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pääkirjoitus

Erkka Mykkänen

Vähän junttia

K

uten kuvasta näkyy, olen käynyt armeijan. Puhun asiasta mielelläni, sillä humanistipiireissä se tekee minusta erityisen. Vähän
kummallisen, ehkä vaarallisenkin, mutta silti kiehtovan. Kuin
lemmikkikäärmeen.
Uusille tuttavuuksille armeijataustasta mainitessani saan vastaukseksi
usein hämmästyneen “ai oikeesti?” -kakelluksen. Aivan kuin olisin kertonut omistavani orjia.
No, myönnän kyllä, että armeijan suorittaminen oli minulta selkärangaton teko, yhteiskunnan kannalta siis. Sehän käy selväksi pelkästään
homman kustannuksia (isot) ja hyötyä (pieni) vertaillessa.
Tiesin sen jo kutsunnoissa, mutta valitsin silti intin. Miksi?
Siksi, että asepalvelus kesti vain puolet siviilipalveluksesta. Lisäksi
siksi, että koin sen fyysisenä ja henkisenä haasteena, jonka selättämisen
uskoin kehittävän minua (niin kuin kävikin).
Ja kolmantena: siksi, että minua olisi vähän hävettänyt valita toisin.
Ja tämän ääneen sanominen nostatti juuri punan poskilleni.
Minussa on nimittäin sellainen puoli, joka saattaa valita kaljan, vaikka
mieli tekisi vähän enemmän siideriä. Sellainen puoli, joka pitää Pielaveden hirviseuran mökin pimeässä kännääviä äijiä jonkinlaisina auktoriteetteina. Joka valitsee armeijan eettisemmän sivarin sijaan.
Sellainen nolo puoli, joka ajattelee, että on miehiä ja naisia.
Niin, tämän numeron teema on mies. Seuraavan nainen.
Mitä sinä, hyvä lukija, olet siitä mieltä? Onko se vähän junttia? Tai
ehkä ihan hauskaa?
Olitpa teemavalinnoistamme mitä mieltä tahansa, muista, että voit
vaikuttaa. Aloita vaikka ehdottamalla aihetta seuraavaan numeroomme.
Sen pääkirjoituksesta vastaa Raisa Mattila. Hän on nainen.
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Veera Koivaara

tapasi esikoiskirjailija

Jenni Linturin

yliopiston kahvilassa.

sivu 6

H

aastattelun tekeminen jännitti ihan sikana. Ensin ajattelin,
että voin antaa kirjailijan johtaa keskustelua, ja itse voin
vain kompata hänen sanomisiaan. Mutta otettuani selvää Linturin persoonasta paljastui, että hän on tosi vähäsanainen.

“

Antti Berg
otti selvää,

kuinka miehinen

onkaan kustannusala.

“

4

sivu 12

J

uttu oli haastava, piste. Näkökulman tarkentaminen vei oman
aikansa, sillä haastateltavat teilasivat alkuperäisen näkökulmani
heti kättelyssä. Aloin kuitenkin prosessissa ymmärtää paremmin
sitä, miksi kustannusalasta uutisoidaan kuten uutisoidaan.

tekijöitä esittelyssä | 3/11 mies | KäKRIäINEN

sivu

16

Alviina Alametsä
pohtii prostituutiota

Tommi Korpelan
innoittamana.

T

ein jutun Miehen työ -elokuvasta, jonka katsoin ystävieni kanssa. Pyrimme sivistämään
itseämme ja analysoimaan
ajatuksia herättäviä suomalaisia
elokuvia. Tässä inspiroivaa oli
ravisteleva aihe. Tuntui mukavalta pysyä deadlinessa ja oppia hieman lehtikirjoittamisen prosessista. Oli hienoa saada palautetta kokeneemmilta! Ja jokainen teksti
madaltaa kynnystä seuraavan kirjoittamiseen.
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Ääriolosuhteissa
Jenni Linturi kirjoitti kirjan sodasta,
koska siitä on sanottu jo kaikki.
Teksti Veera Koivaara Kuvat Erkka Mykkänen
6
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T

ämän piti olla juttu siitä, miksi nainen kirjoittaa sotaromaanin. Kahvilan pöydässä
teekupin kanssa istuva esikoiskirjailija Jenni Linturi, 32, ei kuitenkaan
näytä olevan näkökulman valinnasta
kovin mielissään. Hän hymyilee varautuneesti ja vastailee kysymyksiin lyhytsanaisesti, aivan kuten hänen aiemmat
haastattelunsa ovat antaneet odottaa.
Linturin elokuussa julkaistu romaani
Isänmaan tähden (Teos) on saanut kiittelevää palautetta monelta suunnalta. Helsingin Sanomien arvostelussa sitä kut-

Sodasta on sanottu jo
kaikki. Ei tarvitse kaivautua siihen
miljööseen, vaan voi kaivautua henkilöihin.

“

suttiin “hämmentävän varmaotteiseksi
esikoiseksi”. Kiittelyn ohessa esille noussutta naiskirjailijuutensa korostamista
Linturi kyllä pitää turhauttavana. Mutta ennen kuin menemme siihen, otetaan
selvää Linturin tiestä esikoiskirjailijaksi.

J

haaveena oli kirjoittaa jotakin tieteellisempää. Väitöskirjakin oli ollut tekeillä
useamman vuoden. ”Oletin opintojen
olevan akateemisempia”, Linturi mainitsee. Miten väitöskirjaa mediakulttuurista kirjoittava tutkija sitten päätyi julkaisemaan kaunokirjallisuutta?
Ajatus romaanin kirjoittamisesta syntyi Turussa, vaikka Linturi ei osaa sanoa
tarkkaa aikaa, jolloin palaset loksahtivat
kohdalleen. Pienestä harjoituksesta kasvoi kokonaisuus kuin sattumalta: Linturi huomasi väitöskirjan sijaan kirjoittavansa Saksan Waffen-SS-joukkoihin

enni Linturi kävi tavallisen peruskoulun ja lukion osoittamatta erityistä kirjallista lahjakkuutta. Esikoisromaanin
tarina alkoi vasta kun hän hakeutui neljä vuotta sitten Turun yliopiston luovan
kirjoittamisen opintoihin. Ennestäänkin
hän oli melko kokenut kirjoittaja: taskussa oli maisterin tutkinto tiedotusopista
Tampereen yliopistossa. Turkuun Linturi ei lähtenyt romaani mielessä, vaan

vapaaehtoiseksi värväytyvästä Antista.
40-sivuisessa luovan kirjoittamisen proseminaarityössä oli päähenkilön lisäksi
joitakin sellaisia kohtauksia, jotka myöhemmin päätyivät valmiiseen romaaniin
asti. ”Kun oli yksi henkilö, oli helpompi
jatkaa sen saman tyypin kanssa”, Linturi
miettii.
Sitten, vuoden 2009 joulun alla, Linturi sai kustannussopimuksen Teokselta.
Vasta silloin hän oivalsi todella julkaisevansa romaanin. Sen jälkeen hänellä
oli runsaasti aikaa hioa käsikirjoitusta
ammattilaisten avulla ennen kuin kirja
tuli ulos reilut puolitoista vuotta myöhemmin. ”Siinä mielessä olin aika etuoikeutetussa asemassa”, hän sanoo. >>
7
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L

inturi kertoo uppoutuneensa aiheeseensa tutkijan otteella. Sotakirjallisuutta kului suuria määriä. Tieteellisten
julkaisujen, kuten professori Martti Jokipiin Waffen-SS-joukkojen Panttipataljoona-historiikin lisäksi kirjailija muun
muassa kävi ”kuuntelemassa vanhoja
ukkoja”: Linturi kahlasi läpi elämäkerrallisia omakustanteita ja sotamuistelmia upottautuen syvälle tarinansa maailmaan.
Esikoisromaanin iholle asti tuleva
sodan maailma syntyi siis suurimmaksi
osaksi kovan pohjatyön tuloksena. Soti-

No, kyllähän
Mikko Rimmiseltäkin kysyttiin,
miksi tämä kirjoittaa keski-ikäisestä naisesta.

“

laskieli löytyi paitsi kirjoista, myös elokuvia katsomalla. Muuten Linturi uskoo
kirjoittamisen ja lukemisen kulkevan vahvasti käsi kädessä.
Onko hän sitten nuoresta pitäen lukenut paljon? ”En tiedä, mikä on paljon”,
kirjailija vastaa, jo tutun lakonisesti.
Entä kenelle hän romaaniaan kirjoitti?
”Varmaan luovan kirjoituksen opettajalle.”

S

ota aiheena ei missään vaiheessa ollut
itseisarvo, eikä Linturin tarkoitus
ollutkaan kirjoittaa nimenomaan sotaromaania. Miljöötä enemmän kirjailijaa
kiinnosti mitä ihmisessä tapahtuu, kun
siirrytään tavallisesta epätavalliseen, ääri-
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olosuhteisiin. Sota loi tutkimusmatkalle
vain puitteet, fokus on henkilöiden sisäisessä kokemuksessa.
“Sodasta on sanottu jo kaikki. Ei tarvitse kaivautua siihen miljööseen, vaan
voi kaivautua henkilöihin”, Linturi selittää. Sodan sokkiarvo on riisuttu. ”Ei enää
ole sitä, että kuvaanpa rajusti tätä sotaa. Se
on tavallaan jo tehty.”
Lukijalle jää Linturin romaania lukiessa tilaa järkyttyä väkivallan sijaan vaikkapa
siitä, mitä sota tekee ihmisen minuudelle
tai loppuelämälle. Romaanin nykyhetkessä liikutaankin kymmeniä vuosia sodan

jälkeisessä ajassa, jolloin sen häpeälliset
tapahtumat ovat enää muistoja. ”Kirjassa
on suuriakin rakenteellisia puutteita, mutta eniten kiinnosti henkilöiden nahkoihin
meneminen”, Linturi toteaa.

H

aastattelun edetessä alan hävetä
yhä enemmän nainen sotakirjailijana -näkökulmaani. Ikään kuin ihmiset
eivät aiemmin olisi kaunokirjallisuuden
keinoin astuneet tuntemattomalle alueelle tai kirjoittaneet olosuhteista, joihin ei
ole omakohtaista tarttumapintaa. Lisäksi Linturi on syventynyt aiheeseensa niin
ilmeisen ammattimaisesti, että romaanin vakuuttavuus ei tunnu enää lainkaan
yllättävältä.
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Kirjaa pitäisi pystyä lukemaan irti tekijästä, ajattelee Jenni Linturi.
Otan asian esille myöntäen, että olen
itsekin ärsyyntynyt siitä, että hän joutuu
naisena perustelemaan aihevalintaansa
jatkuvasti. “No, kyllähän Mikko Rimmiseltäkin kysyttiin, miksi tämä kirjoittaa
keski-ikäisestä naisesta”, toteaa Linturi
viime vuoden Finlandia-palkitusta. Kirjailija itse kuitenkin toivoo, että lukijat
näkisivät romaanin eivätkä vain ihmistä sen takana. Hän myöntää olevansa
ärsyyntynyt saamastaan huomiosta silloin, kun se kumpuaa ainoastaan sukupuolittuneesta lähtökohdasta. “Kyllä
kirjaa pitäisi pystyä lukemaan myös irti
tekijästä.”
Toisaalta Linturi uskoo myös, että
miehen tekemänä hänen kirjaltaan oli-

si ehkä vaadittu enemmän ja että osa
kiitoksestakin saattoi tulla sukupuolen
mukana. Linturi tituleeraa itseään feministiksi. Silti hän ei tahdo, että hänen
teoksensa ainoaksi meriitiksi luetaan,
että se on ”kohtalaisen hyvin samaistuttu
naispuoleiseksi nuorehkoksi henkilöksi.”
Tulevista projekteista Linturi on tietenkin vielä hyvin vähäsanainen, vaikka
jotain on kyllä jo syntynytkin. Hän kertoo kuitenkin olevansa luonteeltaan sellainen, että asioita on helpompi tarkastella etäisyyden takaa ennemmin kuin
tuoda tarkastelupistettä kovin lähelle
omaa aikaa tai itseä. ”Etäisyys voi olla
paitsi ajallista, myös aatteellista”, Linturi
sanoo. K.
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Arvoisa Maisteri Hännikäinen,
A bove majore disciit arare minor

M

inä olen käyttänyt ISOJA KIRJAIMIA, jotta sinä voisit
ensin silmätä tekstini läpi ja sitten päättää että kannattaako siihen tuhlata aikaa.
Kirjoitan sinulle koska en voi enää vaieta. Olen itsekin erään
sortin älymystöläismies, mutta aivan yksinäinen. Minä olen sinun
teokset ja blogin lukenut monta kertaa, ja tullut siihen päätelmään
että me ollaan samaa lyijykynännysää imetty kun ensimmäisiä huteria harakanvarpaita kouluvihkoon piirrettiin.
Älä siis paina delete-näppäintä, kun luet tämän aamutuimaan
ja toteat varmasti että ei ole aivan kaikkia kouluja loppuun asti käyneen miehen sepustuksia, vaan että on pilkut väärin ja pyrkimys
korkeaan ja oppineeseen tyyliin välillä kuin lentoonlähtöä pelkäävän
vesilinnun raakkunaa järvenperukan heinikoissa jahtikauden kynnyksellä.
Mutta menen nyt asiaan ettet joudu enempää ihmettelemään,
että mitä se Jurvansuu jaarittelee niin kuin mikäkin vapaaherra kantapöydässään, koska tämä on aivan oikeasti oppinutta asiaa.

M

inä olen kuten sinäkin jo kauan puhunut siitä että NAISET
on heikkoja ja että ne voisi laittaa kahdeksanneksitoista ikävuodeksi leireille oppimaan perinteitä, tai ainakin pitäisi tajuta ettei
tämä nykymeno vetele.
Mutta minäpä sanon että vielä parempi ois se, että, kuten historioitsija Nikolai Tšerepnin sanoo, tehtäis niin kuin Katariina II:n
Venäjällä: laitettaisiin JALOSUKUISET TYTÖT Smolnan instituuttiin kahdeksitoista vuodeksi, jolloin heistä tulisi kuuliaisia äitejä ja
hyviä laulajia ja virkkaajia.
Vaikka vuonna 1917 LENIN kylläkin lopetti tämän toiminnan,
ja kauniista uusklassisesta rakennuksesta, jollaisia myöhemmin
rakennettiin yhtä hienoja vasta 1930-luvun Saksassa, tuli Leningradin kaupungintalo. Tässä taas näemme, millä tavalla FEMINISMI ja
muu vahingollinen historiaton tuhotyö on seurausta sinisilmäisten
vasemmistolaisten vahingollisesta historiallisesta tuhotyöstä.
Eivätkä vasemmistolaiset ota opikseen, koska niiden tuhotyö on
nimenomaan historiatonta (näin sanoo esim. unkarilainen poliittinen filosofi Szandor Garanvölgyi).
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Oikeistolainen tuhotyö on puolestaan kehittyvää. Niin sanoo
historioitsija Vladimir Schrtzlokin. Siitä puuttuu kertautuva syklisyys joka määrittää primitiiviset kulttuurit niin kuin ISLAMIN,
terrorismin, hindut, feminismit, kommunismin, wiccalaisuuden,
surrealismin ja tuulimyllyt.
Kyllä kehittyviä ovat oikeistolaiset asiat, kuten Impivaara, Third
Reich, kriittisyys, smolnan tyttöinstituutti, paavi ja demokratia.
Sivumennen sanoen siis.

J

a niin minä olin oikeassa ja kaikki muut olivat väärässä kun minä
sanoin että naiset leiriin ja minä ja sinä ja Henry ja Aarne leirille
vaippojen vaihtoa raippojen kanssa opettamaan. Mutta sen sanottuani sain monta tuoppia naamalleni Sarkan tiskillä viime Oktoberfestinä.
Vaikka minä siteerasin niille Joseph Heath & Andrew Potterin
kirjaa The Rebel Sell How The Counterculture Became Consumer
Culturea, jonka heti ensimmäisiltä sivuilta voi päätellä, että HIPIT,
PINNALLINEN KULUTUSKAPITALISMI JA KASVINSYÖNTI
ovat kaikki osa samaa juonta, joka johtaa suomalaisen yhteiskunnan
sammumiseen. Niin ettei täällä lisäänny kohta enää kuin RUOTSALAISET, SOMALIT, KURDIT JA HOMOT.
Kaikki vihreät kommunistit ovat niin innoissaan monikulttuurisuudesta, ja siitä ettei niiden enää tarvi välittää sen valkoisen
miehen taakan kantamisesta, että antavat tukan kasvaa ja noudattavat MAO TSE TUNGIN yhden lapsen politiikkaa vapaaehtoisesti.
Ja heidän ylikoulutetut kauniit vaimonsa pitävät heitä vallassaan ja
myyvät itseään markkinoilla niin kovaan hintaan ettei rehellisellä
valkoisella sivistyneellä miehellä ole enää varaa eikä rahkeita.
Sillä tavalla on pullat uunissa. Aktum est de rebuplica.

N

iin että tule sinä kylään tänne meille. Pyydän siian ja leikkaan
lampaalta koiven irti. Sitten voidaan jakaa painavia ajatuksia, ja
minä poltan piippua ja savu hiljaa tupruaa kun päätä puistellaan ja
sanotaan että minne lie on tämä maailma matkalla.
Terveisin
Tapio Jurvansuu
Seljänperä
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Teksti Antti Berg
Piirros Arla Kanerva
Kuvat Erkka Mykkänen

K

uka määrää
ustannustalossa,

Antti Arnkil ja kumppanit?
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M

ielikuva kustannusalasta on uutisotsikoiden perusteella tällainen: isot
kustantajat ovat kriisissä, ja vaikutusvaltaisia miehiä kävelee joka vuosi
ulos omille teilleen.
Ainakin Ajatuskirjojen Jan Erola ja WSOY:ltä lähteneet Siltalan
veljekset perustivat omat kustantamonsa. Gummeruksen jättänyt Mikko Aarne
samoin kuin WSOY:ltä eläköitynyt Harri Haanpää jatkavat freelancereinä.
Käkriäinen kysyi kolmelta kustannusalalla toimivalta mieheltä, kuinka sukupuolittunut ala sisältä katsottuna on. Miksi juuri miespuoliset toimijat ovat irtautuneet
näyttävästi isoista kustantamoista? Ovatko he kustannuskentän peliä pyörittäviä
keskushyökkääjiä?
Antti Arnkil, Touko Siltala ja Petri Vaittinen vastaavat.

“Jos saa stereotyyppisesti muotoilla, miehet tunkevat itsensä herkemmin
medioihin. Naiset ovat
varovaisempia
eivätkä
mene antamaan haastattelua joka asiasta.
Silti en haluaisi kirjoittautua sukupuolijakoihin. Naisvaltaisella alalla
miesten liikkeitä seurataan mediassa herkästi. Lehtijuttuja tehdään
värikkäistä persoonista,
kuten Mikosta ja Harrista. Ja toki Siltaloiden lähtö
oli iso ja outo asia, että downshiftataan tärkeistä päällikköposteista isolla riskillä.
Mutta ovat naisetkin isoja päätöksiä tehneet. Paljon mediahuomiota on saanut Leena
Majanderin lähtö Otavalta ja toiminta Bonnierin konsulttina WSOY-kaupoissa.
Eikä tämä ala dramaattisessa murroksessa
ole. Juttuja on suurenneltu ja pieni perspektiiviharha syntynyt.”

Antti Arnkil on Otavan
kustannustoimittaja. Hän
tekee yhteistyötä esimerkiksi
Harry Salmenniemen,
Jaakko Yli-Juonikkaan ja
Sirpa Kyyrösen kanssa.
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”Taitaa olla sattumaa, että viimeaikaisissa
kirjankustannusalaan liittyvissä uutisissa
on ollut usein mies. Alaa on
koetellut jo viiden vuoden ajan
iso murros. Kaikilla meistä lähtijöistä on ollut omat ammatilliset syymme toimia. Päätimme
valita omat tiemme.
Ala on ollut avoin uusille
ratkaisuille myös aikaisemmin.
Kustannustalojen sisällä naiset
olivat jo 50–60-luvuilla merkittävissä ja arvostetuissa asemissa, joskaan eivät johtotehtävissä. Aloittaessani itse 80-luvun
alkupuolella lähimmät työtoverini olivat naisia.
Naisvaltaisuus on ollut alalla sääntö jo kaksikymmentä vuotta. Muutos on tapahtunut hitaimmin johtoportaassa. Nykyinen alahan pyörii osin
pelkästään naisten varassa: naispäälliköt päättävät, mitkä naiskirjailijoiden teokset julkaistaan
naislukijoille.
Tällainen on hyvää ja älykästä liiketoimintaa.”

“Nykyinen alahan pyörii osin
pelkästään naisten varassa: naispäälliköt päättävät, mitkä naiskirjailijoiden teokset julkaistaan
naislukijoille.” – Touko Siltala
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Touko Siltala irtisanoutui
WSOY:ltä vuonna 2008
ja perusti veljensä
Aleksin kanssa Siltala
kustannuksen. Perässä
seurasivat mm. Pirkko
Saisio ja Kari Hotakainen.
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Petri Vaittinen opiskelee
kotimaista kirjallisuutta
Helsingin yliopistossa. Hän
suoritti Gummeruksella
viime kesänä kolmen
kuukauden mittaisen
korkeakouluharjoittelun.

”Käsittääkseni olin ainut miespuolinen
hakija harjoittelupaikkaani. Edelliset
harjoittelijat ovat ilmeisesti olleet naisia.
Saatoin jäädä sen takia haastattelijoiden mieleen, mutta sain paikan omilla
ansioillani. Oikeastaan koen perinteisen
miehen roolin vieraaksi.
Gummerus on työpaikkana naisvoittoinen, joskin johtoasemassa on pelkästään miehiä. Kerran yksi heistä heitti
minulle läppää rynnäkkökiväärin kokoamisesta, mikä sai muun työporukan
vaivaantumaan.
Oma työni oli poikkeuksellisen freelancermaista, koska kustannuspäällikkö Mikko
Aarne irtisanoutui harjoitteluni alkuvaiheilla.
Työskentelin yksin ja tein hommia, joita minulta pyydettiin. Näkisin, ettei sukupuolella ollut
suoraa vaikutusta työhöni. Se että olen mies,
vaikutti lähinnä siten, etten päässyt editoimaan
naisilta naisille suunnattua pornokokoelmaa.
Minun ei uskottu pystyvän siihen.” K.
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Puhuu japussaa– maksusta
Alviina Alametsä tarttui elokuvaan, jota toimittaja Veli-Pekka Lehtonen on kutsunut
yhdeksi vuosikymmenen parhaista kotimaisista. Alametsä antaisi Miehen työlle Lehtosen
tavoin viisi tähteä. Mutta mikä on rankan elokuvan lohdullisin kohtaus?

H

än on suomalainen mies. Hän
menettää työnsä betonitehtaalla ja kokee epäonnistuneensa. Hän tekee erikoisen
valinnan, ja pian hän tuo leivän pöytään
tehdastyön sijasta seksityöllä: haalarit
vaihtuvat fiiniin pukuun ja perheen likainen auto upouuteen menopeliin.
Tällainen on Juhan (Tommi Korpela)
tilanne Aleksi Salmenperän ohjaamassa
ja käsikirjoittamassa elokuvassa Miehen
työ (2007). Juha puurtaa maskuliinisen
uutterasti päivästä päivään, kunnes hänet
irtisanotaan.
Kun osaksi identiteettiä juurtunutta
työtä ei enää ole, mies joutuu kyseenalaistamaan omat rajansa ja egonsa. Juha päätyy myymään 180-senttistä raamikasta
kehoaan, lihasvoimaansa ja osaamistaan
aivan uudella tavalla.
Elokuvan herkullinen kontrasti syntyy
hyvin tavallisen työläismiehen toimiessa
hyvin epätavallisesti omien ja omaisten
odotusten ristitulessa. Vastakkainasettelu
on väistämätön virkistävän perinteikkään
ja yksinkertaisen Juhan ja hänen harjoittamansa feminiinisen ammatin välillä.
Juha liukuu rosoisesta omakotitalostaan kuin uuteen maailmaan vaihtaessaan
smokin päälle ja liittyessään hellyyden16

kipeiden leidien seuraan siemailemaan
samppanjaa Helsingin hienostohotelleihin. Glamour ei kuitenkaan tuo onnea,
vaan miehen sydän on perheen luona
kotona – paikan rähjäisyydestä ja koruttomuudesta huolimatta.

P

rostituutiosta on 2000-luvulla tullut
globaalimpaa, ja sen eri osa-alueita
on kriminalisoitu. Lainsäädäntökeskustelussa naisjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota seksin oston tasa-arvoproblematiikkaan, juristit rikoksesta aiheutuviin
rangaistuksiin, ja liberaaleimmat keskustelijat ovat rinnastaneet seksin oston
kieltämisen elinkeinonvapauden rajoittamiseen. Uutena keskustelupolkuna aiempien rinnalle on tullut homoprostituution
ja miespornon etiikka.
Suomessa prostituutiokeskustelu ja
lainsäädäntö ovat kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista huolimatta vielä lapsenkengissä, ja näin tuoreen debatin voisi
kuvitella inspiroivan taiteilijoita. Pohdinnan elementtejä löytyy myös Miehen työstä – ilman uutta elinkeinoaan Juha olisi
vararikossa, mutta toisaalta ilman uutta elinkeinoaan hän olisi varmasti myös
onnellisempi.
Yhteyksiä voi kuitenkin lähinnä arvail-

kokemus | 3/11 mies | KäKRIäINEN

la: eihän prostituutio ole elokuvan kantava teema vaan ennemmin kehyskertomus.
Karismaattinen Juha ei pohdi tekojensa
moraalista ulottuvuutta vaan tekee ilman
suurempaa vatvomista sen, mitä on tehtävä.
Hänen ratkaisujensa taustalla on salailu
ja syyllisyys, ja nämä tunnevivahteet välittyvät vaikuttavasti hienovaraisen synkkinä sävyinä ilmehdinnässä ja maneereissa.
Juhan toimintaa on hankala arvostella, sillä
hän pyrkii hyvään, eikä Salmenperä kriitikoksi ryhdykään. Yksinkertainen käsittely
tuo yhteiskunnan karuuden sekä sukupuolikulttuurin ja työelämän muutokset nähtäville, mutta ei arvota ilmiöitä.

S

almenperän tragikomedian vaivaannuttavuus syntyy melankoliasta, patriarkaalisten näkemysten ja miehen roolin
radikaalista rikkomisesta – ja mikä tärkeintä, kivusta.
Itse koin elokuvan vastentahtoiset seksikohtaukset yksinkertaisesti puistattaviksi, eikä elokuvan tapahtumasarjasta puutu
fyysisiäkään vammoja. Miehen työ ei ole
hyvän mielen elokuva, ja ainoalta lohdulliselta kohtaukselta tuntuu Juhan herääminen sairaalasta elokuvan loppupuolella.
Siinä mies kärsii, toipuu, saa anteeksi.
Alviina Alametsä

Nuoren Voiman Liitto esittää:
15.11. Prosak-klubi
Tekstejään lukevat ja kirjoittamisesta
keskustelevat kirjailijat
Hannu Raittila ja Anna Tommola.
Illan juontaa Maria Ala-Kuha.
Levyjä soittaa DJ Harvey.

Debytoi runoilijana!

22.11. Ketju-klubi
Poikkitaiteellisessa illassa lavalle
nousevat kirjailija Tuomas Timonen
taiteilijavieraineen. Iltaa isännöi
runoilija Eino Santanen.
Musiikista vastaa The Viikiläläs.

Debytanttivalintaan voivat osallistua
kirjoittajat, jotka eivät ole julkaisseet
kaunokirjallista teosta. Antologiat ja
omakustanteet eivät ole este
osallistumiselle.

13.12. Prosak-klubi
Kirjailijavieraina Märta Tikkanen ja
Hannele Mikaela Taivassalo.
Illan juontaa Tiia Strandén.
Levyjä soittaa DJ Pasi Rakas.
Tilaisuudet järjestetään ravintola Dubrovnikissa
(Eerikinkatu 11) klo 19 alkaen. Vapaa pääsy!

Kirjallisen kulttuurin lehti Nuori Voima
julkaisee numerossa 1/2012 katsauksen
runovuoteen 2011. Lehdessä esitellään
myös uusia runontekijöitä.

Enintään 20 runon valikoima tulee
lähettää Nuoren Voiman Liittoon
30.11. mennessä.

Lue lisää:
www.nuorenvoimanliitto.ﬁ
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Jarkko Tontti:
Miehenä
olemisesta
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R

osa Meriläisen tuoreessa kirjassa Hyvät miehet ja
herrat nainen, ehkä vähän
Rosaa muistuttava kertoja, pitää puheita miehille. Salaviisasta
tekstiä. Miestä ylistetään ja kehutaan,
mutta sen ohessa vihjataan ja annetaan ymmärtää miten miehenä oleminen olisi vielä päheämpää.
”Mies joka huutelullaan häpäisee
minihameessa kulkevan naisen, toimii
kuin toivoisi, ettei minihameita enää
julkisessa tilassa käytettäisi. Onkohan hän miettinyt asiaa aivan loppuun
asti?”
Näin juuri. Pitkän tai lyhyen
hameen alta välkähtävä naisen reisi tai nilkka on hyvä, kaunis ja oikeudenmukainen asia. Niistä pitäisi saada oma artikla YK:n ihmisoikeuksien
yleismaailmalliseen julistukseen. Semminkin jos ne ovat mustien sukkahousujen peitossa, koska piilottava vihjaaminen on aina kiinnostavampaa kuin
retkottava esillä oleminen.
Keväässä eniten rakastan sitä päivää, kun hameiset naiset heräävät talviunesta, venyttelevät hetken keväthangella ja lähtevät sitten kaupungin
harmaita katuja kaunistamaan. Miehenä olemisen hienoja hetkiä on se, kun
katsoo sellaista vastaan kävelevää

olentoa silmiin, eikä laske katsetta alas
senttiäkään. Sitä hienompaa on vain
se, kun vilkaisee olan yli nähdäkseen
kaukaisuuteen katoavan olennon vielä kerran ja silloinkin kohtaa ne samat
silmät.
Mitä hohdokasta on miehenä olemisessa, siis jotain sellaista mitä naisilla ei ole? Vähiin käy. Miehet saavat
enemmän liksaa, mutta vastaavasti
sairastavat enemmän, kuolevat nuorempina, itsemurhaavat ja täyttävät
vankilat. Miehen vuosi on 11 kuukautta. Parhaillaan vankiloissa viruu 3045
miestä ja 246 naista. Jonkun mielestä
sukupuolten tasa-arvon etenemistä on
ehkä sekin, että vuonna 2002 eturauhassyöpä ohitti yleisyydessä naisten
rintasyövän.
Ravintolassa sentään on lyhyemmät vessajonot, ja toimen voi suorittaa
seisaaltaan, mikä on yleisessä WC:ssä
iso hygieniaetu. Kuukautiset voivat
kuulemma olla kivuliaita.
Miehenä olemisessa on nykyään
enemmän liikkumatilaa kuin vielä muutama vuosikymmen sitten.
Ainakin Kehä kolmosen sisäpuolella.
Perus-Suomessa sen sijaan vähän on
muuttunut, olen ollut huomaavinani
maalla kesälomaillessani. En ole vieläkään pystynyt kertomaan naapurin
isännälle, etten omista autoa. Heikki Turusen ja Matti Mäkelän mielenmaisemien valtakunnassa kaikki on
ennallaan.
Kirjoittaja on kirjailija, runoilija
ja lakimies.
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Huttujuttu
Rosa Ala-aho

J

ouko heräsi ja haistoi jotain pahaa,
tunkkaista. Hän halusi nukahtaa
uudelleen, mutta aurinko paistoi
liian kirkkaasti. Hän murahti ja
heijasi itsensä istualleen.
Ikkunoissa ei ollut verhoja. Jouko oli
ajatellut hankkivansa ne, mutta ei ollut
ehtinyt, jaksanut. Ja kesä oli tullut aivan
liian aikaisin.
Tai no, ei Jouko tiennyt mikä päivä oli
meneillään. Häntä eivät sitoneet arkirutiinit tai sosiaaliset velvoitteet. Ulkona hän
kävi harvoin.
Jouko silmäili ympärilleen.
Pirtin pöydällä lojui tyhjiä pulloja,
tölkkejä, tuhkakuppi natsoineen ja yksinäinen, vanhanaikainen kirjoituskone.
Pöydän alta pilkisti kasa rutistettuja papereita. Jouko oli kirjailija.
”Tai miten sen nyt ottaa”, kustannustoimittaja oli viimeksi tokaissut puhelimeen
kun Jouko oli tarjonnut juuri kirjoittamaansa, pahasti keskeneräistä, korkealentoista ja juonetonta käsikirjoitustaan.
Oikeastaan Jouko oli toimittaja. Oli
ollut. Menestynyt journalisti, matkustanut ympäri maailmaa, kirjoittanut juttuja
maan suurimpaan lehteen, saanut tunnustuksia ja kunniaa, unohtanut perheen20

sä ja oman itsensä, masentunut, alkanut
ryyppäämään, nukkunut pommiin töistä
niin monta kertaa ettei viitsinyt vaivautua
paikalle enää ollenkaan, sanonut kirjoittavansa kotoa, ryypännyt lisää ja saanut
lopulta potkut.

J

ouko oli aina haaveillut tulevansa kirjailijaksi. Toimittajan urallaan hän oli
saanut maistaa menestystä ja janonnut
lisää. Hän oli kirjoittanut yhden teoksen
lehtityönsä ohessa, aika tavanomaisen
mutta sujuvan rikosromaanin, jota hän oli
tarjonnut julkaisijalle. Se oli myynyt heti.
Taskukirjapainos otettiin nopeasti, ja Jouko hykerteli onnesta. Haastatteluihin Joukolla oli ollut aina aikaa, perheelleen ei.
Pian vaimo oli käskenyt Joukon lähteä,
jäänyt asumaan rivitalonpätkää viisikuisen tyttärensä kanssa ja hakenut yksinhuoltajuutta. Saanut sen.
Enää Joukon suussa ei maistunut
makea menestys vaan karvas, vanha viina. Ja sitä hän janosi lisää, ilta toisensa jälkeen.

J

ouko vavahti kerran ja tajusi heränneensä omaan hajuunsa. Ruskea samettitakki haisi pubin nahkapenkeille, tupakalle,
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lämpimälle oluelle. Jouko ei ollut taaskaan päässyt sänkyyn asti, vaan nukahtanut puusohvaan vaatteet päällä, kengät
jalassa.
Hän nakkasi avokkaansa nurkkaan.
Ilmaan tulvahti sukkahiki.
Jouko kurottautui pirtinpöytää kohti,
otti tukea ja nousi. Horjahti, ei kaatunut,
kolisteli oluttölkkejä lattialle, karjaisi ja
tasapainon saavutettuaan suuntasi keittiöön.
Laskiessaan itselleen lasin vettä Jouko
päätti pistäytyä ulkona. Postia hän ei ollut
hakenut päiväkausiin.
Jouko asui pientä mökinräyskää kaupungin ulkopuolella, kaukana kaikesta.
Hän oli ostanut sen kirjatuotoillaan, ryy-

P

alattuaan tajuihinsa Jouko huusi ja
manasi, kampesi itsensä ojasta ja päästyään jaloilleen potkaisi vielä laatikkoa.
Syytti lehtiä ja päätti jättää ne keräämättä, palasi mutaa valuen talon rappusille.
Istahti. Hän oli sulkenut oven lähtiessään
ja taskua kaiveltuaan huomasi jättäneensä myös avaimen naulaan. Jouko hieroi
silmiään, hautasi kasvot, uikutti käsiensä
välistä vähän.

Jouko oli kirjailija.
“Tai miten sen nyt ottaa”,
kustannustoimittaja oli viimeksi tokaissut.

“

pännyt loput. Mökki oli pieni, punainen,
vähän vino. Yksi huone ja keittokomero.

P

si ilmaan, käsi hapuili laatikkoa, oksaa,
jotain josta ottaa tukea, ei ehtinyt, koko
mies horjui ja lopulta lipesi ojaan. Löi
päänsä.
Hetken näkyi vain pimeää.
Sitten tähtiä. Ja lopulta pala taivasta.

ostilaatikolle kulki polku, jota Jouko
kulki mustilla tennissukillaan. Maa
oli märkä. Peräpurontie seitsemän. Kirjeet
eivät aina löytäneet tietään perille. Mutta
lehti löysi. Se muistutti Joukoa päivittäin
siitä, että hän oli joskus ollut lehden tuotteliain toimittaja, terävin tiimityöläinen ja
lupaavin lahjakkuus.
Muovinen laatikko seisoi tienvarressa pullollaan paperia Joukon entisestä
elämästä. Laatikon edessä oli mutaa, jota
Jouko ei huomannut. Hän astui velliin,
vasen jalka veti oikean ohitse, oikea nou-

Samassa ovi aukesi:
– Ja mitä helvettiä sinä pummi teet
minun rappusillani!
Jouko kääntyi hitaasti, ei ollut uskoa
korviaan, katsoi vain. Sanat lausui vanha
nainen, vitivalkoiset kikkarat otsallaan,
muutama papiljotti takaraivollaan, savu
korvista nousten, silmät salamoina. Jouko
ei saanut sanaa suustaan.
– Ja nyt selityksiä! Selityksiä!
Jouko tuijotti yhä, ymmyrkäisenä, krapulaisena, likaisena ja mieli kysymyksiä
käsitellen. Kuka oli tämä nainen, mistä
tämä oli tullut. Mutta naisen kädet halkoivat jo ilmaa ja hän huusi:
– Soitanko minä poliisit! Soitanko! >>
21
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Pers ylös siitä nyt, likaat rappuseni!
Jouko kampesi jaloilleen, hitaasti, ei
tiennyt mitä ajatella, sanoa, tehdä. Nainen katsoi syyttävästi, ja yhtäkkiä Joukoon nousi viha.
– Anteeksi, mutta viime tarkistamalla minä omistin tämän mökin! Kuka sinä
olet, sitä vain kysyisin, hän sanoi ja oikaisi
ryhtiään, rehvakkaasti.
– Kuinka sinä julkeat! Soitanko minä
ne poliisit? Vaan on minulla talon takana
kirveskin.
– Ei mutta, hyvä rouva, kuka tässä julkeaa ja mitä. Saanen ehdottaa, että katsoisit ovea ja että kenen nimi siinä lukee,

Jouko peilasi
parratonta kuvajaistaan.
He katsoivat toisiaan silmästä silmään.

“

Jouko vastasi. – Ennen kuin puhutaan
niistä poliiseista.
Nainen näytti tarttuvan syöttiin, jopa
hymyili. Jouko ajatteli: hyvänen aika,
kaikkia hulluja sitä, omassa kodissa. Nainen käänsi ovea, se narisi vähän niin kuin
aina, ja alkoi sitten naputtaa kylttiä näyttäen omahyväiseltä.
Jouko naurahti kerran, venytti kaulaansa tavatakseen nimen. Huttunenhan
siinä lukisi, Jouko Huttunen, mitä tässä
nyt vaivautumaan.
– Hut - Mutta ei, ei siinä niin lukenut.
– Pu – ro – la
Niin siinä luki. Jouko tavasi vielä hetken, ei tiennyt mitä ajatella ja huusi:
22

– Mitä tämä on! Huviksesiko sinä
minua kiusaat! Tämä on minun mökkini.
Nainen alkoi uudelleen uhata kirveellä, väitti vastaan: Purolat ovat aina asuneet
Peräpuronkujalla, menes siitä. Lopulta
nainen huitoi luudalla ja sanoi miehensä
tulevan pian kotiin. Jouko tuijotti äimistyneenä, olisi halunnut käydä kimppuun,
mutta ajatteli ettei voisi lyödä naista, ei
näin vanhaa ainakaan.
– Sen kyltin sinä vaihdoit, hyvä on,
mutta katsopas pöydälle, mitäs siellä
lojuukaan muuta kuin minun oma kirjoituskoneeni. Ja lattialla, lattialla, arvon
rouva, on uuden käsikirjoitukseni luon-

nokset, Jouko sanoi ja kiirehti lisäämään:
– Rytyssä toki, pilalla, eivät ne kelpaa,
mutta siellä yhtä kaikki.
Mummo alkoi nauraa rasvaisesti.
– Voi poikakulta, taidat todella luulla
tätä mökiksesi. Katsos vaan, leivoin juuri Taunolle pullaa. Siellä ne höyryävät pirtissä, eikä mistään koneesta tietoakaan.
Jouko kurkkasi ikkunasta ja niin se
vain oli, että kone, luonnokset, tölkit ja
tuhkakuppi olivat tiessään.
Joukoa alkoi pyörryttää. Hän perääntyi askel kerrallaan ja päästyään polun
päähän hän pisti juoksuksi. Ojensi kengättömiä jalkojaan ja pinkoi aina kylälle
asti.
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K

ylällä oli hiljaista. Liikkeet oli suljettu, saattoi olla sunnuntai. Jouko
kokeili muutamaa ovea. Olivat kiinni.
Joukon piti saada soittaa, kertoa tapahtuneesta, hakea apua. Kylällä ei asunut tuttujakaan. Mitä Jouko niillä, ystävillä.
Sitten krapulan keskeltä nousi ajatus,
pieni ja hiljainen, ehkä hullunkurinenkin:
hän menisi Irenen luo. Kävelisi, vaikka
matka oli pitkä. Irene auttaisi häntä.
Saattoi mennä päiviä, ainakin tunteja,
vuorokausi.
Valkoinen rivitalo oli uudelleen maalattu, se oli nyt kiiltävä, varmaan remontoitukin. Päätyasunnon ovi oli tammea,
heidän asuntonsa. Jouko vilkaisi talon
taakse, piha oli rehevä. Irene oli hoitanut
puutarhaa, johon Jouko ei ollut koskaan
kerennyt kiireissään paneutumaan.
Minkähän ikäinen Saila olisi.
Jouko soitti kelloa.

I

rene avasi. Siniset silmät, pisamia, vaalea tukka. Silmäkulmassa ryppy tai
kaksi, hämmästynyt katse, muuten kaikki ennallaan. Jouko olisi halunnut halata.
Irene katsoi hetken kauriinsilmillään ja
huikkasi sitten sisälle:
– Vie Saila keittiöön. Täällä on joku
pummi. Kerjäläinen.
– Ei, ei, Irene. Se olen minä! Jouko
sanoi, hengästyi.
– Mitä sinä tahdot? Kerro jo.
– Irene, on sattunut jotain outoa. Minä
kävelin Peräpuronkujalta asti.
– Peräpuronkujalta Siltatielle asti, Irene sanoi. – Oletko hullu?
– Minun kotini on vallattu! Hain postia ja…
– Mitä huttua, olet pummi, anna olla!

Meillä on täällä lapsikin, Irene sanoi kauhuissaan. – Ja mistä tiedät nimeni.
– Irene, etkö tunnista minua.
– Tuon lian ja parran alta ei tunnista
ketään. Hus, pois jo. Ei kenkiäkään.
Irene hätisteli kuin hyönteistä, kärpästä. Omaa miestään. Jouko kokeili kasvojaan, partaansa, se oli runsas, pyyhki sitten otsaansa. Hänen kämmeneensä irtosi
hikeä ja mustaa. Hän alkoi olla epätoivoinen. Ääni vapisi jo.
– Irene, minä olen Jouko!
– Minä en tunne kuin yhden Joukon
ja hän on mieheni. Istuu keittiössä paraikaa ja kirjoittaa, Irene sanoi. – Sinä et ole
mikään. Vain joutava kerjäläinen.
Jouko nosti päätään ja katsoi keittiöön.
Ikkunassa oli kukalliset verhot, niiden
välistä näkyi pala perinteisesti sisustettua
kotia, Irenen tyyliä. Pöydän ääressä istui
mies. Mies kirjoitti vanhanaikaisella kirjoituskoneellaan, pysähtyi hetkeksi, katsoi
ulos ja sitten Jouko näki sen.
Hän näki miehen, jolla oli vahvasankaiset silmälasit, tumma tukka ja arvioiva
katse. Hieman huolta takaraivossa, sellaista huolta maailman asioista, mutta silmissä onnea. Sankojen takana onni omasta
perheestä. Viereen penkille kapusi pian
tyttö, vaaleatukkainen kuin äitinsä, ajattelija kuin isänsä. Tyttö hymyili, muodosti
huulillaan sanat: isä, kuka tuo on, sitten
osoitti. Mies tarkensi katseensa ikkunasta
ja tuijotti.
Jouko peilasi parratonta kuvajaistaan,
itseään. He katsoivat toisiaan silmästä silmään. Jouko Joukoa.
Samalla hetkellä kun Irene huokaisi ja
sulki oven, parrakas Jouko menetti tajuntansa, tippui rappusilta ja löi päänsä. K.
23

K
ritiikit.
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Alussa olivat
markkinavoimat,
ja markkinavoimista tuli
jumala

K

ari Hotakaisen yhdenpäivänromaani Jumalan sana
(2011) alkaa raamatullisella
lauseella: ”Herra istuu kivellä
ja näkee koko maailman.” Kivellä istuva
herra ei kuitenkaan ole Raamatun Jumala vaan Konserni Oy:n toimitusjohtaja
Jukka Hopeaniemi, joka jumittuu Lappiin Islannin tuhkapilven takia. Hänen
pitäisi ehtiä seuraavaksi aamuksi suoraan tv-haastatteluun.
Hopeaniemi maksaa Armas Kallion,
edesmenneen isänsä autokuskin kyyditsemään hänet Helsingin Pasilaan. Päivän
kestävän matkan aikana miehet keskustelevat rahasta ja maailman muuttumisesta.
Hotakaisen edellinen romaani Ihmisen osa (2009) kertoo pienyrittäjyydestä.
Jumalan sana taas kertoo suursijoittajasta ja median vallasta nykymaailmassa,
jossa ”riisto käy vain hiirtä klikkaamalla”. Romaani käsittelee kapitalismia, jonka jumalana häärivät markkinavoimat.

Kari Hotakainen: Jumalan sana.
Siltala, 2011. 144 s.

J

umalan sana on matkakirja, Jukka
Hopeaniemen odysseia. Se on pitkä
ja pimeä matka markkinavoimien ytimeen ja muutaman minuutin julkisuuteen, joka muuttaa sekä Hopeaniemen
että monen muun elämän.
Julkisuutta vältellyttä Hopeaniemeä
odottaa perillä Pasilan studiossa Huomenta Maa -ohjelman toimittaja Leena
Kontiolahti. Hopeaniemen tulisi esiintyä
moitteettomasti, jotta markkinat eivät
reagoisi negatiivisesti.
Romaanin henkilöille tapahtuu yhden
vuorokauden aikana paljon. Hopeaniemi ja Armas elävät hetkittäin mennyttä
– Kekkosen ja Hopeaniemen isän, idänkaupan veteraani Uljas ”Ukko” Hopeaniemen aikaa. Ukolla oli ollut kasettinauhuri mukana monilla liikematkoilla,
ja näitä matkakertomuksia Hopeaniemi ja Armas kuuntelevat matkalla Pasilaan. Ukko oli ollut henkeen ja vereen
liikemies, mutta kotioloissa vähemmän
miellyttävä aviomies ja isä. Vaikka Ukko
25
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on poissa, nauhojensa kautta hän palaa
eloon.
Vaikka pääosa kertomuksesta tapahtuu autossa, lukija tajuaa jo alussa, että
kyseessä ei ole vain leppoisa automatka.
Mikä merkitys esimerkiksi on Hopeaniemen unilla, entä mikä automatkan lopullinen päämäärä?
Hotakainen tekee hyviä havaintoja
markkinavoimien ja rahan hallitsemasta
maailmasta: ”ei rahan pidä olla näkyvää,
jos se on, se viedään, vain numeroissa se
on tallessa”. Romaanin ajankohtaiseen
aiheeseen kertojanääni suhtautuu kriittisesti muttei syyttävästi.

V

aikka romaanin kerronta tapahtuu
preesensissä, luettavana se ei ole silti kaikkein helpoin. Henkilöiden runollisiin monologeihin voi kyllästyä. ”Nallewahlroosmaisen”, taistolaistaustaisen
Hopeaniemen ajatukset poukkoilevat,
joten lukijan tulee olla tarkkana. Hopeaniemi vaikuttaa elävän suojattua elämää
tietämättä tavallisten ihmisten elämästä
paljoakaan. Satunnaisen matkaseuralaisen Tapsan tapaaminen saa Hopeaniemen käyttäytymään tavoilleen odottamattomasti.
Hopeaniemen kohdalla lukijan sympatia joutuukin monesti koetukselle.
Toimitusjohtaja kadehtii Steve Jobsia,
Apple-yhtiön gurua, jolla on taito pitää
media hyppysissään ja taito myydä iPodia, laitetta, jota ihmiset eivät pohjimmiltaan tarvitse.
Sivuhenkilöt ovat melko pitkälti karikatyyrisiä ja jäävät lukijalle melko etäisiksi Saaraa, Armaksen peliriippuvaista
26

tytärtä lukuun ottamatta. Myös Armas
on koko romaanin ajan lihaa ja verta, ja
hänen kauttaan myös Saara tulee läheiseksi. Sen sijaan konsernin puheenjohtajan iltapäivää kuvaava kohtaus, jossa hän
”seurustelee” kilpikonnansa kanssa, jaksaa naurattaa vain hetken.
Hotakaisen kieli kiinnittää lukijan
huomion. Esimerkiksi surrealistiset unikuvaukset ovat riemastuttavia. Kielen
lisäksi näkökulmien vaihtelu Hopeaniemen, Armaksen, Saaran ja Kontiolahden
välillä toimii hienosti. Vaikka kirjan henkilöt katsovat maailmaa eri näkökulmista
niin kohde on monilta osin sama: raha.

V

oisiko Jumalan sanaa pitää eräänlaisena mediavalmennusoppaana?
Se, miten Hopeaniemi oppaan neuvoista ottaa vaarin, jääköön lukijan tulkittavaksi.
Jumalan sana on hyvä ja monimerkityksinen nimi romaanille. Pohjimmiltaan se kysyy, kuka tai mikä on kenenkin
jumala. Suomen lähimenneisyyttä ja tätä
päivää luotaavana ajankuvauksena se on
hyvä.
Teoksen maailmassa on myös toivoa
paremmasta. Koska nykymarkkinatalous
on ihmisen aikaansaannosta, käännöksen huonompaan tai parempaan suuntaan voi tehdä vain ihminen itse.
Laura Valkea
Kirjoittaja on yleisen kirjallisuustieteen
opiskelija Helsingin yliopistossa.
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Lehmiä ja asennetta

L

eena Parkkinen voitti 2009 Helsingin Sanomain esikoiskirjapalkinnon persoonallisella romaanillaan
Sinun jälkeesi, Max. Nyt hän on julkaissut
lastenkirjan Miss Milky Ray, joka todistaa Parkkisen monipuolisuudesta. Tarinan sävy ja maailma ovat erilaiset kuin
esikoisromaanin, mutta kerronnan omaperäisyydessä ja toimivuudessa ei jäädä
yhtään siitä jälkeen.
Teoksen päähenkilö on tyttö nimeltä
Mercedes, joka on vastikään ollut autoonnettomuudessa. Tämä on taustaa. Tarina alkaa, kun Mercedes löytää hampaita harjatessaan kylpyammeesta lehmän,
ensimmäisen luokan Ayrshiren, jonka
nimi on Kevytmaito Tetra Rex Hytönen.
Lehmällä on ongelma, jossa vain Mercedes voi auttaa. Sitten mennään.
Monet palikat ovat kohdallaan: sopivan absurdi juoni, räväkkä kielenkäyttö ja
liiallisen söpöstelyn välttäminen. Nautin
myös tyttöpäähenkilön itsevarmuudesta:
“Oli turha sotkea aikuisia mihinkään. Ne
olivat heti laittamassa juttelemaan huovutettuihin asuihin pukeutuneille aikuisille ja tarjoamassa vitamiinipillereitä.”
Kuvituksetkin ovat hienoja. Camilla Pentti on graafinen suunnittelija, jonka kuvia on aiemmin nähty esimerkiksi
Tomi Kontion kirjoittamassa kuvakirjassa Lehmä jonka kyljessä oli luukku.
Samaa 70-luvun värikkäästä naivismista
ponnistavaa tyyliä käyttää Pentti nytkin.
Viimeistelemätön ja moderni kuva sopii
sopivan asiattomaan kerrontaan.
Teoksen ainoa selkeä heikkous on sen
pituus: 49 sivua, joista osa pelkkiä kuvia.
Se asettuu suunnilleen kuvakirjan ja las-

Leena Parkkinen: Miss Milky Ray.
Teos, 2011. 59 s.
Kuvitus Camilla Pentti.

tenromaanin puoliväliin, ja jättää ainakin
aikuislukijalle hieman puolinaisen olon.
Tuntuu, että tarina loppuu juuri päästyään vauhtiin. Ja että toisaalta tästä olisi lyhentämällä ollut mahdollista tehdä
myös kuvakirja: nyt kuvia on aina parin
aukeaman välein. Kuvakirjamuodossa
teoksesta olisi tullut ikonoteksti, kokonaisvaltainen taideteos. Nyt Miss Milky
Ray tuntuu kompromissilta eri formaattien välillä.
Joku saattaa ajatella, että Parkkinen
on ovelasti väistänyt toiseen kirjaan kohdistuvat paineet kirjoittamalla “vain” lastenkirjan. Ehkä tekstilajin vaihtaminen
onkin auttanut, mutta oikeastaan lastenkirja on mainettaan vaikeampi kirjallisuuden laji, sillä sen täytyy miellyttää
myös kirjan valitsevaa ja ostavaa aikuista. Tässä Miss Milky Ray onnistuu Parkkisen esikoisromaanin tavoin: vaikuttava
avaus, jonka jälkeen odottaa mielenkiinnolla mitä seuraavaksi.
Venla Rossi
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nykyajassa huonosti
viihtyvä mies

”H

aluan paiskata elämän raatämän asennoitumista hänen sanoihinsa
dollisuuden vasten katsojija antaa suluissa metafiktiivisiä lisäkomen naamaa, pakottaa heidät
mentteja.
tuijottamaan tarinan kolkkona ammotKerrontaratkaisu toimii. Juonenkääntaviin sisuksiin”, ohjaaja Johan Rautio
teiden vähäinen määrä ja toisaalta romaatoteaa seuraavasta elokuvastaan Tommi
nin moniäänisyys jättävät tilaa ja syvyyttä
Melenderin romaanissa Lohtu (2011).
henkilökuvaukselle. Yhteiskuntakritiikin
Lähes samalla periaatteella Melender
välistä piirtyy herkkä kuva teinivuosien
toimii kirjailijana. Hedonistisen
nöyryytyksistä ja keski-ikäisen
nyky-yhteiskunnan kylmyyttä
miehen yksipuolisesta rakkauja arvottomuutta vyöryy lukijan
desta.
eteen sivukaupalla.
Elis ja Johan edustavat
Juonen keskiössä on minämolemmat miestyyppiä, jonka
kertoja Elis Mäki, joka on kadotkuvaamisen Melender taitaa:
tanut elämän merkityksellisyyhiljaisesta pojasta kasvanutta
den. Hän on päättänyt antaa
älykköä, joka viihtyy huonosti
itselleen vuoden aikaa miettiä,
nykyajassa ja kaipaa entisajan
kannattaako elämää jatkaa vai
sivistyneitä arvoja. Elis tuntee
lopettaa se oman käden kautitsensä sivulliseksi betonilähita. Koetusvuoden aikana kuoön Vippi-baarissa sekä pornoTommi Melender:
Lohtu.
lee lapsuudenystävä Johan Raukaupassa käyvien miesten ja
WSOY, 2011. 288 s.
tio, kansainvälisestikin kuuluisa
perussuomalaisia
muistuttaelokuvaohjaaja. Elis alkaa käydä
van Kansallisen edistyspuoluläpi Johanin vanhoja sähköposteja, joissa
een aggressiivisten nuorisojärjestöläisten
tämä on avautunut elämästään.
joukossa. Lähes yhtä vieras olo on Johan
Juoni antaa tarinalle kehykset, mutta
Rautiolla elokuva-alan bisnesmaailmasunohtuu sitten taustalle. Eliksen koetussa, jossa elämä on pelkkää irstailua ja kiivuoden lopputulos paljastuu heti ensimpimistä.
mäisissä luvuissa, samoin Johanin tari”Tämän ajan ihmiset ovat sairastuneet
nan pääpiirteet. Romaanin edetessä kuva
toivoon ja kuluttavat elämänsä ikuisessa
Johanista kuitenkin syvenee, kun tämän
paremman huomisen odotuksessa”, Elis
elämänvaiheet toistuvat muistokirjoituktoteaa romaanin alussa. Vaikka Lohtu ei
sessa, lehtijutussa, Eliksen kertomuksissa
Melenderin aikaisempaan tuotantoon
ja Johanin omissa sähköpostiviesteissä.
nähden yllätä, se jaksaa kuitenkin näytMinäkertoja ei anna lukijansa missään
tää, että huomisen odottaminen voi kankohtaa yllättyä tai jäädä ilman selitysnattaa.
tä. Elis puhuttelee suoraan ”täysin kuvitteellista ja täysin todellista lukijaa”, arvioi
Tiia Kähärä
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rakkaus haastaa
sodan mielettömyyden

K

atja Kettu (s. 1978) on jälleen
koossa loppuun saakka. Aikarakenteen
keittänyt lapinnoidan soppanfrakmentaarisuus pakottaa lukijan palaasa huolella, sillä Kätilöstä huumaan viimeisen sivun jälkeen alkuun
maantuu tyystin. Kolmannessa romaaselvittämään faktoja. Palapelin valmiiknissaan Kettu jatkaa Surujenkerääjästä
si saattamiseksi voisi antaa vaikka toisen
(2005) ja Hitsaajasta (2008) tuttua tyyliä,
jalkansa.
jonka kulmakiviä ovat Lapin murteen ja
Traaginen ja koominen yhdistyvät
miljöön lisäksi groteskit elementit.
sulavasti toistensa lomaan liukuen. VasLapin maaginen luonto
takkaisten elementtien liitosta
näyttäytyy tällä kertaa saksaammentava groteski toteutuu
laisten sotamiesten jalkojen
suorastaan
ohjelmallisena.
alla sykkivänä sotatantereeSekä sodan ja rakkauden että
na. Saksalaisten miehittämäshyvän ja pahan vastakohtaisä Lapissa sotamorsiamet ovat
suuksien estetiikka on kenties
”jokapaikanmansikoita”, joista
puhki hangattu aihe, mutta
yksi on päässyt kylvettämään
Kettu paikkaa sitä groteskilla
jopa suurta ”Hilleriä”.
ilottelullaan. Paikoitellen ihaJatkosota ja Lapin sota toinan ja kamalan päällekkäimivat julmana historiallisena
syys hämmentää aisteja. Syntaustana kätilön ja luutnantyy oiva liitto, joka ikään kuin
Katja Kettu: Kätilö.
tin sykähdyttävälle rakkausnaittaa Veijo Meren ManilWSOY, 2011. 348 s.
tarinalle. Villisilmäksi kutsutlaköyden (1957) sotagrotestu omapäinen kätilö rakastuu
kin Johannes Linnankosken
palavasti sotaneuroosien ravistelemaan
Laulu tulipunaisesta kukasta -romaanin
saksalaisluutnantti Johann Angelhurs(1905) kaihoisan rakkauden intohimoitiin.
suuteen.
Kätilö tekee mitä tahansa saadakseen
Sotien luomissa poikkeusolosuhteisJohannin omakseen ja keplottelee itsensa kaikki on mahdollista. Kätilö tekee
sä väkisin Titovkan vankileirille, jonne
Jumalan töiden lisäksi keikkaa myös
mies saa komennuksen. Johann puolesSaatanalle. Tässä seikkailussa rakkaus
taan uskaltaa ensimmäistä kertaa katvoittaa sodan siirappitarinoiden tapaan,
soa naista naisena ilman kameran linssin
ja vaaleanpunaiset pilvet saavat melkein
tuomaa turvallista suodatusta.
jo kultareunuksensa. Viekas Kettu riipii
Romaani koostuu päiväkirjakatkelkiiltokuvamaisen lopun päälle vielä jotamien lisäksi kirjeistä, joiden lähettäjä ja
kin kipeää.
vastaanottaja selviävät vähitellen. FaktoOnneksi.
jen hidas paljastuminen saa aikaan jännitteitä, joiden paineessa tarina pysyy
Noora Sällström
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lehtiin kirjoitettu

B

o Carpelan (1926–2011) on aiemtuotannossa esiintyvä kummallinen olio
massa tuotannossaan kirjoittaOdradek. Se on taakaksi kertojalle, kuin
nut paljon lapsen näkökulmasta,
paino hänen hartioillaan.
mutta pohtinut myös vanhuutta. Lehtiä
Juoni kehittyy muisteluiden lomassa
syksyn arkistosta saattaa yhteen nämä
varsin löyhästi ja hitaasti. Kyseessä ei ole
ääripäät; romaanissa vain vanhuus ja laptapahtumien ilotulitus, vaan Carpelanin
suus ymmärtävät toisiaan.
tuotannolle tyypillisesti teokLehtiä syksyn arkistossessa pyritään kurkistamaan
ta on tekijänsä postuumisti
päähenkilön sisäiseen elämään.
julkaistu romaani, joka kuvaa
Lukija pääsee näin osalliseksi
ajanjaksoa
ikääntyneen
jostain suuremmasta – matarkistovirkailijan
Tomas
kustajaksi muuttuvan mielen
Skarfeltin elämässä. Tuo
linnunradalle.
lyhyt, muutaman kuukauden
Menneisyys on jatkuvasti
ajanjakso, jonka Tomas vietläsnä. Muistot hiipivät Tomasin
tää syksyisellä maaseudulla,
mieleen hiljaa ja yllättäen. Yhtä
on lopulta syväsukellus mieyllättäen ne myös katoavat, haahen menneisyyteen. Samallistuvat – säyseän vanhuksen
Bo Carpelan:
la se on päähenkilön pyr- Lehtiä syksyn arkistosta. haparoiva mieli tervehtii niitä
kimys ymmärtää elämää
kuitenkin aina hyväksyväsOtava, 2011. 206 s.
kokonaisuudessaan.
ti, vakavalla ymmärryksellä.
Suom. Caj Westerberg
Kirja ei jakaudu varsi”Unohdus pyyhkii kuin tuuli
naisiin lukuihin, vaan tarina
pois kaikenlaista, ei ainoastaan
muodostuu Tomasin muistiinpanoista.
kuolleita lehtiä, vaan myös terveitä,
Hän pohtii ennen kaikkea omaa vanhenekiiltäviä.”
mistaan, seuraa luonnon valmistautumisVaikka elämää varjostavat väistämättä
ta talveen ja muistelee läheisiä ihmisiään.
ikääntyminen, sairastuminen ja lopulta
Tomas on kuin Carpelanin fiktiivinen
kuolema, ei romaani missään nimessä ole
omakuva – ikääntymisen tematiikka on
synkkä, pikemminkin toiveikas. Teoksajankohtaista molempien, sekä kirjailijan
en suomentanut Caj Westerberg onnisettä päähenkilön elämässä.
tuu hyvin: kieli on kuvailevaa, runollista.
Niin kirjallisuus kuin kirjoittaminenCarpelanille sanat ovat kaikissa vivahteiskin ovat päähenkilölle tärkeitä ympäristön
saan kuin puiden lehtiä, joita syksyn tuuhahmottamisen välineitä. Todellisuutta
let vapaasti kuljettavat.
ei kuitenkaan ole aina helppo ymmärtää,
saati pukea sanoiksi. Ajatustyö saakin
Jenna Olin
romaanissa yhtä epämääräisen ja salaperäisen muodon kuin Franz Kafkan
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P

Kakatti

oika oli odottanut jo vaikka kuinka pitkään, että häntä alkaisi kakattaa. Sitten poika viimein tunsi sen: häntä
kakatti. Poika nousi sängyltään ja poistui huoneestaan,
jonka äiti oli sisustanut pojille sopivalla värillä, sinisellä.
Vessan oven edessä poika nousi päkiöilleen ja kurkotti ylettääkseen valonkatkaisijaan. Hän astui sisään ja tunsi kylmät kaakelit pehmeillä jalkapohjillaan. Poika nosti vessanpöntön kannen,
repäisi toisella kädellä pari palaa karheaa vessapaperia ja pyyhki istuimen huolellisesti. Paperit hän asetteli pöntön vesisilmään
estääkseen tulevien pökäleiden aiheuttaman räiskyvän plumpsahtelun. Sitten poika kävi istumaan. Hän alkoi kakata. Miettiessään,
mikä siinä oikeastaan on niin miellyttävää, kun kiinteä kakka etenee läpi suolen ja pusertuu ulos, poika otti taskustaan iPhonen,
meni Hesarin nettisivuille ja alkoi selata uutisia. Åke Lindman oli
kuollut aamulla, Osama bin Laden aamupäivällä. Barack Obama
päivällä, Steve Jobs iltapäivällä, Jumala illalla. Oho, Michael Jackson oli herännyt eloon. Mutta sitten pojan silmiin osui omituinen
uutinen: Kakatti kuolemassa sukupuuttoon. Uutinen kertoi harvinaisesta, vain Suomessa elävästä lintulajista, kakatista. Jos kakatin
salametsästys jatkuisi entistä tahtia, pian sitä ei enää olisi. Poikaa
alkoi yhtäkkiä surettaa aivan kamalasti. Hänen silmistään tihkui
paksuja kyyneleitä, jotka kulkivat pitkin poskia, irtosivat leuasta
ja tippuivat pojan valkoisten reisien välistä pöntön pimeään.
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