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pä ä K i R j O i T U sK ä K R i ä i N e N

Todellisuutta luodaan sanoilla, ja nykyään yhä enemmän näp-
päimistöllä. Sosiaalisessa mediassa luonnostelemme kuvan it-
sestämme ja menneisyydestämme, rakennamme jatkuvasti ki-
vaa tarinaa, brändiä. Esimerkiksi Facebookin aikajanalla näky-
vät merkittävät tapahtumat syntymästä tähän päivään; histori-
ani merkkipaalut tilapäivityksinä.

Aiemmin ihmiset tunsivat toisensa erilaisista kohtaamisis-
ta ja asioista, joita olivat kokeneet, asioista, joita ihminen itse 
oli kertonut, asioista, joita muut kertoivat hänestä. Näistä pa-
lasista rakentui kuva ihmisestä, kenelle minkäkinlainen, katso-
jan silmästä riippuen. Nyt sosiaalinen media piirtää tarkkara-
jaisemman kuvan ihmisestä. Ja tämä kuva on jokaisen itsensä 
photoshopattavissa. 

Facebook siis heijastelee menneisyyttäni, mutta vain niil-
tä osin, kuin tahdon. Heijastuspinta ei välttämättä vääristä ku-
vajaistaan, ainakaan rumemmaksi – parannella se voi. Peili voi 
olla osittain suurentava, katsottaviksi valikoidaan katu-uskotta-
vimmat festarit, tyylikkäimmät bileet ja imagoon sopivat tyk-
käämiset. Kesätyöttömyys ja sen aikana kertyneet viisi kiloa 
jäävät kuvajaisen ulkopuolelle - tai ne paljastuvat vahingossa 
sivupeilin kautta.

Sosiaalinen media ei ole sovituskoppi, jossa riisutaan il-
kosilleen ja jonka seinämät heijastavat joka sentin edestä ja ta-
kaa, jonka armottomat valot paljastavat joka makkaran. Sinne 
ei haluta itsestä 3D-kuvaa, tai HDta, teräväpiirtoa, joka löytää 
tarkoin piilotetutkin arvet.

Facebookissa kirjoitetaan autofiktiota, luodaan itselle sel-
lainen tarina kuin halutaan. Tämä on hyvä tiedostaa - paitsi 
muista, myös itsestä. Oman menneisyyteni facebook-peili,  
minun tarinani, naamani kirja. Miltä haluan sen näyttävän  
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Kirjastot eivät tunnu pääsevän yksimielisyy-
teen Paula Havasteen tuotannosta. Osa pää-
kaupunkiseudun kirjastoista luokittelee hä-
nen romaaninsa romanttiseksi viihteeksi, toi-
sissa ne löytyvät yleisen kaunokirjallisuuden 
hyllystä. Kriitikot puolestaan esittelevät Ha-
vasteen romaanit milloin etnoromantiikkana, 
milloin lukuromaaneina.

Kuusi Suomen historiaan sijoittuvaa ro-
maania kirjoittanut Havaste ei itse juuri piit-
taa genreleimoista. ”Nautin 
kirjoista, joissa on tarina, ja us-
kon, että ihmiset hahmottavat 
hyvin mielellään maailmaa ta-
rinoiden kautta. Jos tarinalli-
suus tarkoittaa viihteellisyyttä, 
niin olkoon sitten niin.”

  Työstäessään romaania Havaste ei ajat-
tele kirjoittavansa genreä, vaan pyrkii kerto-
maan tarinan henkilöhahmojensa ehdoilla. 
Genre on hänelle turhan teoreettinen käsite 
sopiakseen luomistyöhön. ”Kirjoittaessa sitä 
miettii niiden sanojen voimaa, ei sitä, mihin 
genreen ne sanat kuuluvat.” 

AkATeeminen oTe kynään

Teoreettinen lähestymistapa kirjallisuuteen 
ei tosin ole Havasteelle suinkaan vieras. Hän 
opiskeli aikanaan Helsingin yliopistossa teo-
reettista filosofiaa, mutta vaihtoi pääaineek-
seen kotimaisen kirjallisuuden. Hän toimi 
kahtena lukuvuonna laitoksen assistentti-
na, opetti kirjallisuuskursseja ja väitteli vuon-
na 1998 Oulun yliopistosta aiheenaan Tarzan-
kirjasarjan maskuliininen identiteetti. 

Akateeminen tausta on vahvasti läsnä Ha-
vasteen kirjoitusprosessissa. Hän hyödyntää 
kirjallisuustieteellisiä käsitteitä pohtiessaan, 
kuinka lähteä rakentamaan kertomustaan. 

”Minua on aina kiinnostanut, miten kirjalli-
suus saa meidät uppoutumaan, pysähtymään, 
ärsyyntymään tai ilahtumaan. Näitä keino-
ja voidaan tutkia kirjallisuustieteen avulla, ja 
näiden keinojen kautta lähestyn myös omaa 
kirjoittamistani.”

Vaikka tutkijan tausta tarjoaa välineitä 
Havasteen kaunokirjalliseen työhön, on sitä 
myös syyttäminen hänen kirjailijanuransa 
hankalasta alusta. Kirjailijaksi Havaste päät-
ti ryhtyä jo viisivuotiaana, mutta kun hän 
2000-luvun alussa alkoi tosissaan harkita ro-
maanin kirjoittamista, nostivat hänen roolin-
sa kirjallisuuden kentällä tutkijana, palkinto-
lautakuntien jäsenenä, toimittajana ja kriitik-
kona riman hyvin korkealle. ”Minua pelot-

ti kovasti, että entä jos se kirja 
olisikin hirveän huono. Silloin 
menettäisin kasvoni kaikissa 
asiantuntijarooleissa. Oli aika-
moinen haaste uskaltaa pistää 
itsensä alttiiksi.”

Havasteen pelko osoit-
tautui turhaksi. Käsikirjoituksen lähetetty-
ään hän sai pian vastauksen Gummeruksel-
ta: sillä hetkellä oli tarvetta juuri hänen kal-
taiselleen kirjailijalle. Havasteen ensimmäi-
nen romaani, satojen vuosien takaiseen savu-
pirttien Suomeen sijoittuva Kymmenen onnen 
Anna julkaistiin vuonna 2003 ja sai ilahtuneen 
vastaanoton.

Epävarmuus valmiin käsikirjoituksen ää-
rellä ei ole kuitenkaan helpottanut liki kym-
menvuotisen kirjailijanuran aikana. ”Kun lä-
hetin viimeisimmän käsikirjoituksen, pelkä-
sin kustannustoimittajan sanovan että ei täm-
möistä, että mitä jos miettisit koko homman 
uudestaan. Mutta ei se sanonut.”

TAvAllisiA mökkien mAmmoJA

Havasteen historiainnostuksen juuret johta-
vat nekin kotimaisen kirjallisuuden opintoi-
hin. Oli merkityksellistä, että suuri osa kir-
jallisuutemme klassikoista sijoittuu mennee-
seen aikaan. Muiden muassa Kalevala, Kante-
letar ja 34-osainen Suomen kansan vanhat ru-
not -sarja sekä Samuli Paulaharjun ja Kus-
taa Vilkunan kansanperinnettä taltioineet 
teokset herättivät Havasteen kiinnostuksen 
kansatiedettä kohtaan. 

H A A s TAT T e lU H A A s TAT T e lU

Paula Havaste kirjoittaa historiallisia romaaneja, 
jotta saisi lukijoidensa tiedonjanon heräämään.

Ihmiset 
hahmottavat 

maailman 
tarinoiden kautta.

TAvAllisen väen TArinoiTA

Teksti: Roosa Pohjalainen Kuvat: Kaisa Kauhanen



8 p e i l i  3/2012 3/2012 p e i l i  9

lähes 70-vuotiasta miestä tuli erään esiinty-
mistilaisuuden jälkeen kertomaan olevansa 
saksalaisten sotilaiden poikia.

”Se oli aika huikeaa. He halusivat vain kiit-
tää kirjasta ja jakaa tiedon omista kohtalois-
taan. Siinä mä sitten kuuntelin ja ajattelin, että 
tässä se tarina nyt muuttuu lihaksi.”

On ilahduttavaa kuulla, ettei Yhden toivon 
tietä edeltäneen Kaksi rakkautta -romaanin 
(2010) keskiössä oleva, sota-aikaan sijoittuva 
kahden naisen välinen rakkaustarina ole syn-
nyttänyt närkästyneen palautteen vyöryä. Ha-
vaste tulkitsee lukijoiden vaivattoman suhtau-
tumisen teoksen romanssia kohtaan rohkaise-
vaksi merkiksi asenteiden muuttumisesta.

Sen sijaan historiallisista asiavirheistä 
hurjistuneiden kriitikoiden ja lukijoiden pa-
lautteelta Havaste ei ole säästynyt. ”Aina löy-
tyy ihmisiä jotka nipsuttavat pienistä asioista. 
Että ei mennyt rata sillä puolella jokea, tai jos 
menikin niin siitä ei näkynyt, kun siinä kasvoi 
siihen aikaan puita. Eihän heidän tarvitse sel-
vittää lähteitä, heillä on muistikuva ja he ovat 
täysin vakuuttuneita, että se on oikea.”

Havasteen ei auta muu kuin ottaa tällaista 
palautetta kärsivällisesti vastaan, vaikka välil-
lä syytökset turhauttavatkin. Inttäjät kun ovat 
harvoin oikeassa – yksityiskohtien varmista-
minen on haaste, johon Havaste vastaa teke-
mällä valtavasti taustatyötä. Havaste nauttii 
taustatyöstä, ja haastavinta onkin malttaa lo-
pettaa loputtoman lähdemateriaalin penko-
minen. Historialliset faktat auttavat häntä ete-
nemään kirjoitusprosessissaan. Faktat toimi-
vat kiintopisteinä, joiden ympärillä tarina voi 
virrata vuolaasti.

PoPulArisoinnin resePTi 
Havasteen tuotannolle leimallinen fiktion  
ja historiallisen faktan sekoittaminen käy  
järkeen, kun tietää, että hän on kirjailijan-
uransa ohella myös tiedekeskus Heurekan 
projektipäällikkö. Tieteen popularisointi on  
yhdistävä tekijä Havasteen päivätyön ja hä-
nen kirjoittamiensa lasten- ja oppikirjojen 
sekä historiallisten romaanien välillä. Häntä 
kiehtoo kysymys tarinasisällön ja vakavan  
aineksen ihanteellisesta suhteesta – minkä-
laisella yhdistelmällä faktaa ja viihdettä kir-
jailija saa lukijansa ahmimaan kertomuksen 
alusta loppuun. 

Havasteen kirjoittamista motivoi halu 
saada ihmiset kiinnostumaan hänelle tärkeis-
tä asioista: menneitten sukupolvien arjesta,  
erilaisuuden huomioimisesta, naisten ase-
masta ja rooleista historian saatossa.

”Minua kiehtoo, miten on mahdollista 
koukuttaa ihmiset uteliaiksi sellaisten asioi-
den suhteen, joita he eivät ole aiemmin koke-
neet kiinnostaviksi. Miten koukuttaa ihmiset  
ottamaan itse selvää asioista ja muodosta-
maan niistä oman mielipiteensä. Ei niin,  
että minulla on tieto ja annan sen lukijalle,  
    vaan niin, että tarjoilen paletin, josta lukija 
saa maistella sieltä täältä ja kiinnostua itse. Se 
on minulle tieteen popularisoinnin ydin.” ◼

Kansatiede näyttäytyy hänelle ainutlaa-
tuisena mahdollisuutena päästä käsiksi sato-
jen vuosien takaiseen kirjoittamattomaan his-
toriaan ja tavallisten ihmisten arkeen. Kan-
sanrunot, taiat ja loitsut tarjoavat Havasteel-
le kiehtovan väylän muinaisten suomalaisten 
ajatuksiin ja maailmankuvaan. 

Hellittämätön kiinnostus mikrohistoriaan 
erottaakin Havasteen monesta muusta histo-
riallisten romaanien kirjoittajasta. ”Lähtökoh-
tani on, että en ole kiinnostunut suurmiehis-
tä enkä suurnaisista. Minua ei voisi vähempää 
kiinnostaa säätyläisnaiset. Haluan pohtia ta-
vallisen arjen tasolla, minkälaiset ihmiset ra-
kensivat sen maailman, jossa lapset pysyivät 
elossa ja sukupolvi toisensa jälkeen jatkoi niin, 
että lopulta me ollaan tässä pöydän ääressä. 
Ne eivät olleet ruhtinattaria, jotka saivat sen 
aikaan, vaan ihan tavallisia mökkien mammo-
ja, jotka osasivat muutamia taitoja joilla per-
he pidettiin elossa.”

Keskeinen oivallus, 
jonka Havaste on saa-
nut perehtyessään arjen 
historiaan, liittyy men-
neen ja nykypäivän yl-
lättäviin yhtymäkoh-

tiin. Vaikka hänen muinaiseen Lappiin sijoit-
tamansa romaanit sisältävät paljon mystis-
tä ”tuonpuoleisen ajattelua”, eivät menneen 
ajan ajattelutavat ole lopulta kovin kaukana 
nykyarjesta.

Havaste pyrkii tuomaan teoksillaan nä-
kyväksi sitä voimaa, jolla vanha suomalainen 
kulttuuriperinne vaikuttaa meihin yhä. Hän 
uskoo, että monet äärimmäisen moderni-
na pitämämme nykypäivän ilmiöt olivat yhtä 
lailla relevantteja jo vuosisatoja sitten. Toi-
saalta historiallinen kehys tarjoaa Havasteel-
le vertauskuvallisen tason, jonka avulla myös 
nykyajan käsittely on helpompaa. Lukijan on 
mahdollista pysähtyä muinaisten tapahtumi-
en äärelle ja löytää niistä jotain tuttua.

TArinA muuTTuu lihAksi

Suurin osa Havasteen romaaneista sijoittuu 
Lappiin. Syy on ilmeinen: Havaste on kotoi-
sin Rovaniemeltä. Hänen heinäkuussa ilmes-
tynyt uutuusromaaninsa Yhden toivon tie si-
joittuu Lapin sotaan, jonka jaloissa teoksen 
päähenkilö Oili käy selviytymistaisteluaan. 

”Rovaniemi kaupunkina ja rovaniemeläisyys 
identiteettinä hahmottuvat vahvasti sota-ajan 
kautta. Rovaniemi tunnetaan yhä kaupunki-
na, jonka saksalaiset polttivat. Sijoitan uusim-
man kertomukseni Lapin sotaan, koska halu-
an kirjoittaa auki sitä, miksi siitä kaupungista 
tuli sellainen kuin tuli.”

Samoihin historiallisiin tapahtumiin si-
joittuvat Katja Ketun Kätilö (2011) ja Heidi 
Köngäksen Dora, Dora (2012) osoittavat Ha-
vasteen mielestä sen, että Lapin sota on nyt 
akuutti aihe. Hän uskoo, että sodan tapahtu-
mista saadaan kirjoittaa vielä kymmeniä kir-
joja, ennen kuin aihe alkaa olla edes jossain 
määrin käsitelty. Aihevalinta on saanut paljon 
kiitosta sodan kokeneilta. Yhden hienoim-
mista palautteistaan Havaste sai, kun kaksi  

H A A s TAT T e lU

Mitä jos kirja 
olisikin hirveän 

huono?

Minua ei voisi  
vähempää kiinnostaa 

säätyläisnaiset.

H A A s TAT T e lU
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Kun ensimmäistä kertaa kuulin, että Puhdistus 
-elokuvan kielenä on suomi, hämmennyin. 
Pelkäsin, että elokuvan uskottavuus olisi men-
nyttä. Että puhuttuun kieleen liittyviä hieno-
varaisuuksia ei voitaisi ilmentää. Puhdistus-
romaanista mieleeni kun jäi erityisesti kuva-
us, jossa Zaran pihaltaan löytänyt Aliide al-
kaa epäillä tämän vironvenäläistä kertomus-
ta, koska tämän puheenparressa kuuluu jokin 
toinen, koin syömä vivahde. En uskonut, että 
itäeurooppalaiseen historiaan limittyvä tarina 
voitaisiin siirtää todentuntuisesti suomen kie-
lellä niin kokonaisvaltaiseen ilmaisumuotoon 
kuin elokuva.

Toisaalta naisiin kohdistuva seksuaalinen 
väkivalta on ikävän ikivihreä aihe. Sen maan-
tieteellinen paikantaminen voi olla toissijais-
ta. Sofi Oksanen on kertonut, että alkuperäi-
nen idea aihetta käsittelevään teokseen läh-
ti liikkeelle Bosnian sodasta. Oksanen kuiten-
kin siirsi sen läheisemmälle alueelle ja pys-

tyi näin ammentamaan myös oman sukunsa 
kertomuksista.

Hollywoodissa saa hullutella historialla ja 
leikitellä faktoilla. Suomessa todentuntuisuus 
on kuitenkin ollut perinteinen historiallista 
taideteosta arvottava tekijä. Erityisen herkkiä 
virallisen totuuden taiteelliselle tarkastelulle 
ovat olleet sotaa sivuavat teokset. Tuskin ku-
kaan kuitenkaan syyttää Puhdistuksen suoma-
laisvetoisia tekijöitä Viron historian häpäise-
misestä – teoksessa pienen maan selviytymis-
tarinaa ei ole tarkoitus kyseenalaistaa, vaan 
tuoda siihen kotirintamanäkökulma. 

Yhteisesti jaetut teokset luovat yhteistä 
tarinaa. Ne voivat olla jopa edellytys kollektii-
viselle menneisyydelle. Antti Ahmala on to-
dennut, että Väinö Linnan jälkeen Oksanen 
on ehkä ainoa Suomessa laajasti luettu kirjai-
lija. Erikoista on, että hänen aiheensa ovat lä-
hinnä virolaiskansallisia. Kumpaan yhteis-
kuntaan Puhdistus on sitten ulkokirjallisena 

KO K e M U s KO K e M U s

 ilmiönä vaikuttanut enemmän? Ainakin teos 
on auttanut suomalaista yhteiskuntaa käsitte-
lemään omia suomettumisen ja sukupuolittu-
neen väkivallan aiheuttamia traumojaan.  
Virossa teoksen vastaanotto on taas ollut risti-
riitaista: joidenkin kriitikoiden mukaan se an-
taa maan historiasta yksipuolisen negatiivisen 
kuvan. Koko kansallisen menneisyyden kysy-
mystä on vaikea sivuuttaa, kun puhutaan suo-
malaisvoimin toteutetusta Viroa käsittelevästä 
teoksesta. Elokuviin mennessäni annoin kui-
tenkin Puhdistukselle mahdollisuuden univer-
saalina teoksena.

Ohjaaja Antti J. Jokisen elokuvatyyli on 
suoraa. Se, mikä romaanissa pystyi olemaan 
viitteellistä, tulee elokuvassa suoraan silmil-
le. Miljöökuvaus on aidontuntuista babushka-
mökistä punaisten lyhtyjen alueisiin. Jokisen 
vahvuus on näyttävissä kohtauksissa ja hen-
keäsalpaavissa hidastuksissa. Aiemmin The 
Residentin ohjannut ohjaaja sekoittaa Puhdis-
tuksen murhakohtauksiin kauhuelementtejä. 
Loppuratkaisussa näkyy jopa hieman Holly-
woodia: Vaikka viimeinen kohtaus noudatte-
lee romaanin päälinjaa, elokuvan katsoja saa 
osakseen toivoa ja sukurakkautta.

Zaraa esittävän Amanda Pilkkeen ole-
muksessa on sopivasti pelokasta varsamai-
suutta. Dialogissa viaton uteliaisuus ja jopa 
lievä teinimäisyys ovat kuitenkin auttamat-
tomasti falskeja. Laura Birnissä on tarpeek-
si voimaa näyttämään nuoren Aliiden irra-
tionaalinen rakkaus ja peloton päättäväisyys. 
Hän ja vanhaa Aliidea esittävä Liisi Tande-
felt ilmentävät taitavasti tarinaa, jossa petok-
sellisuus ja olosuhteiden pakosta toimiminen 
sekoittuvat.

Elokuvamuoto antaa Puhdistukselle entis-
täkin laajemman yleisön, minkä Oksasen teos 
ansaitsee. Jokinen ei kuitenkaan kykene hyö-
dyntämään romaanin piileviä trilleriaineksia,  
joten elokuva tuskin saavuttaa vastaavanlaista  
menestystä kuin Stieg Larssonin Millennium 
-trilogian ruotsalaisfilmatisoinnit. Yhteis-
työssä virolaisten ja venäläisten elokuvan-
tekijöiden kanssa elokuvaan oltaisiin voitu  
saada autenttisuutta ja uutta näkökulmaa. 
Kansainväliseksi mestariteokseksi yltäminen 
ei silloin olisi ollut mahdotonta. Nyt elokuva-
sovitus vaikuttaa, jollei perinteisessä mielessä 
kansalliselta, niin ainakin kotikutoiselta.

Katja Korva

puhdistus

suomi 2012

Ohjaaja: Antti j. jokinen

pääosissa: laura Birn, liisi Tandefelt,  

Amanda pilke, peter Franzén

Kesto: 125 min
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H A A s TAT T e lU

K un avaan Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran kirjallisuusarkiston 
oven, odotan, että vastaan iskevät 
pimeys, pöly ja vanhojen homeis-

ten papereiden haju. En voisi erehtyä pahem-
min. Tila on valoisa ja moderni. Arkistotutki-
ja  Tarja Soiniola nauraa erään kirjailijan va-
littaneen, ettei arkisto ollut lainkaan kuten 
hän odotti: ”Täällähän valot sattuu silmiin ja 
tuulee niin että tukka lähtee!” 

sks on vuonna 1831 perustettu tieteellinen 
seura, jolla on laaja kirjallisuus- ja kulttuuri-
historiallinen arkisto. Kirjallisuusarkisto on 
toiminut itsenäisenä osastona vuodesta 1971. 
Säilössä on kirjailijoiden ja kirjallisuudentut-
kijoiden omia arkistoja eli heidän kirjeenvaih-
toaan, käsikirjoituksiaan ja henkilökohtaisia 
papereitaan koulutodistuksista ja lääkärinlau-
sunnoista alkaen. Joukossa on myös yksityisiä 
valokuvia ja kirjailijoiden äänityksiä. 

Tarja Soiniola painottaa, ettei arkisto ole 
kirjasto. ”Kerran eräs asiakas tuli ja sanoi,  
ettei vielä tänään ota mitään mukaan ja minä 
vain kohteliaasti hymyilin”. Oikeasti asiakas 
ei koskaan ota mitään mukaan. ”Yksi valoko-
piointikerta voi vanhentaa kaksikymmentä 
vuotta paperin ikää, ja joka ikinen peukalon-
hieraisu tuhoaa tietoa.” Alkuperäiskappalei-
den sijaan asiakkaat käyttävät mikrofilmejä  
ja nykyään myös digitaalisia versioita.

Arkistonmuodostuksella on SKS:ssa lä-
hes 200 vuoden historia. Meille luvataan näh-
täväksi yksi arkiston varhaisista helmistä, 
mutta odotukseni eivät ole kovin korkeat, kun 
arkistosihteeri Merja Nevalainen tuo eteeni 
tavallisen ja mitättömän näköisen sinisen pah-
vikotelon. Nyt ollaan kuitenkin jonkin suuren 
äärellä. Kotelosta paljastuu vanha, nahkakan-
tinen kirja, jonka nimilehdelle on kirjoitettu 
kiemuraisella käsialalla Kalevala. Siis Kaleva-
la!  Se aito ja alkuperäinen, jonka Elias Lönn-
rot kirjoitti käsin palattuaan runonkeruumat-
koiltaan reppu täynnä lappuja. 

Vanhoja arkistoaarteita saattaa yhä löytyä 
kotien vinteiltä, ja Soiniolan mukaan esimer-

kiksi osa Arvid Järnefeltin arkistosta päätyi 
vasta viime vuonna SKS:n suojiin. Sen muka-
na oli useampi Juhani Ahon teksti, jotka kir-
jailija itse oli antanut luettavaksi Arvidin äi-
dille Elisabetille. Niiden joukossa oli muun 
muassa Rautatien varhainen käsikirjoitus. 

Nykyään arkistomaailma on muutokses-
sa, koska yhteydenpito on erilaista kuin en-
nen. Soiniolan mukaan enää ei kirjoiteta kir-
jeitä, joissa kerrotaan pitkän aikavälin tapah-
tumista, vaan lähetellään päivittäin pikku 
tekstiviestejä. ”Yritämme sanoa kirjailijoille,  
että tulostakaa sähköpostinne. Kun vaihtaa 
postiohjelmaa, kaikki katoaa”, Soiniola ker-
too. Monet nykykirjailijat ovatkin alkaneet 
tuoda arkistojaan talteen. 

Yksityisarkistoissa on paljon henkilökoh-
taista aineistoa kuten meheviä henkilökohtai-
sia kirjeitä. Voiko kuka tahansa sitten mars-
sia sisään ja saada ne nähtäväkseen? Soiniolan 
mukaan se riippuu siitä, onko materiaali sul-
jettua vai julkista. Ja vaikka aineisto olisikin 
julkinen, paikalle ei toivota juorulehtiä. ”Ker-
ran toimittaja teki vähän ikävän jutun kirjaili-
jasta ja sukulaiset veivät aineiston pois”, Soini-
ola kertoo. Joskus sukulaiset vaativat koko  
aineiston sulkemista, jolloin sitä ei katso edes 
henkilökunta. ”Mutta parempi ottaa niin-
kin, koska muuten aineisto hajautuu viidel-
le lapselle ja päätyy parin sukupolven pääs-
tä roskiin.”

Entä ovatko opiskelijat tervetulleita tutki-
maan? ”Totta kai! Pyrimme siihen, että kaik-
ki kirjallisuudenopiskelijat kävisivät tutustu-
massa arkiston tarjoamiin mahdollisuuksiin.”  
Soiniola harmittelee, että pitkään on ollut 
trendinä tutkia vain painettua tekstiä,  
vaikka esimerkiksi käsinkirjoitetut luonnok-
set ja versiot voisivat olla kiinnostavia kohtei-
ta. ”Sukupolvi toisensa jälkeen tutkii samat 
aino kallakset ja tulenkantajat. Täällä olisi  
vähän muutakin”.

Taika Martikainen
 

unohdeTTu AArreAiTTA
SKS:n kirjallisuusarkistosta voi löytää lempikirjan 

alkuperäisluonnoksen tai nykyrunoilijan sähköpostit.
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Eräänä vihaisena loppukesän päivänä harrastin itsekritiikkiä 
ja tulin siihen tulokseen, että olen vuosien varrella taantunut 
mitä tulee romanttiseen kanssakäymiseen. Selvittääkseni, pi-
tääkö havaintoni paikkansa, hahmottelin päiväkirjaani listan 
kaikista elämäni ihastuksista. Muistin ensihätään 60 nimeä. 
Tämä tarkoittaa noin 2,5 ihastusta per elinvuosi ja vaikka nimi-
en määrä ensin järkytti, totesin lopulta että se on melko koh-
tuullinen, nuori nainen kun voi helposti olla ihastunut yhtä  
aikaa liikkasijaiseen, luokkakaveriin ja Aki Sirkessaloon. 

Listan ensimmäinen on Joonas. Olimme tarhakavereita.  
Joonas tuo mieleen Harry Pottereiden Dobby-tontun; ruttui-
set raparperinlehtikorvat ja lautasmaiset silmät. Joonaksel-
la oli rillit ja hän oli kiltti ja kiva. Minua kiusattiin koska pussa-
sin Joonasta kuin Kauniissa ja rohkeissa. Meidän väliimme tuli 
aika: hän meni ekalle kun minä menin eskariin. 

Toinen satunnainen poiminta listalta on Tero. Olimme 
kimpassa ala-asteella. Hänellä oli juuri sellaiset housut jotka 
kuului olla (kalliit) ja hänenkin silmänsä olivat dobbymaisen 
levällään. Teron vanhemmat äänestivät Kokoomusta mikä  
aiheutti minulle jatkuvasti päänvaivaa. 

Minä jätin Teron. Tero oli pelaamassa korttia ja ystävä ni 
marssi kertomaan väistämättömän: Se ei halua sua enää.  
En halunnut, koska hän ei rakastanut minua oikeista syistä ja 
koska kokoomuslaisuus kieltämättä riivasi. Tero huoritteli mi-
nua jonkin aikaa mutta nykyisin moikkaamme kadulla oikein 
iloisesti. Tero on hyvä tyyppi, eikä feministi minussa kavahda  
tippaakaan kun sanon, että sietääkin huoritella jos toinen ei 

tuon enempää viitsi nähdä vaivaa ihmissuh-
teen päättämiseen. Käyttäydyin raukkamai-
sesti ja hän vastasi siihen parhaan kykynsä 
mukaan.

Merikapteeni on listani Dobbyista se, 
joka paitsi näytti siltä että veti steroideja, 
myös todennäköisesti veti niitä. Joimme yh-
dessä pirtua Laatokan rantakallioilla ja sou-
dimme, hän minun edessäni ja alasti. Meri-

kapteenilla oli pitkä öljykangas-
takki ja hänen henkensä haisi 
ja maistui säilykekalalle ja hän 
on mahdollisesti kaunein mies 
jonka ikinä olen tavannut, ste-
roideja tai ei. Erityisen kauniin 
hänestä ja meistä tekee se, että 
kansallisuus, fyysinen välimatka ja kielitaito 
tulivat väliimme.

Suurin osa listani ihastuksistani on yk-
sinkertaisesti hiipunut. Se ei ole vakavaa vaan 
kuuluu asiaan ja kaikenlaisiin ihmissuhteisiin, 
myös minun ja tarha-Joonaksen romanssiin. 

Vaivautumisen ja uskaltamisen välil-
lä on kuitenkin ero. Ja uskalluksen puuttees-
ta listani kärsii jos mistä. Sen annan itsel-
leni anteeksi, että en ole uskaltanut myön-
tää olevani ihastunut. Tämä siksi että mies-
makuni on kehno ja on todennäköistä että 
raukka maisuus on pelastanut minut monel-
ta lapsukselta. 

Mutta se suututtaa että uskalluksen puu-
te on estänyt minua sanomasta päin naamaa, 
että nuori mies, en halua olla sinun kanssasi. 
Kyllä viidesluokkalaisella nuorella naisella pi-
tää olla sen verran henkistä kanttia että uskal-
taa jättää poikaystävänsä ihan itse ja jossain 
muussa tilanteessa kuin kesken korttipelin.                                 

– Ja vastuu kasvaa iän myötä. Olen ollut 
useasti tilanteessa, jossa minulle on loppujen 
lopuksi aika sama. Huomio huomio: rakkaut-
ta eikä aikaa saa tuhlata, etenkään toisen ai-
kaa! Ihan sama kuinka pahat kiintymyssuh-
detraumat itsellä on, ihan sama kuinka kiirei-
nen tai laiska on, ihan sama kuinka hyvää sek-
siä kaksi toisilleen yhdentekevää ihmistä har-
rastavat, tuhlaaminen ei käy laatuun!  

Kesäisen itsekritiikkipäiväni kulmakivi oli 
Marja-Liisa Vartion romaani Tyttö kuin tyt-
tö, mies kuin mies (1958). Siinä mies viettelee 
nuoren naisen ja vie tämän neitsyyden, jonka 
seurauksena tyttö tulee raskaaksi ja jää asiaan-
kuuluvasti yksin. Luin 30 ensimmäistä sivua 
epätoivosta uikuttaen, koska koin olevani juu-

ri niin säälittävän inhimillinen 
ja vietävissä kuin romaanin tyt-
tö, jossa sentään on jonkin ver-
ran ytyä. Tajusin että olen vali-
tettavasti ollut kaikissa ihmis-
suhteissani kykenemätön suo-
raselkäisyyteen kaikkinensa ja 

että opettelen olemaan miellyttämättä vasta 
nyt. Useimmiten olen yrittänyt olla tyhmem-
pi tai älykkäämpi kuin oikeasti olen. Tai ru-
mempi tai kauniimpi. 

Joonaksen kanssa tein oikein kun pussa-
sin kuin Brooke, vaikka muut nauroivat. Vii-
meksi tein viisaasti, kun lakkasin tuhlaamasta 
toisen ihmisen aikaa ja lähdin. Väliin mahtuu 
liuta alisuoriutumista. Lainaan Suomen Bob 
Dylania Topi Sahaa: ”Kai mä samat virheet 
toistaisin jos saisin vielä koittaa uudestaan.” 
En ole siis taantunut, olen ollut keskinkertai-
nen kaiken aikaa. 

Ai niin. Listallani ei ole yhtäkään mies-
tä, joka olisi ollut kanssani yhtä aikaa yliopis-
tolla, ainakaan samassa tiedekunnassa. En 
voi luonnolleni tai maulleni mitään. Jos voi-
sin itse päättää, ihastuisin saman vuosikurs-
sin edustajaan ja lähettäisin luennolla kirje-
lapun vanhojen ala-asteaikojen tyyliin. Sii-
nä pyydettäisiin kimppaan ja siihen vastattai-
siin ujolla nyök -käyksellä ja sitten sitä suudel-
taisiin menemään laitoksen bileissä ja tanssit-
taisiin hitaita teknon tahtiin ja hönkäiltäisiin 
toisen korvaan. Samaan hengenvetoon heitän 
haasteen kaikille niille, jotka kokevat olevan-
sa kykeneviä tällaiseen toimintaan. Minusta 
Helsingin yliopisto kaipaa ennen kaikkea li-
sää juoruilua ja punastumisia, eikä akateemi-
sista epäonnistumisista johtuvia punastumi-
sia lasketa. 

Maaret Launis

KO lU M N i

tyttö kuin brooke, 
mies kuin dobby

Helsingin 
yliopisto kaipaa 
ennen kaikkea 

lisää juoruilua ja 
punastumisia.

Minua 
kiusattiin 

koska 
pussasin kuin 
Kauniissa ja 

rohkeissa.
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Muistot ovat luukkuja tässä päivässä. Tämä päivä on pinta. Joskus tör-
mään luukun reunaan. Sen voi ohittaa kompastumatta. Joskus lankean. 
Kuopat voivat olla syviä, niiden reunat liukkaat ja niiden muoto muut-
tuu aina, kun niihin putoaa. Joskus voin käydä kuopassa, jossa olin tois-
ten kanssa. Omat yksinäiset käynnit muuttavat yhteistä kuoppaa, maa-
laan seiniä mieleni mukaan, nojaan valitsemiini paikkoihin, kulutan ja 
vääristän tilaa. Toiset saattavat käydä samassa paikassa, istua hetken 
omilla paikoillaan, nähdä kaiken toisin. 

Yritän pysytellä pinnalla. Joudun väistelemään. Joskus pinta on vah-
va kuin kantohanki. Siinä kelpaa kulkea reippaita askelia, varmana. Jos-
kus se on irrallisia jäälohkareita, melkein verkko, kaikki luukut auki. 
Railo voi yllättää milloin vain. Saan olla tarkkana. Törmäilen reunoi-
hin. Kompastelen. Vaikka pääsisin yhden ylitse, lankean toisesta avo-
naisesta luukusta sisään. Siellä sitten olen. Ei sen puoleen, monesti siel-
lä on oikein mukavaa. Juon teetä ihmisten kanssa, jotka siellä kävivät. 
Poltamme kynttilöitä. Tai nuotiota. Sen äärellä laulamme, tarinoimme, 
paistam me makkaraa. Nuotion äärellä teemme aina tilaa useammalle, 
tiivistämme. Eikä laulu keskeydy siitä. Joku vain työntää makkaraansa 
lähemmäksi, kuumimpien hiilloskohtien ylle. 

Joistakin kuopista avautuu yllättäviä maisemia. Ajan pyörällä maise-
man halki ja minulla on hiki. Aurinko paistaa ja minulla on teepaita ja 
pyöräilyhousut ja uusi maastopyörä, koekäytössä. Heinäsirkat sirittävät 
ojanpientareilla. Maantie lävistää ennen kokematonta seutua. Näen leh-
miä. Olen kaupunkilainen. Kaikki tämä on minulle ihan uutta. Olen 14 

N O v e l l i

vuotta, kaukana kotoa. Olen pyöräillyt 100 kilometriä, omilla jaloillani. 
Saan auringonpistoksen, heikottaa. Juon pullosta lämmennyttä vettä. 

Joskus olen lapsi. Minulla on olkalaukku ja isojen tyttöjen mokka-
kengät. Kävelen asuinalueemme tärkeää tietä, sitä tietä, jonka varrel-
la on koulu ja lähikauppa ja jota pitkin pääsee toiseen kauppaan, jos-
sa meillä on tili ja postiin ja pankkiin ja R-kioskille, josta voi ostaa irto-
karkkeja. Ja rannallekin sitä tietä pääsee ja monille kavereille. Moni ka-
veri asuu kaduilla, jotka poikkeavat siltä tieltä. Ne ovat risteäviä teitä. 
He eivät juuri koskaan tule risteykseen, tai vieraile toisissa kortteleissa, 
minua lukuun ottamatta kaikki toiset lapset pysyttelevät omilla teillään. 
Ihan risteyksessä asuu yksi kaveri, mutta heille en enää mene, koska ker-
ran varastin hänen linkkuveitsensä. 

Olen pukeutunut isojen tyttöjen vaatteisiin. Vastaantulijat katsovat 
minua. On kesä ja minulla on mokkasaappaat, liian isot. Ne lompsuvat. 
Minulla on paha mieli. Olen tapellut äidin kanssa. Äiti on vihainen. Var-
maan siitä, että olin taas karannut. Ohitan risteyksen, josta alkaa katu, 
jonka varrella on meidän kotimme. Koti tuntuu olevan kaukana ja äiti 
siellä, näkymättömissä. Kadulla kukaan ei sano mitään. Olen mäen pääl-
lä, ohitan koulun ja kaupan. Kävelen alas mäkeä, sen tytön talon ohi, 
jolta varastin linkkuveitsen, kävelen korttelin ympäri. Kun palaan kotiin, 
äiti kuulee minut eteisestä, raottaa ovea. – Vai sieltä sää nyt tuut, hän sa-
noo painokkaalla äänellä. Hän sanoo, ettei siitä tule mitään, että kuljen 
niin kuin mustalainen. Tiedän, mitä hän tarkoittaa. 

Kaikkialla mihin astun, on aina preesens. Valkoinen pinta on minul-
le joskus konditionaalia.  Konditionaali on liukas, vaarallinen aine, jos-
ta kotona varoitettiin. Se tekee tien liukkaaksi, kaatuilen pinnan pääl-
lä enkä etene. Joskus sen käyttö kiellettiin, mutta rajoitukset eivät pitä-
neet sitä kurissa. Joskus sitä valuu luukuista sisään ja siellä se sitten mu-
hii ja yrittää vaihtoehtoisia tiloja, uusia käytäviä luukkujen välillä. Mut-
ta luulen ja toivon, että konditionaali on aine, joka haihtuu ajan kans-
sa. Että hyväksyy niin kuin kaikki oli, niin kuin kaikki meni, sen, miksi 
kaikki on tuleva.   

Leena Aunio, 2005

muistoja
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Hänen silmissään on liekki liian 
kovalla enkä minä muista vetää 
henkeä, yksi vihainen sana ja  
putoan vuosikymmeniä. Voin  
pahoin, mies televisiossa avaa  
vyönsä, joka vitsaa säästää se  
lastaan vihaa. Jokainen reikä on 
tyhjä kohta, pala kadonnutta  
helminauhaa ja jos sinä kosket  
vielä minuun,  minä   tapan  sinut,  
kuiskaa Nukkumatti  ja  katoaa  
mustaan  pyörteeseen.  Punainen   
aurinko  nousee,  nalle vajoaa  
jäihin,  minä   olen  näkymätön   
varjoeläin,  kuihtunut  läiskä  
tapetissa, jäädyn yhä  uudelleen  
kauppajonossa parkkihallissa  
kapakassa nurkkaan ajetun  
eläimen raivolla etsien pakotietä  
asetta mitä tahansa. Katson  
kumaraan painuvaa selkää,  
hiljalleen voimistaan hiipuvaa,  
eikä minulla ole antaa  
anteeksiannon unohdusta meille  
kummallekaan, vaikka minä sinua  
kuinka lapsen ehdottomuudella  
rakastan. Jokainen isku kuin  
hidastettu oppitunti ihmisyydestä,  
en tahdo nähdä sitä katsetta enää  
koskaan. Suuri nielaisee pienen  
eikä kipu ole mitään, kauhu on 
satunnaisia homepilkkuja  
paahtoleivässä, häpeään rikottuja  
rajoja, unohdusta, ojanpientareen  
rentunruusuja, kaikki hyvin.  
Onnellisen perheen isin tyttö,  
avannosta nostetun nallen  
refleksit, väistelee olemattomia  
iskuja, sisuskalut mädäntynyttä    
sahanpurua,    niin    mustaa.

T. Hallimäki
Erämaa taipuu (julkaisematon)

On vuosi 1986 ja Tšernobyl yltää lapsenmaailmaani  
vain ohuina kangastuksina, häilyvänä uhkana  
huoneen seinillä. Kylkeni kasvaa kiinni isoäitini  
kylkeen, hänen elämänsä takertuu omaani kuin  
kärpäspaperiin ja voi mitä kaikkea kiltit tytöt  
oppivatkaan lupaamaan. Elämästä turpeat sanat  
laskeutuvat tärykalvoilleni, lakanakaapin tuoksuun  
imeytyvät lapsuuteni rauhaisat kesäyöt ja hevosajelut  
ja minä tiedän jo, miten ollaan lähellä tuntematta  
mitään. Katsokaa vaikka taivaan lintuja, ne eivät kylvä  
eivätkä niitä ja silti minun sormenpääni tietävät yhä  
hänen hiustensa tunnun. Teidän taivaallinen isänne  
ruokkii ne kaikki ja on kuin täällä tapettien 
rullautuessa seiniltä,  viel’ liikkuis  herran hymy  
vetten  päällä.

T. Hallimäki
Erämaa taipuu (julkaisematon)
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22 sofi Oksanen: Kun kyyhkyset katosivat
24 sami Hilvo: Rouva S
25 petri Tamminen: Rikosromaani
26 Maarit Turtiainen: Punainen paasto

kirJA-ArvosTeluT

Käkriäinen muistaa Jarmo Papinniemeä (1968 – 2012) lämmöllä  
ja kiittää arvokkaista opeista.
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pese kasvoiltasi 
identiteetti

sofi Oksanen:

Kun kyyhkyset katosivat.

Romaani, 366 s.

like, 2012. 

Miltä tuntuu yrittää turhaan kuurata kuole-
man hajua käsistään, syödä rotalla höystettyä 
jauhelihaa, säikähtää pienintäkin ääntä, luo-
da nahkansa aina tarvittaessa? Sofi Oksasen 
uusin romaani Kun kyyhkyset katosivat ker-
too Viron karusta lähimenneisyydestä. Natio-
nalismi yrittää pakottaa Viron kansalaiset sa-
maan muottiin. Identiteetistä tulee valinta, 
joka voi pelastaa tai uhata eloonjäämistä. Toi-
set pärjäävät soluttautumalla vihollisten rivei-
hin, toiset pakenevat varjoihin. Kaiken lopet-
tavaa pommiakin toivotaan.

Oksasen uusinta romaania on odotettu 
hartaasti. Odotuksia on luonut etenkin Oksa-
sen edellisen romaanin, Puhdistuksen (2008), 
huikea kansallinen ja kansainvälinen menes-
tys. Se on voittanut lukuisia palkintoja, muun 
muassa Finlandia-palkinnon vuonna 2008, 
sen käännösoikeudet on myyty yli 41 kielelle 
ja sitä on myyty Suomessa jo yli 200 000 kap-
paletta. Oksasen uusin romaani on kolmas 
osa Viron lähimenneisyyttä kuvaavassa kvar-
tetti -sarjassa, johon kuuluvat Stalinin lehmät 
(2003) sekä Puhdistus. Kvartetin uusin tulo-
kas ehti jo elokuun myydyimmäksi kotimai-

seksi kaunokirjaksi, vaikka se ilmestyi vasta 
kuukauden viimeisenä päivänä.

Romaanin tapahtumien taustalla on so-
dan miehityksistä kärsivä Viro kahden suur-
vallan hampaissa. Tarinassa liikutaan kahdel-
la aikatasolla. 40-luvun Virossa Neuvostolii-
ton puna-armeija vetäytyy tehden tietä Sak-
san Wehrmachtille, kunnes taas puna-armei-
ja taistelee vallan itselleen. Toisella aikatasolla 
eletään 60-lukua, Viron sosialistisen neuvos-
totasavallan aikaa. Sodan säälimättömyys tu-
lee esille etenkin vankileirien ja Siperian kyy-
ditysten myötä.

Kerronnassa oman äänensä saavat kuu-
luviin Edgar, Juudit ja Roland. Tosin kerto-
jan selville saadakseen täytyy yhdistellä ai-
neksia sieltä täältä palapelinomaisesti. Palape-
lin kokoaminen on paikoin uuvuttavaa ja vaa-
tii tarkkaavaisuutta. Lukija palkitaan oivalluk-
sin, kun kuva eheytyy vähitellen. Edgar ja Ro-
land ovat serkukset, joista kumpikin taistelee 
oman aatteensa puolesta. Toinen tavoittelee 
vapaata Viroa ja toinen omaa hyväänsä. Al-
kuun toisistaan huolta kantavista serkuksista 
tulee nopeasti vihollisia.

Romaani kertoo myös epäonnistuneesta 
avioliitosta. Tuore vaimo Juudit joutuu petty-
mään raskaasti: julkisesti kaikin tavoin malli-
kelpoiselta ihanneaviomieheltä vaikuttava Ed-
gar ei kiinnostu avioelämän intiimeistä puo-
lista laisinkaan. Avioliitto on naulinnut Juu-
ditin kelpaamattomuuden tunteeseen. Salaa 
leskeyttä toivova Juudit löytää kuitenkin kär-
simysten keskeltä myös naisellisen pehmeitä 
unelmia, joista osa toteutuu väliaikaisesti.

Juudit on kiinnostava hahmo, vaikka jää-
kin täysin Puhdistuksen Aiiden varjoon. Alii-
den hahmo on niin monitahoinen ja riipai-
sevan todellinen, että häneen kiintyy kuin 
omaan mummoonsa. Häneen verrattuna Juu-
dit jää vain nimeksi yhden romaanin sivuilla. 
Juuditin kiinnostavuus kumpuaa lähinnä hä-
nen kehityksestään miehiltä käskyjä ottavas-
ta sätkynukesta omapäiseksi naiseksi – mut-

ta kovalla hinnalla. Kun Juuditin hahmo on 
imetty kuiviin, otetaan esille uusi naishah-
mo Evelin. Tällainen strategia kummastut-
taa aluksi, koska se otetaan käyttöön vasta ro-
maanin loppupuolella. Epäilevä lukija saa ne-
nilleen, kun monimutkaisen henkilögallerian 
ja tapahtumavyyhtien välille vedetään lopulta 
punaiset viivat.

Suurimmaksi teemaksi hahmottuu yk-
silön selviytyminen poikkeusoloissa. Edgar 
Parts haluaa tehdä itsensä korvaamattomaksi 
aina kulloisellekin vallanpitäjälle. Hän muok-
kaa identiteettiään kameleontin tavoin miel-
lyttääkseen senhetkisten miehittäjien silmää-
tekevää johtokuntaa. ”Edgar nuolaisi biskviin 
kreemikoristeen hippuset vasemman käden 
sormistaan ja jatkoi 
harjoittelua kaapin 
edessä. Hän alkoi 
olla tyytyväinen 
uuteen minäänsä – 
hän oli vanhentu-
nut juuri sopivasti 
viime vuosien aika-
na, hän ei ollut enää poikanen.” 

Edgar peittelee vääriä yhteyksiään ja pa-
nostaa hyödyllisiin. Hän kirjoittaa Optimal-
laan Virolle historiaa, jonka tarkoituksena 
on kiillottaa Neuvostoliiton kruunua – to-
tuudesta viis. Puolelta toiselle loikkaaminen 
ei aiheuta Edgarille tunnontuskia. Hän kär-
sii vain jatkuvasta kateudesta suurmiehiä koh-
taan. Sellainen kun ei ikinä katso peilistä. Ed-
garin hahmo on kieroutuneisuudessaan ja 
korruptoituneisuudessaan romaanin herkul-
lisinta antia. Toisaalta se on myös surullisin-
ta: omalle itselle ei ole tilaa, jos haluaa selvi-
tä hengissä.

Monisyinen romaani edellyttää keskitty-
mistä. Henkilöhahmojen kytkökset ja tarinan 
kuljetus vaativat nopeaa lukutahtia – muuten 
hienovaraiset vihjeet ja yhteydet voivat jäädä 
huomaamatta. Pienten ja suurten arvoitusten 
kehityskuluissa on trillerimäisen jännittäviä 

aineksia, tosin hyvin hitaalla tempolla. Kärsi-
vällinen lukija voi kokea jopa kutkuttavaa jän-
nitystä. Romaanin hienouden tajuaa vasta sit-
ten, kun sen luettuaan saa muodostettua siitä 
jonkinlaisen kokonaiskuvan.

Tarinasta huokuu dualismi ja valintojen 
tekemisen vaikeus. Aina on vastakkain kak-
si puolta. Neuvostoliitto vai saksa. Oma hyvä 
vai yhteinen hyvä. Sankari vai antisankari. Oi-
kean ja väärän välinen raja hämärtyy monesti. 
Tarinan poikkeusolosuhteissa moraalisesti oi-
keat valinnat harvoin tukevat eloonjäämistä. 
Rolandin päiväkirjamerkintä kiteyttää hyvin 
romaanin suurimman teeman: ”Kun vapaus 
lopulta saapuu luoksemme, ne kaikki käänty-
vät patriooteiksi ja kuinka monta uutta san-
karia meillä silloin onkaan? Mutta kun isän-
maamme on vaarassa, ne samat ryömivät pol-
villaan ja menevät virran mukana, tarttuvat 
halpoihin syötteihin ja nuolevat itsensä pettu-
reiden joukkoihin, metsästämään veljiämme 
vain oikeudesta käyttää erityiskauppoja.”

Yhden romaanin kansien väliin mahtuu 
paljon aineksia, jotka on koottu hyvällä maul-
la ja pikkutarkalla viilauksella. Pienen maan 
kohtaloon kietoutuu monta koskettavaa elä-
mänkulkua. Kyyhkysten kulku johti miehit-
täjien parempiin suihin.

Noora Sällström

Omalle itselle 
ei ole tilaa, jos 
haluaa selvitä 

hengissä.
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Sami Hilvon toinen romaani Rouva S. on 
mystinen kertomus, jossa menneisyys ja 
nyky hetki sekoittuvat.

Amerikkalais-japanilainen Daniel saapuu 
Tokioon etsimään tuhat vuotta vanhaa käsi-
kirjoitusta. Hän on vuokrannut huoneen sala-
peräisen Rouva S:n luota. Tämän tytär Kaori 
tapettiin 25 vuotta sitten. Rouva S haluaa kos-
taa, Kaorin syyttömänä vankilaan joutunut ja 
sieltä juuri vapautunut poikaystävä Koichi et-
sii vain lohtua. Taustalla kulkee tuhat vuotta 
sitten Japanin hovissa tuoksuja sekoittaneen 
Nenen tarina.

Romaani koostuu lyhyistä luvuista, jois-
sa näkökulma vaihtelee Rouva S:n, Danielin, 
Koichin ja Nenen välillä. Kaikki muut pait-
si Daniel toimivat minäkertojina, minkä takia 
Daniel jää muita henkilöitä etäisemmäksi.

Hilvon esikoisromaanissa Viinakortti  
(2010) isoisän ja lapsenlapsen kohtalot kie-
toutuivat yhteen. Rouva S:ssä eri sukupolvien 
edustajien välinen samanlaisuus korostuu vie-
lä enemmän.

Kirjan takakansiteksti paljastaa turhan 
suoraan sen, mihin itse teksti hienovaraisem-

min viittaa: Daniel on jälleensyntynyt Kaori, 
itse asiassa myös jälleensyntynyt Nene. Näi-
tä kolmea yhdistää yliluonnollisen tarkka ha-
juaisti ja joutuminen eroon rakkaistaan. Da-
nielin kohdalla tarinan ei kuitenkaan tarvitse 
päättyä enää yhtä surullisesti.

”Jos armeliaisuuden jumalatar on arme-
lias, löydän tuoksusi ja sitten sinut. En välitä, 
vaikka siihen kuluisi tuhat vuotta. En välitä, 
vaikka kohtaisimme vain hetken ajan, koska 
ajalla ei ole merkitystä. Vain rakkaudella on”, 
Nene kirjoittaa.

Romaanin mielenkiintoisin piirre on juu-
ri sen rakentuminen vahvasti hajuaistin va-
raan. Vuosien väliset muistot siirtyvät haju-
jen kautta. ”Ensin lämpö tuo esiin pölyn, sit-
ten homeen ja jotain, joka tuoksuu samma-
leelta ja kaarnalta. Sitten vähitellen kuin va-
roen, lämpö tuo Danielin haistettavaksi käsi-
kirjoituksia kopioineiden kirjurien hien, epä-
toivon ja heidän epätoivoaankin mustemman 
musteen tuoksut.”  

Välillä kirjoittaja unohtuu esittelemään 
Kiotoa ja japanilaista kulttuuria turhan alle-
viivaavasti, melkein matkaopasmaiseen tyy-
liin. ”Tokyo on seuraava. Sen läheisyydessä 
on niin maailmankuulu ostosalue Ginza kuin 
keisarin palatsikin. Liikennekartoissa keisarin 
palatsi on merkitty vihreällä alueella.”

Kokonaisuutena Hilvo on kuitenkin luo-
nut elävän ja aidontuntuisen kuvan Tokiosta 
ja sen ihmisistä eri aikoina. Kieli on yksinker-
taista, mutta havainnoivaa. Japanilainen mil-
jöö saa tarinan yliluonnollisetkin piirteet tun-
tumaan yllättävän uskottavilta.

Tiia Kähärä

tuoksuja 
menneisyydestä

sami Hilvo 

Rouva s.

Romaani, 284 sivua

Tammi, 2012.

Lyhyen muodon ja lakonisen huumorin tai-
taja Petri Tamminen sijoittaa yhdeksännen 
teoksensa, Rikosromaanin, Pasilan poliisilai-
tokselle, jossa lähdetään selvittämään harvi-
naisen laajaa ja erikoista rikosvyyhtiä. Parras-
valoissa on komisario Vehmas, joka toisinajat-
televana poliisina ja keittiöfilosofina vie tari-
nan kauemmas käytännön rikostutkinnasta ja 
tuo lähemmäs ihmisyyden peruskysymyksiä.

Vehmas on tavallinen suomalainen mies, 
jolla monen muun kaltaisensa tavoin on oma 
kurjuutensa kestettävänä. Hän ailahtelee ma-
sennuksen eri sävyjen välillä, haluaa löy-
tää elämäntarkoituksen ja eksyy etsimään 
sitä myös konjakkipullosta. Jäljellä hänellä 
on vain työnsä, kollegansa Immonen ja edes-
menneen vaimonsa sairasteleva koira. 

Pakkomielteisen lailla hän jahtaa salape-
räistä rikollista, Ångströmiä, joka suututtaa 
suomalaisia keskellä harmainta vuodenaikaa. 
Mitään konkreettista rikosta Ångström ei tee, 
mutta yleinen pahanilmanlintu saa niin kir-
jastovirkailijan, TV-korjaajan kuin valtioneu-
voksenkin pois tolaltaan, vaipumaan pohjat-
tomaan ahdistukseen. Vesisade muuttuu rän-
näksi, tiet liukkaiksi ja lämpötila tipahtaa mii-

nukselle, mutta Vehmas ei pääse eriskummal-
lisen rötöstelijän kannoille, ennen kuin itse 
joutuu katsomaan oman elämänsä epäkohtia 
silmästä silmään.

Tammisen romaanissa suomalaiset kan-
santaudit pelko, ahdistus ja häpeä saavat 
konkreettisen kylväjän, kun todellisuudessa 
rikollisia olemme me kaikki. Päivänvaloaller-
giasta kärsivä Ångström on itse epätoivo,  joka 
pyyhkäisee ihmisten yli kuin kolea tuuli. Hän 
ei kestä auringonsädettäkään, vaan piiloutuu 
kevään tullen koloonsa ja jättää ihmiset koke-
maan taas jotain onnen tapaista.

Rikosromaanissa ei ole mitään ylimääräis-
tä. On samantekevää, mistä kohdasta kirjan 
aukaisee ja mitä kohtaa siitä lainaa, sillä jokai-
sella lauseella, kielikuvalla ja kohtauksella on 
yhtä paljon painavaa sanottavaa surkuhupai-
sasta suomalaisuudesta, ihmeellisestä ihmi-
syydestä ja antisankarihahmo Vehmaksesta.

Tammisen Rikosromaani on ironian kei-
noin toteutettu hitaampi, elämänmakuisempi 
ja arkisempi versio tavan dekkarista, mutta ti-
kittää loppua kohden vaativammin ja ajanku-
valleen uskollisemmin kuin genren perintei-
sempi edustaja. Pisteliäs huumori naurattaa ja 
osuu suoraan sydämeen, senkin uhalla, että se 
myös pilkkaa pikkumaisuuksiamme ja kään-
tää veistä kipukohdissamme. Tamminen kä-
sittelee ajan ilmiöitä Vehmaksen henkilöhah-
mon ja hänen pienen elämänsä kautta, tavalli-
sen ihmisen silmin. Ja juuri siinä piilee kirjan 
rehellinen viisaus.

Rosa Ala-aho

epätoivon 
otteessa

petri Tamminen:

Rikosromaani.

Romaani, 173 s.

Otava, 2012.
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KUTSU! 

Kotimaisen kirjallisuuden ainejärjestö Putkinotko ja yleisen kirjalli
suustieteen ainejärjestö Katharsis toivottavat teidät tervetulleeksi 
RUNOSOULIIN.

Keskiviikkona 14.11 ravintolassa STURE 21 klo 19 alkaen. Neljä 
esikoisrunoilijaa lukee vuorollaan ääneen runojaan. Esitykset arvioi  
nelihenkinen asiantuntijaraati ja Runosoulin voittaja valitaan runoili
joiden joukosta illan päätteeksi. Loppuillasta livemusiikkia esittää  
Tilhet, pajut ja muut duo.

Illan runoilijat: Virpi Alanen, Matti Kangaskoski, Robert 
Meriruoho ja Juri Joensuu. 
Raati: kirjallisuudentutkija ja kriitikko Mervi Kantokorpi,  
kriitikko Maaria Pääjärvi, Eveliina Laurila ja Helena 
Hakkarainen. 
Illan juontaa Erkka Mykkänen.
Liput 2 euroa.

Tuli&Savu on virkeä uuden runouden 
lehti, joka syväluotaa, keskustelee, 
vaikuttaa ja näkyy. Lehti on suunnattu 
kaikille runouden harrastajille. Se 
esittelee kotimaisen parhaimmiston ja 
mielenkiintoisimmat käännösrunoilijat. 
Lisäksi julkaistaan runokritiikkejä, 
esseitä ja artikkeleita.

T I L A U K S E T : 
www.tul i jasavu.net

2€

A R v O s T e lU T

Maarit Turtiaisen esikoisromaani Punainen 
paasto kertoo suomalaisesta Sadusta 1990-lu-
vun Istanbulissa. Satu on paennut idän suur-
kaupunkiin opiskellakseen siellä valoku-
vausta – mutta ennen kaikkea paetakseen 
menneisyyttään.

Aistikkaassa Istanbulissa Satu kulkee ka-
meransa kanssa ulkopuolisena tarkkailijana ja 
toisaalta turkkilaisten joukossa eläen. Hänen 
rakkaussuhteensa nuoreen Umutiin aukaisee 
hänelle ovet islamilaisen uskonnon salattujen 
verhojen taakse. 

Menneisyyttään Satu ei kuitenkaan pääse 
pakoon, vaan Istanbulissa Sadun on selvitettä-
vä perhe- ja parisuhteensa. Näissä ristiriidois-
sa Sadun pyristely irti suomalaisen lapsuuden 
kristillisestä kodista peilautuu turkkilaisen 
yhteiskunnan islamilaisuuteen. Romaani poh-
diskelee kiinnostavasti vapauden merkitystä 
kristin- ja islaminuskon kautta.

Punainen paasto tuo mieleen Anja Snell-
manin (ent. Kauranen) Tushkan (1983). Ro-
maaneissa suomalaisen naistaiteilijan nyky-
hetken levoton elämä idän suurkaupungissa 
muistuttaa menneisyyden ristiriidoista. Pu-
naisen paaston valokuvaajapäähenkilö Satu 

joutuu löytämään oman vapautensa ahtaiden 
elämäntapojen Istanbulissa, joka muistuttaa 
elävästi hänen ahdistavaa menneisyyttään.

Turtiaisen esikoinen on juonivoittoinen, 
runollinen ja dekkarimainen romaani, jonka 
 voi lukea puhtaasti viihteenä. Kerronnan ja 
henkilöhahmojen siirappimaisuus korostuu 
välillä liikaa, ja luo 1990-luvun realistiseen 
ajankuvaan särön epäuskottavuutta. Lukui-
sat juonet pysyvät kuitenkin kiehtovasti ka-
sassa ja tarjoavat viihdyttävän lukuelämyksen. 
Punainen paasto ei arkaile tarttua myöskään 
joskus tulenarkoihin aiheisiin uskonnoista ja 
kulttuurien kohtaamisesta. Juuri näistä levot-
tomuuksista Satu löytää lopulta vastauksen 
menneisyyden ja nykyisyyden dialogille,  
jota hän Istanbulissa itsensä kanssa käy.

Anni Kohvakka

istanbulin peili 
menneeseen

Maarit Turtiainen:

punainen paasto.

Romaani, 375 s.

WsOy, 2012.
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”Juha Itkonen tallettaa kirjoihinsa muistoja, jotka  
voisivat olla minun.” – savon sanomat 

Yhtä aikaa suuri ja intiimi sukupolvitarina, jossa ei ole 
kyse vain ajasta tai aikakaudesta, ei yhdestä perheestä 
kohtaloineen, vaan jostakin suuremmasta − jokaisen 
elämän ainutkertaisuudesta.

juha itkonen
Hetken hohtava valo

Aikamme suuri 
sukupolviromaani

otava.fi


