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pääkirjoitussisällys

Viidentenä lokakuuta kirjailija Marko 
Leinolla oli varmaan aika kurja aamu. 
Hänen uusi Saasta-romaaninsa lytättiin 
Helsingin Sanomissa poikkeuksellisen jyrkin 
sanakääntein. Arviossa kriitikko julistaa, 
ettei aio kuuna päivänä lukea trilogian muita 
osia, syyttää Leinon trilleriä moraalittomak-
si ja kyseenalaistaa lopulta sen olemassaolon 
oikeutuksen: ”Miksi on pitänyt kirjoittaa 
tällainen kirja?” Ainut kehu koskee teoksen 
nimeä, jonka kriitikko irvailee vastaavan 
sisältöä loistavasti.

Kuten täystyrmätyt taiteilijat toisinaan, 
Leino päätti puolustaa teostaan. Vastinees-
saan (HS 13.10.) hän ihmettelee, miksi 
kriitikko on päättänyt keskittyä yksinomaan 
pahastukseensa ja jättää Saastan juonen, 
tematiikan ja kerronnan esittelyn ja arvi-
oinnin kokonaan väliin. Leinon keskeinen, 
kriitikon työtä ja roolia yleisemminkin kos-
keva argumentti kuuluu: ”Kriitikolla, joka 
on lähtökohtaisesti sitä mieltä, että teoksessa 
käsitellään vääriä aiheita, pitäisi olla niin 
paljon moraalista selkärankaa, että kieltäy-
tyisi arvostelun tekemisestä.”

Ottamatta kantaa Saastan arvoon ja 
oikeutukseen tekee mieleni yhtyä Leinon 
pohdintaan kriitikon vastuusta ja harkin-
takyvystä – eritoten siksi, että samaisen 
kriitikon arvio Jaakko Yli-Juonikkaan 
Neuromaanista (HS 17.9.-12) herätti sekin 
aikanaan hämmästystä. Arviossaan hän 
ilmoittaa yksikantaan päättäneensä sivuuttaa 
romaanin ergodisen luonteen, kieltäyty-
neensä tempautumasta sen pyörryttävään 
valintojen ja harppausten sokkeloon ja luke-
neensa teoksen perinteiseen tapaan ”alusta 
loppuun ja sillä siisti”.

Onko tuo nyt ihan reilua? Saati järke-
vää? Tässä numerossa Käkriäisen kriittinen 
katse kohdistuu kritiikkiin. 

– Roosa
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keskellä kritiikkiä keskellä kritiikkiä

Teksti: Rosa Ala-aho

Kirjallisuuskritiikki pitää lukijat ajan tasalla siitä, mitä 
kirjamaailmassa tapahtuu. Se voi toimia mainoksena 
teokselle ja sen kirjoittajalle, mutta aina arvion kirjallinen 
anti ei miellytä. Kirjailijalle kritiikki saattaa olla myös 
arvokasta palautetta ja oikeutus kirjoittamiselle. 

Kritiikki herättää tunteita, keskustelua ja kysymyksiä. 
Näiden äärelle pysäytimme kolme kirjailijaa.

Keskellä kritiikkiä

Hesarin kritiikki jännittää
Voitettuaan Otavan Pentti Saarikoski 
-kirjoituskilpailun Tua Harnosta (s. 
1984) tuli kevään 2013 esikoiskirjailija. 
Ne jotka jäävät otettiin positiivisesti vas-
taan ja romaani tuntui ottavan paikkansa 
kilpailun voittajana. Harno opiskelee 
dramaturgiksi Teatterikorkeakoulussa ja 
kertoo työstävänsä nyt elokuvakäsikir-
joitusta.

”Kilpailun voitto tuntui käynnistävän 
uran. Se oli merkki itselle, että on oikeal-
la tiellä. Mutta kun julkaisupäivä lähes-
tyi, koin, että kirjan pitäisi nyt lunastaa 
palkintoasemansa. Kirjan ilmestymisen 
aikoihin luin kaikki kritiikit, jotka sain 
käsiini.

Ehkä tämän teoksen kohdalla kritiik-
kien suurin merkitys oli totuttautuminen 
julkiseen arviointiin. Kirja tulee myös 
olemassa olevaksi kritiikkien kautta. 
Kukaan ei tiedä kysyä tuntemattoman 
esikoiskirjailijan kirjaa, ellei edes jokin 
lehti ole siitä kritiikkiä julkaissut. 

Tunnetasolla kritiikki ravistelee 
kirjailijaa, mutta uskon silti, että kritiikit 
ilmiönä merkitsevät lukijoille enemmän. 
Viisas, uusia näkökulmia avaava arvio 
voi syventää ja rikastaa lukukokemusta. 
Mutta siinä missä lukija voi ottaa kritiikit 
mukaan lukemiskokemukseensa, kirjai-
lijan on pystyttävä kirjoittamaan niistä 
välittämättä.

Eniten minua ärsyttää, jos kritiikki 
on vaikeaselkoinen ja kriitikon väite 
hukkuu pitkiin, hankaliin lauseisiin ja 
viittauksiin. Ja kyllä, teoksestani kir-
joitetuissa kritiikeissä oli myös selkeitä 
virheluentoja.  Mutta kaiken kaikkiaan 
kokemus kritiikeistä on ollut vielä aika 
lempeä.  Pelkään, että jonain päivänä 
kohdalle osuu se murskakritiikki, vaikka 
tajuan, että se kuuluu tähän ammattiin ja 
joskus niin käy.

Eniten pelkäsin ja jännitin Hesarin 
kritiikkiä. Se tuli omaan eteiseen, se oli 
pakko kohdata. Tavasin sen pariin ottee-
seen hermostuksissani, ennen kuin osasin 
arvioida, oliko sävy kiittävä vai moittiva. 
Yksi ihanimmista oli puolestaan Turun 
Sanomien juttu. Tuli olo, että jes, ainakin 
joku tuolla ymmärtää!

Positiivinen palaute on tuntunut 
hyvin helpottavalta. Olin epävarma 
kirjallisesta äänestäni, ja teilaavat kom-
mentit olisivat voineet mykistää pitkäksi 
aikaa. Nyt tuntuu jotenkin oikeutetum-
malta kirjoittaa lisää.”

Tuli olo, että jes, 
ainakin joku tuolla 

ymmärtää!
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keskellä kritiikkiäkeskellä kritiikkiä

Minulle varmaan jännittävin paikka oli 
ensimmäisen romaanini Hesari-kritiikki, 
joka olikin sitten ihan positiivinen.

Useimmat lehtikritiikit ovat ylimal-
kaisia ja pintapuolisia. Tämä on yleinen 
havaintoni, joka siis koskee muitakin 
kuin omia teoksiani. Kriitikon työ on 
vaativaa: tarvitaan hurja lukeneisuus ja 
harjaantuneisuus sekä poikkeuksellisen 
hyvät taidot sanallistaa se, mikä yksittäi-
sissä teoksissa on olennaista, merkityk-
sellistä ja arvokasta tai arvotonta. 

Lisäksi kritiikkien elintila kaventuu 
lehdistössä koko ajan. Toimitusten pääl-
likköportaissa suhtaudutaan taidearvi-
ointiin jonkinlaisena elitistisenä touhu-
na. Kriitikoita saatetaan jopa patistaa 
kirjoittamaan ”lukijaystävällisesti” ja 
”ihmisläheisesti”. 

Aiemmin minulla oli tapana ajatella, 
että jos teostani kehutaan, niin kyse on 
aina hyvästä kritiikistä. Nykyään olen 
toisella linjalla. Ymmärtämätön, tyh-
jänpäiväinen kehu voi olla joskus pahin 
loukkaus.

Sellaista tilannetta ei ole vielä eteen 
tullut, että teokseni olisi tyystin sivuu-

Ymmärtämätön kehu 
voi olla loukkaus
Tommi Melenderin (s. 1968) tuotan-
toon kuuluu niin romaaneja, esseitä kuin 
runokokoelmiakin. Romaani Ranskalai-
nen ystävä oli Finlandia-palkintoehdok-
kaana vuonna 2009. Hänen viimeisin 
teoksensa, esseekokoelma Yhden hengen 
orgiat (2013), pureutuu kirjallisuuskysy-
myksiin. Melender tunnetaan myös kir-
jallisuusblogistaan Antiaikalainen, jossa 
hän ruotii suorasanaisesti ajankohtaisia 
aiheita, myös kirjallisuuskritiikkiä.

”Olen ehtinyt kirjailijanurani aikana 
lukea monien eri kriitikoiden arvioita 
teoksistani. Useinkaan ei ole käynyt niin, 
että arvioissa tavoitettaisiin ne tasot, jot-
ka minä miellän olennaisiksi. Toki sekin 
voi olla valaisevaa, jos kriitikko onnistuu 
löytämään teoksistani jotain sellaista, 
mitä en välttämättä ole tajunnut niissä 
olevan. Tällaista on kuitenkin sattunut 
aika harvoin.

Kritiikeillä on tietysti merkitystä 
siinä, millaiseksi teosteni vastaanotto 
muodostuu, millainen on niiden saa-
ma ”julkinen tuomio”. Tässä mielessä 
erityisen suurta painoarvoa on Helsingin 
Sanomien kritiikeillä.

Kirjallisuuskritiikki on eräs kult-
tuurijournalismin laji. Olen vahvasti 
sitä mieltä, että sen kohderyhmänä ovat 
lukijat eivätkä kirjailijat. Mitä selvemmin 
tämän periaatteen mukaan toimitaan, sitä 
parempi niin kriitikoiden kuin kirjailijoi-
den kannalta.

En siis ajattele kritiikkejä lukiessa-
ni, että ne olisivat tekijälle suunnattua 
palautetta. Joskus kehuva kritiikki voi 
laukaista onnentunteen, mutta siitä ei 
lopultakaan ole kauheasti hyötyä kirjaili-
jantyön kannalta.

Kritiikillä on varmasti erityisen pal-
jon merkitystä kirjailijoille uran alkuvai-
heessa. Jokainen toivoo saavansa ”hyvän 
lähdön” ja kriitikoiden suopeus on tär-
keää, vaikka esimerkiksi teosten myyn-
tilukuihin ylistävät arviot eivät vaikuta-
kaan niin paljon kuin usein kuvitellaan. 

Arvioissa tavoitetaan 
harvoin ne tasot,

jotka minä miellän 
olennaisiksi.

tettu tärkeimmillä kritiikin foorumeilla. 
Se olisi toki ikävää. Harva kirjailija myy 
hyvin, ja jos huonon myynnin lisäksi 
tulee myös täydellinen hiljaisuus krii-
tikoiden taholta, alkaa helposti usko 
rapautua, ellei kirjailijalla itsellään niin 
ainakin hänen kustantajallaan.”

Kun julkisuuskuva 
näkyy kritiikissä

Miki Liukkonen (s. 1989) voitti J. H. 
Erkon kirjoituskilpailun vuonna 2009, 
minkä jälkeen häneltä on julkaistu 
runokokoelmat Valkoisia runoja (2011) 
ja Elisabet (2012). Kriitikot maalailivat 
Liukkosesta runotaivaan uutta kirkasta 
tähteä, mutta nuori kirjailija päättikin 
hypätä prosaistin saappaisiin. Uunituo-
re esikoisromaani Lapset auringon alla 
ilmestyi WSOY:ltä lokakuussa 2013.

”Pyrin lukemaan valtaosan teoksis-
tani kirjoitetuista kritiikeistä. Haluan 
tietää, kuinka teokseni otetaan vastaan 
ja mitä niistä sanotaan. Myös se, millaisia 
uusia tulkintoja kriitikko esittää kirjoi-
tuksistani, on mielenkiintoista. Joskus ne 
ovat sellaisia, joita en itse ole tullut edes 
ajatelleeksi.

Vaikka olen tähän mennessä saa-
nut pääasiassa kiittelevää kritiikkiä, en 
paheksu tai vähättele negatiivisemman-
kaan palautteen merkitystä. Yritän ottaa 
kaikesta opiksi ja pyrkiä kehittämään 
kirjoittamisessani niitä osa-alueita, joita 
en hallitse tai joissa on petraamisen 
varaa. 

Toki kritiikeillä on merkitystä myös 
lukijoiden kannalta. Esimerkiksi esi-
koisestani Valkoisia runoja julkaistiin 
paljon kritiikkejä, ja ensimmäinen painos 
myytiin jo kuukaudessa loppuun. Toinen 
kokoelmani Elisabet taas meni jostain 
syystä kritiikiltä vähän ohi, eikä se men-
nyt kaupaksi läheskään niin hyvin.

Monesti teoksistani kirjoitetussa 
kritiikissä huomio on kiinnittynyt liiaksi 

julkisuuskuvaani. Jopa puolet kritiikistä 
on voinut keskittyä vain persoonaani. 
En ole törmännyt vastaavaan oikeastaan 
kenenkään muun kohdalla.

Kriitikon asenteellisuus minua koh-
taan ihmisenä ei saisi vaikuttaa kirjoitet-
tuun arvioon. Se on mielestäni väärin ja 
epäammattimaista.

Vaikka kirjailija olisi täysi mulkku, 
ei se silti tarkoita, ettei hän voisi kir-
joittaa mitä kauneinta ja jumalaisinta 
tekstiä. Enkä puhu nyt itsestäni. Ernest 
Hemingway oli kuulemma tosi ärsyttävä 
tyyppi, samoin Arthur Rimbaud. No 
joo, entä sitten?

Mieleen on jäänyt Kaltiossa ilmesty-
nyt lyttäävä kritiikki Valkoisista runoista. 
Kriitikko vaikutti jotenkin poikkeuksel-
lisen vihamieliseltä kokoelmaani kohtaan 
haukkuen samalla jopa WSOY:n, joka 
kuulemma ”oli julkaissut vain kokoelman 
muistiinpanoja”. 

Odotan mielenkiinnolla, millaisia 
arvioita juuri ilmestynyt Lapset auringon 
alla saa. On jännittävää nähdä, miten 
proosatekstini otetaan vastaan, kun olen 
profiloitunut niin vahvasti runoilijaksi.”

Vaikka kirjailija olisi 
täysi mulkku, 

voi hän silti kirjoittaa 
mitä kauneinta tekstiä.

6 7



kriitikon muistelmia kriitikon muistelmia

Ensimmäisen arvosteluni kirjoi-
tin Siulaset-lehteen. Siula oli tuolloin 
suomen ja sen sukukielten ja kotimaisen 
kirjallisuuden opiskelijoiden yhteinen 
ainejärjestö ja Siulaset siis myös kirjalli-
suudenopiskelijoiden lehti. 

Elettiin 1970-luvun loppua. Huo-
masin heti, että kriitikontyö on minun 
alaani. Pidän kovasti lukemisesta. 
Minusta oli hienoa, että sain kustantajalta 
ilmaiseksi uunituo-
reen kirjan ja saatoin 
kaikessa rauhassa 
vetäytyä lukemaan 
sitä. Luin huolellisesti 
ja nautiskellen, vaikka 
toisaalta tuskin maltoin odottaa, että pää-
sen kirjoittamaan teoksesta ja kertomaan 
mielipiteeni siitä koko maailmalle.

Olin ”kova lukeen”, kuten meillä 
Pohjois-Hämeessä sanottaisiin, eikä nel-
jästi vuodessa ilmestyvä Siulaset pitkään 
riittänyt julkaisukanavakseni. Kirjoitin 
siis jutun ja lähetin sen Oulussa ilmesty-
vään Kaltioon. Niin minusta tuli Kaltion 
kriitikko. 

Kärsimättömänä ihmisenä kaipasin 
kuitenkin aikakauslehteä nopeampaa 
kanavaa, päivälehteä. Selasin sanoma-
lehtiä ja päädyin siihen, että Suomenmaa-
lehdessä tarvitaan kriitikkoa. Lehdessä 
oli toki ennestään Suomen suurin kult-
tuuritoimittaja Leo Stålhammar – tosi 
iso mies – mutta hän oli kovin työllistet-
ty ja näytti kirjoittavan arvostelunsa ns. 
työekonomisesti (muutama rivi tekstiä, 
sitten pitkä sitaatti jne.).

Minusta tuli Keskustan pää-äänen-
kannattajan Suomenmaan kriitikko. Olin 
innoissani. Minua elähdytti ajatus, että 
jossakin maaseudun ahdasmielisellä 
kepulaisalueella asuu nuori tyttö (kaunis, 
tietenkin), joka janoaa hengenravintoa ja 
on kiinnostunut kirjallisuudesta. Onnek-
si hänen kotiinsa tulee Suomenmaa, jonka 

tyttö sydän pamppaillen hakee postilaa-
tikosta kolmen kilometrin päästä. Siitä 
lehdestä tyttö saa lukea minun arvoste-
lujani, jotka tuovat tytölle hänen kaipaa-
maansa henkistä ravintoa ja avartavat 
hänen mielikuvituksensa piiriä.

Tultuani armeijasta kirjoitin sosiaa-
lipsykologi Erving Goffmanin ajatuk-
sista kiinnostuneena esseen ”Havaintoja 
armeijasta” ja tarjosin sitä Parnassoon. 

Päätoimittaja otti jutun 
ja teki ehdotuksen, jonka 
sanamuodon muistan 
hyvin: ”Miten olisi pieni 
kriitikon ura?” Siitä 
pitäen olen muutamia 

taukoja lukuun ottamatta ollut Parnasson 
kriitikko.

Muutaman vuoden kuluttua soitti Me 
naisten päätoimittaja. Minusta tuli Me 
naisten kriitikko.

Nyt olivat asiat hyvin: minulla oli 
monta julkaisukanavaa. Me naisiin saa-
toin kirjoittaa ihan lyhyitä juttuja, Suo-
menmaahan vähän pitempiä ja Parnassoon 
aika laajojakin. Tämmöinen asetelma 
työllisti aika tavalla, mutta innostus antoi 
voimia ja asuntolaina antoi lisämotivaa-
tiota. Kirjoittamieni arvostelujen määrä 
nousi ensin kymmeniin, sitten satoihin, 
meni yli tuhannen. Lienen kirjoittanut 
yhteensä 1500–2000 arvostelua, tarkkaa 
määrää en tiedä. 

Ensimmäiset kymmenen vuotta 
kriitikkona olin sitä mieltä, että kirjalli-
suus on hyvää ja kaunista ja tämä seikka 
on kerrottava kaikille. Olin vähän kuin 
lähetyssaarnaaja, joka vie evankeliumia 
pakanamaihin. Varsinkin Me naisten krii-
tikkona jouduin kuitenkin arvostelemaan 
paljon ja kaikenlaista kirjallisuutta. Siinä 
tilanteessa huomasi väkisinkin, että kaik-
ki kirjallisuus ei ole hyvää ja kaunista.

Nyttemmin asenteeni on realistinen, 
joskus ehkä jopa kyyninen. Suurin osa 

Lienen kirjoittanut 
yhteensä 1500–2000 

arvostelua.

Kriitikon muistelmia
Teksti: Lasse Koskela

ilmestyvästä kirjallisuudesta on aina 
keskinkertaista jukerrusta. Vuoden kir-
jasadosta on kahdenkymmenen vuoden 
kuluttua markkinoilla pari teosta. Enin 
osa kirjoista on kertakäyttötavaraa, 
joka unohdetaan muutamassa vuodessa 
– emmekä menetä siinä unohduksessa 
mitään korvaamatonta. En enää tunne 
tarvetta olla kirjallisuusevankeliumin 
lähetyssaarnaaja. Jos kirjallisuus ei ilman 
minun puurtamistani pysy pystyssä niin 
olkoon sitten pysymättä.

Yli kolmenkymmenen kriitikko-
vuoteni aikana moni asia on muuttunut. 
Nimekemäärä on kasvanut, mutu-perus-
tein höystetty kirjaesittely on paljossa 
korvannut ammattimaisen kirjallisuus-
kritiikin. Pyörää keksitään sekä kirjalli-
suudessa että kritiikissä yhä uudelleen, 
kun historiallinen perspektiivi on hämär-

tynyt. Kirjallisuus näyttää menettäneen 
erityisasemaansa julkisuudessa ja kirjasta 
on tullut osa loputonta mediavirtaa. Kau-
nokirjallinen teos, blogikirjoitus, tviitti 
ja juoru alkavat olla samalla viivalla: nii-
hin kiinnitetään huomiota satunnaisesti 
ja ylimalkaisesti. Jokasyksyiset nerot 
kyllä löydetään jokaisena kirjasyksynä, 
mutta heidän neroutensa elää syksystä 
joulumarkkinoille.

Kuulostaako kyyniseltä? No, ei 
nykytilanne sentään täysin onneton ole. 
Luen edelleen paljon. Pidän kirjallisuu-
desta. Hyviä kirjoja ilmestyy edelleen. 
Parituhatta kirjaa arvostelleen silmissä 
tosin sensaatiomaisen hyviä kirjoja on 
vähemmän kuin kaksi kirjaa arvostelleen 
silmissä. Mutta yhä niitä on. Minunkin 
kelpaa lukea ja arvostella – entistä vali-
koivammin kuitenkin.
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muuan lukija

Aimo 61 v.
En ole varma, minkä ikäisenä opin 
lukemaan, kenties kansakoulun ensim-
mäisellä. Pikkupoikana luettiin lentä-
misaiheisia Korkeajännitys- ja Siivet- sekä 
villiin länteen sijoittuvia Pecos Bill 
-sarjakuvalehtiä, myös suomalainen Jerry 
Cotton oli suosittu. Perheelläni ei ollut 
varaa tilata kyseisiä lehtiä, mutta niitä 
vaihdeltiin Maaninkavaaran kylän poiki-
en kesken. Kävimme salaa keskikoulussa 
olleen isoveljeni laukulla tutkimassa, 
oliko siellä uusimpia numeroita. Kaikki 
veljeni eivät olleet yhtä innostuneita 
lukemisesta – en tiedä, mistä kipinä on 
minuun tullut. 

Kylässä oli kirjasto, josta tuli myö-
hemmin lainattua Alistair MacLeanin 
jännitystarinoita. Luettiin myös Esa 
Anttalan kaukopartiotarinoita. Luku-
harrastustani ei kielletty, vaikka van-
hempani olivat uskovaisia eikä maallisen 
kirjallisuuden lukeminen varsinaisesti 
kuulunut heidän oppeihinsa.

Kahdenkymmenen tienoilla löysin 
Kalle Päätalon, joka on edelleen 
lempikirjailijoitani. Koillismaa-sarja 
on kuvitteellisempi, kun taas Iijoki on 
realistisempi. Niissä on sujuvaa kerron-
taa ja loistavia ihmishahmoja. Murre on 
samankaltaista kuin mitä synnyinseu-
duillani puhuttiin. Toiset sanovat, ettei-

vät jaksa lukea Päätalon kirjoja kymmen-
tä sivua enempää, mutta itse olen lukenut 
ne kaikki ja aion lukea uudelleenkin. 
Jokaisen tulisi mielestäni lukea Kunnan 
jauhot, jotta ymmärtäisi, kuinka vaikeaa 
elämänmeno pohjoisessa on voinut olla 
verrattuna tähän päivään.

Pysäyttävä teos on ollut Mika Wal-
tarin Sinuhe egyptiläinen, jonka olen 
lukenut kolmesti. On hienoa, kuinka 
uskottavasti suomalainen kirjailija on 
kyennyt kuvaamaan muinaista Egyptiä, 
jonka elämäntapa poikkesi varmaan 
suuresti nykyisestä länsimaisesta. 

Viimeksi luin Khaled Hosseinin Ja 
vuoret kaikuivat. Siinä oli hyvää kerron-
taa. Parhaillaan luen Dan Brownin 
Infernoa, jossa on paljon aineksia salaisine 
symboleineen ja taideaarteineen. Se vaa-
tii ajatuksen kanssa lukemista. Kauno-
kirjallisuuden lisäksi luen historiallisia 
teoksia, elämäkertoja ja poliitikkojen 
muistelmia.

Hyvässä kirjassa on selkeät lauseet, 
eikä sitä lukiessa tarvitse koko ajan palata 
taaksepäin. Tarinan on oltava elävä ja 
aiheen mielenkiintoinen. En pidä vaikea-
selkoisista kirjoista, joissa on liian pitkiä 
lauseita. Huonon kirjan tunnistaa siitä, 
että se jää kesken.

Teksti: Katja Korva
Kuva: Karri Lehtinen

runo

Katu, jonka varrella asun
on suuri kello
hämmästyttävän säännöllinen

Ratikka kulkee kappaleen matkaa sitä pitkin
vihreän viisarin hidastetun räpsäisyn lailla
ääni samankaltainen
kuin Kreikassa vuorilla 
maankamaralla aurinkokunnalle aikaa näyttävä 
raskas kiviviisari, jota jokin suuri vaivatta raahaa

Numero 32
radiojuontaja, elänyt kauan, 
ruskea ja kurtistunut
nähnyt lukemattomia aikoja itse auringon kanssa
astuu useasti päivässä ulos ovestaan 
ja nojaa lämpimään kiviseinään
takaisin sisään, uudelleen ulos
yhtä kaikki työssään edeten
eikä kelloni jätätä

Numero 34
kaksi hyvin samankokoista naista pujahtavat ulos tupakalle
yhtäaikaisesti
yhtäkkisesti, ovat kuin käki
istuvat vierekkäin portaalle
toisen tukka on lyhyt ja pystyssä
toisella on raidalliset polvisukat

Kaiken salliva virta juoksee pysähtymättä
kuljettaen kirjoa 
asfalttia rytmikkäästi käveleviä hahmoja
mies selkä kumarassa, pitkä ja jotenkin hutera
hartiat lysyssä
liehuva kaulahuivi, sylissään puun kanto 
kasvot ovat kapeat ja silmät hipovat nenää

ja minä joka näen joka päivä 
on jopa hauska ajatella
olevani jonkun viisari tai käki

Aino Vähäpesola
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opi käyttäytymään! opi käyttäytymään!

Teksti: Taika Martikainen

Nykynuoriso on kelvottomampaa, laiskempaa ja typeräm-
pää kuin koskaan. Tämä peli ei enää vetele: Käkriäinen päätti 
ryhtyä taisteluun tapain turmelusta vastaan. 

Koska toimitus kuuluu kokonaisuudessaan kadotettuun 
sukupolveen, päätimme antaa äänen todelliselle auktoriteetille, 
joka iskee ja sivaltaa sinne minne pitää. Opi käyttäytymään! 
Hyvän käytöksen ohjeita koulunuorisolle on nimettömän tekijän 
helmi, joka on päivätty elokuulle 1923. 

Olipa tekijä kuka hyvänsä, hän tunsi nuorison kaikki kujeet 
ja kolttoset perin juurin. Käkriäinen kokosi neuvoista antoi-
simmat pähkinänkuoreen. Tunnista itsesi ja koveta veltostunut 
moraalinen selkärankasi! Tuoreinta tapakritiikkiä yhdeksän-
kymmenen vuoden takaa, ole hyvä:

Rakkaat lapset!
Te kuulette usein sanottavan: ”Kuinka viehättävä ja hyvä-

käytöksinen tuo henkilö onkaan, on sula virkistys ja nautinto 
olla tekemisissä hänen kanssaan!”

Sievät tavat kuuluvat poikkeuksetta kaikille – niin porvarille 
kuin sosialistille, niin miljoonien omistajalle kuin pienelle puut-
teen lapsellekin. Tässä suhteessa voivat kaikki lapset olla yhtä 
rikkaita ja saman arvoisia, jos vain itse tahtovat.

Taskunne eivät saa olla mitään varastohuoneita, mihin kaiken-
näköistä törkyä kootaan. Se pilaa taskun ulkomuodon ja likaa 
sen sisältä.

Harjatkaa hampaanne huolellisesti sekä etupuolelta että 
takaa! 

Eivät ainoastaan korvat vaan myös korvain taustat ovat joka 
päivä puhdistettavat. 

Ette missään tapauksessa saa näyttää tyytymättömiltä ja 
pahantuulisilta, niin kuin muutamat lapset tekevät, kun aamul-
la heräävät. He esiintyvät unisina ja rähmäisinä, pörröisinä ja 
vetelinä, niin että heitä on oikein ikävä katsella.

Te ette olekaan tuollaisia. – – Auringon säteet kimmeltävät 
silmistänne, elämänhalu loistaa kasvoiltanne ja kaikesta näkee, 
että toivotte olevanne kaikille hyödyksi ja iloksi. Te hymyilet-
te kaikille ja kaikki hymyilevät teille ja näyttävät onnellisilta 
nähdessään teidät.

Teidän on itsenne pidettävä huolta siitä, että ajoissa – s. o. 
ei liian aikaisin, mutta vielä vähemmän liian myöhään – alatte 
valmistautua koulumatkalle. Läksyt ovat jo edellisenä päivänä 
luetut, vihot ja paperit pinottuina.

Älkää juosko kadulla kuin sekapäiset tai tyrkkikö vastaan-
tulijoita, kuten huonosti kasvatetut, holtittomat lapset tekevät. 

Älkää kiivetkö aidan yli, jos lähettyvillä suinkin voitte löy-
tää portin tai veräjän.

Älkää jättäkö mitään ravitsevaa ruokaa syömättä yksistään       
siinä mielessä, että sitten täytätte tuon tyhjäksi jääneen kohdan 
ainoastaan jälkiruualla. 

Älkää olko ahneen näköisiä, jos näette sisälle tuotavan 
jotain herkkuanne.

Jos jossakin näkyy pölyä, niin älkää menkö painamaan sinne 
sormienne jälkiä tai kirjoittelemaan sinne mitään.

Jos tapetti on irti seinästä tai vähän rikki, älkää suinkaan 
menkö nykäisemään sitä kokonaan irti. 

Pöytäliinan tai akkunaverhojen tupsuilla ei saa leikkiä tai 
letitellä niitä.

Vastatkaa vain siihen, mitä teiltä kysytään. Mutta silloin 

Opi käyttäytymään!

Myös Kielikeskuksen 
luennoilla klo 08.00!

Pätee myös UniCafessa.

Älä edes pikkuveljesi 
HOAS-solussa!

Siisteydestä

Aamulla

Ruokapöydässä

Kylässä
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opi käyttäytymään!

onkin vastattava selvään ja ystävällisesti – ei änkyttäen, mutis-
ten, karkealla äänellä tai ruumistaan lieron tapaan väännellen, 
kuten jotkut lapset tekevät silloin kun jotain kysyvät tai toiselle 
vastaavat.

Karttakaa sopimattomia sanasutkauksia ja n.s. muoti-sanoja 
kuten ”morjens”, ”metka”, ”kiva”, ”vitsikäs”, ”juksata”.

Leikkiessänne älkää käyttäkö karkeita sanoja – te kyllä 
tiedätte minkälaisia sanoja minä tarkoitan – sellaisia, joita ette 
sovi sanoa äidin, isän tai opettajien kuullen. – – Siitä ei pääse 
mihinkään, että karkea sana kuuluu vielä paljoa raaemmalle ja 
julkeammalle tytön suussa kuin pojan.

Älkää käyttäkö tuhkatiheään vieraskielisiä eli lainasanoja 
osoittaaksenne oppineisuuttanne. – – Semmoinen vaikuttaa 
kovin naurettavalta.

Taipuisa, pehmeä, syvä ääni tai iloinen, raitis, heleä kuin 
kirkkaasta lähteestä soliseva vesi, panee ehdottomasti sydä-
memme nopeammin lyömään ja me ajattelemme jännitettyinä: 
kukahan tuolla mielenkiintoisella tavalla puhuu? Tahtoisinpa 
nähdä hänet!

Tai sitten kuulemme yksitoikkoisen, karkean ja paksun, tai 
terävän, kimeän, lörpöttävän äänen – ja me ajattelemme: voi 
voi, ettei tuolla ihmisellä vain olisi minulle jotakin asiaa!

Oletteko joskus tavanneet tai tunteneet pojan tai tytön, joka 
alinomaan kertoo, mitä hän on tehnyt, miten heillä kotona on 
kaikki komeata ja mainiota, miten paljon hänellä on leikkikaluja 
ja kauniita vaatteita ja miten hän saa vaikka mitä, jos hän vain 
pyytää vanhemmiltaan? 

Kunpa he edes tyytyisivät pysymään tosiasioissa, mutta 
usein he keksivät omasta päästä juttuja, joissa on tuskin siteeksi 
totta ja joissa he itse esiintyvät suurenmoisina sankareina – – .

Suurisuisia karttaa kernaasti, sillä he ovat sietämättömiä.

Teistä en tiedä, rakkaat lukijat, mutta ainakin tämän jutun 
kokoaja tunsi monessa kohdin pistoksen omassatunnossaan. 
Toisaalta tuntui, kuin joku olisi lyönyt kättä vuosikymmenten 
takaa: “Älä huoli, ihan totta se on. Nuoriso on aina rappiolla. 
#Kadotettu sukupolvi -23”

Ehkä annamme kuitenkin viimeisen sanan uupumattomalle 
oppaallemme:

On hyvin uhkarohkeata mennä antamaan varttuneemmalle 
nuorisolle käyttäytymisohjeita, joiden pitäisi olla päteviä kai-
kissa eri tilanteissa. Elämän moninaisuus on siksi arvaamaton, 
ettei voi sokeasti seurata jotain “etiketin” sääntöä, vaan täytyy 
aina vedota omaan terveeseen vaistoonsa ja tahdillisuusaistiinsa. 

“Itsetehty pasta par-
vekkeella kasvavasta 
basilicasta ja oman 
pihan lähiluomutomaa-
teista! Jälkiruokahu-
najan kerään tietty ite! 
NAM!”

arviot

Arviot alkaa tästä+ ”somettaa”, 
”parhautta”, 
”akvöördein keissi 
ever”…

Puhetavasta

Kerskaamisesta
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Metakritiikki
Teksti: Pauli Tapio 

Johannes Lahtinen: 

Alku, eli 4 ½ miljoonan vuoden rakkaustarina. 

Romaani, 175 s.

Gummerus, 2013.

Tämä Johannes Lahtisen esikoisromaanin arvostelu jäi 
keväisestä Parnassosta pois melko satunnaisesta syystä. 

Kritiikki on mitä normaalein. Se käsittelee teosta, joka ei 
herättänyt minussa suuria intohimoja puolesta eikä vastaan. 
Olen kouluttanut itseäni tällaisia juttuja tekemällä, arvioimalla 

kirjoja, joita en koe mitenkään omikseni ja joista minulla ei ole mitään erityistä hen-
kilökohtaista tarvetta sanoa mitään. Uskon oppineeni harkintaa ja oman mielipiteen 
tasapainottamista.

Mutta olen ajat sitten alkanut epäillä, että itselle sivullisten asioiden ominaislaadun 
pohtiminen pelkän rahan ja kokemuksen takia on mahdotonta ja ennen pitkää omat 
hyvät tarkoituksensa hajottavaa. Se tuntuu työltä toisin kuin (kritiikkien) kirjoitta-
minen parhaimmillaan. Siis työltä, jota ei tehdä itsensä vuoksi, tavalliselta, siltä miltä 
trukin ajaminen varastolla joskus: nautintoa tuotti käytäntö, ei merkitys.

Koska tämä Parnassosta pois jäänyt kritiikki on niin tyypillinen eikä siinä ole 
mitään erikoisen hyvää tai huonoa, lisäsin sen oheen valaisevan kommentaarin, jossa 
availen nykyaikaisen 3500 merkin kirjallisuuskritiikin ominaisuuksia ja ongelmia. 
Ehkä siitä on joillekin hyötyä, minusta ainakin oli mukava perehtyä tekemisiini.

Hulvaton evoluutio, kauhea edistys

Parnasso julkaisi tästä tekstistä toisen kritiikin, joka ei ollut 
tämä minun tekemäni. Sen otsikko oli: ”Nopeutettu evoluutio”. 
Se oli myös yksi minun aikaisemmista vaihtoehdoistani. Ehkä 
se osoittaa, ettei teos herätä kriitikoissa kauhean vaihtelevia 
käsityksiä. Joka tapauksessa kyseessä on ns. ’hillopurkkiotsik-
ko’, kuten eräs toimittaja minulle kertoi. Kaiketi se tarkoittaa 
sitä, että informaatiota on otsikossa liikaa ja se on ilmaistu 
käsittämättömässä, liiskatussa muodossa. 

Satiiri on perinteisesti ollut kirjallisuudenlaji, joka suuntaa kär-
kensä kohti ajankohtaista turhuutta, joutavaa edistystä ja näiden 
tuottamaa yleistä tapainturmelusta. Tässä mielessä Johannes 
Lahtisen esikoisromaani Alku, eli 4 ½ miljoonan vuoden rakkaus-
tarina on varsin perusteellinen pieni teos.

Ensimmäinen kappale on hauskinta kirjoitettavaa. Juttu on 
hyvä aloittaa jollakin yleisellä näkemyksellä, joka ei suoraan 
liity teokseen. Kaunokirjallisesta tai esseistisestä ideavarastosta 
voi ottaa irrallisen ajatuksen, joka tavalla tai toisella resonoi 
kirjoitettavan jutun aiheen kanssa. Jokin näennäisen etäinen 

ajatus voi tiiviiseen tekstiin heitettynä saada aikaan oivalluksia 
ja paljastuksia, ja juuri ensimmäisessä kappaleessa irtioton voi 
vielä tehdä, koska jutulla ei vielä ole etenemislogiikkaa.

Valitettavasti yllä oleva esimerkki on tässä suhteessa 
kelvoton. Se kertoo, mihin lajiin teos sijoittuu, ja on tavallaan 
opettavainen.

Toisaalta yksinkertaisista perusasioista aloittaminen on aina 
mielenkiintoista. Näin: kriitikko aloittaa puun (tiedon metafo-
ra) juurelta ja lähtee kiipeämään ylös. Tällöin hänen nousuaan 
on helppo seurata (voi katsoa, miten hän asemoi jalkansa, mille 
oksalle nousee ja niin edelleen – laajenna metaforaa kuten itse 
haluat). Huonompi vaihtoehto: kriitikko aloittaa puun lat-
vasta ja hyppää alas. Tällöin hän katkaisee jalkansa tai vielä 
pahempaa. Tuloksena on joka tapauksessa käsittämätön sotku, 
pahennus ja poru.

Se alkaa hetkestä, jolloin puusta laskeudutaan ja ihmissuku 
haarautuu apinoista erilleen. Tällöin pyörähtää käyntiin Aata-
min ja Mitokondrio-Eevan parisuhde, josta ihmisyyden pitkä 
kehitysprosessi on saava alkunsa.

Toinen kappale on tässä lyhyt. Tämä ei ole välttämätöntä, 
mutta se on usein ytimekkyyden sivutuote. Sanot omin sanoin, 
mistä teoksessa on kyse. Myöhemmissä kappaleissa et voi tätä 
ajatusta juuri enää muuttaa, sillä se antaisi ristiriitaisen vaiku-
telman. Tästä alkaa myös vallankäyttö, sillä luonnehdinta on 
väkisinkin pelkistävä ja yksinkertaistava. Tekijän tarkoitus 
omalle teokselleen syrjäytyy, ja tilalle tulee kriitikon tarkoitus, 
joka on aivan yhtä monimutkainen, alhainen ja pyyteellinen 
kuin tekijälläkin (parhaiten tämä näkyy teilauksissa). Se vain 
on huonommin perusteltu, koska kriitikolla on vähän tilaa. 
Tästä eteenpäin enin osa jutusta on taideteoksen kirjoittamista 
uudelleen ei-taiteelliseen, mutta funktionaaliseen, analyyttiseen 
metamuotoon. Tästä alkaa myös arvottaminen, erityisesti siinä 
tapauksessa, kun kriitikolle on muodostunut vahva mielipide.

Kirjan alkupuoli esittelee taiteen, kielen ja älykkyyden 
kaltaisten sisäsyntyisten asioiden kehitystä varsin nokkelin 
lyhkäisin kertomuksin. Ne ovat hiottuja, mutta irti toisistaan – 
ne esittelevät ja esittelevät eivätkä muodosta laajempaa koko-
naisuutta. Yksi luku, ”Kirjakieli”, tuntuu olevan suorastaan eri 
kirjasta peräisin.

Vapaus vähenee edelleen. Loppu tekstistä on käytettävä 
kahden ensimmäisen kappaleen väitteiden laajentamiseen, 
yhdistämiseen ja perustelemiseen. Tämän prosessin myötä 
kehittyy kolmas väite, joka on luonteeltaan arvottava. Ensim-
mäisen kappaleen väite muodostaa perustan arvottamisen 
subjektiiviselle osalle, toisen kappaleen väite muodostaa 
perustan sen objektiivisuuteen pyrkivälle osalle. Kuten tämän 
jutun ensimmäisestä kappaleesta näkyy, ei minulla subjektii-
vista särmää juuri ollut. Sen sijaan minulla on keskeisesti esiin 
nostettu genremääritelmä, jota vasten teosta luen. Sekin on 
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tärkeä näkökulma, mutta jos siihen jää roikkumaan, on vaaras-
sa sokaistua näkemään (sokaistua näkemään!) vain sen, mikä 
teoksessa on tyypillistä. Tarkoitus on kuitenkin päinvastainen 
– pitää nähdä erityistä.

Jälkipuolen edistysaskeleet, raha, laki ja sota, ovat ainakin 
Aatamin mielestä täysin kelvottomia, ja kantaisän jupinasta 
muodostuu teoksen varsinainen jännite. On harmi, että se syn-
tyy niin myöhään, alkupuolen pitkittyneiden ilotteluyritysten 
jälkeen. Lahtinen ei nimittäin ole hulvaton. Sen näkee hänen 
proosastaankin, joka on enimmäkseen taidokkaan hirtehistä ja 
siksi ärsyttävää, koomisuuteensa tukehtuvaa.

Arvottaminen alkaa tässä näköjään toden teolla. Limitän 
toisiinsa kehua ja moitetta. Erehdyn sanomaan implisiittisesti, 
millaisen teoksen toivoisin lukeneeni sen epätäydellisen teks-
tin asemesta, joka minulle on annettu. En näköjään ole kovin 
tyytyväinen. Vaikka subjektiivisuus tekstin pinnasta uupuukin, 
näkee kyllä, että se on taustalla, järkeilyni sanelevana var-
joisana eminenssinä... Eihän kriitikon reaktio ole vähemmän 
eläimellinen kuin muiden vaan paljon eläimellisempi, koska hän 
sattuu pitämään valitsemaansa taidetta niin vietävän tärkeänä. 
Minullakin on selkeä ymmärrys siitä, millaista kirjallisuus voisi 
olla, miltä se voisi tuntua. Sittenpä olen jatkuvasti pettynyt, kun 
se ei kuitenkaan sellaista ole. Yllä sanon, että teos ei ole sillä 
tavalla hauska kuin minä haluaisin. Se on vahinko sekä minun 
että kirjan kannalta. Ja jos tämä mielipide ei olisi niin epäkriit-
tinen ja huonosti perusteltavissa, en kiertelisi vaan sanoisin sen 
suoraan. 

Mutta kun teksti paikoitellen ja etenkin loppua kohden 
sekoittuu vakavampiin, lyyrisempiin sävyihin, alkaa kerronta 
todella vetää. Aivan lopuksi ihmiset keksivät sodan ja tunnelma 
synkkenee perusteellisesti. Teoksella on siis hallittu kaarensa, 
jonka nousu ehkä vain on liian loiva.

...ja tässä vahvistus yllä kirjoittamalleni. Löydän teoksesta 
sen, mitä itse siitä etsin, ja nostan löytöni keskiöön ohi tekijän ja 

teoksen muun sisällön. Kuinka kliseisesti olenkaan sen ilmais-
sut: verbillä ”sekoittua”. Ei kuitenkaan ole niin, että kritiikissä 
tulisi kliseitä ehdoin tahdoin välttää. Päinvastoin: koska tällai-
nen kritiikki ei ole kaunokirjallinen teksti, ei sen funktio voi 
olla puhtaan poeettinen, vaan sen on syytä noudattaa tiettyjä 
konventioita. Konventioihin kuuluu tiettyjä fraaseja, jotka teke-
vät tekstistä järjellä ymmärrettävän. Tietysti on parasta, jos voi 
kirjoittaa järjellä ymmärrettävää tekstiä tuoreesti, sortumatta 
yhteenkään fraasiin. Sellainen vaatii joko vaivaa ja kypsyttelyä 
tai rämäpäisyyttä. Lahtisen kirjan kanssa minulla ei ollut aikaa 
pitkään kypsyttelyyn.

Lahtinen nojaa muuten tieteeseen ja toisinajatteluun, mutta 
hän on kuvannut miehen mieheksi ja naisen naiseksi. He ovat 
Marsista ja Venuksesta ja vanhat vitsit kerrotaan miljoonanteen 
kertaan. Tämäkin epäsuhta kuvaa sitä tasapainovirhettä, joka 
teoksessa on: aikansa yritettyään naurattaa kirjailija huomaakin 
pystyvänsä enempään.

Moitteista huolimatta tarkoitan siis, että Alku on hyvä kirja.
Kritiikin keskivaihe on sen kontrolloiduin piste. Siinä toteu-

tuu se kolmas väite, jota alussa aletaan rakentaa. Keskivaiheen 
jälkeen voi jo hajauttaa huomiotaan, olla epäileväinen, speku-
loida.

Pidän näistä kahdesta kappaleesta. Ensimmäinen on röyh-
keä, moralisoiva, suivaantunut ja ylemmyydentuntoinen. Niin 
on jälkimmäinenkin, mutta lisäksi töksähtävä. Nämä ovat 
tietysti tyylikeinoja. Tekstin lievästi ironinen suhtautuminen 
itseensä ei ehkä välity lukijalle, mutta kirjoittajalleen se antaa 
outoa rauhaa. Vaikka kriitikolla ei olisikaan paljoa auktoriteet-
tia, täytyy hänen kuitenkin puhua niin kuin sitä olisi. Kondi-
tionaali kritiikin keskellä on virhe. Töksähtävä päälause ei ole, 
mikäli sitä edeltää ja seuraa liuta hyviä perusteluja.

Satiiri on nykyään (ja kaikkina aikoina) suosittu laji, mutta 
harvemmin sen näkee toimivan. Ehkä nykypäivän naurun-
aiheet ovat liian ilmeisiä: onhan selvä, että edistys ja ylilyön-

arviot arviot

20 21



pale voi olla vaikka kuinka ovela ja se voi ilmaista asiansa mel-
ko verhotusti, niin että se aukenee hitaasti. Vähän kryptinenkin 
voi olla, jos muuten on osoittanut kykenevänsä selkeyteen. 
Vaihtoehtoisesti voi kirjoittaa myös toteavan ja yksinkertaisen 
loppukappaleen. Se on ehkä vain vähän tylsää.

Yllä olevaan kappaleeseen olen melko tyytyväinen. Se muo-
dostaa aktiivisen eron edelliseen ja sisältää kaksi näennäisen 
paradoksaalista väitettä: huumori, jonka ei ole tarkoitus naurat-
taa ja kömpelöys ansiona. Liitepartikkeli -pä antaa viimeiselle 
lauseelle lapsekkaan alun, mutta heti sen perään olenkin sano-
massa jo jotakin ylevää kirjallisuuden korkeammasta tarkoi-
tuksesta. Muuten lause on kyllä aika kelvoton. Siinä on sanottu 
liikaa, siinä on liikaa rinnakkaisia lauseenjäseniä ja adjektiiveja, 
sen osat hukkuvat toisiinsa.

Niin päättyy kritiikki. Tarkoitukseni oli osoittaa, miten miellän arvostelun raken-
tuvaksi. Uskoakseni yllä pureksimallani kritiikillä on tiettyä auktoriteettia. Kun luen 
sen, tunnen olevani oikeassa, sillä en käytä indefiniittipronomineja, epävarmuutta 
kuvaavia modaalisia adverbeja tai liitepartikkeleita. Tämä on tietysti aivan tietoista 
auktoriteetin tuottamista tekstille. 

Tyylin varmuus ei silti tee tekstin argumentoinnista yhtään varmempaa, vaan 
varsinainen auktoriteetti on tuotettava olemalla joka käänteessä epävarma sanottavan-
sa painokkuudesta, tarkkuudesta ja tarpeellisuudesta. Pitää sallia sinänsä epäkiinnos-
tavan ja henkilökohtaisesti merkityksettömän teoksen käydä omalletunnolleen. Jos 
se onnistuu, tulee kritiikistä aika varmasti hyvä. Jos ei onnistu, niin namedroppailu, 
monimutkaisuus ja pöyhkeily auttavat jossain määrin.

nit menevät jatkuvasti sekaisin itse kultakin innovaattorilta. 
Eivätkä edistyksen jääräpäiset vastustajatkaan yleensä onnistu 
sanomaan mitään järkevää.

Militantilla ironialla on siis yhteiskunnallinen tehtävä 
hoidettavanaan, mutta etäisyydenotto on hyve, joka puuttuu 
useimmilta satiirikoilta. Siksikin Alku on tervetullut, ettei se 
käy suoraa päätä muotiteemoihin käsiksi, vaan osoittelee niitä 
kohti pitkällä tikulla. Sen lausumat eivät ole suoraan käännettä-
vissä yksinkertaisiksi mielipiteiksi.

Puolivälin jälkeen kritiikin kirjoittamisesta alkaa jälleen 
nauttia. Kun teokseen on zoomattu sisään, siitä voi zooma-
ta ulos. Tässä palaan ensimmäiseen kappaleeseen ja siirryn 
objektiivisuudesta vapaampaan pohdiskeluun. Kieli on värik-
käämpää, kriitikko valelee romaania omilla ajatuksillaan eikä 
vain tongi sitä analyyttisillä pinseteillään nostaen esiin täitä ja 
kirppuja. Näistä kappaleista moni varmasti on eri mieltä, mutta 
väitteitä on vaikea kumota objektiivisesti.

Kritiikissä tällaiset teoretisoinnit eivät ole välttämättömiä 
eivätkä aina edes toivottavia. On aivan hyväksyttävää pysyä 
tiukasti kiinni itse teoksessa. Ehkä näissä kappaleissa näkyykin 
kirjoittajan tarve murtautua tekstilajin ulkopuolelle (niin kuin 
tässä analysoidessani nyt teen).

Satiirin tarpeen ja tarjonnan vuoksi ovat Veikko Huovis 
-vertaukset kärsineet inflaation. Ajatellaan, että kruunu on tar-
jolla perittäväksi. Harvemmin kuitenkaan on kyse muusta kuin 
pintapuolisesta yhtäläisyydestä: kirjassa on absurdeja vitsejä 
– se on siis niin kuin Kuikka tai Ronttosaurus. Eikö Mielensä-
pahoittaja muistutakin Havukka-ahon ajattelijaa?

Kenelläköhän ovat Huovis-vertaukset kärsineet inflaation? 
Ainakin minulla. Muun Suomen puolesta en voi välttämättä 
puhua. Vaikka onhan se totta, että Huovinen on aika ohittama-
ton klassikko satiirin ja muun pilkanteon saralla ja siksi häntä 
erehdytään joskus pitämään mittatikkuna kaikelle, mikä yrittää 
olla proosan keinoin hauskaa. Ehkä tuo kappale on sikäli perus-
teltu. Kyllähän Huoviseen vertaamisesta esimerkkejä löytyy.

Usein kirjan vertaaminen toisiin teoksiin on helppo pakotie. 
Sillä pääsee ajattelemasta itse, pääsee osoittamaan lukeneisuut-
taan ja pääsee antamaan epämääräisille tuntemuksilleen näen-
näisen yksityiskohtaisen hahmon. Tämä on sillä rajalla.

Eipä kyllä paljoa muistuta. Sen sijaan Alku sisältää paljonkin 
samaa kuin joku Rauhanpiippu tai Veitikka. Se onnistuu kuin 
vahingossa pääsemään käsiksi huumoriin, jonka ei ole tarkoitus 
naurattaa. Se, kuten nämä kaksi verrokkiaankin, on tästä syystä 
perin kömpelö teos. Mutta kömpelöyspä rokottaakin vain teks-
tin viihdearvoa, sen lempeää ivallisuutta ja päästää sen katvees-
ta valloilleen kitkerämmän, sanoisinko juvenaalisen, satiirin.

Loppukappale on matemaattisen yhtälön tulos. Siinä kir-
jataan sanotun summa (tai ehkä pikemminkin neliöjuuri). Sen 
erottaa matematiikasta ainoastaan tyylin vaatimus. Loppukap-
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Monikasvoinen Medusa 
julistaa kuritonta 
elämäniloa

Hélène Cixous: 

Medusan nauru ja muita 

ironisia kirjoituksia. 

Alkuteos:

Le Rire de la Méduse et 

autres ironies (2010).

Suom. Heta Rundgren 

ja Aura Sevón. 

Esseekokoelma, 205 s.

Tutkijaliitto, 2013.

Arthur Rimbaud kirjoittaa ”Näkijän 
kirjeessään” vuonna 1871: ”Kun naisen 
ikiaikainen orjuus loppuu, kun nainen 
alkaa elää itselleen ja itsensä kautta ja 
kun mies – joka on tähän asti ollut kau-
hea – on myöntänyt naiselle eron, nai-
sestakin tulee runoilija! 
Nainen on löytävä tun-
temattoman! - - Nainen 
on löytävä kummallisia, 
tutkimattomia, inhotta-
via, ihania asioita.” Reilu 
vuosisata myöhemmin 
kirjallisuudentutkija ja feministi Hélène 
Cixous julkaisee manifestinsa Medusan 
nauru, joka nousee välittömästi klassik-
kotekstin asemaan. ”Naisten on kirjoitet-
tava itsensä”, kuuluu Cixous’n vaatimus.

Vastikään suomennetun Medusan 
nauru ja muita ironisia kirjoituksia -koko-
elman tekstit ilmestyivät alun perin 
Ranskassa jo vuonna 1975. Siinä missä 
aikakauden ranskalais(mies)filoso-
fit kuuluttivat jo subjektin kuolemaa, 
vaati Cixous teksteissään naissubjektin 
synnyttämistä tekstiin – ”yhtä lailla kuin 
maailmaan ja historiaan”. Esseissään 
Cixous tuo esille kuuluisan naiskirjoi-
tuksen (ransk. écriture féminine) idean. 
Ranskassa tekstit jäivät lähes huomiotta, 
mutta englanninkielisinä käännöksinä ne 
saavuttivat laajan ja innostuneen yleisön.

Cixous’n esseiden keskiössä on naisen 
ruumiillisuus, seksuaalisuus ja tekstuaa-

lisuus, jotka yhdistettynä muodostavat 
Cixous’n keskeisen käsitteen sekstuaali-
suuden (ransk. sexte) ja jotka kietoutuvat 
esseissä toisiinsa mitä mielikuvituksel-
lisimpien ilmaisuiden myötä. Cixous’lle 
naisen ruumis on runsauden, mahdol-
lisuuksien, merkitysleikkien ja häpei-
lemättömän elämänilon ja mielihyvän 
lähde, ja kaikki se, mikä on kulttuuris-
samme ja yhteiskunnassamme torjuttu ja 
tukahdutettu, ansaitsee paikan estradilla. 
Tärkeintä on alituinen liike: naiskirjoitus 
ei pysähdy, vaan ryöppyää ja tulvii alati 
holtittomana.

Vuosien saatossa Cixous on joutunut 
kohtaamaan syytöksiä essentialismis-
ta; siitä, että hän uskoo sukupuolieron 
olevan annettu biologinen totuus, jota 
vastaan on mahdotonta taistella. Mut-
ta kuten Frédéric Regard teoksen 
esipuheessa toteaa, nämä kriitikot ovat 

olleet pahemman kerran 
väärässä. Cixous koros-
taa tekstissään, että 
sukupuolten välinen 
vastakkainasettelu on 
ainoastaan ”historiallis-
kulttuurinen rajoite”. 

Fallosentrismi, tukahduttamiselle ja 
alistamiselle perustuva miehen etua 
puoltava järjestelmä, ja sille solidaarinen 
logosentrismi ovat Cixous’n pahimmat 
viholliset, ja hän haaveileekin taistelusta, 
jossa sekstuaalisuus kumoaa ja purkaa 
jähmettyneet vastakohdat. Kirjoittami-
nen tarjoaa mahdollisuuden muutokseen; 
se on ”paikka jonka ei ole pakko toisintaa 
järjestelmää”. Naiskirjoitus on mullistava 
koko kulttuurimme ja yhteiskuntamme, 
ajattelutapamme ja käytäntömme.

Paitsi teoreettinen teksti ja manifesti, 
Medusa on mitä olennaisimmin myös 
kokeellinen kaunokirjallinen tuotos, 
jossa ranskan kielen ilmaisuilla on suuri 
sija. Suomennoksen lähes ylitsepääsemä-
tön haaste onkin monimerkityksisyyksi-
en ja sanaleikkien kääntämisessä. Aura 
Sevón ja Heta Rundgren ovat pääty-
neet selventämään ilmaisuja ansiokkaalla 

arviot

tarkkuudella alaviitteissä. Suomentajat 
perustelevat ratkaisujaan jälkisanoissa 
perinpohjaisesti, ja niitä on toki helppo 
puoltaa. Silti en voi olla ajattelematta, 
että käännöksen tarkkuus – jopa ”aka-
teemisuus” – ei aina aivan päästä tekstiä 
lähtemään lentoon.

Kuten muutamat kriitikot ovat jo 
huomauttaneet, Cixous’n ratkaisu nimetä 
tekstinsä vuoden 2010 painoksessa 
”ironioiksi” on hämmentävä. Väistämät-
tä vaikuttaa siltä, kuin Cixous yrittäisi 
kaapata takaisin maailmalle karanneen 
Medusansa ja ohjata sitä toisenlaisiin 
luentoihin. Pelkääkö Cixous, että 
manifestin häpeilemätön julistavuus 
kuulostaa 2010-luvulla naurettavalta? 
Onko Medusa vuosikymmenten saa-
tossa kyynistynyt? Ehkäpä Cixous ei 
halua olla kuten Valerie Solanas, joka 
vaati SCUM-manifestissaan (1968) koko 
miessukupuolen välitöntä tuhoamista – ja 
kuoli unohdettuna ja hylättynä, sekopäi-
sen feministin leima otsassaan. (Vaikka 

Naiskirjoitus ei 
pysähdy, vaan 

ryöppyää ja tulvii 
holtittomana.

sanottakoonkin, että jokaiselle auttavas-
tikin lukutaitoiselle on selvää, ettei Sola-
nasin tekstiä tule lukea kirjaimellisesti.) 

Mitä sitten kovin toisenlaisissa yhteis-
kunnallisissa oloissa syntynyt Medusa voi 
antaa nykypäivän lukijalle 2010-luvun 
Suomessa? Ainakin cixouslainen hur-
mostilainen elämänilo ja -jano välittyvät 
yhä tuoreina ja raikkaina, ja vaatimus 
moninaisuuden ja toiseuksien kunnioit-
tamisesta on toki aina ajankohtainen. 
Sen sijaan feminismin ”toisen aallon” 
suosimat kirjallisuusanalyysit – joihin 
Cixouskin käyttää yli viisikymmentä 
sivua ”Purkauksia”-esseessään – tun-
tuvat hieman tunkkaisilta ja jopa pitkä-
veteisiltä. Innostavimmillaan Cixous on 
ehdottomasti ryöpyttäessään kiihkeitä 
vaatimuksiaan (”Kirjoita!”) ja vaipu-
essaan lähes rimbaudlaiseen runoilija-
näkijän hurmostilaan. Ja lopultakin tuon 
yli sata vuotta aikaisemmin kirjoitetun 
”Näkijän kirjeen” enne käy toteen: ”Hän 
saavuttaa tuntemattoman.”

Laura Hautsalo
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Karikatyyrien kapina

Foxfire.

Ohjaus: Laurent Cantet.

143 min. 

Kanada / Ranska, 2012.

Luokka-elokuvasta (2008) tutuksi tulleen 
Laurent Cantet’n uusin ohjaustyö 
Foxfire kertoo 15-vuotiaiden tyttöjen sek-
sismin vastaisesta ryhmästä 1950-luvun 
Yhdysvalloissa. Rakkautta & Anarki-
aa -festivaaleilla ensi kertaa Suomessa 
esitetty elokuva pohjautuu Joyce Carol 
Oatesin romaaniin Foxfire: Confessions 
of a Girl Gang Member (1993). Aiempi 
Angelina Jolien tähdittämä filmati-
sointi kirjasta tehtiin vuonna 1996.

Elokuva käynnistyy kohtauksilla, 
joissa Rita (Madeleine Bisson) jou-
tuu sekä matematiikanopettajansa että 
veljensä kavereiden seksuaalisen ahdis-
telun kohteeksi. Legs (Raven Adam-
son), Maddy (Katie Coseni) ja Goldie 
(Claire Mazerolle) puuttuvat peliin 
moittimalla Ritan alistuvaa asennetta 
miesten lähentelyä ja henkistä väkivaltaa 
kohtaan. Näin Rita tulee päätyneeksi 
vasta kehitteillä olevaan Foxfire-jengiin.  

Ryhmän ensimmäinen isku kohdistuu 
Ritaa kiusanneeseen opettajaan: tämän 
autoon ilmestyy punaisella maalattu 
teksti ”I like maths and little girl’s pussy”. 
Pilan johdosta opettaja jättää työnsä 
koulussa. Joukon karismaattinen johtaja 
Legs saa tästä lisää tuulta siipiensä alle 
ja järjestää Foxfiren perustamisrituaa-
lin, jossa jäsenet vannotetaan pysymään 
hiljaa ryhmän toiminnasta. Merkiksi 
jäsenyydestä jokainen saa liekinmuotoi-

sen polttomerkin. 
Kuten arvata saattaa Foxfiren toimin-

ta yltyy alati rohkeammaksi ja lopulta 
jopa väkivaltaiseksi. Jäsenten määrän 
kasvaessa tytöt ostavat omakotitalon, 
minkä myötä rikollisuuteen lietsovat 
feministisen ideologian lisäksi myös 
joukon taloudelliset ongelmat.

Pidin elokuvan näkökulmasta, jossa 
Foxfiren toiminta näytetään kauniste-
lematta sellaisena kuin se onkin: vähän 
kömpelönä ja naiivina mutta aikakauteen 
nähden rohkeana. Elokuva ei osoita mus-
tavalkoisesti, että tytöt tekevät oikein ja 
miehet väärin, vaan molempien toimin-
taa tarkastellaan kriittisesti.

Oatesin romaania lukematta tuntuu 
kuitenkin siltä, että teoksen jokainen 
sivu on yritetty mahduttaa parin tun-
nin elokuvaan. Tämä johtaa siihen, että 
tapahtumat juostaan vauhdilla läpi ja jäl-
jelle jää kasa karikatyyrimäisiä hahmoja 
vailla sen kummempia motiiveja. 

Maddy on joukon järjen ääni, johon 
katsojan oletetaan samaistuvan. Hän 
huolehtii tekojen seurauksista ja syrjäy-
tyy muista villimmistä tytöistä pikkuhil-
jaa. Poikamainen ja kiihkeän feministi-
nen Legs on porukan kantava voima ja 
Goldie puolestaan jengin isokokoinen 
tyttö, joka hoitaa vihamiesten kovistelun. 
Rita taas edustaa ryhmän nättiä, tyttö-
mäistä itkupilliä. Ja niin edelleen.

Olisin kaivannut Foxfireen selkeäm-
pää fokusta. Tuntuu kuin tekijät eivät 
olisi osanneet päättää, keihin henkilöi-
hin olisivat keskittyneet, ja kuvanneet 
siksi koko ryhmää lähes tasapuolisesti. 
Romaanissa henkilöiden laaja kirjo 
toimii, kun tilaa on enemmän, mutta 
elokuvassa lopputulos jää helposti pin-
taraapaisuksi. Se on sääli, sillä aineksia 
olisi ollut eheämpään ja syvällisempään 
tulkintaan.

Foxfiren jäsenten suurin kompastus-
kivi on se, että he rajuine tempauksineen 
alentuvat elokuvan miesten tasolle. Eihän 
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15-vuotiailta teineiltä kovin suunni-
telmallista toimintaa voikaan odottaa. 
Päinvastoin heidän hyökkäyksensä ovat 
enimmäkseen impulsiivisia ja puutteel-
lisesti mietittyjä. Elokuvan suurimpia 
ansioita onkin, että se ei kaunistele eikä 
nosta tyttöjä jalustalle. 

Ei kuitenkaan 
tunnu realistiselta, 
että teini-ikäiset 
yhtäkkiä vain 
muuttavat van-
hempiensa luota 
omilleen eikä kukaan muu kuin Mad-
dy epäröi hulluimpienkaan temppujen 
seurauksia. Paljon voi laittaa nuoruuden 
ajattelemattomuuden ja seikkailunhalun 
piikkiin, mutta tarinan todentuntuisuus 

kärsii, kun asiat paria poikkeusta lukuun 
ottamatta sujuvat liian helposti.

Foxfire on ajatuksia herättävä mutta 
toteutukseltaan keskinkertainen elokuva. 
Tekijät eivät selvästikään osanneet päät-
tää, tekisivätkö kirjasta rankan vai kepe-
än tulkinnan, minkä vuoksi lopputulos 

on raakilemainen 
kompromissi. 
Cantet jatkaa 
Luokka-elokuvasta 
tuttua linjaansa 
käyttämällä tun-

temattomia näyttelijöitä ja kuvaamalla 
ryhmää. Cannesin Kultaisen palmun 
tasolle hän ei kuitenkaan enää uusimmal-
la teoksellaan pääse.

Johanna Torvinen 

Tuntuu kuin romaanin 
jokainen sivu olisi yritetty 

mahduttaa elokuvaan.
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Punavuoren kirjeenvaihtajan 
reunahuomautuksia

Punavuori.

Kaupunginosa.

Ensimmäinen työpaikkani oli tiskarin 
pesti punavuorelaisessa trendikapakas-
sa. Olin yökerhoneitsyt, joten moni asia 
piti oppia kantapään kautta. Valkoviiniä 
hain lämminkellarista ja hätkähdin, 
kun vessassa vedettiin tavaraa naamaan 
27-klubilaisella varmuudella. En koskaan 
allekirjoittanut työsopimusta, ja työn-
kuvaani minut perehdytettiin huitomalla 
tiskikoneen suuntaan. Tajusin oitis, että 
joukossa egoismi ja päihdeongelmat 
tiivistyvät, mutta jokin selittämätön 
Punavuoriskenessä kiehtoi, koska jäin ja 
jämähdin. 

Punavuorta kehutaan kulttuurises-
ti monipuoliseksi, eurooppalaiseksi ja 
trendikkääksi kaupunginosaksi. Paikal-
lishistoria vilisee viinatrokareita ja pros-
tituoituja, joten (sinänsä aivan pöllön) 
alkoholilainsäädännön polkemisen ja 
henkisen huoraamisen juuret kasvavat 
syvällä rööperiläisessä maaperässä. Se 
Rööperi, jonka minä tunnen, on edellä 
mainittujen cooliustekijöiden lisäksi 
pateettisen ulkonäkökeskeinen, muka-
suvaitsevainen, emotionaalisesti murros-
ikäinen ja mainettaan tyhmempi. 

Vuosien varrella olen huomannut 
puolustelevani paikallisten käytöstapoja. 
Kulttuuriin kuulumattomat ihmettelevät, 
miksi nämä kaikennähneet renessanssi-
ihmiset eivät osaa puhua muusta kuin 
itsestään, kuuntelemisesta puhumat-
takaan. Yritän selittää: jos kaksi ego-
sentristä ihmistä kohtaa, alkaa taistelu 
puheenvuoroista. Kuulluksi tulee, jos 
on kyllin aggressiivinen. Parhaimmil-
laan punavuorelaisten viininlipittämisen 
ohessa tapahtuva leukojen louskutus on 
kuin hyvin ohjattua sitcomia: ymmärre-
tään puhua hiukan toisen päälle ja kertoa 
vain ne parhaat jutut. Ei-punavuorelaiset 
ymmärtävät kyllä konseptin viihteelli-

syyden, mutta sitä heidän kritiikkinsä-
kin koskee: voisiko aikuisten ihmisten 
keskustelu sittenkin rakentua viihdear-
voa hienostuneempien hyveiden varaan? 
Olenkin joutunut myöntämään, että 
Punavuoressa ei ymmärretä introvert-
tiutta, jollei sitä ole verhottu design-
vaateparteen. 

Y-sukupolven (1980–1995 välil-
lä syntyneiden) edustajien haukutaan 
olevan hetkessä eläviä narsisteja. Puna-
vuorelaiset ovat Y-sukupolven airuita, 
ja ymmärtäähän sen: kun ollaan yöelä-
män kirkkaimmassa kärjessä, on har-
rastettava laadunvalvontaa ja etsittävä 
parhaat etkot, bileet ja jatkot. Ei riitä, 
että hengataan Roban siisteimmässä 
remmissä, jos Uudenmaankadun kotibi-
leiden seinäreliefit ovat vielä vanhemmat 
ja äänentoisto vielä enemmän mittati-
laustyötä. Tässä iänikuisessa säpinän ja 
kovempien kiksien perässä juoksemisessa 
on se ongelma, että vielä kaarevammat 
ripset ja ja kireämmät paikat tulevat 
aina ennen pitkää vastaan. Epäilen, että 
Y-sukupolvelaisten kannattaisi pysähtyä 
pohtimaan, onko elämän halki, poikki 
ja pinoon bilettäminen sitten kuitenkaan 
niin autuaaksitekevää, tai ylipäätään 
pysähtyä pohtimaan, ihan mitä vain.  

Punavuorelainen parisuhdekulttuuri 
on huomionarvoisen alikehittynyttä. 
Oikeastaan tulee puhua sukupuolikult-
tuurista, koska harvoin kaksi baarista 
toisensa löytänyttä päätyy sitoutumaan. 
Tätä selittää yhtäältä edellä mainittu 
levottomuus ja kokemusten keräily, 
toisaalta Y-läisen skeptinen suhtautu-
minen parisuhteeseen. Vaikka ”tun-
nemme” kaikki toisemme ja juttelemme 
niidenkin kanssa, joita emme (vielä) 
”tunne”, pidämme tarkoin vaarin siitä, 
ettei kukaan vahingossa luulisi, että joku 

merkitsee meille jotakin. Punavuoren 
parivaljakot kisaavat kiihkeimmin siitä, 
kumpi välittää vähemmän. Viime perjan-
taiyöstä kerrottaessa muistetaan lisätä, 
että ”ei tästä mitään tule”. 

Ymmärrän koke-
mushakuisuuden 
parikymppisten kes-
kuudessa. En ihmettele, 
että 20-vuotias media-
alan matti haluaa kerätä 
sulkia hattuunsa, kun on kerran kuppi-
loitten ja kissojen suloiseen kalanmakuun 
päässyt. Mutta kun vaihe ei tunnu mene-
vän ohi! Samat naamat tuolla huitelevat, 
Makian takki vain vaihtuu. Parisuhdetta 
saa pelätä, koska se on pelottava asia. 
Mutta siinä mennään metsään, jos ryhdy-
tään downshiftaamaan tunne-elämästä. 

Onneksi meillä Punavuoressa kui-
tenkin hyväksytään, täällä elävät sulassa 
sovussa etniset, seksuaaliset ja kulttuu-
riset vähemmistöt. Kaikki ovat samalla 
viivalla, ja mitä isomman metelin omasta 
seksielämästään tekee, sitä aidompi tyyppi 
on. Suvaitsevaisuuden kanssa sillä ei 
ole mitään tekemistä: olen toistuvasti 
todistanut paikallisten menettävän maail-
maasyleilevyytensä tyystin, jos joku ei 
olekaan trendikäs tai kiinnostunut elekt-
ronisesta musiikista. Kyllähän Puna-
vuoressa saa lähteä baariin verkkareissa, 
kaikin mokomin, etenkin jos verkkarit 
ovat vintage-Adidakset tai jos pukeutuu 
ironisesti. Mutta se todellisuuden taso, 

johon ironia viittaa, on pannassa. Tilas-
tollisia keskivertotapauksia kavahdetaan. 
Käänteistä elämäntaparasismia olisi syytä 
kaihtaa, sillä kuten tunnettua on, rasismi 
haittaa aina myös rasistia itseään.  

Varsinaisia ruu-
dinkeksijöitä näkyy 
Punavuoren kaupun-
kikulttuurissa siis aika 
harvoin. Heitä on, 
mutta he ovat jossain 

muualla kuin varsinaisilla sosiaalisilla 
pelipaikoilla, sillä toisin kuin suurin osa 
Rööperin yössä suhivista uskoo, tulok-
sia ei tehdä ryyppäämällä kavereiden 
kanssa. Ryyppääminen on rööperiläisille 
rakasta ajanvietettä, eikä siinä mitään, 
mutta olisi tärkeää hahmottaa, että ihan 
sama mitä blogeissa julistetaan, duuni-
paikkoja ja merkityksellisiä ihmissuhteita 
ei yleisesti ottaen kannata hakea aamu-
yön pizzajonosta.  

Eräs kollegani sanoi minulle kerran, 
etten ikinä olisi saanut ensimmäistä 
työpaikkaani, jos en olisi ”niin kaunis 
ja ihana”. Hän ilmeisesti viittasi siihen, 
että taidoillani ei ollut mitään tekemistä 
työllistymiseni kanssa. Eikä ollutkaan, 
sehän oli ensimmäinen työpaikkani; 
minä pääsin töihin suhteilla, kuten kaikki 
muutkin. Kokoavasti voin todeta, että 
Punavuori onkin hyvä paikka niille, 
jotka eivät loista varsinaisessa substanssi-
osaamisessa. Tärkeintä on saada elämä 
kuulostamaan raflaavalta.

Maaret Launis

Kriitikko punavuorelaistui 18-vuotiaa-
na. Seitsemän Punavuoressa vietettyä 
vuotta näkyy muun muassa siinä, että 
hän kutsuu itseään kriitikoksi (nousu-
humalassa jopa ”Kriitikkoguruksi”) 
luonnosteltuaan oheisen, elämänsä 
ensimmäisen kritiikin ruutupaperille. 

Se todellisuuden taso, 
johon ironia viittaa, 

on pannassa.
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arviot tekijät

Kuka päättää mitä Jumala 
määrää?

Pauliina Rauhala:

Taivaslaulu.

Romaani, 281 s.

Gummerus, 2013.

Pauliina Rauha-
lan Taivaslaulu on 
syksyn puhutuin 
esikoisromaani. Se 
kertoo taakasta, 

jonka vanhoillislestadiolaisen seurakun-
nan moraaliset elämänohjeet ja normit 
asettavat lapsiperheille ja etenkin per-
heenäideille kannettavaksi. Koskettava 
tarina tuo konkreettisesti esille itseään 
”tehtaana” pitävän äidin, Viljan, sortu-
misen ja sen kuinka äidin elämä jakautuu 
vuosien sijasta yhdeksän kuukauden 
raskaussykleihin: ikuiseen imetykseen, 
kuravaatteiden pukemiseen, siivoami-
seen, ruuanlaittoon ja rakkauden hetkiin, 
jotka ovat nautinnon ja läheisyyden 
sijasta täynnä pelkoa uudesta raskaudesta 
ja siitä riittävätkö rahat ja voimat vielä 
uuteen lapseen.

Romaani on kuitenkin muutakin kuin 
pelkkä kertomus äidin uupumuksesta. Se 
on samalla myös tarina häpeästä ja syyl-
lisyydestä, jotka äitiä ahdistavat tämän 
epäillessä yhteisön arvoja ja kapinoidessa 
kirkkoisien ja Raamatun ankaria nor-
meja vastaan. Tarinan äiti ei tiedä, onko 
hänellä oikeutta omaan onnellisuuteen ja 
onko syntiä edes unelmoida siitä.

Toisaalta Taivaslaulu kertoo myös 
uskonnon positiivisista puolista: rukouk-
sen lohdusta, yhteisöllisestä turvantun-
teesta ja lähimmäisen rakkaudesta. Tältä 
osin Taivaslaulusta voidaankin löytää 
vahva pamflettinen sanoma siitä, miten 
uskonnollisuuden tulisi ohjata ja vaikut-
taa yksilön elämään – ei vain rajoittaen 
ja kasaten ihmisen harteille mahdottomia 
taakkoja, vaan myös sallien ja antaen 
ihmiselle vapauden uskoa omalla taval-
laan ja ennen kaikkea omien voimiensa 

mukaan.
Taivaslaulu tuo kaiken tämän esille 

vuoroin suorasanaisesti ja vuoroin runol-
lisen ja symbolisen kielen sekä moni-
äänisyyden keinoin. Taivaslaulua onkin 
kehuttu erityisesti juuri sen lyyrisestä ja 
kauniista kielestä: siinä yhdistyvät erilai-
set diskurssit ja kertojat blogikirjoittajista 
lapsen ääniin ja runollisista tuokiokuvista 
moraalisaarnoihin. 

Ajoittain teoksen runollisuus kui-
tenkin lyö yli. Toisteiset, runollisuutta 
luovat tehokeinot, kuten alluusiot, 
luontokuvat ja toistorakenteet, alkavat 
laimeta maneereiksi. Ennalta arvattavien 
ja konventionaalisten luontokuvien sijaan 
romaani kaipaisi vahvempaa tilanteel-
lisuutta ja episodimaisuutta. Kiduttava 
arki voitaisiin tuoda joskus esille symbo-
listen kuvien ohella myös suorasanaisesti 
– erilaisten konfliktien, jännitteiden ja 
dialogien avulla. 

Tästä syystä Taivaslaulussa paha, 
naisilta mahdottomia vaativa patriarkaat-
tinen uskonyhteisö jää kasvottomaksi, ja 
samalla draamalliset jännitteet kasvavat 
ja purkautuvat hivenen keinotekoisesti; 
konkreettisten tilanteiden sijasta vain 
mielen sisällä.

Taivaslaulu herättää väkisinkin 
ajatuksen siitä, mitä ovat runollisuus ja 
kuvallisuus nykyajan romaanissa. Jos 
nykyruno on jo kauan sitten siirtynyt 
aamu-usvaisilta lakkasoilta ja linnunlen-
toa katselemasta nykyelämään, päivitet-
tyihin, tuoreempiin ja persoonallisempiin 
kuviin, eikö myös lyyrinen romaani tai 
proosakieli voisi seurata perässä.

Matias Koriseva
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Se on vihdoin täällä. 
Hanki omaksesi ja ahmi.

Myynnissä kirjakaupoissa!

Hanki omaksesi ja ahmi.

Myynnissä kirjakaupoissa!

Kansainvälisen aikakauskirja Grantan ensimmäinen 
suomalainen numero on saapunut, teemanaan ruoka. 

Täyttää huutavimmankin kirjallisuudennälän.


