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Olin saavinani sukupuolikokemuksen New Delhin lentokentällä. Se oli, 
äkkiseltään  tulkittuna,  niitä  ohikiitäviä  hetkiä,  jolloin  biologinen  
naiseus tuntuu jotenkin epäreilulta ja rajoittavalta.

Jonotin kotimatkalennolle AY022. Turvatarkastusjonoja oli kaksi. Vain toi-
seen ohjattiin käsinkirjoitetulla lapulla. Siinä luki ”FEMALE”. Puhisin tyytymät-
tömänä, että niinpä tietysti.

Viereisen jonon luotettiin muodostuvan ilman lappuja. Se myös eteni. 
FEMALE-jono pysyi paikoillaan. Syynä oli verhoilla suljettava koppi, jossa fema-
let tarkastettaisiin yksi kerrallaan. Vieressä jonottaneet miehet taputeltiin metal-
linpaljastimella siinä kaikkien nähden. Sitten he saivat mennä.

Lisää puhinaa.
Oma jononi seisoi. Turistiripuli väänsi vatsaa. Halusin kuiskata kenttävir-

kailijalle, että taidan nyt tosiaan olla kulttuurisesti ulkopuolinen moukka, mutta 
minulle olisi tosi ok, jos sukupuolestani ei tehtäisi numeroa vetämällä verhot 
eteen. Että jotakin mahdollisuutta yksityisyyteen varmasti tarvitaan – mutta vir-
kailija, ajatelkaapa! Jos me farkkutyypit nyt vain asettuisimme tuohon viereiseen 
jonoon, niissä luultavasti edettäisiin tasaisempaa tahtia.

Tietenkään en sanonut mitään. Puhisin vain. Olin nainen, jota rajoitettiin.

Kotona niin sanottu sukupuolikokemus paljastui kulttuurikokemukseksi. Tar-
kistin netistä: Intiassa eri sukupuolet seisovat omissa jonoissaan myös vaikkapa 
äänestyspaikoilla.

Mutta jonoja voi olla kahden sijasta kolme: yksi naisille, toinen miehille – ja 
yksi heille, jotka ovat O niin kuin other. Jotakin muuta sukupuolta.

Olisi ollut hauskaa ja tarpeellista toimittaa MIEHEN ja NAISEN perään MUU-
numero. Minun ja kollega Mykkäsen kausi päättyy kuitenkin tähän. Kiitos!

Nainen, jota rajoitettiin

pääkirjoitus | 4/11 nainen | käkriäinen

pääkirjoitus

raisa mattila
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Sormet ovat aina kylmät

ja tämä toinen on toiselle aivan vieras.

Asiat versoavat, eristyvät, osoittavat mahdollisuuksia.

Hän on vieras ihminen

sillä toinen tuntuu nauttivan etäisyydestä.

Hän ei itke, mutta maa ei pysy paikoillaan ja sitten itkee

ja se on oikeastaan pohjatonta.

Maa kallistuu ja lehmät siinä samalla.

Tällä asialla on koko historian naurettavuus päällään.

Asiat kutsuvat, valuvat, tulkitaan.

Samalla: painottomia olentoja tyypillisissä paikoissa: eteisessä, 

sängyssä, lounaspaikoissa kolme korttelia itään päin.

Oikeastaan noita olentoja ei edes ole

A s i a t

käkriäinen | 4/11 nainen | runo

Venla Rossi
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Sormet ovat aina kylmät

ja tämä toinen on toiselle aivan vieras.

Asiat versoavat, eristyvät, osoittavat mahdollisuuksia.

Hän on vieras ihminen

sillä toinen tuntuu nauttivan etäisyydestä.

Hän ei itke, mutta maa ei pysy paikoillaan ja sitten itkee

ja se on oikeastaan pohjatonta.

Maa kallistuu ja lehmät siinä samalla.

Tällä asialla on koko historian naurettavuus päällään.

Asiat kutsuvat, valuvat, tulkitaan.

Samalla: painottomia olentoja tyypillisissä paikoissa: eteisessä, 

sängyssä, lounaspaikoissa kolme korttelia itään päin.

Oikeastaan noita olentoja ei edes ole

eikä tule olemaan

sillä heidän väliltään näyttävät puuttuvan niin puhe

kuin odotukset.

Asiat pienentyvät, kerrotaan, muuttuvat.

Kuka muka jaksaa aina olla itsensä, tässä valonalaisessa kaupungissa.

Samaan aikaan kun tv-formaatit kaventuvat

ilmenee yhä enemmän sellaista mitä ei pitäisi olla.

Asiat vakiintuvat, kiertyvät, huokailevat.

Hän istuu eräänä yönä pihalla.

Usein hän odottaa kutsuja, iloisena saattaa esittää niitä itse,

surullisena riskit ovat liian suuria.

Ei hän halua tuomita itseään. Onneksi siitä on helppoa pidättäytyä.

Asiat haaltuvat, vajoavat, lävistyvät.

runo | 4/11 nainen | käkriäinen
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Tekijöitä esittelyssä
sivu 24

sivu 12

Juho Nieminen kirjoitti numeron pääkritiikin Kristian 
Blombergin runoteoksesta Itsekseen muuttuva. 

Pauli Tapio kirjoitti tähän ja edelliseen numeroon fiktii-
visen kirjeen julkisuuden henkilölle.

“Mies-numerossa kirjoitin Timo Hännikäiselle, joka oli kohtee-
na ihan liian helppo. Kirjeeseen piti siis lisätä vähän kerroksia, 
jotta pilkka osuisi asioihin eikä henkilöön. Tämä uusi kirje oli 

ErKKa MyKKänEn

“Kirjoitan kirja-arvioita enimmäkseen blogiini, jolloin se on ren-
nompaa. nyt kritiikin kirjoittaminen oli hidasta, sillä pelkäsin 
ottavani lukijat väärällä tavalla huomioon. Lisäksi eräs toinen 
teoksesta kirjoitettu arvio hämmensi minua ja pysäytti proses-
sin muutamaksi päiväksi.”

>>

Juho nieminen, Pauli Tapio ja roosa Pohjalainen kirjoittivat lehteen.
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– Suomen paras runouslehti

Talo meren ääressä
–

 

Tuli & Savu

Panen hiljaisuuden kiinni
ja nousen.
 
Oli niin hyvä.
Kävin kai kaukana.

KRISTIINA EHIN

Emapuhkus

DORIS KAREVA

Aja kuju Lõige

KALEV KESKÜLA

Elu sumedusest

HASSO KRULL

Neli korda neli

TÕNU ÕNNEPALU

Kevad ja suvi ja 

JAAN PEHK

PAAVO PIIK

TRIIN SOOMETS

Varjatud 
ained

"Uusiin makuihin voi totuttautua 

maistamalla niitä ainakin 20 kertaa ennen 

kuin muodostaa pysyvän mielipiteen."
Teemu Manninen

Tuli&Savu-kirja "Runokritiikki" on ilmestynyt.

Irtonumero 12 euroa. 

Tilaa omaksi tai lahjaksi: tulijasavu.net.

sivu 14 Roosa Pohjalainen haastatteli kolmea ulkomailla vaih-
dossa olevaa kotimaisen kirjallisuuden opiskelijaa.

taas aika erilainen juttu. Pohjimmiltaan nämä ovat kaunokir-
jallisuutta, eli istuin vain tietokoneelle ja aloin kirjoittaa. Välissä 
tein vähän researchia Googlella ja tarkistelin faktoja. ne Hänni-
käis-kirjeen lähteet olivat muuten keksittyjä.”

<<

”Kynnys oli korkea toimittajan homman kokeilemiseen, mutta 
onneksi sain tukea artikkelin teon jokaisessa vaiheessa. Skypen 
välityksellä tehdyt haastattelut jännittivät jonkin verran, vaik-
ka haastateltavat olivat kavereitani. Kirjoittamisessa hankalin-
ta oli moninaisten vaihtokokemusten tiivistäminen rajalliseen 
merkkimäärään. Tuntuu, että opin kirjoitusprosessin myötä 
paljon lehtijutun kielestä ja rakenteesta.”
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Esikoiskirjailija Pekka Hiltunen vaikuttaa vaatimattomalta, 
vaikka hänen jännärinsä käännösoikeudet on 

myyty jo kolmeen maahan.

HUmanisTeisTa 
TuLEE toiMinta-

sankareita

Teksti antti Berg Kuvat Erkka Mykkänen

käkriäinen | 4/11 nainen | kannessa
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Aamuvarhaisen Senaatinto-
rin laidalla sijaitsevassa Café 
Engelissä syksyn esikoiskir-
jailija ja Imagen toimituspääl-

likkö Pekka Hiltunen vastaa virkeästi 
Käkriäisen kysymyksiin. Puhe polveilee, 
vaikka mies ei ole ehtinyt olla useasti-
kaan haastateltavana. Siihen on kuitenkin 
totuteltava, mikäli suunnitelmat koko-
naisesta kirjasarjasta toteutuvat.

Seuraava on selvää jo nyt. Hiltu-
sen kehuttu jännäri Vilpittömästi sinun 
(Gummerus, 2011) kertoo kahdesta Lon-
tooseen kotiutuneesta suomalaisesta nai-
sesta. Graafikko Lia tapaa baarissa sattu-

malta salaperäisen Marin. Tutustuttuaan 
he alkavat pian taistella yhdessä oikeisto-
populismia ja naisiin kohdistuvaa väki-
valtaa vastaan.

”Kirjani ei ole leimallisesti suomalai-
nen”, Hiltunen toteaa heti alkuun.

Kansainvälisyys ilmenee miljöön 
ohella teoksen monenkirjavassa henkilö-
kaartissa. Vaikka brittiläinen kulttuuri ei 
ole silmiinpistävän erilainen suomalai-
seen verrattuna, kirjassa painottuu usein 
se, että päähenkilöt ovat nimenomaan 
suomalaisia naisia. 

Mikä heissä on niin erityistä?

”Jostain syystä ajatus kahdesta suo-
malaisesta naisesta päähenkilöinä on vie-
hättänyt minua. Käydessäni maailmalla 
kongresseissa ja kokouksissa olen ollut 
näkevinäni suomalaiset naiset jotenkin 
henkisesti samanlaisina. Heillä on huu-
moria, henkistä lujuutta ja itsenäisyyttä, 
eikä heidän naisellisuutensa ole päälle-
käyvää.”

Kirjan Lia ja Mari ovat huomattavan 
itsenäisiä, ja Liasta kasvaa loppua kohti 
suorastaan toimintasankari. Kun häntä 
lyödään kasvoihin, rationalisoi hän ensi-
järkytyksen jälkeen lyöjälleen, ettei tämä 
tule selviämään seurauksitta.

Kiiteltyä kirjaa onkin muutamassa 
kritiikissä moitittu paikoittaisesta epäus-
kottavuudesta. Hiltusta eivät tyytymättö-
mät kriitikot kuitenkaan pelota.

”Olen kirjoittanut viisitoista vuotta 
eri lehtiin, enkä pidä kohtalokkaana, jos 
joku ei pidä kirjastani. Nuoremmat kir-
joittajat varmaan näkevät asian toisin.”

Ne viisitoista vuotta alkoivat Helsin-
gin Sanomista, jonne Hiltunen työl-

listyi jo vuosia ennen valmistumistaan 
Tampereen yliopiston tiedotusopista. 
Hesarissa kului vuosia erilaisissa määrä-

Jostain syystä ajatus
kahdesta suomalaisesta naisesta
päähenkilöinä on viehättänyt minua.

“

kannessa | 4/11 nainen | käkriäinen
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aikaisissa työtehtävissä, kunnes Kuukausi-
liitteen pestin loppupuolella puhelin soi.

”Me Naisten päätoimittaja soitti, että 
tulisinko heille töihin. Ja kyllä minua kiin-
nosti toimituspäällikön paikka yhdessä 
Suomen suurimmista aikakauslehdistä.”

Esimiestehtävät Me Naisissa ja sittem-
min Kodin kuvalehdessä jatkuivat yhteen-
sä kuusi vuotta. Hiltusen tehtävänä oli 
erityisesti miettiä uusia juttusarjoja ja 
reportaaseja.

”Naistenlehdissä tehtävä työ on arjen 

vaikuttamista, jota pidän arvossa. Joka 
viikko saatiin viestejä perheenäideiltä, 
jotka kokivat lehden henkireiäkseen.” 

Työ antoi myös perspektiiviä naisyh-
teisön toimintaan. Sillä taas oli oma vai-
kutuksensa Lian hahmon syntyyn.

”Koin pystyväni kirjoittamaan nais-
puolisesta lehtigraafikosta, olenhan tavan-
nut heitä paljon. Lia ja Mari ovat toki saa-
neet vaikutteita muistakin ystävistäni, 
heidän huumorintajustaan ja ajatusmaail-
mastaan”, Hiltunen summaa.

Nyt Hiltunen on ollut Imagen toimi-
tuspäällikkönä neljä vuotta. Aikaan 

sisältyy vuorotteluvapaa, jolloin romaani 

eteni huomattavasti.
”Olimme puolisoni kanssa vuoden 

reissussa. Ensimmäisessä pysähdyspai-
kassa Islannissa sitten yhtenä iltana ajat-
telin, että nyt minä kokeilen. Heitin aiem-
min kirjoittamani kokeilut pois ja kirjoitin 
pari tuntia euforian vallassa. Siltä istumal-
ta syntyi melkein sanasta sanaan kirjan 
ensimmäinen luku.”

Ateljeekriitikkoa Hiltusella ei ole. Itse 
asiassa teoksen ensimmäistä versiota ei 
lukenut kukaan.

”Arastelin näyttää sitä kenellekään. 
Sitä ei lukenut edes puolisoni. Lähetin sen 
muutamaan kustantamoon lisäten oheen 
vain pari riviä siitä, että olen ammattikir-
joittaja. Allekirjoitin ilman nimenselven-
nystä.”

Vähän myöhemmin käsikirjoitus läh-
ti sähköpostilla Gummerukselle, jossa 
tartuttiinkin siihen. Silloin saatekirjeessä 
luki jo selkeästi, kuka kirjoittaja on. 

Hiltunen on jatkanut kirjoittamista tii-
viisti. Nyt mennään toisessa teoksessa.  

”Tällä hetkellä olen suurissa ongelmis-
sa, hirveällä univajeella ja lähes stressaan-
tunut. Näin tämä menee, kun teen käytän-
nössä kahta työtä. Vapaa-aikaa ei ole.”

Parin tunnin
euforiassa syntyi melkein
sanasta sanaan kirjan ensimmäinen luku.

“

käkriäinen | 4/11 nainen | kannessa
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Tulevien teostensa tarkoista aiheis-
ta Hiltunen ei tohdi puhua. Jollakin 

tavoin ne saattavat käsitellä vaikkapa sek-
suaalivähemmistöjä.

”Suomessa näiden kysymysten käsitte-
leminen joko jännitys- tai muussa kirjalli-
suudessa on edelleen asia, joka kannattaa 
tehdä. Siihen tarvitaan yhä useamman-
laisia ääniä. Se, että mä olen homomies, 
saattaa vähitellen tuoda mukaan jotain 
sellaista, mitä ei vielä ensimmäisessä 
teoksessa näy.”

Hiltunen painottaa olevansa naiivi 
ihminen, ”maailmanparantaja”, ja sellai-
silta vaikuttavat ainakin hänen romaa-
ninsa päähenkilöt. Kirjailija myöntelee, 

että samanlaisuus ei ole sattumaa.
”Kirjassani humanistis-liberaalit läl-

lytkin voivat olla mukana ratkaisemassa 
rikoksia. Se on ihan vilpitöntä. Eivätkö 
sankareina voi olla muutkin kuin elä-
mään kyllästyneet rikosetsivät ja äärettö-
män kylmät toimintasankarit?” Hiltunen 
toteaa hymyillen.

Esikoiskirjailija korostaa usein omaa 
arkuuttaan. Hiltunen on sanojensa 
mukaan ”liian nössö tehdäkseen asioi-
den eteen mitään”.

”Olen pystynyt olemaan maailman 
kanssa vuorovaikutuksessa parhaiten kir-
joittamalla. Ja se on ihan hyvä tapa. Siinä 
on kynä ja paperi välissä.”  K.

Pekka Hiltusella ei ole vapaa-aikaa. Tämäkin haastattelu jouduttiin sopimaan aamuyhdeksäksi.

kannessa | 4/11 nainen | käkriäinen



12

Minä söin työpaikan kahvihuoneessa tänään appel-
siiniä. Luin samalla Helsingin sanomia. Ne aiko-
vat rakentaa ohitustien minun taloni viereen. Siitä 

menee sitten kaksitoista bussia tunnissa. Vieressä on koulu ja 
nuorisotalo. Naapuri viljelee mansikoita takapihalla, mutta 
nyt se on lopetettava, koska ilmaan tulee niin paljon lyijyä. 

Tulin niin murheelliseksi kun ne eivät siellä kaupungil-
la ajattele meitä tavallisia ihmisiä ollenkaan. Miten minä nyt 
päiväuneni nukun lauantaisin? Sunnuntaisin käyn työväen-
opiston kurssilla, missä opetellaan valokuvaamista. Opettaja 
sanoi, että kuvatkaa syksy. Luin sinun tattilasagnen ohjeen ja 
tein sitä. Se paloi pohjaan kun jätin vuoan voitelematta. Otin 
siitä kuitenkin valokuvan. Saa nähdä miten onnistuu kehitys.

Nyt eksyin aiheesta. Aina minä pölisen. Töissäkin tänään 
yksi nuori tyttö pyöri siinä keittiössä. Ja minä selitin ummet 
ja lammet. Minä olen tottunut juttelemaan. Olin seitsemän-
kymmentäluvulla kahvinkeittäjänä Kansaneläkelaitoksen 
konttorissa. Kerran olimme lakossa, mutta minulle unohdet-
tiin kertoa. Jouduin maksamaan rikkurisakkoa ihan turhaan. 
Nykyään ei ole enää sellaisia töitä. Sain sairaskohtauksen. Se 
tuli minulla nyt mieleen varmaankin siksi, että juttelin naa-
purin kanssa eilen. Sanoin sille, että kantaisi mäyräkoiraan-
sa rapussa lenkiltä tullessa, koska sen tassuista leviää rapaa ja 
pöpöjä. 

Tällaiset sairaat vanhat tädit joutuvat siivoamaan rapus-
ta nuorten perheiden ja pariskuntien sotkuja. Kyllä meillä 
siivoojakin käy, mutta se ei puhu suomea. Nätti tyttö se silti 
on. Niin olit sinäkin nuorempana. Sanoin sen sinulle ker-
ran Suomalaisessa kun annoit nimmareita kirjaasi. Hymyilit 
niin sievästi ja kerroit, että oletkin aina uskonut, että tabuista 
pitää voida puhua. Sen sijaan se Sofi Oksanen on varsinainen 
harakka.

Tabuista muistankin, että minulla oli asiaa. Olin torstai-

Rakas rouva Kirjailijatar Anna-Leena,
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na terveyskeskuksessa koska aamulla huimasi. Kerroin siitä 
lääkärille ja se sanoi, että minun on jäätävä tutkimuksiin ja 
että se vaikuttaa hyvinkin vakavalta, eikä se usko että nyt on 
mikään pieni vaiva kyseessä. Sanoin sille, että viime viikolla 
ne käskivät ottaa kaksi särkylääkettä ja mennä nukkumaan. 
Minua vähän epäilyttää, että se oli niitä valelääkäreitä, kun se 
ei puhunut suomea aivan selvästi ja sillä oli kauhean tuuheat 
viikset. Ei minulla ole varaa maksaa mistään jatkotutkimuk-
sista. Sanoin sen sille.

En heti ensin kirjoittanut tästä sinulle, vaan peruspalvelu-
ministerille. Peruspalveluministeri kyllä pyysi minua olemaan 
kirjoittamatta sen jälkeen, kun olin ottanut yhteyttä räjäytys-
töistä taloni lähellä. Siitä menivät taulut vinoon. Sanoin, että 
se varoitusääni on säädettävä kuuluvammaksi, että me huono-
kuuloiset tiedämme suojata särkyvät tavarat. Mutta tämä vale-
lääkäriasia. Olin eilen käymässä ostoskeskuksella ja näin sen 
lääkärin siellä sen meidän rapun siivojan kanssa. Ne kulkivat 
käsikkäin ja menivät isoon siniseen autoon. Se vahvisti epäi-
lykseni. Ne eivät taida olla ammattilaisia kumpikaan. 

Ei se ministeri minulle sitten vastannutkaan. Eli käännyin 
nyt sinun puoleesi, jotta voisit käsitellä tätä tärkeää asiaa seu-
raavassa romaanissasi. Ei siitä tarvitse paljoa puhua, muuta-
ma sivu riittää. Sen verran, että sanot, että on se kauheaa kun 
tällaisia vanhoja naisia pelottelevat valelääkärit saavat tulla 
ulkomaisine tutkintoineen meidän terveyskeskuksiin ilman, 
että Valvira tekee asioille mitään.

Tulipa parempi olo nyt kun sain tämän kerrottua eteen-
päin. Ei me tämmöiset vanhemmat rouvat osata näitä asioita 
hoitaa, mutta sinä olet vielä nuori. Nyt minun pitää lopettaa, 
sillä AA-kerhon kokous alkaa. En minä juoppo ole, mut-
ta mieheni  oli.  Hän kuoli vuonna 1993.  Minä käyn niissä  
kokouksissa vain muistelemassa menneitä.

Jouluisin terveisin,

Raija Sassin-Päkkilä
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Pietari syys ‘11–kesä ’12

Naiset vaihdossa
Miltä vaihtovuosi tuntuu? 

Kolme kirjallisuudenopiskelijaa kertoo – 
paikan päältä.

Teksti Roosa Pohjalainen 
Kuvitus Arla Kanerva
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“Lähdin vaihtoon ennen kaikkea 
toteuttaakseni unelmani: rakastan 
Venäjää, ja olen haaveillut täällä asu-

misesta lukiosta lähtien. Pietari tuntuu jo 
kodilta. Esimerkiksi pesulabaari, budd-
halaistemppeli ja kotikirjasto ovat paik-
koja, joissa minun on hyvä olla.

Yliopistolla vallitsee ankara työmo-
raali, johon tottuminen vei aikansa. 
Luentoja saattaa olla yhdeksästä kuu-
teen, ja lukuvuoden aikana on vain yksi 
kaksiviikkoinen loma. Opetus on kyllä-
kin hyvin innostavaa. Huolestuttaa vain, 
saanko hyväksiluettua tutkintooni tääl-
lä suorittamani 

työläät kurssit.
Vaihtoon lähtiessä raskainta oli ystä-

vistä eroaminen. Pelkäsin jääväni Pie-
tarissa yksin. Asun kommunalkassa,   
yhteisasunnossa, eikä yksinäisyydestä ole 
onneksi huolta. 70-vuotias asuintoverini 
Sasha on minulle kuin vaari. Juttelemme, 
laitamme ruokaa ja siivoamme yhdessä.

Kerran matkustin maaseudulle Tih-
vinään vailla tietoa yösijasta. Paikallinen 
kahvilanpitäjä kutsui minut kotiinsa yök-
si, ja myöhemmin sain majoittua luosta-
riin. Ihmiset ovat olleet minua kohtaan 
hyvin kilttejä ja avuliaita. Vaihtovuosi on 
kasvattanut uskoani ihmisten hyvyyteen 
ja auttamisenhaluun.

En juuri kaipaa Helsinkiä. Ikävöin 
rakkaita ihmisiä, en paikkoja. Vaihdon 
myötä olen käsittänyt, etten välttämät-
tä halua jäädä mihinkään kaupunkiin 
loppuiäkseni. On mahdollista kiintyä ja 
kotiutua niin moniin eri paikkoihin.”

Anni Lappela on vaihto-opiskelijana Pie-
tarin valtionyliopistossa, jossa hän opiske-
lee muun muassa venäjän kieltä, kirjalli-
suutta ja folkloristiikkaa.

    
    

    
    

    

     
     

     
      

       
           

         
Pietari syys ‘11–kesä ’12 .
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“Vieraassa maassa asuminen on saa-
nut mielen toimimaan uudella taval-
la. Näen täällä erilaisia unia kuin 

Suomessa.
Lähdin vaihtoon ennen kaikkea opis-

kelemaan, en viettämään vaihtarielä-
mää. Berkeley on hyvin tasokas yliopis-
to, mutta opintojen työläys yllätti silti. 
Kursseilla luetaan ja kirjoitetaan paljon, 
ja kaikilta vaaditaan aktiivista osallis-
tumista keskusteluun. Kurjinta on, kun 
jatkuvat opintokiireet vievät aikaa uusil-
ta ihmissuhteilta.

Toisaalta henkilökohtainen ja paneu-
tunut opetus on ollut antoisaa. Onnis-
tumisen tunne on suuri, kun ottaa 
puheenvuoron ja pystyy käsittelemään 
mutkikkaita asioita vieraalla kielellä. 

Olen tutustunut uusiin ihmisiin vai-
vatta, eikä yksinäisyydestä ole kaiken 
kiireen keskellä vaaraa. Pienet asiat ovat 
kotiutumisen kannalta ratkaisevia. Tie-
dän, mistä lainaan kirjani ja ostan kah-
vikuppini. Sopeutumista kyllä helpot-
taa, että kulttuurierot eivät ole valtavia.

Tosin kassa- 
tädin puhutellessa sweetieksi muistaa, 
ettei ole Suomessa.

En voinut tuoda kotoa mukanani 
juuri mitään. On kasvattava kokemus 
koota itselleen tyhjästä uusi elämä. Silti 
pidän mielessä, ettei kaikki uusi ja hieno 
ole pysyvää. Yhdeksän kuukautta tuntuu 
lopulta lyhyeltä ajalta.”

Anna Tomi on vaihto-opiskelijana UC 
Berkeleyn yliopistossa, jossa hän opiskelee 
yleistä kirjallisuustiedettä ja englannin-
kielistä kirjallisuutta.

           
          

          
 San Francisco elo ‘11–touko ‘12

.

                                                 Wien elo ‘11–helmi ’12
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“Vaihtoon lähtiessä jännitin, saisinko 
samanhenkisiä kavereita ja kärsisin-
kö kauheasta koti-ikävästä. Nyt nuo 

huolet tuntuvat typeriltä. Aika on kulu-
nut käsittämättömän nopeasti. Jos nyt 
saisin päättää, lähtisin vaihtoon koko-
naiseksi lukuvuodeksi.

Oli yllätys, kuinka nopeasti sopeu-
duin ja kiinnyin täkäläiseen arkeen. 
Kotiutumisessa auttoivat Suomesta 
tuomani tutut esineet ja vaihtarikämp-
pikseni, joiden kanssa voin jakaa vaih-
tokokemuksen ilot ja harmit. Wienin 
kulttuuritarjonta on lisäksi uskomaton-
ta: esimerkiksi oopperaan pääsee kol-
mella eurolla.

Aluksi käytännön seikat aiheuttivat 
harmia. Oli turhauttavaa, kun ruoka-
kaupasta ei löytynyt

tavallisia raaka-aineita, eikä missään 
voinut maksaa pankkikortilla. Kerran 
poistuin kirjastosta itku silmässä, kun en 
millään saanut käsiini tarvitsemiani kir-
joja. Kulttuurierot ovat johtaneet noloi-
hin tilanteisiin. Erään luennon jälkeen 
aloin taputtaa – kunnes huomasin, että 
paikalliset osoittavat suosiota koputta-
malla pöytää.

Rakkaita ihmisiä on tietenkin ikä-
vä. Ajattelen   kuitenkin,  että  se  kuu-
luu  asiaan. Yksinäisyyttäkään ei kan-
nata pelätä, on vain keksittävä itselleen 
puuhaa. Vaihdossa onkin tullut kokeil-
tua uutta: olen esimerkiksi alkanut har-
rastaa tanssia. Uskon tulleeni vaihdossa 
avoimemmaksi ja rohkeammaksi: itse-
varmuus kasvaa, kun huomaa pärjää-
vänsä vieraassa maassa omillaan.”  K.

Eveliina Rämö on vaihto-opiskelijana 
Wienin yliopistossa, jossa hän suorit-
taa yleisen kirjallisuustieteen opinto-
ja.

.

                                                 Wien elo ‘11–helmi ’12
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kuka 
teillä 
tiskaa?
Leena Parkkisen kolumni

VEnLa roSSi
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Toimittaja kutsui radiopa-
neeliin ja ilmoitti otsikon: 
”Ovatko kaikki feminis-
tit rumia lesboja?” ”Se on 

semmoinen leikkimielinen provosoi-
va otsikko”, hän vakuutti. ”Ei mulla ole 
mitään uutta sanottavaa”, parahdin. 
”Sua on suositeltu”, toimittaja sanoi, 
mainitsi vanhemman polven julkkis-
feministin ja lämmin imarruksen heh-
ku levisi vatsaan. 

Studiossa oli minun lisäkseni se 
pakollinen naistutkimuksen opiskelija 
ja miesliikettä edustava slipoverihomo. 
”Kuka teillä tiskaa?” kysyi toimittaja ja 
tuijotti tiiviisti nuorta homoa.

Haastattelusta jäi hassu maku. Yri-
tin pureskella sitä koko bussimatkan 
kotiin. Ensinnäkin se, että toimittaja 
lähti oletuksesta, että on miehiä ja nai-
sia, Mars ja Venus, jotka asuvat yhdes-
sä ja riitelevät siitä kuka tiskaa. Minä 
asun yksin. Asunnossani kotitöilläni 
on vain yksi tekijä. Kun kumppani sat-
tuu paikalle, niin hän yleensä tiskaa. 

Se johtuu luullakseni lähinnä siitä, 
että hänen henkinen kanttinsa mur-
tuu likaisten kahvikuppien  vuoresta 
nopeammin. Minä en ole kotitalous-
ihmisiä.

En ole koskaan kokenut suhteessa 
olevani se Nainen tai ajatellut kumppa-
niani sinä Miehenä. Meidän välilläm-
me on rakkautta, mutta se ei perustu 
sukupuolten eroihin.

Vietin lapsuuteni poikaporukoissa. 
Kuvittelin pitkään, että on tapahtunut 

joku erehdys, että minun olisi pitänyt 
olla poika, heillä vaikutti olevan pal-
jon hauskempaa. Kun katson kuvista 
teini-ikäistä itseäni, näen pikkupoi-
kaa muistuttavan olennon ylisuuressa 
puvuntakissa. Vasta parikymppisenä 
kaikki loksahti kohdalleen, aloin viih-
tyä naisena, ostin kirkkaanpunaiset 
korkokengät ja luin Julia Kristevaa. 
En erotellut ystäviäni, sovin miespuo-
lisen parhaan kaverini kanssa, että hän 
valitsee minut bestmanikseen.

Sovinismiin törmäsin vasta kun 
aloitin mainostoimistossa. Nuorempi, 
projekteissa lonkkaa vetänyt työkave-
ri ylennettiin ohitseni, pomo vitsaili 
parikymppisen assistentin kaula-au-
kosta kokouksessa ja kaikki hymäh-
telivät. Se oli kai tyypillinen sukupol-
vikokemus. Ällistys siitä, ettei oman 
kuplan ulkopuolella kaikki ollutkaan 
hyvin.

Kun katson miestäni, näen hänen 
voimakkaan selkänsä, sen että hän 
tekee työtä käsillään, työtä johon minä 
en koskaan fyysisesti pystyisi. Siitä 
huolimatta rakastan häntä enimmäk-
seen siksi, että hän on ihminen. Ja sitä 
on feminismi minulle. Radikaali näke-
mys lähimmäisestä ihmisenä, ei min-
kään rodun, ryhmän tai sukupuolen 
edustajana.

Kirjoittaja on kirjailija ja se kiintiöfe-
ministi, jolle soitetaan kun Anu Silfver-
bergillä on kiire.

kolumni | 4/11 nainen | käkriäinen
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Katso silmiin, timantit syntyvät, katso nyt saatana silmiin, 
kovassa paineessa ja kuumuudessa, kun kipu ohittaa 
nautinnon ja olet rimpuilevaa halua ja keskittynyttä 
hengitystä. Sinä vain hengität ja pärskit hengityksen 
pirstaleita, kunnes hellästi, hengität sisään, ja äärimmäisen 
tarkoituksenmukaisesti, hengität, siirrän rajaasi hieman ja 
syöksen mielesi teräväpiirtoiseen painajaiseen, muodostuvien 
kiderakenteiden kaaoksessa olet rukoilevaa lihaa, epätoivoa 
ja itkua. Ihosi uppoaa ihooni ja sinun ruumiisi on minun 
ruumiini. Tahtomme ovat yhtä hikistä huohottavaa valoa, 
kovalenttisia sidoksia, molemminpuolista sähkömagneettista 
vetovoimaa, kunnes sinä voitat – joskus ikuisuuden päästä, 
sillä sinähän voitat minut aina ja naurat. Minä olen kiihtyvää 
hapen siirtoa ydintäni myöten paljastettuna, muodostuvien 
kiderakenteiden kaaoksessa olen nöyryytettyä lihaa ja 
epätoivoista halua. Nopeita, kudostenvälisiä viestejä virtaa, 
pian, pian, kiderakenne hajoaa, kiderakenne hajoaa aina. 
Nielen timanttipölyä, sirpaleen pinnassa, ikuisuus on avoinna 
atomin mitan,   tällä   matkalla,  jolla   ihosi   hioo   minusta   timantin.

R u n o j a
Tarja Hallberg
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Täyttäessään kolmekymmentä vuotta Homo sapiens sapiens -lajin 
lapseton naaraspuolinen yksilö hymyilee huomaamattaan julkisissa 
kulkuvälineissä kolmilletoista vauvankasvoille vuorokauden aikana 
ja tuntee ovuloidessaan vastustamatonta tarvetta paritella viisi 
minuuttia sitten tapaamansa tuntemattoman urospuolisen yksilön 
kanssa. Vauvansukka, vauvalehti, vauvankiikku, vauvanruoka, 
vauvanistuin, vauvanpeitto, tutti, karuselli lastenkirja leikkiauto 
– välähtelevät loputtomat kuvajonot hänen aivojensa poimuissa. 
Tästä päivästä lähtien hänen kehonsa ei ole enää hänen, hänen 
vatsanympäryksensä on julkista omaisuutta, hän tiedostaa tyhjyyden 
sikiävän sisällään. Elämä valuu merkityksettöminä orgasmeina pitkin 
reisiä, hän on umpio, kylmä läpiö, maho jumiutunut maatuska. 
Oi, nuo äidit, arjessa väkevät, vauvailon näkevät, täyttävät maan 
pesänrakennuspuuhat, raskausviikot, hoitopöydät, supistukset, 
revenneet välilihat, sipuli mukula silppuri sikiö siipiväli sinappi, 
verenhukka koliikki-itku vaippakuoret pureskellut nännit, 
uupumukset, yösyötöt, maidosta kastuneet paidat kiitävät ohitse 
mitään näkemättömin silmin. Oi syntymän ihme! Oi kasvun ihme! Oi 
elämäsi tarkoitus! Nainen, jakaannu ennen kuin on liian myöhäistä, 
tunne kipua jolla on tarkoitus! Hänen sisälleen unohtuvat huivipäiset 
mummot, jumiutuvat sukupolvien ketjut rattaat säkenöiden. Miten 
tietää ennen kuin on liian myöhäistä, miten kokea kokematon, entä 
jos vanhana kupeita kutittaa, kaduttaa? Pyöräytä lapsi kokemuksen 
vuoksi, älä ole siskojasi heikompi, pyhä äidin ja lapsen välinen 
symbioosi on elämyksellinen asia, menestys alatiesynnytyksessä 
tuo arvostusta naisten joukossa, iankaikkisesti, aamen.
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Eteenpäin, korkeammalle, yhä ylemmäs paahtavan 
auringon alla. Paljasta karttani tuntemattomat alueet, 
puske minua pidemmälle kohti näkemätöntä, jossa 
kieppuvat tarvitsemamme heittotähdet, taikajuomat, 
maagiset kirjat, mene jo, kohti yhä suurempaa 
hirviötä, mene, mene, tule tänne, letitän tukkasi. Pidä 
hetki taukoa, kietoudu syliini, näytä keräämäsi yrtit, 
kerro tarinat arpiesi takaa, avaa mielesi muistikirja 
tai hiljainen kohina, olen tässä, nojaa koko painollasi, 
hengitän hiustesi läpi, luen sinulle lempirunoilijaani 
nuotion yli iltapalaksi, aamulla annat keppiä, kun 
räpiköin tahmeassa sammakonkutukeitossani, keitän 
meille kahvit, tukka pörrössä livahdan villapeitteesi 
alle nokiviiksineni ja varvistan. Ole soturi verisessä 
haarniskassa tai siviili risaisessa mekossa, peittelen 
sinut, olemme kaikki sukupuolet sukupuolien 
välissä     ja     kaikki     vuodenajat     yhtä     aikaa.

käkriäinen | 4/11 nainen | runoja
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Toisinaan suuret ajattelijat jättävät 
jälkeensä pienen kirjaston verran 
päiväkirjoja ja sekalaisia muis-

tiinpanoja, jotka ovat täynnä irrallisia 
huomioita ja keskeneräisiä mietelmiä. 
Tällaisia hajatuotoksia on julkaistu pos-
tuumisti esimerkiksi Wittgensteinilta ja 
Baudelairelta. Monet kuuluisat sitaatit 
palautuvat puolihuomaamattomiin mar-
ginaaliraapustuksiin. 

Kristian Blombergin runoteos Itsek-
seen muuttuva tuo mieleeni ennemmin-
kin vaivalla editoidun luonnosvihkon 
kuin valmiin draamallisen teoksen. Se 
tuntuu suorastaan ilakoivan vierekkäis-
ten säkeiden irrallisuudella. Lauseet, 
kuvat ja jopa tietoiskut katkeilevat, hyppi-
vät toistensa ylitse ja kommentoivat toisi-
aan ristiin rastiin. Ajatukset ja havainnot 
leikkautuvat kuin koordinaatiston kaksi 
funktiota. Ne lähestyvät, kohtaavat ja taas 
erkanevat omiin suuntiinsa.

”Raleighin pää oli tulessa. / tieto 
muuttuu informaatioksi / katkaravun 
sydän sijaitsee sen päässä”

Vaikka kaksi runosäettä usein löytä-
vätkin toisensa, on vaikea sanoa johtuu-
ko se kirjailijan intentioista, lukijan mie-
likuvituksesta vai ainoastaan siitä, että 

säkeet ovat sattumalta saapuneet samalle 
aukealle kuin kaksi keskiaikaisella torilla 
harhailevaa turistia.

Ensivaikutelma kirjasta on haastava. 
Sanojen sumusta hahmottuu kyllä pian 
teemallisia ääriviivoja, mutta myös räti-
nää ja katkoksia riittää kuin rikkinäises-
sä radiossa. Nykyrunouden vieroksumi-
sen syitä lienee satoja, mutta tässä niistä 
yksi: tyypillinen lukija tahtoo olla kyy-
dissä, kulkea oppaan johdateltavana. Hän 
ei halua eksyä ja hortoilla, vaan matka-
ta ryhmässä ja kuulla mitä mieltä asian-
tuntija on mistäkin rakennuksesta. Kuka 
kruunattiin? Kuka hirtettiin? Mikä talo 
on vanhin ja kaunein? 

Nykyään kaikki ovat ”asiakkaita”, jopa 
sairaalan potilas ja kirjan lukija. Jos luki-
jaa ei palvella ja hänen mielihalujaan täy-
tetä, hän syyttää kirjoittajaa epäpätevyy-
destä tai laiskuudesta ja vaihtaa kanavaa.

Vaikka postmodernin laiskuuden haa-
mu kummittelee nykyrunouden raken-
teissa, minun on tunnustettava, että luki-
essani Itsekseen muuttuvaa koin monia 
miellyttäviä hetkiä. Kirjassa on hyvässä 
suhteessa tunnistettavuutta ja vieraut-
ta. Sen kielellinen ulkoasu on huoliteltua 
ja hetkittäin jopa harkitun kaunista (tai 

huolella sIdottu 
luoNNosvIhko

Kristian Blomberg: 
Itsekseen muuttuva.
Poesia, 2011. 77 s.

käkriäinen | 4/11 nainen | kritiikit
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kauniin harkittua):
”Ihmistä ei kehtaa katsoa yhtä tarkasti 

kuin hänestä otettua valokuvaa. / hänen 
sateinen ulkonäkönsä / -- / hänen viipy-
vän ilmeensä pitkä kotimatka / hiukset 
kuin särkynyt ikkuna”.

Kyse ei ymmärtääkseni ole kollaasi-
runoudesta, vaikka termin tarkkaa mää-
ritelmää en tunne. Kirjan säkeet ainakin 
tuntuisivat etupäässä olevan kirjailijan 
omia, sillä niin paljon on joukossa tuo-
retta ja tekijältään kuulostavaa ilmaisua 
– ei vain muualta lainattujen lauseiden 
uusia yhdistelmiä. Nopealla silmäyksel-
lä tekstin asettelu kuitenkin muistuttaa 
kollaasia.

Teoksen yhteydet viime vuosien kol-
laasirunouteen lienevät myös (kieli)filo-
sofiset. Monen nykyrunoilijan tavoit-
teena ei ole rakentaa runoja ikään kuin 
kivoiksi takan päälle asetettaviksi poslii-
niesineiksi (kirja tosin itsessään on kau-
niisti nidottu, ja kovat, karheat kannet 
tuovat sille vanhahtavaa esineellisyyttä) 
vaan kuvata ihmisenä olemisen välitön-
tä kokemusta, jossa havainnot, ajatukset, 
muistot, tunteet ja tietotaito sekoittu-
vat eräänlaiseksi  inhimilliseksi  ”infor-
maatioksi”. Runot kuvastavat sitä, miten 
asioita tapahtuu yhtä aikaa ja monella 
tasolla. Jos ”tieto” ymmärretään joksikin 
jäsentyneeksi ja hallituksi, on informaa-
tio puolestaan jotain, mitä tuntuu olevan 
aina liikaa tai liian vähän.

Kollaasi (oli se sitten omaperäistä tai 
lainattua) heijastaa elämänkokemuk-
semme sirpaloitumista ja mahdollisten 
yhdistelmien loputtomuutta, jossa on 
vaikea tunnistaa mikä on totta/fiktiota – 

tai oleellista/epäoleellista. Tiedon ja elä-
mysten trivialisoituessa on myös vaikea 
päättää mikä ansaitsisi suurimman huo-
miomme: sisäinen vai ulkoinen, mennyt 
vai tuleva.

Itsekseen muuttuva tarjoaa kelpo 
runokokemuksen niille, joilla on kärsi-
vällisyyttä lukea sitä kannesta kanteen. 
Olen kuitenkin eri mieltä tietyistä esteet-
tis-filosofisista valinnoista. Arvostan 
toki sitä, että tekstissä on katkoksia, joi-
ta lukija voi (saa tai on pakko) itse täy-
dentää. En kuitenkaan hypi riemusta, jos 
runoilijat tekevät liian yltiöpäisiä seik-
kailumatkoja persu-reaktiivisen postmo-
dernismin maaperälle. Nykyään ihmi-
nen jo muutenkin on vaarassa sairastua 
elämänsä koherenssin puutteeseen. 

Ja miksikö sitten itse ennemmin huo-
vaisin informaatiotulvassa ja etsisin kiin-
teää maata, jonkinlaista eheyttä ja point-
tia? Osin tietenkin vain vahvistaakseni 
valheellista turvallisuudentunnettani – 
mutta myös saattaakseni jotain valmiik-
si, uhmatakseni luontaista taipumustani 
kanavasurffailuun. 

Hajanaisten huomioiden läpi on 
hauska vaellella, mutta tunnen, että niis-
sä olisi mahdotonta asua. Kollaasi voi 
olla vaihtuvien naamojen värikkäimpien 
Facebook-päivitysten kokoelma tai vii-
saudessaan ehtymätön kuin Wikipedia 
– mutta pahimmillaan se voi tarkoittaa, 
että runoudesta tulee vain puolivalmii-
den ajatusten slummi, jossa lankunra-
oista vilahtaa kaistale taivasta ja lohdu-
ton kielellisten kokeilujen hökkelikylä.

Juho nieminen
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Jarkko Tontti pysyttelee itselleen 
tutussa tyylilajissa toisessa romaa-
nissaan Sali. Satiirisessa aikalaisku-

vauksessa kolme samanmielistä hikoilee 
samalla kuntosalilla omissa henkilökoh-
taisissa umpikujissaan. Kunnon kohotes-
sa ja kilojen karistessa lähestytään rat-
kaisuja, jotka sijaitsevat salin ulko-ovien 
toisella puolella.

Miljöönä toimii aluksi kun-
tosali Helsinginkadulla. Siel-
lä käyvät keski-ikäinen juris-
ti Sami ja sattuman oikusta 
tämän entinen tyttöystävä, 
eduskunta-avustaja Karolii-
na. Toisella puolen salia reh-
kii molempia tarkkaileva kyy-
lähkö eläkeläis-Pirkko. Hänen 
roolinsa on todistaa kuntoi-
luun uppoutuneen ex-parin 
kehollista ja sielullista eheyty-
mistä. 

Tarina rönsyää salilta ulos 
jokaisen henkilön perhesuhteisiin ja 
nuoruusmuistoihin. Niissä imua ei aina 
riitä tarpeeksi, koska sivujuonia ja yksi-
tyiskohtia on sivumäärään nähden liikaa. 
Nautittavimmillaan Sali on kuntoilun 
kuvailussa, jossa Tontti taitaa olennaisen. 
Lukija samalla ymmärtää ja pudistelee 
epäuskoisesti päätään mielipuolisina reh-
kiville raukoille.

Oikeastaan teoksessa on pohjimmil-
taan kyse itsenäistymispyrkimyksistä. 
Samia ja Karoliinaa vaivaa itsetunnon 
ja työmotivaation puute, mikä on osal-
taan saanut heidät lihomaan. Pirkko  taas  

haluaa kertoa sukunsa sotarikoksista eli 
tehdä pesäeron sotaa ihannoiviin sisa-
ruksiinsa. Salilla kasvaa paitsi Pirkon 
kunto myös tämän päättäväisyys toimia.

Tontti on kirjailijoita, joiden on kaike-
ti vaikea päästää teoksissaan irti omasta 
maailmankatsomuksestaan. Pirkon suus-
ta pulpahtaa näkemys vedestä ihmisen 

alkukotina ja kohdun korvikkee-
na. Sama ajatus löytyy Tontin 
esseekokoelmasta Koti, uskon-
to ja isänmaa (2011), jossa kir-
jailija omisti sille kokonaisen 
esseen. Paikoin tuntuukin kuin 
Sali olisi yhtä ylipitkää mielipi-
dekirjoitusta. Teoksen yhteis-
kuntakuvassa hullutusten ja 
hölmöyksien lista on pitkä, ja 
huutia annetaan niin omako-
titalon rakentamishaaveille ja 
rakkauslomille kuin ähiseville 
puntinnostajille ja vasemmisto-
nuorille.

Aivan kuten Tontin esikoisromaanis-
sa Luokkakokous, myös Salissa naiset vie-
vät ja miehet vikisevät. Silti molemmille 
sukupuolille löytyy ohjeistus, jota Karo-
liina ja Sami lopulta noudattavat. Ei elä-
mässä tarvitse olla niin arjen sankaria, 
joskus on hyvä leppoistella. Toisin sanoen 
Sami jättää salilla ähertämisen ja aloittaa 
ohjatut jumpat. Sympaattista.

antti Berg

leppoIsaN elämäN 
puolesta, lopulta

Jarkko Tontti: Sali. 
Helsinki-kirjat, 2011. 

250 s. 
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Tomi Kontion kuudennen runo-
kokoelman Ilman nimeä olisit 
valoa teemana on rakkaus, kah-

den ihmisen olemassaolo toisilleen. 
Kontio näyttää jälleen hienosti, kuin-
ka kuluneeseenkin teemaan voi tarttua 
raikkaasti.

Kokoelman puhuja osoittaa sanan-
sa toiselle, havainnoi läheltä, 
”värttinäluu, olkaluu, lapa-
luu, / kylkiluut kuin jokin soi-
tin, jota näppäilin”, ja toisi-
naan kaukaa ikkunan takaa, 
jonne poistuvien kopisevi-
en korkojen ääntä ei kuule. 
Vaikka toinen on poissa, on 
hän kuitenkin läsnä muistois-
sa, muuttuneena mutta aina 
mukana: nainen läheisenä ja 
kaivattuna, nainen rakastaja-
na ja äitinä. Nainen, joka on 
runon puhujalle kuitenkin aina se sinä, 
jossa ”on vähemmän nimeä kuin valoa”. 

Osa runoista lähestyy tiiviydessään 
aforismeja: ”Vaikeampaa kuin sanojen 
takana / on seistä niiden edessä.” Aina 
kun runo uhkaa kääntyä liian pateetti-
seksi, Kontio palauttaa kielellisellä lei-
kittelyllä tunnelman kepeäksi. Erityisen 
paljon runoista löytyy erilaisia lausera-
kenteellisia yllätyksiä, mikä on tuttua 
Kontion aiemmasta lyriikasta.

Vastakohtaisuuksien tasapaino tulee 
esiin erityisesti kolmannessa osastos-
sa, jossa Kontio on alleviivannut runo-
jen monimerkityksellisyyttä tummenta-
malla yhden tai pari sanaa joka säkeestä. 

Näin syntyy tavallaan toinen upotettu 
runo laajemman proosarunotyyppisen 
sisään. Toisinaan upotetut pikkurunot 
tiivistävät ympäröivän runon ydinsano-
man. Toisinaan ne luovat sille kontras-
tin, joka hyppää silmille joskus liikaakin. 
Niin käy esimerkiksi silloin, kun ”blosis” 
ja happopään likaiset rastat ympäröivät 

yksinkertaisen  kaunista  tuo-
kiokuvaa, jossa ”tuuli: / rastas / 
lentää / soiden / yli.”

Jo kokoelman otsikossa esiin-
tyvä nimeäminen on myös yksi 
sen kantavia teemoja. Nimettö-
myys tuntuu olevan rakkautta 
puhtaimmillaan. Toisen nime-
äminen tuo silti olemassaoloon 
jotakin varmuutta, joka kuiten-
kin voi olla liian lopullista. 

Nimeämisen kysymykset 
tuovat mukaan myös metalyyri-

syyden. Rakkaus, olemassaolo ja kirjoit-
taminen linkittyvät yhteen muodostaen 
kokonaisuuden. ”Unohdin rakkauden 
sisällesi. / Kun vilkaiset minua vihreän 
teesi lävitse, / muistan sinusta / miksi 
minä olen, miksi lipsahdin / ylimääräi-
selle riville.” 

Runojen rakkauskäsitys on yhtä ikiai-
kainen kuin itse rakkaus teemana. Ilman 
nimeä olisit valoa toistaa myös monia 
Kontion aikaisempien kokoelmien piir-
teitä. Havaintojen tarkkuuden ja oival-
tavan kielen ansiosta Kontiolla on kui-
tenkin taito saada tuttukin tuntumaan 
kirkkaalta ja uudelta.

tiia Kähärä

Tomi Kontio: Ilman 
nimeä olisit valoa. 

Teos, 2011. 72 s.

valoN värIttämää
rakkautta
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Jarno Mällinen tunnetaan parhaiten 
musanörttien rakastaman Radio-
puhelimet-yhtyeen sanoittajana ja 

kitaristina. Kieroonkasvukertomus on 
Mällisen esikoisromaani, joka kertoo 
päähenkilönsä Tommin kasvutarinan. 
Lopputulema lähenee Gérard Genet-
ten Proust-tulkintaa: “Hän, Tommi, olisi 
perverssi – taiteilija.”

Romaani on jaettu kahteen 
osaan. Alkupuoli on pitkälti 
tavallinen tarina pojasta, jolle 
kasvavat karvat luokan viimei-
senä. Käännekohta on Tom-
min sukukypsyyden alku. 

Sukupuolinormit ovat 
Tommia vastaan. Housuissa 
on karvaton toukka, ja ilman 
oikein kehittynyttä penistä ei 
tavallisesta keskiluokkaises-
ta tulevaisuudesta ole toivoa: 
“Hän näki tien edessään. Sil-
lä eivät odottaneet rakastava 
vaimo, pellavapäiset lapset, reilut työka-
verit ja aamulämmin auto. Ei, edessä kan-
gastivat yksinäisyys, piilottelu, epätoivoi-
set lääkärikäynnit, parantumattomaksi 
toteaminen ja häpeä, ikuinen häpeä.”

Mällisen kerronta on perinteistä ja 
turvallista: niin sujuvaa,  ettei  sitä  edes 
havaitse. Teos järkyttää kaunistelematto-
milla kuvilla läpinäkyvää taustaa vasten.

Maanpuolustusjuhlan iskulause pal-
jastaa syvimmän olemuksensa ottaessaan 
Tommin silmissä muodon “TYÖNÄM-
ME ON LAPSENRAISKAUS”. Tällaista 
poetiikkaa esiintyy jo Mällisen aikaisem-

massa tuotannossa: “kun täytyy sanoa 
jotain / eivät runomitat kerro mitään” 
(”Optiolaulu” albumilta K.O., 1990).

Tommin heräävässä taiteilijuudessa 
on kyse samasta. “Tommi tunsi pakah-
tuvansa totuuden paineesta. Hän oli yhtä 
aikaa ylistetty ja alistettu, voimakas ja 
heikko, elävä ja kuollut. Mikään ei saisi 

häntä poikkeamaan polkunsa 
ulkopuolelle.”

Tommin puberteetti alkaa 
ensimmäisestä siemensyöksys-
tä. Hän on setänsä hautajaisissa 
tuntiessaan uudenlaista kihel-
möintiä kupeillaan. Himoonsa 
herännyt teinipoika vetäytyy 
nussimaan vessan karvalanka-
mattoa tutun tuntuisessa mut-
ta hillittömässä kohtauksessa.

Heteroseksuaalisuus esiin-
tyy teoksessa lähinnä ahdista-
vana pakkona, jota kuitenkin 
horjuttavat Tommin tietoisuu-

teen valuvat tyydyttävät, perverssit seksu-
aalisuuden muodot.

Tommi on vihdoin saamassa oman 
naisen ja jättämässä poikuutensa kun 
paljastuu, ettei hänen naisellaan ole sisä-
synnyttimiä. Mällinen romahduttaa mie-
heksi tulemisen kertomuksen juuri täyt-
tymyksen hetkellä.

Kieroonkasvukertomus on queeria 
Judith/Jack Halberstamin hengessä: kes-
kiluokkainen heterous kuulustellaan, 
kyseenalaistetaan ja tehdään kestämättö-
mäksi.

Petri Vaittinen

Jarno Mällinen: 
Kieroonkasvukertomus.

Like, 2011. 200 s.

queer-teorIaN alkeet
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Satu Taskisen esikoisromaani Täy-
dellinen paisti ujuttautuu osaksi 
sitä yhdenpäivänromaanien jouk-

koa, jossa todellisuus rakentuu pitkäl-
ti minäkertoja-päähenkilön tajunnan-
virrasta. Romaania on mielletty myös 
omakohtaiseksi, sillä päähenkilön Tarun 
tapaan myös Taskinen itse asuu Wienis-
sä ja toimii aikuiskouluttajana. 
Mahdolliset   yhteydet kirjoit-
tajaan eivät silti tuo lisäsyvyyt-
tä lukukokemukseen, koska 
kyseessä on esikoisteos. 

Päivän ja jopa koko romaa-
nin tärkein hahmo on pyhäin-
päivän kunniaksi Tarun avo-
miehen perheelle tarjoiltava 
sianpaisti. Perinneruuan onnis-
tuminen tekisi Tarusta hyväksy-
tyn ”Itävaltalaiseksi” kutsuman-
sa miehen ja tämän perheen 
silmissä. Ruuan valmistaminen 
kansallisen tradition mukaan 
sukulaisille maittavaksi tuottaa Tarulle 
päänvaivaa ja paljon juoksemista. Kaup-
pareissut, yllätykset, epäselvästi kirjoite-
tut reseptit ja tietoa panttaava naapurin 
hankala rouva vaikeuttavat alusta alkaen 
paistin valmistusta. 

Taru vertautuu riipaisevasti sikaan 
kulttuurisessa toiseudessaan ja kelpaa-
mattomuudessaan. Paistin valmistuk-
seen heijastuu Tarun pyrkiminen täydel-
lisyyteen minkään riittämättä. Romaanin 
alkupuolella Tarun kertojaääni kutsuu 
useissa yhteyksissä niin itseään kuin 
muita eläimiksi, ja myös sika saa inhi-

millisiä piirteitä: ”Siat ovat herkkiä ja 
älykkäitä eläimiä.”

Vaikka paisti on seurueelle aivan liian 
iso, siitä ei riitä kerrottavaa koko romaa-
nin  mitalle.  Loppua  kohti  kerronta  
hajoaa ja lipsuu, eikä tapahtumaketjuista 
saa otetta. Loppuosan sukujuhlat koros-
tavat edelleen ulkomaalaiseksi itsen-

sä kokevan Tarun surkeutta. 
Hänet lähetetään ulos kävelyl-
le rentoutumaan (sateeseen), 
ja päästäkseen takaisin sisälle 
hänen täytyy särkeä ikkuna, 
sillä muut eivät hauskanpidol-
taan hänen soittoaan kuule.

Romaanin alkupuoli saa 
lukijan odottamaan jonkin-
laista loppufanfaaria ja teeman 
kasausta. Vaikka dramaatti-
simmaksi käänteeksi nouseva 
naapurinrouvan kuolema on 
jopa odotettava tapahtuma, ei 
loppu kuitenkaan muilta osin 

kasva kokonaisuudeksi. Tyyli pysyy kyl-
lä yhtenevänä läpi teoksen, mutta yhden-
päivänromaanin  hajanaisilta tapahtumil-
ta olisi toivonut enemmän kiinnekohtia 
kerrontaa hallitsevaan Tarun sisäiseen 
maailmaan. 

Kirjasta jää levoton olo, joskin nimen-
omaan Tarun tuntemusten herkkänä, 
osuvana ja oivaltavana kuvaajana Taski-
nen onnistuu uskottavasti, paikoitellen 
jopa erinomaisesti.

Elise Malmivirta

Satu Taskinen:
Täydellinen paisti.
Teos, 2011. 260 s.

paIstI oN valeltu
kelpaamattomuudella
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Kirjan nimi on enne. Nimettömäk-
si jäävä päähenkilö on kadoksissa 
itsensä, perheensä ja oman men-

neisyytensä kanssa. Isä on kateissa, ja äiti 
on hukkunut menneisyyteen kaivamaan 
punakaartilaisten jälkiä. Seksuaalisuus 
on yksi vakaimmista asioista päähenki-
lön elämässä, mutta hänellä 
on vaikeuksia sitoutua tunne-
tasolla. Virkistävästi teoksessa 
ei kuitenkaan problematisoida 
lesbosuhteita, vaan päähenki-
lön seksuaali-identiteetti jää 
sivujuoneksi.

Iida Rauman Katoamisten 
kirja on monitasoinen esikoi-
nen. Se kuvailee elämän var-
jopuolia, eikä yksikään hen-
kilö ole tasapainossa itsensä 
kanssa. Sanoma tuntuu olevan, 
että olemme menneisyytemme 
tapahtumien ja sattumusten jälkiä. Jokai-
nen henkilö kärsii traumoista, joita ei ole 
osattu työstää, ja jäljellä on kivulias sisin. 
Ja kuori, jonka avulla yritetään jaksaa.

Kirja kulkee kahdessa aikatasossa. 
Nykyisyydessä päähenkilö työskentelee 
vanhainkodissa, tainnuttaa itseään rau-
hoittavilla ja nukahtamislääkkeillä ja kär-
sii klassisesta kun mikään ei tunnu mil-
tään -syndroomasta. 

Välillä viipyillään menneessä, pää-
henkilön ja tämän tyttöystävän Sofian 
kouluajoissa, jolloin he molemmat  oli-
vat  hylkiöitä sekä luokkakavereiden että 
opettajan silmissä. Tästä piirtyy vahva 
syy-seuraussuhteen kehä. Kun pahoja 

asioita tapahtuu, pahoja asioita tapahtuu 
lisää. Päähenkilön parisuhteessa on ongel-
mia, koska kummallakaan ei ole itsensä 
kanssa hyvä olla. Menneisyys muistuttaa 
itsestään, kummittelee selvittämättöminä 
tunteina ja psyyken murusina.

Jokaisella henkilöllä tuntuu olevan 
käsissään saman kohtalon vii-
va. Mennyt ei jätä rauhaan, ja 
tulevan varaan on vaikea raken-
taa. Lopulta vain kosovolainen 
Zorka, päähenkilön työkaveri, 
tekee tiliä menneisyyden tun-
teiden kanssa ja uskaltaa kul-
kea eteenpäin. Hänessä näkyy 
vähän valoa teoksen muuten 
melko toivottomassa ilmapii-
rissä. 

Välillä mietin, onko samaa 
katoamisen kaavaa tarpeen 
toistaa niin monessa hahmos-

sa, mutta silti jokainen henkilö puolustaa 
paikkaansa. Rauma on onnistunut kir-
joittamaan arkisiinkin asioihin kiinnos-
tavia koukkuja. Isän katoamista ei selitetä 
täysin auki, mutta pienen pienistä muis-
toista piirtyy kuva hänestä, ja katoami-
nen tuntuu kiusallisen loogiselta.

Katoamisten kirja on angstinen suku-
polviromaani, jossa kaikki on vähän krei-
siä ja runkataan kun jaksetaan. Teoksen 
pessimistinen maailmankuva toistuu esi-
merkiksi Elina Tiilikan ja Hanna-Riikka 
Kuisman tuotannoissa, mutta Rauman 
tyyli on vahvempaa. Hän osaa kirjoittaa 
myös kauniit asiat uskottavasti.

Hanna Pudas

iida rauma: 
Katoamisten kirja.
Gummerus, 2011. 

377 s.

sama katoamIseN kaava
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Nainen – hän oli kalju – heräsi ääneen, joka syntyi, kun 
mies kaapi keittiössä lusikalla viimeisiä jogurtinjämiä 

posliinikulhosta: tsink-tsink-tsink-tsink-tsink-tsink-
tsink-tsink. Nainen nousi sängystä, meni keittiöön ja 

sanoi: Vieläkö olet täällä. Sitten nainen muisti, että mies oli saa-
nut eilen potkut eikä töihin – mies oli tilintarkastaja – ollut enää 
menemistä. Tajuttuaan erehdyksensä nainen huokaisi kaljuaan 
hieroen. Mies sanoi katse kulhossaan: Jep jep. Nainen koki, että 
hänen tehtävänsä oli yrittää keksiä miehelle tekemistä nyt kun 

jogurttikin oli syöty. Haluaisitko mennä kävelylle, nainen sanoi. 
Nyt ei sovi, söin juuri, mies sanoi. Entä haluaisitko imuroida? 

Mies naputti turkoosia pöytää etusormensa pitkällä kynnellä ja 
vain katsoi naista hymyillen. Entä haluaisitko piirtää liituväreillä, 
nainen jatkoi. Haluaisin ehkä tehdä jotain hieman haastavampaa, 
mies sanoi. Nyt nainen suuttui. Sinä olet läheisriippuvainen, hän 

sanoi. Mies laski kulmakarvojaan, yritti sanoa jotain, mutta ei 
sitten sanonutkaan, jäi vain tuijottamaan keittiön lavuaaria siris-
tävin, mietintää taakseen kätkevin silmin, suu hieman avoinna 
ja pää aavistuksen kenossa. Nainen meni takaisin nukkumaan. 
Parin viikon päästä hän heräsi. Naisen päätä peitti nyt pitkäl-

le ehtinyt sänki.  Nainen tiesi,  että  vielä  ei  kannattaisi  mennä 
keittiöön: mies olisi siellä yhä, samaan asentoon jähmettyneenä.

potkut
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NAUTI MENESTYSROMAANISTA.

Satu Taskinen: 

TÄYDELLINEN 
PAISTI

Jenni Linturi: 

ISÄNMAAN 
TÄHDEN

Suomalaisnuorukaiset 
SS-joukoissa. 
Mitä ihminen kestää?

Nerokasta kerrontaa 
suurten eurooppalaisten 
romaanien jatkumossa.
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