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PIETARILAISTARINOITA
Kerran Pietarissa kollegioassessori Kovalev 
hukkasi nenänsä. Myöhemmin nenän nähtiin 
kuljeksivan pitkin Nevski prospektia ja pistäyty-
vän Kazanin tuomiokirkossa rukoilemassa. Kyl-
lä nenä napattua saatiin, viime hetkellä, ennen 
kuin se ehti karata Riikaan. Kiinni kasvoissa se 
ei tosin enää pysynyt.

Samaisessa kaupungissa muuan myöhemmin 
järkensä menettänyt Fidel pysähtyi Kokuškinin 
sillalle jututtamaan Medži-koiraa ja ryhtyi sa-
maisen hauvan kanssa kirjeenvaihtoon. Pieta-
rissa koirat voivat kirjoittaa suorasanaisia kirjei-
tä. Ja lehmät, yhtä lailla, pyytää kaupassa naulan 
teetä.

Pietari on kaupunki, jossa voi tapahtua mitä ta-
hansa. Niin ikään allekirjoittaneelle. Sitä 
voi löytää itsensä pimeästä taksista laitakau-
pungilta ilman karttaa tai yleistä suuntavaistoa. 
Ja Saša ratin takana ei tietenkään puhu englantia. 

”Mutta tässä kohtaa tapahtumat jälleen peittyvät 
sumuun ja siitä mitä sitten seurasi, ei ole pienin-
täkään tietoa.”

Aamuyön tunteina Pietarin kaduilla on siis voitu 
nähdä vaeltavan muutakin eriskummallista kuin 
Kovalevin nenä. Ja olo on takuulla kuin Espan-
jan kuninkaalla, kun viimein löytää takaisin ma-
japaikkaansa.

Vodkan, suolakurkkujen ja päällystakkien kau-
pungissa fakta ja fiktio meinaavat mennä sekai-
sin. Päätoimittajallakin on oikeus tarinalliseen 
ilotteluun. ”Aloittaa niin kuin pitääkin mutta lo-
pettaa koiramaisesti.” Mikä mielipuolen päivä-
kirja.

Lisää pietarilaistarinoita tässä Käkriäisen vuo-
den ensimmäisessä numerossa. Пожалуйста.

Pääkirjoitus on omistettu Nikolai Gogolille 
(1809-1852). Lainaukset novelleista ”Nenä” ja 
”Hullun päiväkirja” (suom. Esa Adrian).

Teksti: Rosa Ala-aho
Kuva: Veera Koivaara

Kuvassa päätoimittaja on matkalla Pietariin.
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Tumma, pitkähiuksinen hahmo harppoo Kaisa-
niemenkatua alas. Tunnistan heti miehen haas-
tateltavakseni, kirjailija J.P. Koskiseksi. En voi 
olla ajattelematta, että miehessä on samaa näköä 
kuin tuoreimman romaaninsa Ystäväni Rasputi-
nin päähenkilössä, Grigori Rasputinissa. 

Helsinki-päiviä ei hämeenlinnalaiskirjailijalla 
ole usein, mutta Viktor Klimenkon kutsu jut-
tutuokiolle toi J.P. Koskisen tänään Helsinkiin. 
Klimenkonkin kanssa keskustelut liittyivät Ras-
putiniin. Siitä Koskinen on saanut viime kuu-
kaudet puhua. 

J.P. Koskisen kahdeksas romaani Ystäväni Ras-
putin ilmestyi vuosi sitten keväällä. Tsaarin-
vallan kukistumista edeltäviä vuosia kuvaava 
historiallinen romaani sai hyvän vastaanoton. 
Kritiikkejä ilmestyi mukavasti loppukeväästä ja 
kesällä, mutta syksyn alettua Koskinen unohti jo 
Rasputinin ja keskittyi seuraavaan romaaniinsa. 
Marraskuussa tullut tieto Finlandia-ehdokkuu-
desta oli täysi yllätys.

”Kirjamessut on viimeinen paikka, jossa sen 
vuoden kirjat taputellaan kuoliaaksi”, Koskinen 
toteaa ja kertoo luulleensa, että niiden jälkeen 
haastattelut Rasputinin osalta alkaisivat olla ohi. 
Toisin kävi. 

LOOGINEN AJATTELUKYKY 
APUNA   

Rasputinista on kirjoitettu hyllymetreittäin, mut-
ta tekstit ovat olleet suurimmalta osin vahvasti 
latautuneita. ”Oli tunne, ettei Rasputinia ole kos-
kaan käsitelty ihmisenä. Se on ollut joko suuri 
pyhimys tai hirveä paholainen.” Romaanin Ras-
putin ei ole absoluuttisesti paha tai hyvä. Hän on 
samanaikaisesti irstailija ja mystikko, vihattu ja 
rakastettu, heikko ja vahva.

”Grigori on perusluonteeltaan hulttio, mutta 
omannut mystikon pohdiskelevan olemuksen jo 
lapsuudesta lähtien”, Koskinen kuvailee teok-
sensa kaksijakoista nimikkohenkilöä.

LUONNOLLISTA 
AALTOLIIKETTÄ

Kirjailija J.P. Koskinen poukkoilee genrestä toiseen, mutta 
tietää aina, mitä tekee.

Teksti: Tiia Kähärä
Kuvitus: Laura Soini
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Rasputinin hahmon häilyvyys ja mystisyys kiin-
nostivat Koskista. Luonteeltaan hän itse on kui-
tenkin päinvastainen: harkitsevainen, looginen 
ja järkevä. Koskinen on valmistunut Helsingin 
yliopiston matematiikan laitokselta maisteriksi.

”Kun on kovat tieteet taustana, tietää, että tai-
teilijan heilurimaiset tunteet on vain luonnollis-
ta aaltoliikettä: alhaalta noustaan aina ylös, niin 
kuin ylhäältä pudotaan jossain vaiheessa aina 
myös alas.”

Kirjailijan ammatissa matematiikan opinnoista 
on Koskisen mukaan hyötyä. ”Ainakin sopimus-
neuvotteluissa on enemmän uskottavuutta kuin 
perushumanistikirjailijalla, josta kustantaja tie-
tää heti, ettei se ymmärrä prosenteista mitään. 
Tässä tapauksessa ne osaa jo vähän varoa”, Kos-
kinen naurahtaa. 

Myös looginen ajattelukyky ja taito jäsentää 
asioita päässään ovat avuksi kirjoittamisessa. 
”Niistä löytyy vastaus siihen, miten pystyn kir-
joittamaan näin nopeasti.”

Rasputinin kirjoitusprosessiin kului vain muu-
tama kuukausi. Ideaa Koskinen oli tosin hauto-
nut jo pitkään. Kirjoittajana hän kertoo olevansa 
säännöllinen, ”muuten rytmi katoaa.” Keskimää-
rin hän kirjoittaa neljästä viiteen liuskaa illassa.

Nopea kirjoitusvauhti korreloi julkaisutahdin 
kanssa. Vuonna 2013 Koskiselta julkaistiin yh-
teensä kolme teosta: Ystäväni Rasputinin lisäk-
si kaksi lastenkirjaa, Hallava hevonen ja Haa-
vekauppias. 

Koskisen omasta mielestä tahti ei ole kova. 
Myös selitys uskomattomalle julkaisutiheydelle 
löytyy. Kaikki kolme teosta olivat valmistuneet 
eri tahtiin jo aikaisemmin, mutta kustannusoh-
jelmallisista syistä ne sattuivat kaikki tulemaan 
ulos samana vuonna.

KAUPUNKI SUON PÄÄLLÄ

Taustatyön Koskinen tekee huolellisesti ja ideat 
pyörivät päässä pitkään jo kauan etukäteen. Siitä 
huolimatta romaani on Koskiselle ennen kaikkea 

kaunokirjallinen teos ja hän yrittää pitää huolen, 
etteivät historialliset faktat vie häntä mukanaan. 

Ystäväni Rasputinin Pietari on todentuntuinen 
ja elävä. Kirjoittaessa apuna olivat useat kartat. 
Katujen ja kanaalien nimien oli joka tapaukses-
sa pidettävä paikkansa. ”Kaupungin topologia 
oli kirkkaana mielessä. Ja kun lukee kaupungis-
ta paljon, mieli alkaa liikkua maisemassa, vaik-
ka paikan päällä en kirjoittaessa vieraillutkaan.”

Pietarissa Koskinen kävi vasta, kun kirjoituspro-
sessi oli jo ohi. Vierailukohteena oli muun muas-
sa Jusupovin palatsi, jonne tarinan lopun kään-
teentekevät tapahtumat sijoittuvat. ”Mielikuvat 
vastasivat yllättävän hyvin todellisuutta. Portaat, 
salit ja käytävät näyttivät siltä, millaisiksi olin ne 
kuvitellutkin.”

Koskinen näkee Pietarin historiallisen tapah-
tumapaikan lisäksi myös symbolisesti osuvana 
miljöönä romaanilleen. ”Pietarihan on rakennet-
tu suon päälle. Se kuvaa hyvin kirjan maailmaa 
ja sen ajan valtarakenteita. Ne ovat kuin suon 
päälle rakennettuja: päältä koristeellisia ja kau-
niita, pohjalta pettäviä.”

Myös slaavilainen tapa puhua ja toimia näkyy 
teoksen pietarilaisissa hyvin. ”Sitä lähdetään va-
semmalle, mutta päädytäänkin oikealle. Vauhtia 
on ja aina tähdätään jonnekin – tämä päätepiste 
ei vain useinkaan ole se, jota aluksi katsottiin.”

MÄÄRÄTIETOISTA TOIMINTAA

Toisin on Koskisen itsensä kohdalla. Kirjailijan 
ura on rakentunut määrätietoisesti ja järkevästi 
suunnitellen. Kymmenessä vuodessa kahdeksan 
romaania, kolme lastenkirjaa, yhden tietokirjan 
ja kaksi novellikokoelmaa julkaissut mies tietää, 
mitä tekee.

Ajatus kirjoittamisesta syntyi, kun hän erästä 
romaania lukiessa tajusi, että kyseinen teos oli 
monelta osin aika kehno. ”Olin varma, että pys-
tyisin itsekin tekemään kirjoja.” Aiheitakin oli 
pyörinyt mielessä, joten siitä kirjoittaminen sit-
ten lähti.

”Kun on kovat 
tieteet taustana, 
tietää, että 
taiteilijan 
heilurimaiset 
tunteet on vain 
luonnollista 
aaltoliikettä.”
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J.P. Koskisen ura kirjailijana alkoi novellikil-
pailuiden kautta. Ahkera kirjoittaja nappasi pal-
kintoja niin Pirkanmaan kirjoituskilpailusta, 
Tampereen Scifi-seuran kilpailusta, Yhtyneiden 
Kuvalehtien joulunovellikilpailusta kuin lukui-
sista muistakin. Lopulta historiallisten romaa-
nien kirjoituskilpailussa menestynyt käsikirjoi-
tus löysi kustantajan.

Koskinen arvostaa novellikilpailuiden perinnet-
tä. Kirjoittajat saavat niistä kaipaamaansa palau-
tetta ja deadlineja, jotka innostavat tuottamaan 
uutta tekstiä. 

Kun kirjailijan ura oli jo hyvässä vauhdissa, 
Koskinen aloitti Jyväskylän yliopiston kirjoit-
tamisen opinnot. Sieltä mukaan tarttui toinen 
maisterin tutkinto. ”Olihan se ammatillisesti vä-
hän turhaa, koska olin jo neljä romaania julkais-
sut, kun valmistuin maisteriksi.”

Akateemisella taustalla varustettuna ja tuotte-
liaana kirjoittajana kirjoittamisen opinnot oli 
helppo suorittaa loppuun asti – eivätkä ne men-
neet hukkaan. Pro gradu -tutkielman tieteellises-
tä osiosta julkaistiin rikoskirjallisuuden historiaa 
valottava tietokirja Harkittu murha (2009). Gra-
dun taitteellisena osuutena syntyi dekkarikäsi-
kirjoitus, jonka Koskinen ehkä vielä joskus jul-
kaisee. 

Nykyisin Koskinen työskentelee lähes päätoi-
misena kirjailijana, vaikka ”kirjailijan ammat-
ti Suomessa on toimeentulon kannalta kauniisti 
sanottuna hankala.” 

”Kirjojen myynti, lainauskorvaukset, apurahat, 
esiintymiset, kirjoittamisen opettaminen…”, 
Koskinen summaa kirjailijan mahdollisia tulon-
lähteitä. ”Jos tässä ketjussa kaikki olisi vähän 
paremmin, voisi kirjailija tulla ihan hyvin toi-
meen. Näin ei kuitenkaan vielä ole.”  

Jotta ketju edes periaatteessa voisi toimia, lu-
kijoiden on oltava kirjailijalle kaikki kaikessa. 

Sen Koskinen tietää. ”Luettavuus on minulle 
ykkösasia”, hän toteaa ykskantaan. ”En kirjoita 
vain itselleni. Kyllä sitä haluaa, että joku muu-
kin niitä kirjoja lukee.”

Finlandia-ehdokkuus oli Koskiselle yllätys, sa-
moin ehdokaskirjojen aiheiden samankaltaisuus. 
Riikka Pelon Jokapäiväinen elämämme jatkaa 
Neuvostoliiton kuvauksella ajallisesti siitä, mihin 
Ystäväni Rasputin loppuu. Kjell Westön Kangas-
tus 38 liikkuu Pelon teoksen kanssa samassa ajas-
sa, mutta Suomessa. Asko Sahlbergin Herodes 
on myös historiallinen romaani, jossa tarkastel-
laan vallan teemaa, kuten Rasputinissa.

Yhden selvän eron Koskinen kuitenkin huomauttaa: 
”Vaikka kaikkia ehdokaskirjoja en vielä ole ehtinyt 
lukea, on selvää, että Ystäväni Rasputin on joukon 
helppolukuisin teos.”

Tämä on totta. Ystäväni Rasputinin kerronta ete-
nee perinteiseen tyyliin, suoraviivaisesti oppi-
poika Vasilin kertomana. Kuin teoksen järjen 
äänenä Vasili ihmettelee tapahtumien kulkua lu-
kijan kanssa yhdessä. Häilyväisen ja kaksijakoi-
sen Rasputinin nostaminen kertojaksi olisi aset-

tanut kerronnalle aivan toisenlaisia haasteita ja 
mahdollisuuksia.

Koskinen on kuitenkin tietoisesti päättänyt luo-
pua kompleksisista kerrontaratkaisuista ja ko-
keilevasta tyylistä, vaikka itse sellaisten teosten 
lukemisesta pitääkin. ”Jos kirjoittaisin sellaisia 
kirjoja, joita haluaisin lukea, ei niitä kukaan os-
taisi – eikä ainakaan kustantaisi.”

KIRJAILIJA ILMAN 
GENRERAJOJA 

Koskinen ei kuitenkaan koe olevansa helppo ta-
paus kustantajille, sillä hän poukkoilee jatkuvas-
ti genrestä toiseen. Historiallisten romaanien li-
säksi Koskinen on kirjoittanut muun muassa 
useita dekkareita ja lastenkirjoja. Yksikään gen-
re ei ole hänelle toista rakkaampi. ”Kirjoittaes-
sa dekkaria tuntuu, että tämä on sitä, mitä haluan 
tehdä. Mutta kun seuraavana vuonna löydän it-
seni kirjoittamasta perusproosaa, dekkarilaji tun-
tuukin kahlitsevalta.”

Jatkuvuutta ja tunnistettavaa kirjailijaprofiilia on 
siis vaikea rakentaa. Kotisivuillaan hän mainit-
see olevansa ”kirjailija ilman genrerajoja”. Tässä 
kohtaa ammatillinen järkevyys säröilee. Koski-
nen ei itse näe tässä mitään ongelmaa. Jos gen-
ren vaihtaminen kirjasta toiseen edellyttää kus-
tantajan vaihtoa, hän on valmis tekemään sen. 

”Minusta hyvän kirjailijan täytyy muuttua välil-
lä. Haluan kirjoittaa sitä lajia, joka kirjoitushet-
kellä tuntuu toimivimmalta.”

Erityisesti lastenkirjojen kirjoittaminen aikuis-
tenromaanien ohessa on Koskiselle tärkeää. 
Vaikka lapsille kirjoittaminen edellyttää kerron-
nalta ja temaattisilta kerroksilta tiettyä yksinker-
taisuutta, on siinä myös mahdollisuuksia, joita 
aikuistenkirjoissa ei ole. 

”Lapset rakastavat riimejä, koska ne jäävät ki-
vasti mieleen. Lasten riimikirjoja on mahtava 

tehdä. Mutta jos sitä lähtisi kirjoittamaan aikuis-
ten riimirunokirjaa, joutuisi Eino Leinon kanssa 
samaan hautaan.”

Koskinen ei näe genrekirjallisuutta muuta kirjal-
lisuutta huonompana, vaikka siihen jotkut vähät-
televästi suhtautuvatkin. Tosin Koskinen myön-
tää, että toisinaan innokkaat fanit saattavat antaa 
tietyille teoksille ”genrehyvityspisteitä”: joskus 
genren lukijakunta saattaa oman genrensä sisällä 
katsoa romaaniteknisiä seikkoja vähän läpi sor-
mien.  

”Oikeasti kuitenkin on olemassa vain kaksi gen-
reä: hyvät kirjat ja huonot kirjat. Mikään laji ei 
pakota kirjailijaa kirjoittamaan huonosti. Chick 
lit voi olla todella laadukasta, jos se on tehty hy-
vin”, Koskinen summaa.

Kritiikki J.P. Koskisen romaanista Ystäväni Ras-
putin sivulla 27. 

”Jos kirjoittaisin sellaisia kirjoja, joita 
haluaisin lukea, ei niitä kukaan ostaisi 
– eikä ainakaan kustantaisi.”

”Oikeasti on olemassa vain kaksi 
genreä: hyvät kirjat ja huonot kirjat.”
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TŠEHOVILAINEN 
TARPEETON IHMINEN

Anton Tšehovin näytelmän Vanja-enon nimi-
henkilö on viittäkymmentä lähestyvä aikamies-
poika, joka on uhrannut elämänsä kuolleen sisa-
rensa miehen, entisen professorin uran puolesta. 
Hän on raatanut sisaren maatilalla, kirjoittanut 
yöt läpeensä puhtaaksi professorin tekstejä ja us-
konut siten palvelevansa henkisiä arvoja ja pää-
määriä. 

Kun professori sitten osoittautuu keskinkertai-
suudeksi, joka eläkkeelle jouduttuaan unohde-
taan ja jonka teokset hautautuvat muiden kes-
kinkertaisten teosten joukkoon, tajuaa Vanja-eno 
uhranneensa elämänsä parhaat vuodet tyhjänpäi-
väiselle filosofoinnille. 

Ihanteidensa pettämä Vanja-eno kääntyy aineet-
tomasta maailmasta kohti ainemaailmaa. Tiedon 
sijaan hän janoaa nyt inhimillistä rakkautta, mut-
ta kokee siinäkin pettymyksen. Rakkauden koh-
de Jelena on varattu ja vieläpä naimisissa tuon 
lahjattoman vanhan professorin kanssa. Kym-

menen vuotta aikaisemmin Vanja-eno on ta-
vannut Jelenan sisarensa luona, mutta jättänyt 
tilaisuutensa käyttämättä: ”Miksi en silloin ra-
kastunut häneen ja kosinut häntä? Olisihan se 
niin ollut mahdollista!” 

Vanja-eno on tšehovilainen muunnelma venäläi-
seen kirjallisuuteen 1800-luvulla ilmestyneestä 
tarpeettoman ihmisen tyyppihahmosta. Tarpee-
ton ihminen on usein yläluokkaan kuuluva, kau-
nopuheinen, maailmasta vieraantunut henkilö, 
joka ei kykene toteuttamaan ihanteitaan ja toimi-
maan aktiivisesti. Hän säälii itseään, eikä löydä 
elämälleen tarkoitusta. 

Tyyppihahmon tunnetuin edustaja on Ivan Tur-
genevin romaanin Tarpeettoman ihmisen päi-
väkirja päähenkilö, mutta erilaisia versioita 
ovat muun muassa Pushkinin Jevgeni Onegin, 
Gontsarovin Oblomov, Gogolin ”Päällysviitan” 
ja Dostojevskin Kellariloukon päähenkilöt sekä 
useat Tšehovin henkilöt. Novellillaan ”Tarpeet-

tomia ihmisiä” Tšehov liittyi tietoisesti tyyppi-
hahmon kuvaajiin. Oikeastaan Tšehovin koko 
tuotanto onkin tarpeettomuuden tutkielmaa.

Näytelmissään Lokki, Vanja-eno, Kolme sisar-
ta ja Kirsikkapuisto Tšehov kuvaa aikakauten-
sa joutilaita ihmisiä, aristokraatteja ja ylemmän 
porvariston edustajia, joilla on liian paljon ai-
kaa ja liian vähän velvollisuuksia. Nämä jouti-
laat kuljeskelevat pitkästyneinä ja toimettomi-
na maaseutuhuviloillaan, jaarittelevat rahasta ja 
työstä, taiteesta ja filosofiasta. He pohdiskelevat 
vaihtoehtojaan – ryhtyäkö kirjailijaksi vai soti-
lasuralle, mennäkö naimisiin vai töihin – ja poh-
tiessa maailma on siirtynyt kauemmaksi heidän 
ulottuviltaan. 

Tšehovin henkilöt ovat yhtä aikaa naurettavia ja 
traagisia. He ovat onnettomasti rakastuneita ih-
misiä, peräkammarin tyttöjä ja poikia, jotka ei-
vät tiedä kenelle ja miten rakkautensa osoittaisi-
vat. Heidän ihmissuhteensa ovat kiemuraisia ja 
täynnä tukahdutettuja tunteita. Vaikka vieressä 
olisi ihminen, joka voisi muuttaa elämän, he ra-
kastuvat vääriin ihmisiin, sokaistuvat mainees-
ta ja menestyksestä, lähtevät jonkun ketkun mat-
kaan. 

Tšehov loi venäläisestä tarpeettoman ihmisen 
tyyppihahmosta omanlaisensa version. Toisin 
kuin esimerkiksi Gogolin teoksissa, joissa tar-

peeton ihminen on yhteiskunnallisten olosuhtei-
den uhri, Tšehovin ihmisten tarpeettomuus on 
olemukseltaan psykologista. Ihminen luonnos-
taan etsii elämälleen merkitystä, mutta sellaista 
ei Tšehovin mukaan löydy. 

Yksinäisyys ja sivullisuus kuuluvat ihmisyyteen. 
Tšehovilainen ihminen haluaisi, että joku toinen 
poistaisi hänen yksinäisyytensä ja antaisi elä-
mälle merkityksen. Todellista yhteyttä ei kuiten-
kaan synny, koska ihminen on narsistisen kiin-
nostunut itsestään ja omista tunteistaan, omasta 
onnesta ja onnettomuudestaan.  

Elämänvalhe ja hukatut mahdollisuudet ovat 
teemoja, jotka toistuvat ja varioituvat kaikissa 
Tšehovin näytelmissä. Vanja-enossa menetyk-
sen teemat ovat erityisen korostuneita. Ihmis-
kohtaloiden rinnalla kulkee kuva luonnon tu-
houtumisesta: metsät on hakattu, joet kuivuneet 
ja metsänriista kadonnut.  ”Melkein kaikki on jo 
hävitetty, mutta sen sijaan ei ole vielä rakennet-
tu mitään.” 

Ihminen kykenee hävittämään, mutta ei rakenta-
maan. Kun kaikki on hävitetty, on jokin aikakausi 
loppu. Ja aivan kuin Vanja-enon ihmiset aavistai-
sivat tämän. He elävät oudossa odotuksen tilas-
sa, joka muistuttaa modernismin välitilaa. Ehkä-
pä Tšehovin tarpeeton ihminen on modernismin 
etiäinen. 
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Teksti: Katariina Kaarlela
Kuvitus: Laura Soini



KIELTEN VÄLISSÄ, 
KAUPUNGIN 
EHDOILLA
Runoilija Sinikka Vuola tuntee olevansa Pietarissa 
positiivisella tavalla vieras.

Kaupungissa, jossa voi yhä kuulla klassikkokir-
jailijoiden askeleiden kaiun, syntyy myös tämän 
päivän kirjallisuutta. Pietarin Suomi-talossa, 
Kirjailijaliiton residenssissä, työskentelee vuo-
sittain useita suomalaisia nykykirjailijoita. Yksi 
heistä on runoilija Sinikka Vuola.

Vuolalle Pietari on valikoitunut työskentelykau-
pungiksi käytännön syistä. Se on Helsinkiä lä-
hinnä sijaitseva metropoli, vain reilun kolmen 
tunnin matkan päässä. Sinne perheellisen ru-
noilijan on helppo paeta arjen velvoitteita. Kir-
jailijaliiton riisutussa yksiössä on myös pakko 
keskittyä kirjoittamiseen, sillä virikkeitä ja viih-
dykettä sieltä ei löydy.

”Kun lukee 1700- ja 1800-luvun taiteilijoiden 
elämäkertoja, ei taidetta ja viihdettä erotettu toi-
sistaan. On tehty töitä, sitten menty ulos naut-
timaan kulttuuritarjonnasta. Pietarissa on sama 
juttu: residenssistä poistuu vain, kun lähtee käy-
mään kahvilassa, konsertissa tai museossa”, 
Vuola kuvailee työskentelyään.

Itänaapurista löytyvä kaupunki on selkeästi teh-
nyt vaikutuksen. Runoilijan hymy on herkässä, 

kun hän kertoo tutuista maisemista. ”Pietari on 
sellainen uskomaton, loiston ja kurjuuden välis-
sä keikkuva kaupunki. Siellä mennään venäläi-
syyden ehdoilla.”

Vuola kuvailee kirjoittamisen olevan Pietarissa 
nälkäistä. Hän on kaupungissa muukalainen eikä 
puhu venäjää kuin muutaman fraasin. Silloin tar-
ve kirjoittaa korostuu: ”Kun ihmisellä on nor-
maali kommunikatiivinen suhde muihin, tarve 
kirjoittaa puuttuu, koska väylä on jo auki. Mutta 
kun on jokin este, ei ole muita keinoja kuin kir-
joittaminen.”

Erityisesti Vuolan viimeisin kokoelma Maail-
man vaikein kieli (2013) edistyi nimenomaan 
Pietarissa. Ulkomailla työskentely osoittautui 
teoksen kannalta ratkaisevaksi. Omasta estetii-
kasta, turvaverkosta ja kielestä riisuttuna hän 
yhtäkkiä tajusi, miten lähestyä kokoelmaa, ky-
symystä kielestä.

Vuola on ollut kaupungissa yhteensä viisi ker-
taa. Useimmiten työskentelemässä, mutta myös 
esiintymässä yhdessä suomalaisten kollegoiden 
kanssa. Silloinkin oltiin kielten välissä: ”Esiin-
tymismatkalla yleisöä oli todella paljon, vaik-
ka me luettiin suomeksi. Runous on venäläisille 
niin pyhää. Liikutuin ihan kyyneliin, kun paikal-
liset miehet tulivat puvut päällä meitä kuuntele-
maan.”

Vesireittien puhkomassa kaupungissa Sinikka 
Vuola tuntee olevansa oleellisen äärellä – sekä 
osa jotakin suurempaa: ”Minun käyntini Pieta-
rissa on vain pieni välähdys. Yksi rivi lisää jo-
honkin todella pitkään dialogiin. Se tuntuu loh-
dulliselta.”

Sinikka Vuola (s. 1972) on helsinkiläinen 
runoilija, freelance-toimittaja ja kirjoitta-
misen opettaja. Häneltä on julkaistu ru-
nokokoelmat Orkesteri jota emme kuule 
(2007), Musta ja punainen (2009) ja Maa-
ilman vaikein kieli (2013). Esikoiskokoel-
ma sai Kalevi Jäntin palkinnon. Näiden li-
säksi hän on kirjoittanut mm. novelleja ja 
esseitä erinäisiin antologioihin.

Pietarissa hän on työskennellyt kahden vii-
kon jaksoissa vuosina 2011, 2012 ja 2013 
sekä ollut kääntäjä ja tulkki Jukka Malli-
sen vetämällä esiintymismatkalla vuoden 
2007 joulukuussa yhdessä Henriikka Ta-
vin, Jarkko Tontin, Marianna Kurton ja 
Miia Toivion kanssa.

Teksti: Rosa Ala-aho
Kuva: Tuukka Ylönen

”Runous on 
venäläisille niin 
pyhää.”

12 13

KAUPUNGISSAKAUPUNGISSA



ITÄÄN VAI LÄNTEEN?
Suomen naapureissa on eroja. Vastakkaisista ilmansuunnista 
löytyy kaksi tunteita herättävää metropolia.

Vuosi sitten huhtikuussa Pietarissa vieraillessani 
kadut olivat sulat ja aurinko heitti pitkiä varjoja 
Nevski prospektille. Ero vihmovaan Helsinkiin 
oli huima. Tammikuisen Tukholman loskassa 
tarpoessani tulin puolestaan kaivanneeksi Suo-
men aurattuja teitä. 

Ensimmäiseen idän ja lännen väliseen eroon tör-
mää yöelämässä. Tukholmassa ei tarvitse pelätä 
saavansa puukosta nahkatakkimiehiltä tai vältel-
lä vessaa siksi, että se lainehtii oksennuksesta, 

mutta sillä on hintansa: edullisimmasta shotista 
täytyy maksaa yli 10 euroa – ja se maistuu kane-
lilta. Halvemmalla voi päästä lirkuttelemalla li-
maisille baarimikoille, mutta tönköllä suomen-
ruotsilla ei sellaiselle tasolle ylletä.

Kun tukholmalaisessa baarissa pohtii päänsä 
puhki, miten saisi juomansa halvemmalla, Pie-
tarissa keksii strategioita sen varalle, jos epäilyt-
tävän näköiset miehet hyökkäävätkin. Myös is-
kutyyleissä on eronsa. Venäjällä käteen lyödään 

käyntikortti ja kännykästä näytetään kuvia omai-
suudesta (kuten moottoripyörästä), mutta Ruot-
sissa katsotaan nenänvartta pitkin ja kysytään 
nasaaliäänellä: ”Är du finska?”

Pietarin keskustan ruokakaupat koostuvat paris-
ta ahtaasta käytävästä, joilla työntekijät mulkoi-
levat eivätkä puhu sanaakaan, vaikka itse yrit-
täisi sönköttää zdravstvuite. Tukholman marketit 
ovat tilavia, kassamyyjät tervehtivät iloisesti: 
”Hejsan, hejsan!” ja valehtelevat, että puhut niin 
hyvin ruotsia. Jälkeenpäin kuulin, että he saavat 
hyvästä asiakaspalautteesta paljon bonusta, mut-
ta yhtä riemukkaasti meitä kohtelivat myös li-
puntarkastajat.

Pietarissa suomalaisesta joukostamme pidettiin, 
Tukholmassa meitä vihattiin. Ruotsalaiset maa-
hanmuuttajanuoret kovistelivat ja toistelivat pil-
kallisesti suomenkielisiä sanoja, kun taas eräs 
pappa tyytyi vain ulisemaan päin kasvojamme 
metrossa. Seinäkiipeilykeskuksen kassa tosin 
kertoi, kuinka mukavaa hänestä on kuulla niin 

paljon suomea. Paljonkohan bonusta hän sai?

Tukholman tuhoksi tässä kamppailussa koi-
tuu sen tylsyys. Se on lopulta hyvin samanlai-
nen kuin Helsinki, isompana ja kuninkaanlinnan 
kanssa. Vanha kaupunki on ihan kiva, mutta se ei 
voita Pietarin Talvipalatsia ja Neva-jokea. 

Väitän myös, että Pietarissa matkaillessaan saa 
varmemmin kuolemattomia muistoja. En kos-
kaan unohda, kuinka uhkaavan näköiset mie-
het yhtäkkiä lyöttäytyivät ilolla seuraamme, kun 
joku meistä sanoi vahingossa harašo.

Teksti: Johanna Torvinen
Kuvitus: Laura Soini
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NÄLKÄ 1.  Päätäni särkee, merituuli kylmetti ohimoita, tunsin jäsenteni painon, tunsin olevani ongelli-
nen.

2. Kaksi keskimittaista haukea, kolme pientä ahventa Antinmatalasta, Selkäleton takaa; Pennon 
karilta täysi verkko kiiskeä, roskakalaa, jätän lokeille.

3. On heinäkuun alku. Olen maalla kääntämässä leningradilaisen koulutytön Jelena Muhinan 
toisen maailmansodan aikaista päiväkirjaa Bazar booksille. Herään seitsemältä, laitan kami-
naan puita, poltan tupakkaa ja kävelen mäkeä ylös hakemaan kahvivettä. Kissa juoksee polun 
poikki, kenen kissa? Sanoitan laulua maailmanlopusta, sen nimi on ”Mereltä tuulee”.

4. Teen haukipihvejä, paistan ahvenet fileinä, teen perunamuusia, haen kasvimaalta porkkanaa, 
tilliä ja salaattia, teen salaattia; korkeiden ikkunoiden ja rantalepikon läpi näen, miten mereen 
sataa kultaa.

5. Ajattelen Leningradia talvella ’41, kun saksalaiset olivat kymmenen kilometrin päässä Alek-
santerin pylväästä.

6. Ihmissyönti ei ollut vielä alkanut, 18. joulukuuta 16-vuotias Jelena Muhina kirjoittaa päiväkir-
jaansa: ”Kissanlihaa on jäljellä vielä kahteen ateriaan.” Käännän lauseen niin, että se kuulos-
taa paremmalta kuin venäjäksi; minulla on aikaa syventyä toisin kuin Muhinalla, jonka oli si-
näkin yönä juostava kolmesti pommisuojaan.

7. Työnnän haukifileitä käsikäyttöiseen lihamyllyyn ja poden tunnontuskia. Toivottavasti ne ei-
vät markkinoi sitä venäläisenä Anne Frankina.   

8. Bazarin kevätkatalogin aukeama otsikoidaan: ”Venäläinen Anne Frank”. Rahastahan minä tätä 
teen.

9. Käännöksen julkistamistilaisuudessa piirityksen päättymispäivänä 27.1. tarjotaan kermavaah-
toa, kuivakakkua, mansikoita, palvikinkkua, savukalkkunaa, suolakurkkua, appelsiini- ja gra-
naattiomenamehua, kahvia, teetä ja Jaffa-keksejä; toimittajia on paikalla toistakymmentä.

10. ”Anne Frank?” ne kysyvät. ”Niin”, sanoo puhujaksi kutsuttu dosentti. ”Se on huonoin kirja, 
minkä olen ikinä lukenut”, kuiskaa tuttavani, kotimaisen kirjallisuuden opiskelija.

11. Minä en Anne Frankin päiväkirjaa ole lukenut, joten en vastaa mitään.

12. Tammikuun 27. päivänä vuonna ’41 kaupungin kotieläimet ja rotat oli jo syöty, kaikki puuta-
lot oli revitty polttopuiksi, Jelena Muhinan äiti eli vielä viikon.

13. Kun haukipihvit ovat uunissa, menen hakkaamaan halkoja. Pihveistä tulee sitkeitä ja kuivia, 
mutta meri ja työ suovat mahtavan halun syödä.

14. Kauemmas kuin nyt en maailman lasten kärsimyksestä voi päästä. Mitä muuta ovat Jelena 
Muhina ja Anne Frank kuin huonoja kirjailijoita? Mitä muuta olen minä kuin pian kylläinen ja 
maailman syrjässä tukevasti kiinni?

Teksti: Pauli Tapio
Kuvitus: Laura Soini
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Jäätynyt aalto suussa

injektioneula työntyy läpi kitalaen

Passiflora ligularis  

kiertyy itsensä ympäri

liimautuu selkään, jääpiikki 

routa murtaa solukalvot

na, na, na, na, naarmu 

gramofonin neula raapii levyä

Primulaceae, kuivista kangasmetsistä rämeille

yleisimmin puurajan yläpuolella

Pulsatilla vulgaris, lävistetty, kylmänkukka

 vaktelbär, waldsteinia, vallmo 

vallota, valnöt, vanda

s. 137 alin kuva 

Anemone ranunculoides

kuin kirkas valo

Anemone coronaria

Anemone blanda

rautainen Pulsatilla rubra 

Aika napsuu, metsätähti, lehtisuoni 

valuttaa nesteitä juurakkoon

todellisuustiivistettä laimentamattomana 

tunnetaan myös nimellä aamutähti 

päivänkämmen, yön syli

Tarja Hallberg, Käkriäiselle Pietari-numeroon, 31.01.2014 8

RUNOT
Kirjoittaja: Tarja Hallberg
Kuvitus: Nina Mutik
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Kuivan  asfaltin  tuoksu,  märän  hiekan  ja  lakaisukoneiden 

kosketuksen  jälkeen  kiihkeän  avoin  tie,  talven  ja  kevään 

välissä  sininen  pakkastaivas  katoaa  yöhön,  jäätyvä  multa. 

Muistatko  sinä?  Kaikki  on  hetken  mahdollista  ilman 

seurauksia,  haalistunut  farkkurotsi,  tupakan  maku  viipyy 

suussa,  ensimmäistä  kertaa,  sormeni  kietoutuvat  ympärillesi, 

nopeasti,  kiihkeästi  kaiken unohtaen aurinko tukassa.  Sateen 

tuoksu kuumalla asfaltilla, tie, joka jatkuu jalkojen alla,  sata ja 

yksi  samanlaista  tarinaa,  joita  ilmaa  kourivat  sormemme 

tavoittelevat.  Tänne  räpiköimme  takaisin  kohmeisina  baari-

iltoina,  emme  tahdo  päästää  irti  avannon  reunalla,  sukeltaa 

mustaan,    mustempaan,    pimeään  kohti  ennenkokematonta.

Tarja Hallberg, Käkriäiselle Pietari-numeroon, 31.01.2014 5
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hetki kuin toisiinsa lomittuvat ajatukset

ajatukset kirkkaat kuin vuoripuro

puro kylmä kuin ensimmäinen leikkausviilto

viilto vakaa kuin vuori-insinöörin tahto

tahto terävä kuin kaktus

kaktus kaunis kuin nuolisade

nuolisade kirvelee hetken

hetki kuin voikukan hahtuvat ilmassa

ilma kepeä kuin todellisuus

todellisuus rätisevä radiolähetys

radiolähetys kuin pakahdus

pakahdus mehevä kuin kypsä hedelmä

hedelmä makea kuin ylitsevuotavainen syli

syli lempeä kuin ajatus

ajatus sileä kuin vastanuoltu turkki

turkki vastakarvaan sormien kulkea

kulkea kuin tämä itsepäinen, 

toisteinen hetki

Tarja Hallberg, Käkriäiselle Pietari-numeroon, 31.01.2014 10

Kerran melkein eksyin metsään

valon ja varjon leikki

suljetuilla silmäluomilla

Käytävän päässä jaetaan valkoisia unia

läpi yön, työnnetään lempeästi 

seuraavaan aamuun 

Minun lihani, palelee

kaakeloidussa suihkussa

Ruumiilla on ruumiin halut

ikkunassa kalterit

Ei päästä koskaan 

irti, nousee vielä

kuin olisi juuri herännyt 

ja nähnyt krookuksen idun 

ensi kertaa puskevan

esiin routaisesta maasta

Tarja Hallberg, Käkriäiselle Pietari-numeroon, 31.01.2014 9
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SILMÄPAKOJA
Laura Soini
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KRITIIKIT YSTÄVÄNI, 
PAHOLAINEN?

J.P. Koskinen:
Ystäväni Rasputin
WSOY, 2013
s. 355

Vuoden 2013 Finlandia-palkintoehdokas J.P. 
Koskisen romaani Ystäväni Rasputin sijoittuu 
1900-luvun alun suurten epävarmuuksien aikaan. 
Venäjä käy läpi kaksi vallankumousta ja vuosisa-
tainen Romanovien hallitsijasuku sammuu. Kun 
vallitsevaan tilanteeseen ei voi luottaa, myös luot-
tamus ihmisiä kohtaan joutuu koetukselle. Ystä-
väkin saattaa osoittautua joksikin, mitä ei osan-
nut edes kuvitella.

Historiallisena romaanina Ystäväni Rasputin 
seuraa tarkkaan todellisia tapahtumia Venäjän 
vallankumousten alla. Se on kuitenkin sekoitus 
faktaa ja fiktiota. Koskinen ei kirjoita historiaa 
uudelleen. Hän tarjoaa uuden näkökulman risti-
riitaisen Rasputinin hahmon tarkasteluun. 

Populaarikulttuurissa Rasputin on usein mysti-
fioitu tai demonisoitu. Koskisen teoksessa hän 
taas saa hyvin inhimillisiä piirteitä. Rasputinin 

elämää seurataan nuoren Vasilin, Rasputinin ot-
topojan näkökulmasta. Orvoksi jäänyt poika 
seuraa uutta isäänsä tsaariperheen palatsiin ja lo-
pulta viinanhuuruisiin juhliin, joissa synti on py-
häksi tulemisen edellytys.

Venäjän poliittisen tilanteen ja Rasputinin hah-
mon kuvaaminen ottolapsen kautta on kekse-
liästä, varsinkin kun Vasilille annetaan samoja 
mystikon ominaisuuksia kuin itse Rasputinille. 
Romaani ei ota selkeää kantaa siihen, oliko Ras-
putin lopulta ystävä vai paholainen. Varmuut-
ta tähän ei ole edes Vasililla. Epävarmuus onkin 
eräs teoksen teemoista.

Ystävyyden käsittely epävarmuuden kautta on 
romaanin vahvuuksia. Vasilin ja Anastasia Ni-
kolajevna Romanovan ystävystyminen on taus-
taerojen vuoksi epätodennäköistä, mutta ro-
maanissa mahdollista. Rasputinin dekadenttius, 
pyhyys ja ystävyys tsaariperheen kanssa syn-
nyttävät ristiriidan, joka heijastelee romaanissa 
koko maan oloja. Kaikki on subjektiivista eikä 
mihinkään voi todella luottaa.

Kiinnostavimpia elementtejä teoksessa ovat niin 
ikään paljon populaarikulttuurissa käsitellyn 
Anastasian vaihdokastarina sekä Rasputinin sa-
lamurha. Koskinen tuo näihin kahteen mystee-
riin oman mielenkiintoisen selityksensä, min-
kä vuoksi kirjaan kannattaa Venäjän historiasta 
kiinnostuneen  tutustua. 

Yllättävän litteäksi jäävä Vasilin hahmo on eräs 
teoksen puutteista. Romaanissa on tiettyä nuor-
tenkirjamaisuutta, mikä johtuu siitä, että tarinan 
yksi päälinjoista on Vasilin kasvutarina orpopo-
jasta nuoreksi mieheksi. Hahmossa on kiinnos-
tavia piirteitä, mutta silti syvyys puuttuu pojasta, 
”josta voi kasvaa Kristus,” kuten hänen äitinsä 
ennen kuolemaansa ennustaa.

Ystäväni Rasputin on viihdyttävä teos, mutta en 
kanonisoisi sitä omien suurten romaanieni jouk-
koon. Teos herättää kuitenkin mielenkiinnon 
Koskisen muuta tuotantoa kohtaan kiinnostavan 
historiankuvauksensa vuoksi.

Milla Suikkanen

2726

KRITIIKIT



IRONIAN PIIKIKKÄILLÄ 
KOROILLA

Riikka Pulkkinen: 
Iiris Lempivaaran levoton ja painava sydän
Otava, 2014
s. 174

Karkeasti yleistäen kirjailijat ovat esikoisissaan 
räväkimmillään, pääteoksissaan vakavimmillaan 
ja väliteoksissaan kepeimmillään. Klisee pitää 
toistaiseksi pintansa ainakin Riikka Pulkkisen 
tuotannossa. Jos Raja oli räväkkä, ilmaisulli-
nen ja värikäs, Totta koskettava, hiottu ja hallit-
tu, on Iiris Lempivaaran levoton ja painava sy-
dän (2014) sitäkin kepeämpi ja huolettomampi. 

Romaani on juoneltaan ja aiheiltaan puhdasta 
chic littiä. Koulupsykologina työskentelevä Iiris 
saa seitsemän yhteisen parisuhdevuoden jälkeen 
kuulla rakkaaltaan, ettei tämä ole koskaan rakas-
tanut Iiristä. Mies lähtee ja Iiris jää tyhjän päälle.  
Tämä on lähtölaukaus Iiriksen elämän ”kolman-
nelle alulle”. Seksi, treffeillä käyminen, viini, 
ruoka (lähinnä suklaa, karkit ja pitsa), feminis-
mi ja ystävät ovat keinot, joilla Iiris yrittää par-
sia itseään kasaan.

Pulkkisen romaani ilmestyi alun perin jatkoker-
tomuksena viihteellisessä Kauneus & Terveys 
-aikakauslehdessä. Tämä näkyy sekä rakentees-
sa, tyylissä että aihealueissa. Rakenne on toistei-
nen, hädin tuskin kasassa pysyvä, juoni mieliku-
vitukseton ja henkilöhahmot päähenkilöä lukuun 
ottamatta kiiltokuvamaista pintaa.

Hämmästyttävää kyllä, tämä ei tee romaanis-
ta huonoa. Kepeys ei ole synonyymi halvalle tai 
huonolle. Etenkään kun se yhdistyy vauhdikkaa-
seen ja monilla tasoilla yhtä aikaa operoivaan 
kerrontaan sekä hienovireiseen ja salakavalaan 
ironiaan, jotka ohjaavat Pulkkisen romaania. Se, 
että nainen meikkaa, iskee baarista itselleen yö-
seuraa, lohduttautuu ostamalla kenkiä ja mekko-
ja tai syö suruunsa pitsaa ja suklaata samppan-
jan kanssa, ei välttämättä tee kirjasta kevyttä tai 
pinnallista.

Parasta teoksessa, kuten Pulkkisella aina, on ro-
maanin kerronta, joka saa tarinan kiiltokuva-
maisen ulkokuoren rakoilemaan alinomaa. Kii-
laansa glitteröidyn ja sokeroidun pinnan alle 
lyö taitavasti ja ironisesti käytetty psykologi-
an jargon, joka rinnastuu teoksessa parodisesti 
Kauniiden ja rohkeiden keittiöpsykologiaan ja 
mieskuvaan.

Temaattisesti ylipursuavan, runollisuudessaan ja 
kirjallisuudellisuudessaan naurettavan Vieraan 
jälkeen Pulkkinen palaa Iiriksen tarinassa omal-
le vahvuusalueelleen – liikkuvan, tarkkanäköi-
sen ja fiksun nuoren naisen elämän ja tajunnan 
kuvaukseen. 

Kerronta liukuu kuin saippualla arkisista ilmiöi-
den ja tuntemusten kuvauksista metaforisiin ja 
abstrakteihin ajatusketjuihin: korkokengistä siir-
rytään vaivihkaa epäilyksen ja yliminän teräviin 
kynsiin, jotka kutittelevat rupea irti sielun eksis-
tentialistisista hankaumista.

Vaikka teoksen tilannehuumori on vaivaannutta-
van huonoa, lähinnä pieru- ja puklaustasoa, on 
Pulkkisen ironia sitäkin hienovireisempää. Kos-
kaan ei oikein tiedä, ollaanko vankalla, ironiat-
tomalla maaperällä vai ei. Romaania on luettava 
samaan aikaan vakavasti ja leikillä.

Pohjimmiltaan romaanissa onkin kyse siitä, mis-
tä nyky-yhteiskunta ja media puhuvat: kuinka 
olla onnellinen. Jos on nuori, vapaa ja villi, kai-
paa pysähtymistä, parisuhdetta ja vakautta. Jos 
taas on vakaa ja parisuhteessa, kaipaa vapaut-

ta ja rientoja. Romaanissa ironia korostaa tätä 
kontrastia ja alleviivaa sanomaa. Onni pakenee 
sitä, joka sitä vakavana jahtaa.

Samalla teos osoittaa hyvin sen, kuinka kirjai-
lijoiden välitöihin suhtaudutaan usein, kuten tä-
mänkin teoksen saama kritiikki osoittaa, turhan 
penseästi. Pulkkisen romaani on taitavasti kirjoi-
tettua populaarikirjallisuutta, joka luovii ironian-
sa avulla taitavasti parodian ja puhtaan viihteel-
lisen chic litin välimaastossa kuitenkin samalla 
koskettaen lukijaa ja tuoden tämän nykyajan on-
gelmien ytimeen. 

Aloitin tämän kritiikin kliseellä, lopetettakoon 
se myös samanmoisella: Onnea ei voi etsiä, vaan 
se on löydettävä itsestään, sillä se  on viime kä-
dessä aina subjektiivista – joskus onnea on myös 
epäonnistuminen ja erehtyminen. Sillä eikö jos-
kus jo ”se, että on matkalla, ole päämäärä”.

Matias Koriseva

Onni pakenee 
sitä, joka sitä 
vakavana jahtaa.

Korkokengistä 
siirrytään 
vaivihkaa 
epäilyksen ja 
yliminän teräviin 
kynsiin, jotka 
kutittelevat 
rupea irti sielun 
eksistentialisista 
hankaumista.
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KIRJOITA HILJAA 
RAKKAUDESTA

Inka Nousiainen: 
Kirkkaat päivä ja ilta
Siltala, 2013
s. 130

Inka Nousiaisen (s. 1976) seitsemäs romaani 
Kirkkaat päivä ja ilta (2013) vie lukijan koske-
teltavan herkkään maailmaan, jossa rakkauden 
väliin tulee hiljaisuus, ja jotain muuta. Toinen 
maailmansota kolkuttaa ovella. Nuori Iida läh-
tee ahdistavasta lapsuudenkodistaan. Hän aloit-
taa uuden, itsenäisen elämän kyläkoulun opetta-
jana. Eräänä päivänä hän kohtaa sillalla miehen. 
Maailma pysähtyy. 

Vuosikymmeniä myöhemmin Viljami saa aamul-
la tekstiviestin: ”Susta tulee isä”. Mies purkaa 
tunteitaan lähtemällä juoksulenkille ja kohtaa lii-
kennevaloissa eksyneen Edlan, Iidan siskon. Vil-
jami auttaa vanhuksen kotiin ja kuuntelee tämän 
tarinan. Lukija saa lopulta itse kursia kasaan, mi-
ten kaikki liittyy toisiinsa. 

Nousiainen kirjoittaa runollista, omaleimais-
ta proosaa. Kerronta kulkee eteenpäin nopeasti, 
kuvailun avulla. Teosta lukiessa tuntuu kuin kat-

soisi vesivärimaalausta; lukijalle annetaan vain 
välttämätön määrä tietoa, haalea kuva, mutta 
kuitenkin tarpeeksi tunnelman saavuttamiseksi. 

Kieli, sen taidokas herkkyys ja kauneus ovat eh-
dottomasti Nousiaisen vahvimpia puolia kirjoit-
tajana. Mielenkiintoinen piirre on myös tekstis-
sä usein esiintyvä ironia, joka keventää muutoin 
ehkä liian raskaaksi muuttuvaa kerrontaa. Nou-
siainen saa saman sivun aikana lukijan huokai-
lemaan ja nauramaan. Kirkkaat päivä ja ilta on 
sekä haikea että raikas. 

Nautinto itsessään on myös teoksen utuinen ul-
konäkö – kannen sumuisen siltamaiseman on 
suunnitellut Satu Ketola. Myös otsikoiden ja si-
vunumeroiden kulunut, katoava fontti tukee sitä 
muistomaista, epätarkkaa kuvaa, jonka Nousi-
ainen lukijalleen maalaa. Jokaiseen kauniiseen 
lauseeseen ja osuvaan kielikuvaan tekee mieli 
tarrata kiinni. 

Nousiaisen teos on kokonaisuutena kaunis ja 
hallittu, mutta ei yllätyksellinen. Juoni itsessään 
etenee sujuvasti ja tarina on koskettava, mutta 
kirjalliseen traditioon se ei tuo mitään uutta. Ny-
kyteoksista Kirkkaat päivä ja ilta muistuttaa jon-
kin verran Ian McEwanin Sovitusta. 

Teos on hakenut postmodernia otetta siellä tääl-
lä putkahtelevalla metafiktiolla, mutta näin her-
kän teoksen sisällä se tuntuu väkinäiseltä. Sen 
sijaan perinteisestä kerrontatavasta poikkeavat 
tyyliratkaisut, kuten päähenkilön ajatuksissaan 
kirjoittamat listat ja repliikkien upottaminen lei-
pätekstiin tuovat teokseen kaivattua vaihtelua. 
Kirkkaat päivä ja ilta on lukukokemus, joka lyy-
risyytensä vuoksi miellyttänee vaativampaakin 
lukijaa. 

Henni Huostila

SITAATTI

Minä asun Helsingissä.
Helsinki on Suomen pääkaupunki.
Se sijaitsee meren rannalla 120 mailia Leningradista länteen.
Helsinki on kasvava kaupunki, ja vuokrat ovat korkeat.
Me istumme täällä metsiemme keskellä selin jättiläiseen ja katsomme
 hänen kuvaansa lähteestä. Hänellä on tumma puku, valkoinen
 paita ja hopeanharmaa solmio. Hänen maassaan kaikki on toisin
 kuin täällä, siellä kävellään päällään tai ilman päätä.
Me istumme omien metsien keskellä,
mutta kaukana lännessä on maa jonka rantavesissä kelluu isoja silmiä,
 ja ne näkevät tänne.
Helsinki rakennetaan uudelleen Alvar Aallon suunnitelman mukaan.

Pentti Saarikoski: Mitä tapahtuu todella? (1962)
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”Wallace ei ollut mikään snobi: hän inhosi falskia kokeellista kirjalli-
suutta, rakasti intohimoisesti Buffy, vampyyrintappaja -televisiosarjaa ja populaarikult-
tuuria muutenkin. Mutta hän tajusi myös, että suurin lahja, mitä lukijalle voi antaa, on 
laittaa tämä töihin tekstin kanssa – ja sitten palkita tämä.”                          

- Samuli Knuuti, 
kirjoittaja ja kustannustoimittaja

”Wallacella on oma ääni. 
Se ääni on ilkikurinen, 
viisas, kaunis, 
hulvaton, nöyrä, 
utelias, elossa.”
- Anu Silfverberg,
 kirjailija ja toimittaja

”David Foster Wallcen tekstit 
siirtävät huomion 
sumuisista ja tahmeista 
yksityisistä peloista kohti 
maailmaa ja toisia 
ihmisiä.”
- Miina Supinen, kirjailija

”Wallacen kohdalla käyte-
tään usein termiä brain 
voice, aivoääni, 

kuvaamaan sitä miten hänen kirjoituksensa kuulostavat ajattelulta.”
- Kyösti Niemelä, kriitikko ja toimittaja

”(DFW:n parhaissa teksteissä) suvereeni äly ja 
pitelemätön kieli yhdistyvät huoleen todellisuus-
suhteestamme tässä myöhäismodernissa maailmassa.”
- Riku Korhonen, kirjailija

Lainaukset helmikuun 2014 Image-lehdestä 

PHOSPHENES
Laura Soini
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