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Rakkaudesta

S
ubjektiivinen on kiinnostavaa, väitetään. Nyt on tunnustuksen aika: 
Inhoan rakastumista. Olen saanut riittävän monta kertaa siipeeni. 
On rasittavaa olla niin sekaisin kuin rakastumisesta aina menee. 

Ihastumista en tänä keväänä ole kuitenkaan pystynyt välttämään. Tunteet 
menevät vuoristorataa rakastumisen kevytversiossakin. Välillä toinen ihas-
tuttaa, välillä kyllästyttää, ja jos toisesta ei hetkeen kuulu, puhelinta tiiraa 
jatkuvasti. Rakkaus ja sen vähäisemmät serkut, sanoo niitä ihastumiseksi 
tai miksi tahansa, eivät ole järjen asia. 

Edellisen numeron köyhyysteeman vastapainoksi Käkriäisen toimitus-
kunta halusi rakkautta. Mikä sen ihanampaa.  

Esittelemme tässä numerossa myös kaksi suomen kielen ja kulttuurin 
opiskelijaa, Alžběta Štollován Bronosta ja Johana Sandqvistin Prahasta. 
He ovat kumpikin kirjoittaneet lehteen suomalaisesta kirjasta.  Suomessa 
elävät ulkomaalaiset – anteeksi typerä nimitys, joka tekee ihmisistä mas-
saa –  ovat olleet ikävän huomion kohteena eduskuntavaalien jälkeen. Yli-
opistolla on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, tässä heistä kaksi. Miltä 
näyttää suomalainen kirja katsottuna toisin silmin?

Monet ulkomaalaiset lennättää Suomeen rakkaus. Muitakin syitä on 
mutta niin tai näin: Käkriäisen toimituskunta toivottaa kaikille rakkauden-
täyteistä kesää, kohdistuu rakkaus sitten kirjaan, kumppaniin, lemmikki-
in, isään tai äitiin, lapseen tai ystävään. Suomen kesäkin on rakastamisen 
arvoinen. 

MINNA KALLANKARI
Käkriäisen päätoimittaja 2011

PÄÄKIRJOITUS
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RAPORTTI 

Rakkauden hinta

N
ora Roberts, Sharon Kendrick, 
Carole Mortimer… Kaikki kol-
me ovat romanttisen viihteen 

kovia nimiä. Viihdekirjallisuuden vie-
roksujien on turha nyrpistellä nenäänsä;  
Robertsin romaaneja on painettu neljä-
sataamiljoonaa kappaletta. Rakkaus-
kertomuksille on kysyntää.

”Romantiikka on ehdot tomasti 
kustantamomme ydin ja sydän. 
Trilleri kirjallisuuden myynti on kas-
vanut joka vuosi mutta samalla myös 
romantiikan. Noin kymmenen pro-
senttia vuosittain myydyistä kirjois-
tamme on trillereitä”, arvioi Harlequi-
nin vähittäis myynnin johtaja Sakari 
Luovio. 

Harlequinin kotisivujen mukaan 

kirjat on suunnattu ensisijaisesti nai-
sille. Keitä ovat nämä suomalaisnaiset, 
jotka ostavat yhteensä yli puoli miljoo-
naa romanttista romaania vuodessa? 
Luovion mukaan keskimääräisiä lu-
kijoita ovat työssäkäyvät perheelliset 
naiset, jotka ovat kiinnostuneita luke-
misesta ja ruuanlaitosta. Useat lukijat 
haaveilevat matkustamisesta. 

Googlen avulla löytää nopeasti mo-
nia suomalaisia viihdekirjallisuuden 
ystäviä. Blogisivustolla Hömpän hel-
met viihdekirjallisuuden harrastajat 
voivat kirjoittaa arvosteluja lukemis-
taan kirjoista ja vaihtaa ajatuksia mui-
den lukijoiden kanssa. Kaksplus.fi:n 
keskustelu palstalla nimimerkki Vie-
railija kirjoittaa: ”Mikä onkaan iha-

Suurin niistä on rakkaus – ainakin kustannus-
alalla. Kirjakustantamo Harlequin myy Suomes-
sa yli puoli miljoonaa romanttista romaania 
vuodessa.
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nampaa kuin romanttiset hömppäkir-
jat- ja leffat. Mut mä olenkin ikuinen 
romantikko.” Suomi24.fi:n keskustelu-
palstalla huomion kiinnittää nimi-
merkki jukka-pekka hatalan kom-
mentti: ”Minun suosikkikirjailijoita 
mm Nora Roberts ja Danielle Steel joi-
den kirjoittamia kirjoja olen lukenut 
paljon. Nyt parhaillaan luen Nora Ro-
bertsin Jotain uutta joka on neliosaisen 
morsiussarjan ensimmäinen osa.” 

Menestystä eri lajien 
 sekoittamisella

Kustantamo Harlequinin tavoitteena 
on olla koko maailman johtava viihde-
kirjallisuuden julkaisija. Tavoitteeseen 
pyritään tarjoamalla lukijoille heidän 

kiinnostuksenkohteitaan vastaavia 
teoksia. Luovio kuvailee menestyvän 
viihderomaanin käsittelevän muun 
muassa romantiikkaa, seksiä, perhet-
tä ja lapsia. Lukijat haluavat lisäksi ro-
maanin päättyvän onnellisesti. Kir-
joista haetaan piristystä elämään.

”Lama-aikana kirjamme myyvät 
entistä enemmän. Luulen tämän joh-
tuvan lisääntyneistä eskapistisista tar-
peista. Pyrimme myös uudistamaan 
teosten sisältöä modernia tätä päivää 
vastaavaksi”, Luovio kertoo.

Heinäkuussa 2011 romantiikkaa 
ja kauhuviihde yhdistävät voiman-
sa: Harlequin julkaisee Jane Auste-
nin klassikoihin perustuvan zombie- 
kokoelmateoksen Bespelling Jane 
(Noiduttu Jane). Teoksen zombitarinat 
on sijoitettu Austenin romaanien ym-
päristöön. Keskeisiä henkilö hahmoja 
ovat muun muassa zombintappaja Eli-
zabeth Bennet ja ylpeä Mark Darcy. 
Luovio arvioi teoksen myynniksi tule-
van noin kymmenen tuhatta kappalet-
ta. Romantiikka ei kuole koskaan. 

INARI MYKKÄNEN 

Kirjakustantamo Harlequin

•	 Yhtiö aloitti toimintansa Pohjoismaissa vuonna 1979.

•	 Harlequin-kirjoja myydään 29 eri kielellä 107 maassa.

•	 Suomessa kirjoja myydään myyntipisteiden, kirja-

kerhojen ja verkkokaupan kautta.

•	 Vuonna 2008 kirjoja myytiin koko maailmassa yli 125 

miljoonaa kappaletta.

•	 Vakituisia tilaajia kirjoilla on koko maailmassa lä-

hes 70 miljoonaa.

www.eharlequin.fi
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O
len aina vihannut sanaa teko-
taide. Käsittääkseni sitä käyte-
tään omituisen ja kummallisen 

synonyyminä. Että teos näyttää vään-
tämällä väännetyltä, ja sen idea ei nyt 
ihan selvinnyt. Ennen kaikkea teko-
taide on paljon melua tyhjästä.

Otetaan esimerkkitapaukseksi per-
sujen puolueohjelman taidelinjaukset 
ja Nuoren Voiman Liiton Suomalainen 
Rappiotaiteen Festivaali. Ensimmäinen 
ei hahmota postmodernia joten nimit-
tää sitä tekotaiteeksi, jälkimmäinen 
huutaa taiteen moninaisuuden puo-
lesta – nimityksistä viis. Lopputulos? 
Molemmat näyttävät hyvältä omissa 
leireissään. Ulkopuoliset pitävät kiinni 
leimakirveestään, jonka sisäpiiriläiset 
tietävät turhaksi. Vuorovaikutusta näi-
den ryhmien välillä? Ei lainkaan.

Jos jotakin haluaisin, niin kieltäi-
sin ensin sanan tekotaide. Sen jälkeen 
ottaisin kaikki tekotaiteilijoiksi aate-
loidut, ja veisin heidät kaikkiin ala-
kouluihin kautta valtakunnan. Taiteen 
tunteminen on kokeellinen oppiaine 
jo joissakin koulussa, mutta sen tulisi 
kuulua opetussuunnitelmaan. 

Olin niin ikään Nuoren Voiman 
Liiton Ketju-klubilla, jonka tarkoituk-
sena oli saattaa eri alojen taiteilijoita 
yhteen. Siis selkeästi tekotaidetta! Käy-
tännössä kyseisellä klubilla musiikki 
rytmitti runonlausuntaa tai puhetta. 

Pääakti – runoilija lausuu omaa tuo-
tantoaan ja kuvataitelija säestää kita-
ralla – toi mieleen elokuvakohtauksen. 
Runonlausunta soljui musiikin tah-
tiin niin kuin liikkuvan kuvan taiteen-
lajissa usein tehdään. Elokuvan kertoja 
saattaa tiputella narratiiviaan musiikin 
tukemana kuten jokaisen humanistin 
perusteoksessa, Jean-Pierre Jeunet’n 
Améliessa (2001).

Lausunnan ja musiikin liitto on tut-
tu, mutta sen esityspaikka - baarin lava 
– on uusi. Kuten Raamattukin meille 
opettaa, mitään uutta auringon alla ei 
ole, eli kaikille ilmiöille voidaan osoit-
taa jokin samankaltainen tapahtuma. 
Mikään ei ole täysin irrallaan jo ole-
massa olevasta kulttuurista. 

Voitaisiinko siis tekotaide heittää 
käsitelaatikosta romukoppaan? Termi 
kiertää kokijan osallisuuden itse toi-
minnasta – eli kokemisesta. Jos ei pidä 
taideteoksesta, arvottamiseen löytyy 
satavarmasti kuvaavampia sanoja kuin 
tekotaide. Jos ei ole aikaa syventyä tai 
teos ei yksinkertaisesti sytytä, voi tur-
vautua sanaan mielenkiinnoton. Noin 
sanottuna selväksi tulee ainakin arvot-
taja - eli minä. Tekotaide-sanan taus-
talla kaikuu muka-auktoriteetti, joka 
saisi luvan vaieta.

ANTTI BERG

Rakkaudesta tekotaiteeseen

KOlUmnI
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O
li 1980-luvun loppu, kun tuol-
loisen kotimaisen kirjallisuu-
den assistentin Lasse Koske-

lan työhuoneessa pirahti. Puhelimen 
toisessa päässä oli Me Naiset  -lehden 
silloinen päätoimittaja Ulla- Maija 
Paavilainen. Päätoimittaja ehdotti 
Parnassoon ja Suomenmaahan kritiik-
kejä laatineelle Koskelalle yhteistyötä. 
”Lievästi disorientoituneena kysyin, 
että mitähän sekin mahtaisi tarkoit-
taa”, nykyinen Helsingin yliopiston 
kirjaston tietoasiantuntija Koskela 
velmuilee.

Kyse oli tietysti kirjallisuus-
kritiikistä. Naistenlehden kirjoitus-
palkkiot kuultuaan Koskela lupasi 
asian järjestyvän – ja se järjestyikin 
peräti vuosikymmeneksi, aina vuoteen 
2002 asti. Halusiko naistenlehden pää-
toimittaja palkata nimenomaan hyvän 
miehen? ”En halua ajatella niin”, Kos-
kela kieltää. ”Uskon hänen halunneen 
vain hyvän kriitikon.” 

Palstatilassa ei aluksi ollut valitta-
mista. Me Naisten kirjallisuuskritiikit 
olivat 1990-luvun alussa peräti Par-
nasson pikkujuttujen mitoissa. Koskela 

Naistenlehti-
kriitikon munia 
ei mainittu

Lasse Koskela toimi naistenlehden kirjalli-
suuskriitikkona vuosikymmenen. Mieleen piir-
tyivät ikuisiksi ajoiksi yhdysvaltalais-
kirjailija Nora Robertsin teokset.

HAASTATTElU
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pääsi tosin todistamaan tilan asteittaista 
typistymistä. Vuosituhannen vaihtees-

sa kirjallisuus-
kritiikin koko 
oli lehdes-
sä kaventunut 
k a hd e k s a a n 
riviin.

T e o s t e n 
tähtiluokitus 
tuli käyttöön 
ar vostelujen 
lyhentyessä. Se 
oli Tekniikan 

Maailmaa kestotilanneelle Koskelalle 
tuttu arvosteluformaatti. Tähtien anta-
misesta ei aiheutunut kriitikolle suurem-
pia sieluntuskia. ”Ylioppilastutkinto-
lautakunnan sensorina olen oppinut, 
että koko skaala on käytössä.” Täydet 
viisi tähteä Koskelalta sai Kari Hota-
kaisen Klassikko (1997). Tyystin ilman 
tähtiä kriitikko muistaa jättäneensä yh-
dysvaltalaiskirjailija Nora Robertsin 
teoksia, jotka kismittivät etenkin tois-
tuvien, vain hieman varioivien juoni-
kuvioidensa vuoksi. ”Ne ovat piirty-
neet mieleeni ikuisiksi ajoiksi.”

Koskela arvosteli Me Naisiin kaikki 
keskeiset kotimaiset uutuusromaanit. 

Luku- ja kirjoitustahti oli lehden vii-
koittaisen ilmestymisen vuoksi kova. 
”Tuotantoketjuun ei saanut tulla kat-
koja”, Koskela luonnehtii. ”Eikä tullut 
– en nimittäin muista, että olisin ker-
taakaan sössinyt.” Varsinaista naisten-
lehtikritiikkiä hän ei kuitenkaan katso 
tuottaneensa. ”Pidin kohderyhmääni 
edustamansa sukupuolen vuoksi luke-
neina ihmisinä”, kriitikko kiittää.

Me Naisten kritiikeistään Koske-
la sai palautetta yliopiston käytävil-
lä, niin naispuolisilta opettajilta kuin 
tutkijoilta. Lehden levikkiin ja kirjoi-
tusten määrään nähden varsinainen 
lukija palaute jäi kuitenkin vähäiseksi. 
”Jos jostakin moitittiin, niin tyhmyy-
destä. Munia ei koskaan mainittu.”

RAISA MATTILA

Kuva: Elisa Grönholm

Koskela 
arvosteli 
Me Naisiin 
kaikki 
keskeiset 
kotimaiset 
uutuus-
romaanit.
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nOVEllI

P
ortaat kopisevat ja avain kier-
tyy lukossa, se, jonka isä olisi 
halunnut antaa veljelleen mut-

ta jonka Hamit oli jo ehtinyt painaa 
Sercanin hikiseen käteen koripallo-
kentän laidalla. Sitten sohva alkaa viet-
tää vasempaan.

”Menipä sulla kauan”, Hamit hau-
kottelee. Hän roikkuu vielä puoliksi 
unen reunalla, ajattelee tuulta kello-
tornissa ja kuinka siskolle kasvoi 
sarvet.

Toteamuksessa ei ole syytöstä, ei voi 
olla.

”Joo, Meryemin mutsi halusi näyt-
tää valokuvia. Ruma lapsi.

”Kaunis nainen.”
”Niin. Mikä tilanne?”
”0-2 ennen kuin nukahdin.”
Hamit venyttelee ja ajattelee isään-

sä kulmakapakan kannustusjoukois-
sa. Kuinkahan kauan hän voisi vielä 
vältellä perheen miesten urheiluiltoja? 
Tekosyyt alkoivat käydä vähiin, var-
sinkin kun sairastaminen oli maito-
naamoille. Tänään ne sentään luulivat 

hänen olevan Hannan perheen luona. 
Löivät varmaan parhaillaan vetoa kih-
lauksesta. Isä häviäisi taas ja kiroilisi 
huomenna itsekseen suihkussa.

Televisio välkkyy pimeässä. Serca-
nin käsi lepää sohvalla Hamitin kä-
den vieressä, verisuonet risteilevät sen 
selässä kuin rystysvuorilta ryöppyävät 
joet. Sercankaan ei katso peliä.

”Mitäs Hanna?” se murahtaa.
”Mitäs Hanna”, Hamit murahtaa 

takaisin. ”Isän laivat uppoavat kaikil-
la rintamilla.”

Sercania alkaa naurattaa, sen näkee 
olkapäistä. Ehkä se siksi aina häviää 
pokerissa.

”Mehmet-parka, kolminkertainen 
onnettomuus!”

”Niin, krapula, tappio ja satasen 
velka Ahmet-sedälle, joka ilkkuu vaik-
ka on itse saanut aikaiseksi vain seit-
semän tytärtä. Vesilaskua maksetaan 
taas veronpalautuksista...”

He vaikenevat. Joku juoksee kentäl-
lä alasti. Kun Sercan sitten alkaa liikah-
della levottomasti, Hamit tietää tarttua 

Kuinka silmäpuoli-Josef saa 
sittenkin ihanan Hannansa
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sohvalla lepäävään käteen ja odottaa.
Sercan jäykistyy aina vähän, mutta 

nykyään sekin on pyyntö. Kun Hamit 
tuo toisen kätensä Sercanin poskelle, 
tämä puskee. Hamit hengähtää ja ajat-
telee ohimennen sitä Sercania, joka en-
simmäisellä kerralla melkein löi mut-
ta suuteli vasta neljännellä. Sitä, joka 
halusi tulla baarin vessasta eri aikaan, 
vaikka he olisivat olleet vain kusella, 
ja sitä, joka ei syöttänyt hänelle ken-
tällä silloinkaan, kun muut olivat jo 
menneet.

”Mutta pakko on...” Sercan mutisee 
huoneen hämärään.

”Mitä?” Hamit pujottaa kätensä Ser-
canin hiuksiin, ja Sercanin ääni katkei-
lee, kun hän sanoo: ”Tehdä oikein...”

Hamit nielaisee. Sitten, oksennus-
refleksistä välittämättä, hän vetää kä-

tensä pois, katsoo jonnekin Irlannin 
voitonjuhlien suuntaan ja sanoo: ”Tai 
sitten me muutetaan kaupunkiin. Mul-
la ei ole sukua Berliinissä...”

Olisi varmaan ollut helpompi vain 
pyytää Hannaa tänään vaimokseen. Se 
olisi hymyillyt kainosti ja sanonut kyllä 
vaikka rakastikin naapurin silmäpuo-
li-Josefia, ja kaikki olisi ollut kevyttä 
ja vaaleanpunaista. Suihkussa olisikin 
kiroillut Ahmet, ja isä olisi tarjonnut 
piipullisen onnesta pökertymäisillään.

Mutta sohva viettää vielä vasem-
malle, maailmanloppu antaa odottaa. 
Sitten Sercan onkin jo sylissä ja tärisee 
vai onko se Hamit?

”Ei”, se mumisee Hamitin niskaan.
Se kuulostaa kysymykseltä.

PETRA PARTANEN

AnJUSKA
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HAASTATTElU

M
itä odotat eniten kesässä?

”Lomaa ja vapautta. Luke-
mista ja kirjoittamista, sitä että 

on oikeasti aikaa lukea ja kirjoittaa 
muutakin kuin tutkimukseen ja ope-
tukseen liittyvää. Luonnossa liikku-
mista. Se on tosi tärkeää minulle.”

Miten runojen kirjoittaminen eroaa 
eri vuodenaikoina?

”Se on itse asiassa jännittävä juttu, 
että kaikki muu, esimerkiksi artikke-
leiden kirjoittaminen, stimuloi vapaa-
takin kirjoittamista. Syksyllä ja talvel-
la tulee kirjoitettua eniten ja kesällä 

oikeastaan sitten editoin, kustannus-
toimitan raakiletekstejä, kun on enem-
pi aikaa. Alkusyksy, ennen kuin ope-
tuksen kiireet ovat alkaneet, on 
varmaan tuotteliainta aikaa mitä kir-
joittamiseen tulee.” 

Mistä tunnistaa hyvän rakkausrunon?
”Runo, myös rakkausruno, toi-

mii ennen kaikkea kielenä. Ei saa olla 
 liian ilmeinen tai imelä. Vilpittömyys 
vaikuttaa lukijan tunteiden herättä-
miseen. Kliseitä pitäisi välttää, vaikka 
toisaalta ehkä pelkkiä kliseitäkin hyö-
dyntämällä voisi tulla hyvä runo.”

Rakkaus 
runoihin

Kysyimme yliopiston-
lehtori ja  runoi lija 
Vesa  Haapalalta 
 runojen kirjoitta-
misesta ja 
rakkausrunoista.
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Mitä kliseitä tulisi välttää rakkausru-
noja kirjoittaessa?

”Jotkut Arno Kotron ja Tommy 
Tabermannin ihmissuhderunot ovat 
näppärää käyttölyriikkaa, mutta sel-
laista tietoista sabluunan käyttöä pitäi-
si välttää: että rakkaudesta puhuminen 
on sellaista, jota painetaan mukeihin ja 
pyyhkeisiin.” 

Miksi rakkausrunot sitten vetoavat 
suureen yleisöön?

”Kieli on tärkein asia, johon runo 
nojaa, ja sen myötä kyky herättää aisti-
muksia. Jos puhutaan Kotron ja Taber-
mannin runojen suosiosta, niin ehkä 
syy on se, että ”keskivertoihmiset” 
voivat samaistua niihin. Tuntuu, että 
kuka tahansa voisi pienellä harjoitte-
lulla kirjoittaa ne runot.” 

”Sellaista tie-
toista sab-

luunan käyttöä 
pitäisi välttää: 
että rakkaudes-
ta puhuminen 
on sellaista, 
jota painetaan 
mukeihin ja 
pyyhkeisiin.”

Vinkkejä aloitteleville runoilijoille?
”Ei siinä muu auta kuin harjoittelu. 

Pitää kirjoittaa ja lukea monipuolisesti. 
Ja yrittää pitää kirjoittaminen rentona.  
Pitää jaksaa nähdä vaivaa.” 

Mikä on suomen kielen kaunein sana?
”Yö, esimerkiksi, vain kaksi vokaa-

lia peräkkäin. Tai aava. Konteksti vai-
kuttaa aina sanan sointiin eli ne muut 
sanat ympärillä. Myös sanat, joista saa 
anagrammeja, ovat hienoja.”

Mikä rimmaa rakkauden kanssa?
”Pakkaus”? Eikö se ollut ”Rock, 

rauha ja rakkaus”, mitä Leevi and the 
Leavings lauloi, ”ja usein meni kortsu-
ja koko pakkaus”. Toisaalta ”sakkaus”, 
esimerkiksi kun lentokone putoaa. Se-
hän sopii hyvin ajatukseen, että rak-
kaudella on nousu ja nopea lasku.”

KAISA KAUHANEN

Kuva: Kaisa Kauhanen
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KRITIIKKI

A
ntti Leikaksen esikoisro-
maanissa Melominen uni-
vajeesta kärsivä yhteys päällikkö 

Jaakkola torkahtelee läpi työpäivän, 
mutta hänen mielensä liikkuu levot-
tomasti kaikenlaisissa sfääreissä. Kirja 
on jaettu kahteen osaan, ensimmäises-
sä kuvataan erään toimiston päivä-
rytmiä ja jälkimmäisessä puolestaan 
Jaakkolan perhearkea. Kirja on yhden-
päivänromaani, jossa aluksi kellon-
aika vaihtuu säntillisesti kymmenen 
minuutin välein, toisessa osassa puo-
lestaan vaihtelua on enemmän. Ennen 
alkua kuitenkin varoitellaan: ”Kaikki 
kirjassa esiintyvät kellonajat ovat ku-
vitteellisia”. Tätä voi käyttää myös vih-
jeenä tarinan aikatasoja avattaessa. Yö 
ja päivä menevät sekaisin. Tunnit ja 
päivät toistavat toisiaan.

Melomisen tyyli muistuttaa Pet-
ri Tammisen lauseen lakonisuut-
ta, ja huumori syntyy arjen outouden 
ja normaaliuden leikkauspisteestä. 
Konttori naturalismi naurattaa, koska 
siinä tuntuu olevan jotain hyvin tut-
tua, vaikkei toimistotyöstä olisikaan 
muuta kokemusta kuin The Officen 
katsominen. Toimiston päivä koostuu 
aamu palavereista, pulla kahvitteluista, 
lounastauosta, sähköpostien lähette-
lystä, jatkuvasta hälinästä ja keskey-
tyksistä. Tehokkuudesta puhutaan 
– kuten jokaisessa itseään kunnioit-
tavassa firmassa – mutta käytännössä 
työaika kuluu työpaikkakepposiin ja 
juoruiluun. 

Jaakkolan työkavereilla on kaikil-
la jokin komealta kuulostava titteli, ja 
he ovat kaikki jonkin alan päälliköi-

Isä on vähän 
väsynyt
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”tä. Koskaan ei kuitenkaan selviä, mitä 
tuotteita toimistossa myydään. Kirjan 
mielenkiintoisin piirre on kuitenkin 
siinä, että toimiston arjen kuvaus kat-
keaa alinomaa Jaakkolan torkahteluun. 
Kursivoiduissa tajunnanvirtamaises-
ti kulkevissa unissa käsitellään muun 
muassa myrkkysammakkoja, korpin 
älykkyyden tutkimista ja ilmaston-
muutosta. Unessa luontoa koskevat 
pohdiskelut liittyvät arki elämän ta-
pahtumiin, ja työyhteisön tavat rin-
nastuvat eläimiin. Jaakkolan oma koh-
talokin kytkeytyy pari kertaa ulkona 
tarkkailevaa sinitiaiseen.

Leikas arvottaa mielenkiintoisesti 
kotityöt ja konttorin arjen päälaelleen. 
Kotona on valvottava vastasyntyneen 
lapsen kanssa, työpaikka puolestaan 
näyttäytyy aikuisten leikkikehänä. On 
virkistävää lukea suomalaisen perhe-
elämän kuvausta, jossa kiire ja hälinä 
eivät riko perhettä, eivätkä väkivalta ja 
alkoholismi näyttäydy taustalla. Jaak-
kolan toiminta on epäitsekästä, isä ei 
väisty taka-alalle tai pakene työhön 
vaan hoitaa suurimman osan koti töistä 
ja perheen arjen pyörityksestä. Vaimo-
kin saa nukkua yönsä hyvin, kun Jaak-
kola herää syöttämään vauvaa. Roman-
tiikka näkyy arjessa, rakkaus teoissa.

Leikaksen kieli on tehokasta, toi-
miston arki kuvataan lähes raportoi-

valla tyylillä, unikuvat taas tajunnan-
virtana, miltei lyyrisenä pohdintana. 
Kotioloissa Jaakkola luetteloi esi-
merkiksi kodinkoneiden valmistajia, 
leikki kaluja, ja jopa ekoroskista kuva-
taan tarkasti. Pieniin asioihin keskit-
tymällä hän pyrkii pysymään hereillä 
vaikka vaipuu silloinkin unen ja val-
veen rajamaille. Jopa kertoja ryhtyy 
tätä tilannetta analysoimaan: ”Jaakko-
la on keittänyt kahvia, koska hän ku-
vittelee tarvitsevansa sitä. Tämä ei ole 
totta, sillä oikeasti Jaakkola tarvitsisi 
unta.”

Kirjan rakenne on mielenkiintoinen 
ja se kantaa hyvin tämän mittaisessa 
teoksessa. Esikoiskirjailijalle ei tarvit-
se antaa mitään silkkikäsine-kohtelua, 
vaan Melominen on kerta kaikkiaan 
monella tasolla toimiva teos. Sen haus-
kuus syntyy arjen tarkkasilmäisestä 
kuvaamisesta, mutta Jaakkolan uni-
kuvien yhteiskuntakritiikissä on myös 
paljon vakavaa sanottavaa.

     
HANNA PUDAS

Antti Leikas
Melominen
190 s.
romaani.
Siltala, 2011.

Romantiikka 
näkyy arjes-
sa, rakkaus 
teoissa.
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KIRJE

Rakas Timo

T oivoisin voivani kirjoittaa Timoni mutta en voi. Olosuhteet 

erottavat meidät kaksi, mutta sisimmässäni tiedän sielujem-

me olevan yhtä.

Timo, jo kauan olen tuntenut vetoa Sinua kohtaan. Karisma-

si ja vertaansa vailla olevat puheenlahjasi eivät voi olla koskettamatta.  

Perään antamattomuutesi ja johdonmukaisuutesi sykähdyttävät sy-

däntäni joka kerta, kun näen Sinut televisioruudussa tai lehtikuvassa. 

Olet maamme kaipaama vapahtaja; hän, joka kuuntelee ja ymmärtää 

kansaa. Olet kansan syvien tuntojen tulkki.

Sinussa, Timo, ruumiillistuu kaikki suomalaisen keski-ikäisen 

valkoisen heteromiehen hyvät puolet. Roteva vartalosi, tuuheat kulma-

karvasi, muodokas nenäsi ja upeat hiuksesi heijastuvat kaipaavasti 

silmä luomiini joka kerta, kun suljen silmäni. Haaveissani näen meidän 

kävelevän käsi kädessä järvenrantaa. Hellästi johdatat minut kebab-

pizzeriaan, jossa suomalaissyntyinen tarjoilija tuo meille suomalaista 

kebabia vaaleiden hiusten ja käsikarvojen kimaltaessa ilta-auringossa. 

Jäntevä kätesi kietoutuu ympärilleni Sinun kysyessäsi ääni värähdel-

len tarjoilijalta, ovatko raaka-aineet ja työntekijät varmasti täysin koti-

maisia. Pelottomasti puolustat minua ulkomaisuuden uhkaa vastaan, 

ja minä antaudun suojeluusi luottavaisena.

Timo, minä tiedän, että päivämme on vielä tuleva. Tulevana pää-, 

elintarvike-, sisä-, puolustus- tai minä tahansa muuna ministerinä kii-

ruhdat vielä jonakin päivänä Senaatintorin poikki Valtioneuvoston lin-

naan. Polkumme risteävät. Jo ensimmäisestä katseesta huomaat sielu-

jemme soivan samaa säveltä, ja elämme elämämme yhdessä onnellisina 

loppuun saakka. Kahdestaan kestämme myös vasta mäet: Suomen jä-

senyyden EU:ssa, laillisen abortin, sukupuolineutraalin avioliiton hy-

väksymisen sekä maahanmuuttokiintiön kasvamisen.

Siihen saakka olen Sinun vain haaveissani.

Rakkaudella 

Vehnänvaalea Neitsyesi
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P
äärakennuksen kahvilan nurk-
kapöydästä remahtaa nauru. 
Ensimmäisen vuoden kotimai-

sen kirjallisuuden opiskelijoita on ke-
rääntynyt kantapaikkaansa viettä-
mään aikaa luentojen välillä. Vaikka 
takana on vajaa vuosi opiskelua, ovat 
fuksit kotiutuneet yliopistoon ja sen 
luentosaleihin mainiosti: ”Tää on vaan 
niin siistiä, niin rentoa”, hehkuttaa 
 Piatta, 22.

 Nyt tunnelma on muidenkin 
mielestä vapautunut, mutta opintojen 
alkuvaiheessa moni tunsi olonsa epä-
varmaksi uusien ihmisten ja opiskelu-
käytäntöjen pyörteessä. ”Syksyllä oli 
aika pitkään juureton olo. Oikeastaan 

vasta joulun jälkeen pääsi juttuun si-
sälle”, muistelee Laura, 20.

Myös kurssien valitseminen ja omi-
en opintojen suunnittelu aiheuttivat 
ahdistusta: ”Tuli sokki. Yhtäkkiä olin-
kin itse vastuussa kaikesta!” kertoo 
Anniina, 19.

Jatkuvaa tasapainottelua

Vaikeinta opiskelussa tuntuukin ole-
van aikataulutus ja oikean työ määrän 
valinta. ”Syksylle olisin voinut ot-
taa enemmän kursseja, ja nyt kevääl-
lä niitä oli ehkä liikaakin”, miettii Lau-
ra. Aikataulutusta vaikeuttaa fuksien 
mielestä myös kirjallisuuden opintojen 

Niin paljon kuuluu 
fuksivuoteen

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat ehtineet 
rakastua Tuntemattomaan sotilaaseen ja opis-
kelijabileisiin mutta ovat jo ehtineet kokea 
rakkaussurujakin.

HAASTATTElU
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painottuminen itseopiskeluun; kirjo-
ja lukee jokainen yksin kotonaan, ku-
kaan ei ole vahtimassa.

 Kaunokirjojen tehokasta luke-
mista onkin pitänyt harjoitella – jos-
kus tahti on kova ja itsensä on vain 
pakotettava menemään eteenpäin. Toi-
saalta erilaisten kirjojen lukeminen 
– vaikka pakollakin - on avartanut: 
”Vaikeat kirjat eivät enää pelota, niitä 
on helpompi lähestyä”, sanoo Laura. 
”Niin, ja esimerkiksi runoja on mielen-
kiintoista lukea nyt, kun on joitain vä-
lineitä niiden avaamiseen”, täydentää 
Anniina.

 Myös ennakkoluulot suomalai-
sia klassikkoteoksia kohtaan ovat ka-
risseet. Tatu, 21, kertoo ihastuneensa 
opiskelujen myötä vanhempaan kirjal-
lisuuteen: ”Yllätyin, miten paljon hy-
viä teoksia  Suomesta löytyy!”

Porukassa remuamista

Tärkeimpänä motivaattorina fuksit pi-
tävät opiskelukavereitaan. ”Meille on 
muodostunut tosi hyvä porukka”, An-
niina kiittelee, ”ja sen kanssa ollaan-
kin sitten remuttu!” nauraa Reeta, 
20. Fuksit vinkkaavatkin ensi syksyn 

Ylhäällä vasemmalta Reeta, Piatta ja Laura, alhaalla vasemmalta Tatu ja Anniina.
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 uusille opiskelijoille, että kannattaa va-
rata paljon aikaa tutustumiseen. ”Heti 
alussa kaikkeen mahdolliseen vaan 
mukaan, silloin se kavereiden saami-
nen on helpointa”, Tatu rohkaisee.

 Tiivis opiskeluporukka auttoi 
myös muualta muuttaneita kotiutu-
maan Helsinkiin. Vaikka alkuun kau-
punki tuntui isolta ja vieraalta, helpot-
ti ryhmään kuuluminen yksinäisinä 
hetkinä. ”Enää Helsinki ei edes tunnu 
niin suurelta”, Anniina pohtii. ”Niin, 
baarissakin on aina samat naamat”, 
jatkaa Piatta vitsaillen.

Sopivasti harhailua
Ensi lukuvuodesta fuksit toivovat jär-
jestelmällisempää, sillä nyt ensimmäi-
senä vuonna aikaa kului paljon kanta-
pään kautta oppimiseen.  ”Ehkä ensi 
syksynä kaikki ei ole niin kaoottista”, 

”Ehkä ensi 
 syksynä 
kaikki ei 
ole niin 
kaoot tista”

Anniina veistelee, ”kun käytännön 
asiat on jo tuttuja”, Reeta myötäilee. 
”Mutta sopivasti harhailua pitää aina 
olla”, Laura huomauttaa ja saa muut 
nauramaan. 

 Nyt mielessä on kuitenkin 
alkava kesä ja lomasuunnitelmat. 
Vaikka ihastuksia ikivihreisiin on 
kirjallisuuden opintojen myötä synty-
nyt, aikovat fuksit vaihtaa klassikot 
lomalla kesäheiloihin.   Niitä lukiessa 
pääasiana onkin rentoutuminen: ”Iha-
naa, että kesällä ei tarvitse analysoida, 
voi vaan lukea”, huokaa Tatu.

TUULIA HALTTUNEN
KAISA KAUHANEN

Kuva: Kaisa Kauhanen
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TAPAHTUmA

Putkinotkon järjestämäs-
sä kotimaisen kirjallisuuden 
henkilökunnan ja opiskeli-
joiden yhteisessä kahvitilai-
suudessa 11. toukokuuta 2011 
kuultiin oppi aineessamme 
tehtävästä tutkimukses-
ta ja nautiskeltiin Putki-
notkon tarjoamista viineistä 
ja juustoista.

Kaikille kotimaisen kir-
jallisuuden opiskelijoil-
le suunnattuun tilaisuuteen 
saapui tavattoman hienolla 
osallistumis prosentilla hen-
kilökuntaa: paikalla olivat 
monien tutkijoiden lisäksi 
sekä professorit että lehtorit.

 Putkinotkon kevätkauden 
päättäneen tilaisuuden aluk-
si kuultiin Putkinotkon pu-
heenjohtajan Pipsa Enqvistin 
lausumana Eino Leinoa. 

PIATTA RULJA

Kuvat: Tuulia Halttunen

Tutkimusta ja viinirypäleitä
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KRITIIKKI

G
ummeruksen Sametti puutarha 
(2011) jatkaa jo 1970-luvulla al-
kunsa saanutta Erotica- sarjaa. 

Alun alkaen siinä esiteltiin maailman-
kirjallisuuden eroottisia klassikoita ku-
ten de Saden ja Anaїs Ninin teoksia. 
Nyt lukijalle (joka kohderyhmän mu-
kaan on naislukija) tarjotaan nimet-
tömien novellistien kotimaista, ero-
tiikkaa tihkuvaa samettia. Kotimaisen 
erotiikan sarjan aloitti vuotta aiemmin 
Rietas orkidea (2010).

Kokoelman 26 novellia ovat kos-
teutta tihkuvina selkeitä sukulaisia 
Regina- lehden Naisen unelmia -pals-
talle, jota jokainen teinityttö on taatus-
ti lukenut punastellen kuumina kesä-
päivinä. Samettipuutarha tosin leviää 
lukijan kasvojen eteen häpeilemättö-
män avoimesti, tällä kertaa oikean nai-

sen fantasioina, ei enää neitseellisinä 
kuvaelmina.

Jokaiselle on jotakin. Toimintaa 
löytyy työpaikalta, naapurista, pal-
velijattaren isännän kamarista, meri-
rosvolaivalta, yleisestä suihkusta, 
vaatekaupasta, poliisiautosta ja niin 
edespäin. Yllättävimmät ja huvitta-
vimmat novellit on kirjoitettu lihaksik-
kaasta barbaari Conanista, joka seik-
kailee kolmen novellin pää henkilönä. 
Miesnäkökulma tuo naisille suunnat-
tuun erotiikkaan jotakin raikasta, oli 
se sitten testosteronia ja hikeä roisku-
va äijäpaini, joka päättyy alistavaan 
penetraatioon, tai seuraa etsivä, mah-
tava naiskuvernööri Sféhen-Sféhen 
Zenbarasta.

Kliseitä viljellään yhtä ahkeras-
ti kuin elämän siementä: vapaamieli-

Samettia kerrakseen



21
KÄKRIÄINEN 1/2011

nen nainen kohtaa Vladimirin, joka 
antaa hänelle elämänsä kyydin hulp-
pealla luksusjahdillaan. Tarjoilijan 
kesä työssä kahvia kuumempaakin on 
tarjolla, kun työasuna on pieni trikoo-
toppi ja lyhyt tyllihame.

Kokoelman pöyristyttävin anti on 
luontofantasia ”Metsän mystiikkaa”, 
jossa nainen yhtyy luontoon konk-
reettisesti. Hirvien soidinmenojen 
seuraaminen kiihottaa naisen mielen 
näkemään puunrungon eroottisena: 
”Silloin tajusin, että yksi puun oksista 
oli tismalleen miehen kalun muotoi-
nen. Kiipesin alas rungolta kosteaan, 
sammaleiseen maahan ja riisuin pik-
kuhousuni.” Enempää tuskin tarvitsee 
sanoa.

Romanttisen siirapin sijaan Sametti
puutarha valuu estotta reisille.

 
NOORA SÄLLSTRÖM

Samettipuutarha
215 s.
novelleja.
Gummerus, 2011.

Kliseitä vil-
jellään yhtä 
ahkerasti 
kuin elämän 
siementä.”
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Aloitetaanpa tosiasioista.
Vaihto saattaa olla aluk-

si traumaattinen kokemus. Vierail-
la kielillä tulee toisten kanssa toimeen 
yleensä vielä huonommin kuin omal-
laan – siis todella huonosti. Kavereil-
la on ainakin tuhannet bileet sillä ai-
kaa kun vaihto-opiskelijaa huijataan 
lentokenttätakseissa ja niiden välillä, 
ja kevät tulee varmasti vaihdon aika-
na ensiksi Suomeen, oli opiskelija sit-
ten missä päin maailmaa tahansa, mi-
hin vuodenaikaan tahansa.

Vierasmaalaiset eivät ymmärrä 
oman tilan päälle, ja ne, jotka ymmär-
tävät, ovat kaikkein pahimpia; miten 
vaihdossa muka olisi tarkoitus tutus-
tua kehenkään, kun kaikki ovat niin 
pohjoismaalaisia? Halatkaa jo, perkele!

Niin, jopa ikuisuusopiskelija on ko-
neen laskeutuessa jälleen kävelemään 
opetteleva lapsi. Ja kun on naamallaan 
kadussa, niin itku siinä ennen tulee 
kuin oikea verbimuoto.

Mutta tule silti! Opit iloitsemaan 
siitä oikeasta verbimuodosta, kun se 
lopulta putkahtaa ilmoille, muistat ai-
nakin ensimmäisen viikon elää kuin 

se olisi viimeinen ja viimeisellä viikol-
la lauseessa saattaa olla oikein muuta-
kin kuin se verbi. Kaverit ovat kateelli-
sia (ellet sitten koe sairaalloista tarvetta 
rehellisyyteen) ja ymmärrät siitä huo-
limatta pitkästä aikaa salaa arvostaa 
niitä hyypiöitä. Typeryyksistäsi voit 
aina syyttää kielitaidottomuuttasi, ja 
kun sitten kuitenkin saat väittelyssä 
viimeisen sanan, se on kuin esikoisen 
syntymä.

Näet enemmän vain koska muistat 
taas katsoa, joskus vielä kotiin palattu-
asikin. Ja jos olet oikein onnekas, saatat 
kompastua ystävään. Sellaiseen, jonka 
kanssa kompastella yhdessä läpi vaih-
dosta, ehkä elämästäkin, ja aina pu-
heen tyrehtyessä palata siihen, kuinka 
Hans löysi tulevan vaimonsa vaihtari-
bileiden narikan pöydän alta.

Siis mitä odotat? Maailma tarvitsee 
suomalaista kirjallisuutta ja sinä, sen 
taitaja, maailmaa – tule jo!

PETRA PARTANEN
Kotimaisen kirjallisuuden opiskelija,
vaihdossa Universität Wienissä Itäval-
lassa kevään 2011.

Tule vaihtoon!

KOKEmUS
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kuva: elisa grönholmV
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M
inulle suomalaisen kirjal-
lisuuden suurin sankari on 
Veijo Meren Manillaköyden 

pää hahmo Joose Keppilä. Meri osoit-
tautuu tässä romaanissa mestarik-
si tekemällä tyhmästä pikkuihmisestä 
oikean sankarin. Sotamies Joose Kep-
pilälle tulee todella nerokas idea – hän 
päättää salakuljettaa köyden loma-
matkallaan kotiin sitomalla sen var-
talonsa ympärille mutta pääsee kotiin 
puolikuoliaana. 

Joose Keppilä on romaanin pää-
henkilönä yllätyksellinen, koska hän 
ei itse loppujen lopuksi osallistu juu-
rikaan Manillaköyden tapahtumiin. 
Joose ei myöskään puhu oikeastaan 
mitään koko romaanin aikana. Kai-
ken lisäksi hän on ison osan ajasta ta-
juton köyden kuristavuuden takia ja 
osallistuu tapahtumiin enimmäkseen 
makaamalla vaikkapa junassa. Pää-
henkilön täydellinen tajuttomuus oli 
minulle täysin uusi ja jännittävä tapa 
kuvata päähenkilön mielenliikkeitä. 

Manillaköyden  henkilöhahmot ovat 

Joosea myöten karikatyyrejä. Joose on  
absurdin huumorin kuningas hahmo, 
ja hänet tunnistaa hyvin Jaroslav 
Hašekin Švejk-hahmoksi, minkä Meri 
itse on myöntänytkin. Tšekkiläisenä 
taisin tykätä tämän tyyppisestä hah-
mosta – tyhmänoloinen, hidas ja hie-
noisesti junttimainen antisankari. 
Sellainen on meille tšekkiläisille todel-
linen sankari. 

Joosenkin tekemisistä voi Švejkin 
tapaan herätä kysymys – onko hahmo 
oikeasti tyhmä vai teeskenteleekö hän 
vain sitä? Kyllä kansa tietää...

JOHANA SANDqVIST
Kirjoittaja opiskelee suomen kieltä ja 
kulttuuria Helsingin yliopistossa. Hän 
kertoo itsestään: ”Olen kotoisin Prahas-
ta. Opiskelen toista vuotta pääaineena 
suomea yliopistotasolla, sivu aineeni 
on Suomen kirjallisuus. Suomessa pi-
dän suomalaisesta muotoilusta, post-
modernista kirjallisuudesta, Mr. Mal-
lorcasta ja pehmiksestä. En pidä 
turkistarhoista ja salmiakista.”

Totaalista tajuttomuutta

nÄKöKUlmIA
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K
uvien maailma ja varjojen tai 
peilien uskottavuus ja niihin 
liittyvä aistien luoma harha 

on viehättänyt ihmisiä kautta aikojen. 
Platon, yksi merkittävimmistä antiikin 
filosofeista, kuvailee luolan. Sen asuk-
kaat näkevät todellisuudesta vain var-
joja. Vai ovatko nämä varjot sittenkin 
vankien maailman todellisuutta? Le-
wis Carroll on leikkien pohtinut samaa 
aihetta lapsille suunnatussa kirjas-
saan Liisan seikkailut peilimaailmassa. 
 Leena Krohnin uusin kirja Valeikkuna 
jatkaa samaa ajattelulinjaa, jossa todel-
lista maailmaa ja mielikuvituksellista 
tilaa erottava raja häviää.

Romaanin päähenkilö on filoso-
fi, joka pitää vastaanottoa kellunta-
tankissa. Ihmiset vierailevat hänen luo-
naan monista eri syistä. Jotkut tulevat 

tyydyttääkseen keskustelun tarvettaan, 
muut pelkästä uteliaisuudesta tai ha-
lusta päästä eroon esimerkiksi pelois-
taan. Mutta pikku hiljaa asiakkaat 
alkavat loppua, ja filosofin vastaanot-
topaikkakin muuttuu vähitellen ve-
dettömäksi tankiksi, jossa ei voi enää 
kellua.

Onko ihmisen tarve nähdä ja myös 
luottaa siihen, mitä näkee, itsesäilytys-

Kertomus moni-
kasvoisista epä-
todellisuuksista

Mikä on 
 ihmisten 
 tehtävä  tässä 
maa ilmassa? 
 Mihin  perustuu 
meidän identi-
teettimme?
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vaistoa, joka etsii turvallisuutta? Vai 
onko kyse sokeasta ja tappavasta tun-
teettomuudesta, joka saattaa olla hyvin 
lähellä vankien näkemiä varjoja Pla-
tonin luolavertauksessa? Tarvitseeko 
ihmisen ymmärtää kaikki ja haluaa-
ko hän edes käyttää järkeään niin, et-
tei millään tapahtumalla eikä ilmiöllä 
voi enää yllättää? Onko viisaus samaa 
kuin tietoisuus ja totuus?

Leena Krohnin romaanin juonen 
läpi tulevat esiin, jopa kasvavat kasva-
mistaan, oleelliset kysymykset: Mikä 
on ihmisten tehtävä tässä maailmassa? 
Mihin perustuu meidän identiteettim-
me? Miten tärkeä on uskoa asia todeksi 
ja mitä tämä tosi tarkoittaa? Voiko to-
tuutta luonnehtia myös sanalla jousta-
va, vai onko tämä jo liian suuri haas-
te, jota nöyrä ja kuolevainen ihminen 
ei voi ottaa vastaan?

Valeikkuna käsittelee hyvin abst-
raktia aihetta. Teoksen kieli on sekä 
selkeäni yksinkertaista että runolli-
sen syvää. Yksikään sana ei ole kirjas-
sa sattumalta. Moni ilmaus pitää tulki-
ta vertauskuvaksi, hyvin usein moniksi 
vaihtoehdoiksi, joista ei mikään ole ikui-
suuden mittakaavassa se oikea ja kaikkea 
hallitseva. Ikkuna merkitsee  Leena 
Krohnille väylää toisiin maailmoi-
hin, raskas ruumis taas ajatusten es-
tettä. Pimeä korostaa päivän valos-
sa näkymättömiä asioita ja muistuttaa 
vaarallista, pettävää ja opettavaa pei-
liä. Krohnin Valeikkunaa voisi sanoa 
outojen maailmojen kartastoksi, jos-
sa eletään  omien sääntöjen mukaisesti 
ja pärjätään hyvin, kunnes viimeinen 
katsomis- ja lukuhetki päättyy. Silloin 
sekä silmän että lukijan on palattava 

takaisin siihen maailmaan, jota ne juu-
ri nyt mahdollisesti tarkkailevat ja jos-
sa elävät.

Jos Valeikkunaa olisi suositel-
tava elokuvaohjaajalle, Krzysztof 
Kieślowski olisi hyvä valinta. Hänen-
kin luomissaan maailmoissa esineiden 
sijainnin ja tapahtumien kulun näkö-
havainnot monimutkaistuvat. Kuolleet 
kohtaavat elävät, eikä voi ikinä olla var-
ma siitä, montako kertaa kertomuksen 
päähenkilö toistaa jatkossa   olemassa-
oloaan valkokankaalla eri elokuvissa ja 
eri kohtauksissa.
 
ALžBěTA ŠTOLLOVá 
Kirjoittaja opiskelee suomen kieltä ja 
kulttuuria Helsingin yliopistossa. Hän 
kuvaa itseään näin: ”Olen kotoisin Pra-
hasta, mutta sydämeni kuuluu Brnoon, 
Tsekin toiseksi suurimpaan kaupun-
kiin, ja Helsinkiin. Ensimmäisen kos-
ketuksen Suomeen ja suomen kieleen 
sain Rovaniemellä vuonna 2001. Olen 
asunut Suomessa tauotta melkein kol-
me vuotta. Pidän täällä ihmisten re-
hellisyydestä, mämmistä pääsiäisenä 
ja aidosta saunasta. En pidä siitä, että 
katsekontakti ja huomaavaisuus muita 
kohtaan on varsinkin talvella harvinai-
nen ilmiö.” 

Leena Krohn
Valeikkuna
159 s.
romaani.
Teos, 2009.



27
KÄKRIÄINEN 1/2011



VANTA AN ANTIKVARIAATTI

Vantaan Antikvariaatti Oy
Uomatie 13, Myyrmäki 

Avoinna:
ma–pe 10–18, la 10–15

Myymälä: 050 362 6620
Ostaja: 0400 555 724

vantaan.antikvariaatti@luukku.com 

OstAMMe jAtkUVAsti kirjOjA:
– kuolinpesien kirjastoja
– kokonaisia kotikirjastoja
– keräilijöiden kokoelmia ja arvokirjastoja
– muutossa ylimääräiseksi jääneitä kirjaeriä
– muita laadukkaita, suurempia kirjaeriä

Pienempiä eriä ostamme pääkaupunkiseudulta sekä 
myymälässämme. Suurempia eriä koko maasta. 
Sovittaessa tulemme paikan päälle ostamaan kirjoja 
ja maksamme ostokset käteisellä.

jäännöseräliikkeeMMe OstAA Myös 
käyttäMättöMiä kirjOjA:
– kustantajien loppueriä
– omakustanteisia tietokirjoja
– kuntien, järjestöjen jne. kustantamia historiateoksia

Vähäisen kysynnän vuoksi eMMe OstA mm.:
– kirjakerhokirjoja
– tietosanakirjasarjoja
– kioskikirjallisuutta ja lehtiä

Yrityksemme on alan 
suurimpia toimijoita:

n yli 100 000 kirjaa

n yhdeksän työntekijää

n nettikauppamme: 
 www.antikka.net

n 650 neliön toimitilat 
 Myyrmäessä

n koko valikoima 
 nähtävissä myymälässä

www.antikka.net/vantaanantikvariaatti


