sivutuotteena.

sanan
voima

van prosessin? ”Jos palvotaan fiilistä, 
on helppo tyytyä ensimmäiseen ver-
sioon kappaleesta. Se on pei-
teltyä mukavuudenhalua.”

Koivun tavoitteet eivät 
kuitenkaan jää tunnepohjalle, 
vaan sillä mitä sanotaan on 
oikeasti merkitystä. Tekstin 
syntymisen prosessia muu-
sikko kuvaa spiraalimaiseksi. 
”Usein kirjoitan paljon teks-
tiä, josta käytetään yksi nel-
jäsosa, ja ensimmäistä versiota työs-
tetään vielä uudelleen ja uudelleen.”

SAnOITUSTEn KIrjOITTAMISEEn tuo 
haastetta myös se, että lauluteks-
teissä on usein tietty määrä tavuja 
käytettävänä ja sanoitus tehdään me-
lodian ehdoilla. Sanoja ei myöskään 
voi vain liimata melodian päälle, 
vaan kahden elementin suhde on mo-
nimutkaisempi. ”Sanojen ja sävelen 
välillä täytyy olla alusta asti sisä-
syntyinen jännite, johon vai-
kuttavat melodian nyans-
sit. Jännitettä ei voi luoda 
ulkopuolisella tuotteella 
tai sovituksella. Kun lau-
lun esittää pelkistetyim-
milläänkin, se soi ja 
toimii.”

Vaikka tekstin 
syntymisen pro-
sessi on han-
kala, ei musii-
kin ja sanojen 
yhteistyön 
ihmeelli-
syyttä ole 

kiis-

täminen. ”Se, mitä sanoille tapah-
tuu, kun ne lauletaan, on todella ai-

nutlaatuista. Sa-
manlaisia mah-
dollisuuksia ei ole 
paperilla”, muu-
sikko toteaa. Yh-
deksi laululyriikan 
erityispiirteeksi 
Koivu listaa laulu-
jen vuorovaikuttei-
sen suhteen. ”Kun 

sanat lauletaan ihmisäänellä, ne saa-
vat suunnan. Kuulijan mielenkiinto 
herää, teksti alkaa elää ja sitä kautta 
syntyy väistämättä tarina.” 

Koivu täsmentää, että usein yksin-
kertaisimmat tekstit ovat laulettuina 
kaikista vaikuttavimpia ja liika moni-
mutkaisuus voi vetää maton sävellyk-
sen alta. ”Usein silloin kun ajattelee 
kirjoittavansa jotain oikein mielettö-
män hienoa, laulun lopputuloksesta 
tulee pannukakku ja itseään syövä 

kertautumisilmiö.”
Yksinkertaisista, täsmälli-

sistä ja peittelemättömistä sa-
noituksistaan tunnettu Vexi 
Salmi nauttiikin Koivun ar-
vostusta. Salmen tekstien 

laulaminen on Koivulle 
tuttua, sillä muutama 

vuosi sitten hän jul-
kaisi levyllisen Ir-
win Goodma-
nin lauluja uu-
sina sovituk-

sina. ”Halu-
sin kääntää 
Goodmanin 

tekstit ympäri 
ja katsoa mitä 

niille tapahtuu, 
jos ne esitetään 
balladimaisina 
versioina.” Tulok-
sena oli levyllinen 

kauniisti soivia 
kappaleita, →

TEKSTI Eveliina Rämö KUVAT Miika Lahti

Jos laulan 
rakkaudesta 

vain ammattini 
puolesta, jokainen 

huomaa sen.
Lauletun
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joissa karut tekstit tulevat lähelle 
kuulijaa surumielisine tarinoineen. 
”Irwinin lauluista ymmärsin konk-
reettisesti sen, että 
joskus kuvatut 
asiat tulee esittää 
mitään lisäämättä 
ikään kuin doku-
mentaarisina kansanlauluina.”

Maanläheisyys on läsnä paitsi Koi-
vun omissa lauluissa myös ammatinhar-
joittamisessa. Hänelle on alusta asti ol-
lut selvää, että muusikon työ on koko-
naisvaltaista. Siihen kuuluu kaikki mik-
saamisesta tiedotteen laatimiseen ja 
laulujen kirjoittamiseen. ”Muusikko on 
käsityöläisammatti”, Koivu kuvailee.

KOIVU EI halua rajata ketään kuulija-
kuntansa ulkopuolelle viittailemalla sa-
noituksissaan Proustin teoksiin tai mui-
hin monelle tuntemattomiin teksteihin. 
”Olen enemmän romantikko kuin aka-
teemikko”, Koivu tunnustaa. Akateemi-
suudella on kuitenkin oma paikkansa 
Koivun elämässä. Muusikko on opiskel-
lut Oulun yliopistossa aatehistoriaa. 

Onko historian tutkimuksella ja lau-
lujen kirjoittamisella sitten jotain yh-
teistä? Vastaus on yllättävä: paljon-
kin. ”Molemmissa on kyse muo-
don antamisesta jollekin il-
miölle, jolla sitä ei vielä 
ole.”  Koivun mukaan 
historian ja laulujen 
kirjoittamisen ta-
kana on sama 
ihmisyyden ja 
elämän ym-
märtämi-
nen. ”Näi-
den asioiden 
sanallista-
mista olen teh-
nyt opinnoissa, ja sa-
maa teen edelleen.”

VAIKKA KOIVUn kir-
joittamismetodin juu-

ret ovat menneen tutkimisessa, kiin-
nostavimmat laulunaiheet majailevat 
ajassa, joka on tässä ja nyt. Lauluissaan 

Koivu haluaisi tuoda esille 
sen, mikä on jälkimoder-
nille maailmalle tyypillistä. 
Samoja aihepiirejä kah-
laa myös Koivun ihailema 

Modest Mouse -yhtyeen laulaja. ”Isaac 
Brockin teksteistä välittyy hyvin ny-
kyihmisen hätä ja hysteria. Tekstit toi-
mivat myös ilman melodiaa, kun sovi-
tus käy liian raskaaksi.”

YhdEn YLEISTYnEEn piirteen tämän-
hetkisestä musiikista Koivu mainit-
see. Hänen mukaansa osa radiossa 
soivista genreistä on sanoituksiltaan 
melko konservatiivisia ja rohkeus 
kokeiluun tekstien suhteen on vä-
häistä. ”Se voi johtua kulttuurin si-
säisestä latistumisesta. Kaikki on ny-

kypäivänä niin 
tärkeän kuu-

loista, 
vaikka 
lopulta 
ei roh-
keasti sa-
nota juuri 

mitään.” 
Toi-

sinaan 
Koivu 
kuu-

lee radiossa soitettavan kappaleita, 
joiden tunteet ovat ulkoa opittuja. 
Koivu myöntää, että välillä on kiva 
tehdä rock- tai popetydejä aiheista, 
jotka eivät ole itselle tuttuja. Klas-
sikkolaulun syvin olemus on kuiten-
kin muualla kuin hyvissä sanoissa ja 
osuvassa melodiassa. ”Merkityksel-
lisempää kuin mikään muu on, että 
teksti on laulajalle tärkeä. Kun tämä 
on kohdallaan, 
kappale sykäh-
dyttää, sillä ih-
misääni, rytmi ja 
melodia toimivat 
tunteista ja koke-
muksista käsin.”

Koivun edel-
linen albumi am-
mensi yhteiskunnallisista ja sukupol-
via koskettavista aiheista. Uusi al-
bumi astuu yleisistä asioista mik-
rotasolle yhteiskunnan perusyksik-
köön. Uutta levyä Koivu kutsuu epä-
virallisesti perhealbumiksi. ”Meillä 
on reilun vuoden ikäinen 
lapsi, joka on innoit-
tanut kirjoittamaan 
lauluja muutok-
sesta, rakkaudesta 
ja maailman näke-
misestä uusin sil-
min. Tämä albumi 
on hyvin henkilö-
kohtainen.”

Koivu pal-
jastaa, että levy 
sisältää pal-
jon rakkaus-
lauluja. Par-
haimmat ja 
aidot 

rakkaudesta kertovat laulut synty-
vätkin Koivun sanoin juuri silloin, 
kun asian näkee ja siihen uskoo 
kaikkein selvimmin. ”Jos laulan rak-
kaudesta vain ammattini puolesta, 
jokainen huomaa sen, sillä tunne on 
kaikille ihmiselle tuttu ja tärkeä.”

KUn TAVOITTEEnA on aidoista tun-
teista laulaminen, mistä lauluntekijä 

hakee inspiraatiota? 
”Luovat ja ei-luovat 
ihmiset eroavat vain 
siinä mielessä, että 
toiset kirjoittavat 
asioita ylös ja toiset 
eivät.” Koivun mu-
kaan laulujen kirjoit-
taminen vaatii herk-

kyyttä pohtia ympäröivää elämää ja 
rohkeutta tarttua kynään. Musiikin 
tekeminen on Koivulle oman itsensä 
ja maailmankuvan ymmärtämisen 
väline. Lauluja syntyykin lopulta ar-
kisesta ihmetyksestä. ”Joskus jokin 
ilme, ele – se mitä sanotaan ja se 
mitä toisaalta ei – herättävät kysy-
myksen, onko asia näin ja miksi.”

KOIVU MYönTää, että edellä kuvattu 
asetelma on varmasti syynä siihen, 
että kirjoittajia kutsutaan usein kan-
nibaaleiksi, jotka imevät ihmisistä 

mielenkiintoisimmat tarinat. 
Omaa suhdettaan laulu-

jen tekemiseen Koivu ei 
kuitenkaan halua nähdä 
aivan näin. ”Sirkka 
Turkka on sanonut sen 
hyvin: taide on elä-
män sivutuote. Jos 
elää elämäänsä, ra-
kastaa, toivoo ja pel-

kää, siitä syntyy kirjoi-
tettavaa väistämättä. Taide 
syntyy siitä, että välittää jos-
takin.” ■

Muusikko on 
käsityöläisammatti.

Luovat ja ei-luovat 
ihmiset eroavat vain 

siinä mielessä, että toiset 
kirjoittavat asioita ylös 

ja toiset eivät.
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tuurinen tausta, erilaiset tutkimussuun-
taukset, aatteet ja seksuaalifantasiat. 
Aloitin feministisestä tutkimuskirjalli-
suudesta ja siirryin sitten kulttuurintut-
kimuksen pariin.”

Luku-urakan aikana Rönkkönen 
huomasi, että visuaalisesta pornosta 
on tehty paljon tut-
kimusta. Hänen tuli 
keksiä, miten sovel-
taa muiden alojen tut-
kimustapoja kirjalli-
suudentutkimukseen 
sopiviksi.

rönKKönEn VALITSI lopulta teoreet-
tisiksi lähtökohdikseen genretutkimuk-
sen ja kulttuurintutkimuksen. Olen-
naisia tutkimuskysymyksiä oli kaksi: 
mitä on naisten kirjoittama suomalai-
nen pornografia ja miten Rietas orkidea 
asettuu pornografian lajiteoreettiseen 
viitekehykseen? Gradussaan hän osoit-
taa, ettei naisten kirjoittama porno 
eroa perinteisestä pornografiasta. Riet-
taan orkidean novelleissa kuvataan 
muun muassa genren peruspiirre ”mo-
ney shot”: miehet laukeavat naisten 
kasvoille. 

Rönkkönen haastaa näin suoraan 
feministisen antipornoliikkeen ajatuk-
sen pornosta naisen alistamismuotona. 
Hän esittää gradunsa loppuluvussa ky-
symyksen, mitä tapahtuu pornografian 
kritiikille, jos nainen itse haluaa olla 
passiivinen halun kohde.

”Kannattaa olla kriittinen ja tuoda 
omia näkemyksiä esiin. Arvosanani pe-
rustui hyvin paljon siihen, että tein 
uutta tutkimusta ja uskalsin esittää 
omia näkemyksiä. Opiskelijat pelkää-
vät yleensä liikaa seistä tutkimustulos-
tensa takana. On hyvä kysyä itseltään, 
miksen voisi väittää vastaan.”

Rönkkönen kannustaa valitsemaan 
rohkeammin uudenlaisia tutkimusai-
heita. Muiden mielipiteistä ei pidä 
kiusaantua.

”Tutkimusai-
heeni herättää hel-
posti hyvin voimak-
kaita tunteita puo-
lesta tai vastaan. 

Oli mielenkiintoista seurata ihmisten 
reaktioita, kun kerroin tutkivani por-
noa. Tavallisesti se herätti kuulijoissa 
suurta hilpeyttä. Välillä huomasin, että 
jotkut katsoivat minua oudoksuen.”

Kesti puoli vuotta ennen kuin Rönk-
könen uskalsi paljastaa vanhemmilleen, 
mistä oikein tekee tutkimustaan. Hän 
uskoo ihmisten ennakkoluuloisten asen-
teiden johtuvan pornografian historial-
lisesta taustasta.

”Ihmiset on opetettu ajattelemaan, 
että pornoon liittyy jotain kiellettyä ja 
pelottavaa.”

rönKKöSEn grAdU sai kiitosta siitä, 
että kirjoittajan oma ääni kuuluu teks-
tissä. Rönkkönen itse kokee tekstin syn-
tyneen suhteellisen vaivattomasti. Hän 
kertoo oppineensa kirjoittamaan pa-
remmin City-lehden verkkosivuilla il-
mestyneen seksibloginsa ansiosta.

”Ihmiset eivät uskalla puhua por-
nosta. Siksi minä vedin tietoisesti ai-
heen käsittelyn överiksi blogissa. 
Jotkut kehuivat, että se on tosi 
rohkeaa. Minua taas ihmetyt-
tää, miksi pornosta puhumi-
nen on niin rohkeaa.” →

”hEnrIIKKA rönKKöSEn työ perus-
tuu hyvin kirjoitetulle analyysille, joka 
samalla toimii luontevasti vakiintuneen 
tutkimuskirjallisuuden ja kliseisteiden 
(sic) asenteiden kritiikkinä. Näkemyk-
semme mukaan pro gradu -tutkielma 
täyttää arvosanan eximia cum laude 
approbatur vaatimukset.”

Näin kirjoittivat huhtikuussa 2012 
professori Jyrki Nummi ja yliopiston-
lehtori Juhani Sipilä gradun arviossa. 
Rönkkösen gradu huomattiin myös yli-
opiston ulkopuolella. Hänestä kerrot-
tiin niin Radio Rockissa kuin Helsingin 
Sanomissakin. 

”Pornoa voi tutkia vakavasti. Luul-
tavasti E:n saaminen pornoa käsitte-
levästä tutkimustyöstä vakuutti myös 
epäilijät”, Rönkkönen tuumii.

Ennen hänen graduaan kotimaisen 
kirjallisuuden oppiaineessa ei ole tut-
kittu pornografista kirjallisuutta. Alun 
perin Rönkkönen aikoikin tehdä lop-
putyönsä lasten- ja nuortenkirjallisuu-
desta. Mieli muuttui, kun hän luki City-
lehdestä jutun dildoja tutkivasta nai-
sesta. Rönkkönen muisti, että hänen ys-
tävänsä oli oikolukenut Gummeruk-
sen julkaiseman teoksen Rietas orkidea 
(2010), joka sisältää anonyymien nais-
ten kirjoittamia pornonovelleja. Tutki-
musaihe oli siinä.

”Tiesin heti, että haluan selvittää, 
mitä on naisten porno. Jouduin luke-
maan aivan helvetin paljon päästäkseni 
tutkimuksessa edes alkuun, sillä pornon 
käsittelyssä täytyy ottaa huomioon his-
toriallinen, yhteiskunnallinen ja kult-

Pornonovelleja tutkinut Henriikka Rönkkönen ja 
salapoliisiromaaneista väitellyt Paula Arvas kertovat, millaista 
on tutkia genreä, joka ei nauti akateemista arvostusta.

KAAnOnIn 
VIErESTä

Ihmiset on opetettu 
ajattelemaan, että 

pornoon liittyy jotain 
kiellettyä ja pelottavaa.

TEKSTI Inari Mykkänen
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KERToo AJAsTAAN TEKSTI Katja Korva

OPISKELIjAn silmin 

kirjallisuudentutki-
mus tuntuu keskitty-

vän kaanoniin, ja viihdekirjallisuutta 
käsitellään luennoilla harvoin. Rikos-

kirjallisuudesta väitel-
leen Paula Arvaksen näkö-
kulmasta hänen tutkimus-
alansa on kuitenkin val-

sitteli rikoskirjallisuuden narratologiaa ja 
rakenteita.”

ArVAKSEn OMA väitöskirja Rauta ja 
ristilukki. Vilho Helasen salapoliisiro-
maanisarja ilmestyi vuonna 2009. ”Kun 
aloitin, ajattelin, että olisipa hauskaa, 
jos olisin ensimmäinen, joka väitte-
lee kotimaisesta rikoskirjallisuudesta. 
Mutta sinä aikana, kun tein väitöskir-
jaani, kaksi muuta ehti jo väitellä.” Tut-
kimusala on Suomessa kuitenkin suh-
teellisen tuore, sillä Arvaksen mukaan 
kaikki rikoskirjallisuutta käsittelevät 
väitöskirjat ovat ilmestyneet viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana.

Arvas ei ole kohdannut ennakkoluu-
loja tai hankaluuksia tutkimusaiheensa 
vuoksi. ”Sain apurahani ensimmäisellä 
hakemuksella, mikä saattoi olla, tai oli-
kin, hyvää tuuria.” Yliopistojen ja säätiöi-
den tutkimusrahoi-
tuksen ohjautumi-
nen ei ole läpinäky-
vää: niiden ei tarvitse 
perustella, kuka apu-
rahan saa ja kuka ei. 
Arvas painottaa hy-
vän ja selkeän hake-
muksen merkitystä: ”Ei pidä ajatella, että 
ihminen joka lukee sen tietää aiheesta ai-
van kaiken, vaan tutkimusaiheeseen on 
johdateltava ja perusteltava, minkä takia 
se on tärkeä.”

Rikoskirjallisuuden tutkimus on Ar-
vaksen mukaan siinä mielessä erilaista 
kuin esimerkiksi Aleksis Kiven tai Vol-

rIKOSKIrjALLISUUS

ter Kilven, että tutkiessaan on aika 
lailla yksin ja itseensä pitää luottaa. 
Oman väitöskirjansa teoreettisina läh-
teinä Arvas käytti 1980-luvun anglo-
amerikkalaisia tutkimuksia, joista on 
sittemmin tullut alan klassikoita. Hän 
on kuitenkin jälkikäteen ajatellut, että 
väitöstutkimuksesta olisi tullut pa-
rempi, jos joku aiheeseen hyvin pereh-
tynyt vanhempi tutkija olisi käynyt hä-
nen kanssaan sitä läpi. ”Keskustelun 
kautta omatkin ideat kristallisoituvat ja 
kirkastuvat.”

Jakoa viihdekirjallisuuteen ja kor-
keakirjallisuuteen Arvas pitää syvälle 
juurtuneena, mutta näkee niiden välillä 
myös sekoittumista. ”Niin sanottu kor-
keakirjallisuus lainaa viihdekirjallisuu-
den puolelta keinoja, ja on paljon kir-
jailijoita, jotka liikkuvat sujuvasti kum-
mallakin kentällä. Jos katsotaan koti-

maista kirjallisuutta, 
niin esimerkiksi Jari 
Tervo käyttää pal-
jon dekkarikirjallisuu-
den keinoja, mutta 
hänet sijoitetaan aina 
kaunokirjallisuuden 
puolelle.” 

Perinteisen korkean ja matalan ja-
ottelun sijaan Arvas on kiinnostunut ri-
koskirjallisuuden tutkimuksesta ajanku-
van ja arvojen kannalta. ”Tämä ei vält-
tämättä ole uusi oivallus, mutta ajat-
telen, että viihdekirjallisuus kertoo to-
della paljon syntyajastaan, koska se on 
kirjallisuutta, jota isot yleisöt lu-

tavirtaa, eikä hän 
pidä itseään uran-
uurtajana. ”Suomessa 
on muistaakseni tehty seitsemän 
väitöskirjaa, joiden aiheena on ol-

lut rikoskirjallisuus. Esi-
merkiksi yleisen kirjalli-
suustieteen professori Heta 
Pyrhösen väitöskirja kä-

Rikoskirjallisuutta 
tutkiessa on aika lailla 
yksin ja itseensä pitää 

luottaa.

CITYn SEKSIbLOggArIn tehtävän pää-
tyttyä Rönkkönen alkoi kirjoittaa uutta 
blogia. Nyt sitäkään ei enää ole. Rönk-
könen opettaa toukokuuhun 2013 
saakka suomen kieltä stipendiaattina 
Indianan yliopistossa Bloomingtonissa 
Yhdysvalloissa. Syksyllä hänen stipen-
dikautensa uhattiin lopettaa Suomesta 
käsin, jos hän jatkaisi räikeäkielistä 
blogikirjoittamista. Rönkkönen ei vielä 
ole varma, mitä ryhtyy tekemään ope-
tustyön jälkeen. Hän tietää vain palaa-
vansa Suomeen.

”Minua kiinnostaa vapaampi kir-
joittaminen enemmän kuin tutkimuk-
sen teko. Toisaalta olen jo tehnyt yh-
den gradun, joten osaisin tutkia tehok-
kaammin kuin aikaisemmin.”

Rönkköstä naurattaa ajatus siitä, 
että voisi tutkijana opettaa kotimaisen 
kirjallisuuden oppiaineessa pornokir-
jallisuuden kurssia. Millainen kurssin 
ohjelma olisi?

”Aloittaisin pornon historiasta ja 
laaja-alaisuudesta eri tutkimuskentillä. 
Lukulistalta löytyisi teoksia de Sadesta 
Riettaaseen orkideaan ja sen jatko-osiin 
unohtamatta internetin ja pornoleh-

tien novelleja. Sitten käytäisiin läpi tut-
kimuskirjallisuutta. Gradua tehdessäni 
huomasin, että ainakin Harri Kalhan 
toimittama Pornoakatemia (2007) on 
tosi hyvä suomalainen tutkimuskirja. Ja 
Susanna Paasonen on kirjoittanut hy-
vin pornosta.”

rönKKönEn TOIVOO, että tulevaisuu-
dessa pornon tutkimukseen suhtaudu-
taan suvaitsevaisemmin. Pornoa ei voi 
hänen mielestään pitää marginaalisena 
lajina. Esimerkiksi Rietas orkidea -te-
osta lainataan jatkuvasti kirjastoista.

”Muilla aloilla pornoa tutki-
vat muutkin kuin minä. Gradua var-
ten käytin yhtä Kansalliskirjaston por-
noa käsittelevää tutkimusteosta. Ky-
seistä kirjaa oli vain yksi kappale. Minä 
ja joku toinen tutkija lainasimme sitä 
vuorotellen.”

Myös kirjallisuuden oppiaineessa 
pitäisi Rönkkösen mielestä siirtyä por-
non tieteelliseen tarkasteluun. Hän ki-
teyttää lopuksi, miksi aihe kiinnostaa 
häntä. 
”Porno on laji, genre muiden joukossa. 
Ei sen kummempaa.” ■



OLET SIVULLA 12 OLET SIVULLA 13

OLEn AInA ollut leveiden mar-
ginaalien ystävä. Marginaalien, 
jotka veivät ekaluokan matematii-
kanvihon sivusta melkein puolet, 
niin että opettaja vilkaistessaan 
luuli minun tehneen enemmän 
tehtäviä kuin mihin olisin kos-
kaan pystynyt. Marginaalien, jotka 
haukkaavat sivusta kolmanneksen 
ja pidentävät lyhyen tekstintyngän 
tai esseennysän määrämittaiseksi. 
Marginaalien, jotka siivoavat sot-
taisimmankin käsialan lukijan sil-
mälle soveliaaksi.

Marginaaleja on aina ollut ilo 
vetää. Ne tuovat tekstiin ilmaa ja 
arvokkuutta, ryhtiä ja rakennetta. 
Sivu ilman marginaaleja on kuin 
talvi ilman lunta: musta ja mahdo-
ton jaksaa. 

Marginaalit tuovat valoa pimey-
teen. Lukusalin hämärässä ne lois-
tavat läppärin näytöllä ja kantavat 
mukanaan lupauksen kirkkaam-
masta huomisesta.

Lienee ilmeistä, että minulla 
ja marginaaleilla on aina mennyt 
hyvin. Suhteemme on symbiootti-
nen, hyödymme siis toisistamme 
tasavertaisesti. 

Marginaalit ovat monesti tul-
leet avukseni deadlinen painaessa 
päälle. Minä puolestani kunnioi-
tan marginaaleja säätämällä uu-
den asiakirjan sivunreunukset en-
nen kuin edes annan sille nimeä.

KOhTALO ISKI meihin ensimmäisen 
kerran kolme viikkoa sitten Kielikes-
kuksen englanninluennolla. Luen-
noitsija, irlantilainen papparainen, 

Marginaalit ovat 
monesti tulleet 
avukseni deadlinen 
painaessa päälle.

TEKSTI Taika Martikainen

ohjeisti meitä kirjoittamaan 
esseen. ”Ja nyt käytämme 
irlantilaisia marginaaleja, 
emme suomalaisia”, ukko 
uhosi.

Suomalais-
ten ja irlanti-
laisten mar-
ginaalien ero 
kävi nopeasti 
selväksi: suo-
malaiset ovat 
puolen arkin 
levyisiä, irlantilaiset yh-
den sentin. Suomalaislap-
set keplottelevat esimerkil-
lisen koulujärjestelmänsä 
läpi yksinomaan marginaa-
lien siivellä. Esseisiin ei tar-
vita asiaa, reunukset riittä-
vät täyttämään paperin. 

EI TäSSä vielä kaikki. Ukko 
paahtoi eteenpäin: koulu on 
pelkkää alkusoittoa yliopis-
tolle. ”I admit it is hard to 
get in. But after that – only 
marginals!”

Turha varmaan mainita, 
että kaltaiseni marginaalin-
rakastajan sydäntä vihloi 
moinen harhaoppi. Istuin 
kuin iskun saaneena. 

En kyennyt avaamaan 
suutani kotimaisten mar-
ginaalien puolustukseen. 
En kyennyt sanomaan sitä, 
mitä olisi pitänyt. Sanon 
sen siis nyt: Suosi margi-
naaleja. Ja suosi suoma-
laista. ■

kevat. Sen takia viihdekirjallisuuden 
eri muotojen tarkastelu sitä kautta, 
mitä ne kertovat lukijakunnasta, on 
todella kiinnostavaa.” 

Hän tulkitsee Helasen salapoliisi-
romaaneja eräänlaisina keskiluokan 
käytösoppaina. Esimerkiksi avioliiton 
ulkopuoliset suhteet ja seksuaalisuus 
eivät olleet hyväksyttyjä. Murhaaja ja 
uhri ovatkin romaaneissa henkilöitä, 
jotka ovat rikkoneet sallitun seksuaa-
lisen käytöksen rajoja. ”Tämä johtui 
tietysti sota-ajasta, joka oli näitä roo-
leja ravistellut. Sota-aikanahan suo-
malaiset naiset olivat paljon töissä ja 
lottina. Sodan jälkeen näissä salapo-
liisiromaaneissa korostettiin, että nai-
sen paikka on kotona aviovaimona.”

1930-LUVUn dEKKArInOVELLEISSA, 

joita Arvas tutki graduaan varten, yh-
teiskunnalliset olosuhteet eivät nä-

kyneet millään tavoin, vaan ne olivat 
selkeästi viihdettä. 1940- ja 1950-lu-
kujen taitteessa ilmestyivät ensimmäi-
set romaanit, joissa oli Mika Waltarin 
luoman Komisario Palmun kaltaisen, 
perinteisen salapoliisihahmon sijaan 
poliisipäähenkilö. Arvaksen mukaan 
kyseessä oli iso muutos realistisem-
paan ja kantaaottavampaan suuntaan. 

Rikoskirjallisuuden kerronta ja 
henkilöhahmot ovat monipuolistu-
neet ajan saatossa, ja uusia lajeja on 
syntynyt. 1950-luvulta lähtien on kir-
joitettu psykologisia trillereitä, jotka 
keskittyvät poliisitutkinnan sijaan esi-
merkiksi rikollisen tai uhrin näkökul-
maan. Uudehko laji on myös moderni 
poliisiromaani, jossa rikollisuutta ku-
vataan aiempaa moniulotteisemmin. 
Rikoskirjallisuuden tutkimusmateriaa-
lista ei siis jatkossakaan tule olemaan 
pulaa. ■

Kolumni
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MInUn LEMPIKIrjAnI on Maailman-
sotien tietokirja, jota luin kerran kir-
jastossa koulun kanssa. Siinä on kuvia 
ja pystyn lukemaan sitä itse. Tykkään 
siitä, että kirjoissa on sotaa ja väkival-
taa, koska silloin niissä tapahtuu kaik-
kea vilkasta. Muissa kirjoissa kaikki 
vain kävelevät hitaasti. Esimerkiksi 
Heinähattu ja Vilttitossu on ihan lälly.

Sota ei yleensä pelota minua, 
koska sotilaat ovat ihan tavallisia ihmi-
siä, mutta niillä vain on konarit (kone-
kiväärit). Jos alkaa pelottaa liikaa, ku-
vittelen ukot herkkusieniksi, joilla on 
nallepyssyt.

Tietokirjat ovat kivoja, vaikkei 
niissä olisikaan sotaa. Esimerkiksi En-
nätysten kirja on tosi hyvä. 

Tarinakirjoista Harry Potterit ovat 
parhaita. Isi lukee niitä minulle eng-
lanniksi ja niissä on kaikkia jänniä 
tyyppejä, niin kuin Sirius, Lupin ja Vol-
demort. Voldemort on minun lemppa-
rini, enkä pelkää sitä yhtään. 

Kivoin opettaja on Lipetit, koska 
se on niin lyhyt ja puhuu kimeällä ää-
nellä. Hauskin kohta on minun mieles-
täni se, kun kaikki tulee Hogwartsiin 

ja sitten Peeves the Poltergeist heittelee 
niitä vesi-ilmapalloilla.

On kivempaa kuunnella englanniksi 
kuin suomeksi, koska englantilaiset kir-
jat on isommille ja muutenkin vaihte-
lua. Suomeksi on helpompi lukea itse. 
Vaikka olen englanniksi nopeampi, siinä 
tulee sellaisia äkkijyrkänteitä, etten 
tiedä yhtäkkiä jotain sanaa. Jos isi lu-
kee ja tulee sellainen sana, niin kysyn 
tai sitten vain tajuan.

Olen tehnyt kirjoja myös itse, koska 
tykkään kirjoittaa. Uusimpia ovat Ju-
malten juoma, Pyhät pyssyt ja Tuhannen 
tuhatta. Tuhannen tuhatta on kirjoitettu 
kokonaan papukaijakielellä ja se pitää 
myös kiekaista papukaijamaisesti.

Minä ihmettelen, miksi kirjoja 
on kaikkialla minne menen. Niitä oli 
yksi aamu jopa koulun pihalla kun 
yläastelaiset olivat heitelleet sinne 
matikankirjojaan.

Pikkulapsena eli neljävuotiaasta es-
karilaiseksi lempikirjojani olivat Ella-
kirjat. Oikeastaan minä tykkään niistä 
vieläkin tosi paljon, vaikkei niissä ole-
kaan mitään kauhean jännää. Ne vaan 
on kivoja. ■

Muuan lukija

TEKSTI Taika Martikainen
KUVA Karri Lehtinen

rOnAn

7
VUOTTA

Arviot
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I

KUULIn KErrAn miehen sanovan: 
”Erosin vaimostani, mutta älkää huo-
liko, en liittynyt mihinkään puoluee-
seen enkä ostanut moottoripyörää.” Mi-
nua halutti kysyä häneltä, mitä hyötyä 
erosta sitten oli, mutta koska olen ujo 
ihminen enkä tohdi loukata toista, minä 
jätin kysymättä.

On niin vaikea olla kriitikko.
Sen sijaan joskus on helppo olla ru-

noilija. Varsinkin nykyaikana, jolloin ru-
noudeksi voi sanoa melkein mitä ta-
hansa. Erkka Mykkänen, joka on hyvä 
ystäväni (en silti ole jäävi), lähetti mi-
nulle runonsa ja pyysi kirjoittamaan ar-
vion. Suostuin tietysti, sillä on aina 
hyvä auttaa ystävää (tai ystäviä, sillä 
päätoimittajankin minä tunnen... oliko 
se Take Me Home, Country Roads, jota 
me laulettiin poistuessamme Harry’s 
Barista sinä elokuun yönä? Muistatko, 
Roosa?).

Olen nyt kiusallisessa tilanteessa, 
sillä suostuin toimeksiantoon ystävänä, 
mutta kriitikkona minun on kuitenkin 
sanottava tekstistä rehellinen mielipi-
teeni. Sikäli tämän kirjoittaminen on 
hieman paradoksaalinen teko.

Mutta paradoksejahan taide 
rakastaa. 

En tiedä, oliko minun tarkoitus kir-
joittaa näistä kahdesta lyhyestä runosta 
ottamatta huomioon tekijän niihin liittä-
mää kommenttilitaniaa, joka itse asiassa 
muodostaa tekstistä suurimman osan. 
Vasta tämän metatason myötähän Myk-
käsen teksti liittyy siihen traditioon, joka 
on kutsuttavissa nykyrunoudeksi.

Mykkänen kirjoittaa: ”Luen kir-
jaa puistossa. / Runoja häikäiseviltä si-
vuilta. / Tuulen valitsemilta”, ja ”Järvi 
on taas jäässä. / Vedän selälle veneen. / 
Odottamaan.”

Nämä kaksi sinänsä mitäänsanoma-
tonta, pahaa-aavistamatonta ja vilpittö-
myyttä tavoittelevaa katkelmaa menettä-
vät mahdollisuutensa toimia runoutena 
sellaisenaan, sillä esiinnyttyään ensin it-
senäisesti omalla aukeamallaan ne heti 
seuraavalla ovat kuulakärkikynällä tö-
herretyn kommenttilitanian saartamina.

Kommenttien sisältö? Erään mieshen-
kilön hyperbolinen ylistys Mykkäsen ru-
noutta ja persoonaa kohtaan: ”Ja minun 
on myönnettävä, nämä sinun runosi, ne 
olivat viimeinen, sysäys, piste iin päälle, 
lopullinen niitti. Kylpyhuoneen peilistä on 
vuosikausia tuijotellut keski-ikäinen mies, 
jonka elämän sivuja tuuli oli käännellyt 
mielensä mukaan.”

II

TäSSä SAAVUMME moraalisen kysymyk-
sen äärelle. Väitän, että puhujan, siis ih-
misäänen, luominen on aina moraalinen 
teko (on tervettä suhtautua fiktiiviseen 
ääneen kuin todelliseen) ja runouskes-
kustelussa sen toistuva jättäminen arvioi-
den ulkopuolelle on huono asia (toki jo-
kainen hyvä runoilija tunnistaa tämän to-
siseikan intuitiivisesti – siksikin, että hyvä 
runoilija ajattelee pääasiassa itseään).

Miten tässä käy? Kirjoittaja välittää 
vilpittömän kokemuksen, joka on kauno-

kirjallisesti keskinkertainen. On mahdol-
lista, että joku suhtautuu siihen tosissaan 
(suurin osa runoudestahan on tällaista). 
On myös mahdollista (ja todennäköistä, 
sillä tämä on kirjallisuudenopiskelijoi-
den lehti), että runoja tarkastellaan kriit-
tisesti. Tällöin ne toki pian huomataan 
kehnohkoiksi.

Niinpä teksti riisuu naamionsa, ja 
seuraavalla sivulla on tämä kommentti-
joukko. Sekin on vilpitön, mutta niin yli-
ampuvasti että aiheuttaa naurua.

Nyt tulee ripaus filosofiaa. Henri 
Bergsonin ajattelun mukaisesti maail-
man muuttuvuus ja virtaus, sen essen-
tiaalinen sensitiivisyys muutoksia koh-
taan törmää johonkin – jäykkyyteen – ja 
tämä jäykkyys on naurun lähde. Bergson 
itse kirjoittaa:

”Nauru on ilmeisesti jotakin tämän-
kaltaista, eräänlainen yhteiskunnallinen 
ele. Se herättää pelkoa ja tukahduttaa 
sen ansiosta poikkeavuuksia; se huoleh-

tii siitä, että tietyt toisarvoiset toiminnot, 
jotka saattaisivat eristäytyä tai uinahtaa, 
pysyvät valveilla ja yhteydessä toisiinsa; 
itse asiassa se pehmentää yhteiskunnan 
kokonaisuuden pinnalta kaiken jäljellä 
olevan mekaanisen jäykkyyden.”

Sitaattia on hankala seurata konteks-
tinsa ulkopuolelta, mutta käytännössä 
Bergson sanoo, että nauru on rangaistus 
eräänlaista jäykkyyttä, siis mukautumat-
tomuutta kohtaan. Edelleen hän sanoo: 
”Naurun alkuperä ei siis ole puhtaasti es-
teettinen, koska se tavoittelee tiedosta-
mattomasti (monissa erityistapauksissa 
myös moraalittomasti) yleisen hyvän 
hyödyllistä päämäärää.”

Mitä Mykkänen siis tekee? Hän 1) 
luo ihmisäänen (kaksikin), tekijästä it-
sestään näennäisesti irrallisen fiktiivisen 
olion ja 2) korostaa tuon äänen (äänten) 

jäykkyyttä tavalla, joka tekee siitä nau-
rettavan. Mikä on jäykkyyden syy? Vil-
pittömyys runouden äärellä – yliopisto-
opiskelijallehan runous edustaa her-
kästi älyllistä (esoteerista) erottautu-
miskeinoa hoi polloista. Mykkäsen pu-
hujat eivät tätä tiedosta ja siksi ne on 
naurettava kumoon. Nauru yhdistää.

III

PITää MIETTIä tarkkaan, minkä kus-
tannuksella nauretaan. Kaikelle voi 
nauraa. Kyllä. Kaikelle voi myös itkeä. 
Pidän naurusta kirjallisuudessa, mutta 
pidän myös maailmaanheitetyn ihmisen 
abjektista melankoliasta ja olemisen la-
maannuttavasta raskaudesta. Pidän kär-
simyksen myötäelämisestä.

Nuo kaksi pientä runoa valkoisella 
aukeamallaan näyttävät kauniilta. Ne 
eivät ole hyviä, mutta saavat minut joka 
tapauksessa myötäelämään (fiktiivisen) 
puhujan (melko naiiveja) tunteita. Kun 
aukeama kääntyy ja matto vedetään 
alta, tuntuu siltä, että minullekin (pa-
haa-aavistamattomalle myötäeläjälle) 
nauretaan.

Kun tekstiin syntyy silmänräpäyk-
sessä toinen (kuulakärkikynän) ja kol-
mas (kaikelle naurava) taso, mene-
tän jalansijani. Ainoa ratkaisu on, että 
alan pikaisesti nauraa peittääkseni 
nolostumiseni.

Nauru on älyllistä. Siellä missä on 
empatiaa, ei voi olla naurua. Mykkä-
sen teksti näyttää tämän kiusallisesti to-
teen. Mies jolle halusin huutaa avioero-
vitsin oli lavarunousklubilla lausumassa 
tekstejään. Jos olisin huutanut, olisin 
saanut hyvät naurut (myös mieheltä it-
seltään), mutta hekotukseen olisi liit-
tynyt ripaus huonoa omaatuntoa. Mies 
lausui jännittyneesti kömpelöjä runo-
jaan, jotka olivat aivan yhtä naiiveja 
kuin nämä tässä. Onneksi pidin turpani 
kiinni.

Pauli Tapio

Erkka Mykkänen:

Marginaalihuomau-

tuksia.

Runo, 4 s.

Putkinotko, 2013.

Moraalinen
tuomio Erkka
Mykkäsen runoille

On niin
vaikea olla kriitikko.

Pitää miettiä tarkkaan, 
minkä kustannuksella 

nauretaan.



OLET SIVULLA 22 OLET SIVULLA 23

VILLE rOPPOSEn Helsingin Sanomien 
vuoden 2012 esikoiskirjapalkintoehdok-
kaana ollut esseekokoelma Uralilainen 
ikkuna on nopea mutta syvä katsaus Ve-
näjällä eläviin suomensukuisiin vähem-
mistökansoihin. Tai, kuten Ropponen 
itse puhuu, uralilaisiin kansoihin ja kie-
liin, sillä nimitys ei aseta suomea isove-
limäisesti pääosaan. 

Vaikka Ropponen nostaa vähem-
mistöjen ongelmat väkevästi esille, hä-
nen tarkoituksenaan ei ole maalailla kau-
hukuvia vaihtoehtoisista Suomen histo-
rioista. Siitä, kuinka huonosti Suomelle 
olisi käynyt ilman Ruotsin vallan vaiku-
tusta ja itsenäistymistä. Esseekokoelma 
liikkuu tyylillisesti tietokirjan, matka-
kertomuksen, lyyrisen esseen ja pamfle-
tin välimaastossa. Se tekee pesäeron ve-
näläisvastaisuuteen ja nationalismiin, 
mutta kyseenalaistaa lopulta universaa-
liuden olemassaolon. 

Lukijalle, jonka tuoreimmat muisti-
kuvat muista uralilaisista kansoista löy-
tyvät udmurtialaisista euroviisumum-
moista ja kirjallisuudessa esiintyneistä 
lupsakoista ukoista, Uralilainen ikkuna 
tarjoaa uusia lähestymistapoja. Rop-
ponen ei esittele vähemmistöjä alku-
voimaisina villeinä vaan valottaa hei-
dän historiaansa aina 1000-luvun Venä-
jän yhdistymistä edeltäneeseen aikaan 
ja antiikkiin asti. Hänen lähestymista-
pansa on pitkälti akateeminen, vaikka 
teoksessa onkin magiaa ja anakroniaa. 

Ropponen vierastaa konservointia, 
mutta osoittaa, että nykyinen vähem-
mistökielten kuihtuminen on enemmän 
pakotettua kuin osa luonnollista kult-
tuurillista muutosta. Kielellinen mo-
ninaisuus rinnastuu biodiversiteettiin: 
molemmat ovat hänelle yhtä tärkeitä. 

rOPPOSELLE KIELI ei ole pelkästään 
kommunikaation väline, vaan maail-
mankuvan heijastuma. Identiteetin va-
linnanvapaus kyseenalaistuu, sillä se on 
sidoksissa äidinkieleen. Ropponen esit-
telee laajasti virolaisen filosofin ja ling-
vistin Uku Masingin ajatuksia. Masin-
gin mukaan uralilaisten kielten todel-
lisuuskuva rakentuu rinnasteisesti toi-
sin kuin indoeurooppalaisissa kielissä, 
jotka perustuvat vastakohtaisuudelle. 
Hän näkee uralilaisten kielten erityis-
piirteenä yläkäsitteet, jotka muodos-
tuvat sanaparien avulla, kuten sanassa 
”maailma”. 

Masing on osoittanut myös, että 
kalevalainen runomitta esiintyy kaik-
kien uralilaisten kansojen kansanrunou-
dessa. Mittaan kuuluva toisto ei ole pel-
kästään tyylikeino, vaan merkki ura-
lilaisesta ajattelutavasta, jossa todel-
lisuus jaetaan kahtia ja puoliskot rin-
nastetaan. Nämä ajatukset sytyttävät 
lamppuja kielifilosofiaan vihkiytymät-
tömässä lukijassa. Ropponen ei kuiten-
kaan tee selkeää eroa, missä kohtaa 
hän esittelee muiden ajatuksia ja teori-
oita. Hän ei myöskään yritä luoda vuo-
sina 1909–1985 eläneen Masingin aja-
tuksista nykyaikaisia sovelluksia.

Rautaesiripun katkeaminen on ken-
ties edesauttanut sitä, ettei suomalais-
ten tarvitse enää todistella omaa län-
simaisuuttaan, vaan ikkunat voidaan 
avata myös itään. Ropponen näkee ura-
lilaisten kansojen yhteisenä piirteenä 
jälkikolonialistisen identiteetin, josta 
huono itsetunto kumpuaa. Hän tois-
taa näihin kansoihin usein liitettyjä kä-
sityksiä synkkyydestä, umpimielisyy-
destä ja puhumattomuudesta sekä al-

koholismista ja korkeista itsemurhalu-
vuista. Ropponen näkee nämä piirteet 
passiivisena vastarintana valtavirtaan 
sopeutumiselle. 

Hänen mukaansa suomalaisten 
päälle tunkevana kulttuurina on ol-
lut alun perin Ruot-
sista rantautunut indo-
eurooppalainen län-
simaisuus, samalla ta-
valla kuin venäläisyys 
Venäjällä elävien ura-
lilaisten keskuudessa 
– olemme tavallaan 
kaikki marginaalissa. 
Puhuessaan ruotsalai-
sesta kolonialismista Ropponen ei kui-
tenkaan sorru ruotsalaisvihamielisyy-
teen. Myös pelkoa siitä, että maahan-
muuttajien virta tukahduttaisi niin sa-
notun suomalaisen kulttuurin, hän pi-
tää äärinationalistisena ja tragikoomi-
sena. Ropposen ajattelutavan monialai-
suus, jopa monimutkaisuus, on virkis-
tävää muuten niin mustavalkoisessa 
keskusteluilmapiirissä. 

UrALILAISEn KULTTUUrIn erityispiir-
teenä näyttäytyy myös ainutlaatuinen 
luontosuhde. Impivaaralainen kaipuu 
korpeen yhdistyy Ropposella yleiseen 
ympäristötietoisuuteen. Hän suhtau-
tuu kuitenkin kriittisesti pop-elämänta-
paan ja urbanismiin. Jopa suomalaiseen 
ekologiseen liikkeeseen kuuluva eläin-
oikeuspuhe saa kuulla kunniansa: Rop-
ponen vieroksuu sen angloamerikkalai-
sia yksilönoikeuslähtökohtia. Kansalais-
järjestöt saavat huutia siitä, että ne tuo-
vat raivokkaasti esiin Etelä-Amerikan ja 
Etelä-Aasian ympäristöongelmia, mutta 
jättävät Komissa toimivan, suomalais-
ten omistaman paperiteollisuuden rau-
haan. Ropposen teknologiavastaisuus 
luisuu paikoin pateettisiin rekisterei-
hin, vaikkei hän haaveilekaan naiivista, 
rousseaulaisesta luontoon paluusta.  
Uralilainen luontokäsitys jää lopulta se-
littämättömäksi, kenties tarkoituksella.

UrALILAInEn IKKUnA on leimallisesti 
globalisaatiokriittinen teos, josta hei-
jastuu myös poliittista väriä. Tämä te-
kee lukemisesta välillä raskasta: luki-
jan on mahdotonta suhtautua teokseen 
esseistiikkana, vaan hän alkaa peilata 

esille tuotuja asioita 
omia mielipiteitään 
vasten. 

Toisin kuin esi-
merkiksi Antti Nylén, 
Ropponen ei rakenna 
itselleen erillistä es-
seistipersoonaa, joka 
etäännyttäisi todel-
lisesta kirjoittajasta. 

Liukumat henkilökohtaisen ja poliitti-
sen välillä ovat paikoin tunkkaisia: ne 
tunkeutuvat liian lähelle ilman link-
kiä yleiseen. Välillä vähemmistöjen 
heikko tilanne, kaupallisuus, globali-
saatio, hyvinvointivaltion alasajo, mas-
sakulttuuri ja rahan valta yhdistyvät 
yhdeksi suureksi pimeyden valtakun-
naksi. Lukijalle ei tällöin pyritä selittä-
mään asioiden välisiä yhteyksiä perus-
teellisesti, vaan oletuksena on, että hän 
jakaa saman maailmankuvan. Interne-
tin ja kulttuurin pirstaloitumisen tarjo-
amia mahdollisuuksia vähemmistökan-
soille ei pohdita.

Paikoittaisesta pateettisuudestaan 
huolimatta Uralilainen ikkuna on silmiä 
avaava teos. Se saa tuntemaan suo-
malaisten vastuun uralilaisten vähem-
mistökansojen kohtalosta, eikä pelkäs-
tään sen vuoksi, että jatkosotaa edeltä-
nyttä Suur-Suomi- ja heimovapautus-
puhetta käytetään edelleen näitä kan-
soja vastaan. Uralilainen ikkuna hah-
mottelee vähemmistöjen tulevaisuutta 
aikana, jolloin 1800-lukulainen kansal-
linen projekti on eittämättä vanhanai-
kainen ja mahdoton. Teos kannustaa 
omaehtoisuuteen ja häpeilemättömyy-
teen omia juuriaan kohtaan olematta 
kuitenkaan nurkkakuntainen.

Katja Korva

Uralilaisuus 
ei ole häpeä

Ville Ropponen:

Uralilainen ikkuna.

Esseekokoelma, 192 s.

savukeidas, 2012.

Vähemmistökielten 
kuihtuminen on 

enemmän pakotettua 
kuin osa luonnollista 

muutosta.
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Juhani Karila (s. 1985) voitti J.H. Erkon kirjoituskilpailun  

vuonna 2010. Esikoisteoksen novelleille ovat ominaisia 

poskettomat assosiaatiot ja villisti laukkaava lause.  

Lukija ei tiedä, mikä häneen osui.

juhani karila
Gorilla

Sokrates kysyi, oliko Utsjoki 
tuomittu ydintalveen 
ja nelisormisiin vauvoihin miespolviksi eteenpäin.

otava.fi

kuva: Ari Heinonen

Kokoelmaa voi luonnehtia 
alkuvuoden kirjalliseksi 
tapaukseksi. – kaleva

ELInA rOUhIAISEn (s. 1988) esikois-
romaani Kesytön on uuden nuorten-
fantasiakirjasarjan, Susirajan, avaus-
osa. Teoksen alussa taidelukiota käy-
vän 17-vuotiaan Raisa Ojan äiti kuo-
lee, ja Raisa joutuu muuttamaan tun-
temattomien sukulaisten luokse Kai-
nuun Hukkavaaraan, keskelle kor-
pea. Raisa ystävystyy homoseksuaa-
lin Nikon kanssa ja rakastuu koulun 
komeimpaan poikaan Mikaeliin. Pian 
selviää, että molemmat pojat ovat 
ihmissusia, samoin kuin suurin osa 
kyläläisistä.

Kesytöntä lukiessa mieleen nou-
see väkisin Stephenie Meyerin Twi-
light-sarja (2005–2008). Komea, koh-
telias ja muiden ihailema Mikael on 
kuin Edward. Niko puolestaan vastaa 
Jacobin hahmoa. Raisan oleskelemi-
nen Jaska-enon luona rinnastuu Bel-
lan asumiseen isänsä kanssa. Alkuti-
lanteen ja henkilöasetelmien esitte-
lyn jälkeen Kesytön lähtee kuitenkin 
kulkemaan omaan suuntaansa.

Loppujen lopuksi tuttuuden tun-
teessa on kyse vain nuortenfanta-
siaromaanin alalajin, paranormaalin 
romantiikan, siirtämisestä Suomeen. 
Siinä Rouhiainen onnistuu. Kainuu-
laisen laskettelukeskuksen turismilla 

elävä kylä asettuu luonnolliseksi mil-
jööksi ihmissusilaumalle ja sen si-
säisille valtataisteluille. Romaani 
päivittää sulavasti ihmissusimyytit 
nykypäivään.

ITSEKIn VASTA parikymppinen Rou-
hiainen kuvaa uskottavasti lukiolais-
ten elämää, koulunkäyntiä ja bileitä 
nuorten näkökulmasta. Lukiodiplomi, 
wanhojen tanssit, kreisibailaaminen 
ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat 
yhtä keskeinen osa romaanin maa-
ilmaa kuin ihmissudet, vampyyrit ja 
muu yliluonnollinen.

Tätä vasten susiyhteisö on yllät-
tävän maskuliininen ja konservatiivi-
nen. Jännite syntyy liberaalin ja itse-
näisen Raisan kapinoinnista lauman 
sääntöjä ja perinteitä vastaan, vaikka 
hän samalla rakastaa järjettömästi 
laumanjohtajan poikaa Mikaelia. 

rAKKAUSTArInAn rInnALLA teok-
sessa seurataan Raisan identitee-
tin kehittymistä ja oman itsensä löy-
tämistä. Kuten paranormaalissa ro-
mantiikassa yleensä, tässäkin tari-
nassa tavallinen tyttö saa kokea ole-
vansa erilainen yliluonnollisen olen-
non rakastettuna, mutta myös omien 
mentaalisten, paranormaalien kyky-
jensä takia.

Tarinassa on aineksia kehittyä 
hienoksi fantasiasarjaksi, mutta en-
simmäinen osa yksinään jää hieman 
vajaaksi. Tarina alkaa hitaasti ja lo-
pussa tykitetään uutta tietoa enem-
män kuin lukija tai päähenkilö ehtii 
sulattaa. Juoni vetää loppuun saakka, 
mutta tarina päättyy kesken. Viimei-
sen sivun jälkeen lukija jää väistä-
mättä odottamaan jatkoa. Elina Rou-
hiaisen tarinankerronnan voi uskoa 
koukuttavan nuoria.

Tiia Kähärä

Elina Rouhiainen:

Kesytön. (Susiraja 1.)

Romaani, 425 s.

Tammi, 2012.
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Voi veljet! Nyt on käynyt hupsusti! Toimitukselta on päässyt unohtumaan, kenen kir-
jailijan kynästä yllä komeileva sitaatti on peräisin. Ja muotokuvakin on niin mahdot-
toman epätarkka... Auta meitä tässä kiusallisessa kiipelissä ja lähetä valistunut veik-
kauksesi Käkriäisen Facebook-sivuille tai päätoimittajan sähköpostiin maaliskuun lop-
puun mennessä. Paras arvaus palkitaan avokätisesti!

"Työhön ja toimintaan, ylös 
suruvuoteelta suunnittelemaan uusia 

häijyjä hankkeita."

MIIA TOIVIOn kolmas runoteos Pysty 
hiljaisuus kertoo minän ja hänen ki-
vuliasta tarinaa. Lukija viedään sinne, 
minne ei voi mennä: tilaan, jossa voi 
kuulla hiljaisuuden ja nähdä valon vä-
lähtämättömyyden. Runoissa kuva-
taan masennusta ja kahden yhteen kas-
vaneen henkilön tuskallista eroa. Se 
mikä oli ennen yksi revitään kahtia, 
ja siitä huolimatta runon minä yrittää 
saada heidän varjojaan sopimaan yh-
teen, jotta "harhaileva katse olisi luullut 
meitä yhdeksi ja samaksi". Puhuja kär-
sii masentuneen ihmisen tavoin tuntei-
den latistumisesta ja kammoaa onnelli-
sia loppuja.

Melankoliaa ja masennusta käsit-
televä Julia Kristevan esseekokoelma 
Musta aurinko (1987) on yksi Pystyn 
hiljaisuuden viitekehyksistä. Kristevan 
edustamaa jälkistrukturalismia vasten 
tarkasteltuna runokokoelma ei tarjoa 
yhtä tiettyä tulkintaa, vaan olennaista 
on subjektiivinen lukukokemus.

KOKOELMA EI olekaan yksiselitteinen, 
vaan siinä on aineksia monenlaiseen 
luentaan. Monet elementit viittaavat 
kuitenkin jonkinlaiseen erokirjaan. Ru-
noissa toistuu muun muassa erilaisten 
objektien kahtia repeäminen: "Kuin kä-
velisimme suolatasankoa pitkin ja railo 

halkaisisi meidät, elimet menisivät se-
kaisin ja repeytyisivät kahtia; kuin ome-
nan kaksi puolta, jotka sen jälkeen kai-
paavat toisiaan ja kirjoittavat  toistu-
vasti  toistuvasti: afasia, afonia, ofe-
lia, anomia, omenia, apatia, lopeta, lo-
peta --." 

Suurin osa runoista on proosamuo-
dossa. Kokoelman alkupuolella runot 
ovat pitkiä, eivätkä tekstien rajat ole 
aina selviä. Runot punoutuvat toisiinsa 
niin tiukasti, ettei niitä ei ole mielekästä 
tulkita kontekstistaan irrotettuina.

Loppua kohden sanat tuntuvat har-
kitummilta ja ajatukset jakautuvat sä-
keisiin: "Jos joskus tulisit / menisit 
edeltä / ja valmistaisit meille paikan. 
// Havupuiden tumma tuoksu / tuu-
lisi meissä. // Olkapääni olisivat ehkä / 
tulessa."

SYnKäSTä AIhEPIIrISTä huolimatta lu-
kukokemus on pintapuolisesti kepeä. 
Toivio verhoilee vaikeat aiheet taita-
vasti luontoaiheisilla kielikuvilla ja kau-
niin soljuvalla kielellä suuria tunteita 
kuitenkaan peittelemättä. Runoissa 
peurat hukkuvat, sätkiviä eviä revitään 
irti ja tanssilattialle huuhtoutuu raajat-
tomia eläimiä. Läpi kokoelman puhuja 
odottaa tuulta, joka puhaltaisi ahdistuk-
sen pois.

Tunnelma on ennemminkin haikea 
ja surullinen kuin ahdistava. Runot käy-
vät osasto osastolta ilmavammiksi ja ly-
hyemmiksi, minkä voi tulkita kuvaavan 
puhujan paranemisen tai eroprosessin 
etenemistä. Kolmen ensimmäisen osas-
ton runoissa on enemmän ajatuksenvir-
taa ja luetteloita kuin sitä seuraavissa 
osastoissa. Syntyy vaikutelma, että pu-
huja purkaa tunteitaan kirjoittamalla. 
Vähitellen kirjoittamisen tarve vähenee.

Loppu on toiveikas. Siinä kauan 
odotettu tuuli vihdoin saapuu ja puhuja 
unohtaa ensimmäisen kerran, mitä hä-
nen pitikään kirjoittaa.

Johanna Torvinen

Miia Toivio:

Pysty hiljaisuus. 

Runokokoelma, 67 s. 

Teos, 2013.
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