
Käkriäinen

4/2012 Etiäinen



4/2012 e t i ä i n e n  3

s i s ä l ly s

5  Pääkirjoitus
6  tuntematon pimeä - Johanna sinisalon haastattelu
10  Vuonna 2025/2112
12  Kirjan tulevaisuuksia
14 Runoja – Veera Koivaara
18 luentosalin penkiltä kirjailijaksi
20  Kolumni: Vaihtarina olemisen helppous
21  Kokemus: Pohjoisen huumaa stadilaisille
23  Kirja-arvostelut 
  24 Riikka Pulkkinen: Vieras
  25 taina latvala: Välimatka
  26 Aki Ollikainen: Nälkävuosi

 



4 e t i ä i n e n  4/2012 4/2012 e t i ä i n e n  5

Pä ä K i R J O i t u sK ä K R i ä i n e n

Kun olin kuusivuotias, halusin, että minusta tulee isona joko 
sairaalan siivooja tai presidentti.

Nykyään unelmani ovat monisyisempiä, eivätkä niiden ra
jat ole niin tarkat. Toisaalta, kuka olisi lapsena haaveillut teke
vänsä asiantuntijatehtäviä tai olevansa kulttuurikentällä moni
muotoisesti työskentelevä freelancer, joka saa tehdä niitä töi
tä, joita haluaa, ja jolle kuitenkin jäisi aikaa tehdä myös kaik
kea muuta kivaa, kuten opetella tekemään thaimaalaista ruo
kaa ja savitöitä ja käymään tanssitunneilla. Ja jolle asian reali
soitumisen myötä maksetaan kahden viikon työstä kahden 
tunnin palkka. 

Unelmat muuttuvat koko ajan, ja niitä täytyy päivittää. 
Kun elämä heittää toiselle polulle, askeleet täytyy sovittaa kul
kemaan uudessa maastossa ja ottaa suunta toisenlaisesta vink
kelistä. Unelmilla on kuulemma myös taipumus toteutua, jo
ten on pidettävä huoli siitä, että ne ovat tarpeeksi isoja.

Tulevaisuutta ennustetaan menneiden tapahtumien valos
sa. Myös tulevia haaveita voi tarkastella aiempien unelmien pe
rusteella – ovatko ne toteutuneet? Jos kuusivuotias minäni  
näkisi nykyisen minäni, olisiko hän tyytyväinen? 

Sairaalan siivoojilla oli potkulaudat, joilla he viilettivät 
osastolta toiselle; mikä onni, rullailla nyt loputtomilla käytä
villä päivät pitkät! Toinen unelma oli syttynyt, kun olin kuul
lut, että Suomessa ei ollut koskaan ollut naispresidenttiä. Ajat
telin, että kai minun täytyisi semmoiseksi sitten ruveta. Potku
laudat ovat pienentyneet mineiksi samalla kun toiveeni täys
päiväisestä lautailusta on kutistunut – tosin ei kokonaan –, 
ja aika kypsyi ennen minua antamaan naiselle valtakunnan 
ykkös paikan. Kypsymisestä huolimatta unelmoin edelleen 
suurista. Ja siinä se juju kai onkin. Olennaista on, että ei tyydy 
vain menemään eteenpäin, vaan että menee ilolla – ja että on 
jotain, mitä kohti potkia. 

Tuulia  
Halttunen

Unelmia, Unelmia!Julkaisija
Helsingin yliopiston Kotimaisen

kirjallisuuden ainejärjestö
Putkinotko ry.

putkinotko-lista@helsinki.fi
www.helsinki/jarj/putkinotko

Mannerheimintie 5 A
00100 Helsinki

Päätoimittaja
tuulia Halttunen

tuulia.halttunen@helsinki.fi
Kuva: Patrick Almgren

Avustava päätoimittaja
Kaisa Kauhanen

taitto
Kaisa Kauhanen

Tämän numeron tekijät
Rosa Ala-aho, elisa Grönholm,  

Kaisa Kauhanen, Anni Kohvakka, Veera Koivaara, 
Katja Korva, tiia Kähärä, inari Mykkänen 

ja Roosa Pohjalainen.

Kansi: emma laiho

Painos 150 kpl
yliopistopaino, Helsinki 2012

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta HYY on 
tukenut lehden julkaisua.
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Johanna Sinisalo (s.1958) tahtoi kirjailijak
si siitä lähtien kun 5vuotiaana ymmärsi, että 
sellainen ammatti kuin ”kirjailija” on olemas
sa. Ennen Sinisalon ensimmäistä romaania, 
Ennen päivänlaskua ei voi (2000), mahtui ku
vioihin paljon muutakin: Sini
salo työskenteli pitkään mainos
toimistossa, jossa käsikirjoitti 
muun muassa televisio ja radio
mainoksia. Lisäksi hän on näy
tellyt Tampereen ylioppilasteat
terissa ja muutaman kerran tele
vision puolella. Hän on opetta
nut kirjoittamista sen eri muo
doissa sarjakuvan käsikirjoitta
misesta lähtien.  

Vapaaksi kirjailijaksi ja käsikirjoittajak
si Sinisalo ryhtyi vuonna 1997, ja sen jälkeen 
hän on kirjoittanut viisi romaania, lastenkir
joja, lyhytproosaa, ja televisioon muun muas
sa Kotikatua ja Käenpesää. 

Mutta miten kaikki alkoi?
Sinisalo oli opiskellut Tampereen yliopis

tossa yleisen kirjallisuustieteen draamalinjalla. 
Kirjallisuuden ja teatterin opinnot ja työ mai
nostoimistossa tarkoittivat sitä, että jo ennen 
heittäytymistään vapaaksi käsikirjoittajaksi ja 
kirjailijaksi hän oli ansainnut elantonsa kir
joittamalla. Hänen lyhytproosaansa oli myös 
julkaistu useissa lehdissä ja antologioissa. Sy
säyksen antoi halu oppia uutta: Sinisalo halu
si kehittyä televisiokäsikirjoittajana ja hänestä 
tuntui, ettei työ mainostoimistossa enää tar
jonnut mahdollisuutta uuden oppimiseen sa
malla tavalla. 

Samalla kun hän otti askeleen kohti va
pautta päättää omista töistään, alkoi hän 
myös kirjoittaa ensimmäistä romaaniaan. 

Se iSo F

Johanna Sinisalo voitti Finlandiapalkinnon 
vuonna 2000 teoksellaan Ennen päivänlas-
kua ei voi.

Miltä tuntuu saada Suomen kaunokir
jallisuuden arvostetuin palkinto 
esikois  teoksellaan? 

”Tuntui, että ehdokkuus oli suurempi jut
tu kuin voitto. Se, että koko vuoden romaani

kattauksesta valitaan kuuden 
joukkoon, oli hienoa. Voiton 
todennäköisyys taas oli kuin 
nopalla heittäisi – mahdolli
suus oli yksi kuudesta”, Sinisa
lo sanoo. 

Tuliko voitosta pai
neita seuraavan kirjan 
kirjoittamiseen?

”Kynnys toisen kirjan koh
dalla oli aika korkea, ja jouduin monta kertaa 
tolkuttamaan itselleni, että pitää silti kirjoit
taa omalle sisäiselle lukijalleen, eikä sitä mitä 
markkinat tai kriitikot odottavat”, Sinisalo 
pohtii. ”Oman fokuksen pitää pysyä.” 

Sinisalo sanoo, että luultavasti häntä aut
toi se, että hänellä oli jo kokemusta kirjamaa
ilmasta, olihan hänen lyhytproosaansa jo  
julkaistu. ”Se ei ollut vieras maailma, johon 
tupsahdin.”
 
RauTainen TaivaS

Sinisalon yllätti se, kuinka paljon muuta toi
mintaa kuin kirjoittamista kirjailijana olemi
seen liittyy: on erilaisia kirjallisuusiltoja, kou
luesiintymisiä ja kirjallisuuspiirejä. 

”Kirjoittamiseen liittyy niin paljon muita
kin oheistoimintoja: omien töiden oikolukua, 
kustannustoimittajan kanssa keskustelua pro
sessin aikana, teoksieni käännösten tarkista
mista ja kääntäjien kanssa keskustelua.” 

Toisaalta vaakakupissa ovat hyvät asiat: 
parasta Sinisalon mukaan kirjailijana olemi
sessa on se, että saa tehdä sellaista työtä, jos
ta oikeasti pitää ja joka on ollut elämän suu
rin haave. ”Pidän myös rivilukijoiden tapaa
misesta, ja siihen suhteutettuna kriitikoiden 
mielipide ei ole niin merkittävä. Kun tavalli

H A A s tAt t e lu H A A s tAt t e lu

Finlandia-palkittu kirjailija miettii, miksi kuolema ei näy 
kuin televisiossa ja toivoo, että ihmiskunta ottaisi järjen 
käteen ilmastonmuutoksen suhteen.

Elätellään 
illuusiota, että 
ihmiset ovat 

kuolemattomia 
olentoja. 

TunTemaTon Pimeä

Teksti: Kaisa Kauhanen
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”Ehkä siinä kiehtoo se, että tulevaisuus 
on juuri sellainen maailma, johon on help
po projisoida haaveita tai uhka kuvia.” Sini
salon mukaan historia on osoittanut, kuinka 
pienestä suuret tapahtumat voivat olla kiinni, 
miten helposti valtiot ja kansat voivat luisua 
vaikkapa sotaan. 

”Meillä on käytettävissä erilaisia analyy
sejä, joiden avulla voidaan esittää haarautu
via polkuja ja mahdollisia vaihtoehtoja. Tule
vaisuudesta kirjoittaminen, tai tapahtumien 
sijoittamisen tulevaisuuteen, on yhden mah
dollisen tulevaisuushistorian kirjoittamista”, 
Sinisalo sanoo.

Mitä Sinisalo toivoo omalta tulevaisuu
deltaan? Ainakin elää terveen ja suhteelli
sen tasapainoisen loppuelämän. ”Haluaisin 
kuolla ’saappaat jalassa’”, hän sanoo, ”en toivo 
oman elämäni keinotekoista pidentämistä.”

Mutta ennen kaikkea Sinisalo haluaisi, 
että ilmastonmuutoksen uhka ymmärrettäi
siin. ”Tämä koskee eniten tulevia sukupolvia. 
Siihen vaaditaan suuria poliittisia ja taloudel
lisia päätöksiä, eivätkä yhden ihmisen biojät
teen kierrätys tai yksityisautoilun lopettami
nen paljon siihen vaikuta.  Toivoisin todella, 
että ihmiskunta ottaisi järjen käteen.”

nen kaduntallaaja tulee kertomaan, mitä on 
teoksistani saanut, tuntuu, että kirjoittaa  
kirjoja jostakin syystä.”

Sinisalo on tehnyt myös mittavan uran te
levisiokäsikirjoittajana, ja oli mukana siinä 
käsikirjoitustiimissä, jonka työhön Iron Sky 
(2012) elokuva perustui. ”Se oli mielenkiin
toinen projekti. Nuoret kundit lähtivät to
della ennakkoluulottomasti ja rouheasti te
kemään täyspitkää elokuvaa. Tavoitteena oli, 
että elokuvasta tulee mahdollisimman paljon 
niiden kundien näköinen – ei Johanna  
Sinisalo elokuvaa, vaan tuotanto yhtiö Ener
gian elokuva, joka perustuu Johanna Sinisa
lon käsikirjoitukseen.” 

Miltä tuntuu nähdä oma käsikirjoitus val
miina teoksena, esimerkiksi juuri elokuvana? 

”Iron Skyssa viimeisen oman käsikirjoitus
versioni jälkeen tehtiin paljon muutoksia. En 
kokenut sitä mitenkään negatiiviseksi, koska 
elokuvan perushenki oli säilynyt samanlaise
na, mitä olin toivonut: elokuvassa on anarkis
tinen ja odottamaton juoni, vahvat naishah
mot ja mustaa huumoria. Katsoin silmät pyö
reinä, miten hienoa visuaalista jälkeä oli saatu 
aikaan”, Sinisalo kertoo.

illuuSio kuolemaTTomuudeSTa

Sinisalo on käsitellyt ihmisen suhdetta luon
toon useissa teoksissaan. Mikä merkitys luon
nolla on kirjailijalle itselleen?

”Kysymys kuulostaa korvaani yhtä hassul
ta kuin mikä merkitys on ilmalla, jota hengi
tän. Ei ihminen ole erillinen luonnosta vaan 
osa sitä. Yritän muistaa sen aina.” 

Sinisalo miettii hetken. ”Ihminen on yksi 
eläinlaji muiden joukossa, osa ekosysteemiä. 
Ei ihmisellä ole mitään syytä asettua sen ul
kopuolelle, eikä ainakaan yläpuolelle. Yhteis
toiminta on ainut tapa selvitä.”

Sinisalon viimeisimmässä romaanissa En-
kelten verta (2011) liikutaan lähitulevaisuudes
sa. Siinäkin luonto nousee tärkeään rooliin. 
Sysäyksen romaanille antoivat salaperäiset 
mehiläiskuolemat eripuolella maailmaa. 

”Kirjassa vein ne vielä pitemmälle, mutta 
CCS (Colony Collapse Syndrome) on oikea 
raportoitu ilmiö maailmassa. Pohjimmiltaan 
kirja käsittelee ihmisen suhdetta kuolemaan: 
kuoleman kieltäminen on pääteemana, jota 
mehiläiskato osaltaan orkestroi.” Kirjan pää
henkilö on hautausurakoitsija ja mehiläisen
hoitaja, joka joutuu pohtimaan omaa suhdet
taan kuolemaan.

”Tälle ajalle on tyypillistä nuoruuden pal
vominen. Elätellään illuusiota, että ihmiset 
ovat kuolemattomia olentoja. Eikä tätä kuvaa 
kritisoida vaan vahvistetaan, kun ympärillä ei 
sallita nähdä kuolemaa. Entisaikoina kuole
ma kuitenkin oli perusmaaseutuympäristössä 
lähes jokapäiväinen. Eläimiä teurastettiin, ja 
kuolleet ihmiset vietiin odottamaan hautaus
ta riiheen, jossa lapsetkin saattoivat nähdä 
ruumiin. Nykyihminen näkee kuolemaa vain 
televisioväkivallan muodossa”, Sinisalo pohtii. 

”Ei välitetä siitä, mistä lihakimpale on tul
lut ruokapöytään. Eivät lapset miellä, että 
joku eläin on kuollut, jotta he saisivat hampu
rilaisia.” Sinisalo ei myöskään ymmärrä elin
iän epätoivoista pidentämistä, kun toivo on 
mennyt. ”Siinä vaiheessa, kun ihminen on 
elinkaarensa päässä ja roikkuu letkuissa ilman 
aivotoimintaa. En ymmärrä, miksi näitä  
ihmisiä pidetään väkisin elossa.”

”Kuoleman tosiasiaa ei haluta tunnustaa ja 
se on hirveän leimallista nykykulttuurille”,  
Sinisalo summaa.

HaaRauTuvia PolkuJa

Ihmiset pyrkivät ennustamaan tulevaisuut
taan erilaisin keinoin. Mikä tulevaisuudessa 
oikein kiehtoo?

”Se on tuntematon pimeä, jota kohti me 
kaikki kävelemme”, Sinisalo vastaa.

H A A s tAt t e lu H A A s tAt t e lu

JoHanna SiniSalo 

Asuu tampereella, opiskellut tampereen 

yliopistossa yleisen kirjallisuustieteen 

draamalinjalla, opiskellut myös kotimaista 

kirjallisuutta, tiedotusoppia, sosiaalipsykologiaa

Teokset:

Ennen päivänlaskua ei voi, tammi 2000  

(romaani); Sankarit, tammi 2003 (romaani); 

Kädettömät kuninkaat ja muita häiritseviä 

tarinoita, teos 2005 (lyhytproosakokoelma); 

Lasisilmä, teos 2006 (romaani); Kätketyt, Radiant 

Words 2006 (pienoisromaani); Linnunaivot, 

teos 2008 (romaani); Tapahtui muumilaaksossa, 

tammi 2009 (satu kokoelma); Möbiuksen maa, 

teos 2010 (lastenromaani); Enkelten verta, teos 

2011 (romaani); Salattuja voimia, teos 2012  

(lyhytproosa- ja asiatekstikokoelma).

Ei ihminen ole  
erillinen luonnosta  

vaan osa sitä.
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Vuonna 2025:
Siperian ikiroudan sulaminen on entisestään kiihdyttänyt ilmastonmuutos
ta ja merien lämpötilan kohoaminen on alkanut uhata merien ekosysteemiä. 
Maapallon ilmakehää pyritään teknisesti jäähdyttämään sekä esimerkiksi met
sittämällä saamaan aikaan uusia hiilinieluja. Maailman valtiot ovat joutuneet 
ryhtymään kulutuksen säännöstelytoimiin, erityisesti lihakarjan metaani
päästöjä pyritään hallitsemaan suosimalla verotuksen ja lihan ostorajoitteiden 
kautta kasvispainotteista ruokavaliota.
-Johanna Sinisalo

2025

2112
vuonna

Vuonna 2025:
Hortoilen pätkätyöstä toiseen ja teen montaa asiaa sa
maan aikaan. Olen kuitenkin onnellinen saadessani tehdä 
asioita, joita rakastan. Eduskunnassa keskustellaan lakieh
dotuksesta, jonka mukaan vanhuuseläkkeelle pääsisi enää 
vain lääkärin antaman lausunnon perusteella. 

Vuonna 2112:
Syksyn hittielokuvaa mukaillen vuonna 2112 täällä on  
tapettu satoja ja tuhansia on viety avaruuteen.

Vuonna 2025:
Suomen kansantalous perustuu tietokonepeleille ja hyville 
huonoille ideoille. 
Kulttuurinkenttä on entistä pirstaloidumpaa, ja kaikki taiteili
jat elävät apurahoilla ja herättävät närkästystä kansan  
syvissä riveissä.

Vuonna 2112:
Elämä on tietokonepeliä.
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H A A s tAt t e luH A A s tAt t e lu

Filosofian tohtori Osmo Kuusi Tulevaisuudentutkimuksen seurasta on 
pohtinut tulevaisuuden kulttuuria ja sivistyskäsityksiä tutkimuksissaan, 
mutta ei lupaa varmoja vastauksia. ”Puhumme mieluummin tulevai
suuksien tutkimisesta. Lähtökohtana on, että tuloksena on aina  
monta avointa mahdollisuutta.”

Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tar
koituksena on kartoittaa eri ilmiöiden mahdollisia, todennäköisiä ja  
toivottavia tulevaisuuksia. 

Osmo Kuusi on pitkän linjan tulevaisuudentutkija ja dosentti tuo
tantotalouden laitokselta. Hänet tunnetaan tulevaisuudentutkimukses
sa käytetyn Delfoimenetelmän kehittämisestä Suomessa. Lisäksi Kuu
si on toiminut eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijana sekä 
tulevaisuudentutkimuksen seuran varapuheenjohtajana.

kiRJalliSella eSiTySmuodolla 
vaHva aSema

Teknologian kehittymisen ja ekirjan tulon 
myötä on puhuttu perinteisen kirjan kuole
masta. Kirjan yksi funktio on toimia kommu
nikaation välineenä. Uusi teknologia voi syr
jäyttää kirjan juuri välineenä. Kuusi uskoo, 
että kirjan muoto tulee muuttumaan, mutta 
uskoo kirjallisuuden erityislaatuun merkitys
ten luojana ja avaajana.

 ”Merkitykset ja tulkinnat ovat ihmisil
le tärkeitä. Niiden kautta ihminen hahmottaa, 
mihin ryhmään hän identifioi itsensä. Kirjal
lisuus toimii hyvin apuna tässä”, Kuusi tote
aa. Hän kertoo esimerkiksi itse kuvaavansa 
omia tekemisiään muille aina helpoiten kirjo
jensa kautta.

Kulttuurituote 
käsitteen hahmotus 
 saattaa kuitenkin 
muuttua tulevaisuu
dessa ja vaikuttaa kir
jan asemaan.  

”Kirja perinteisessä mielessä esineenä toden
näköisesti katoaa. Multimediahahmotus saat
taa tuottaa kirjan ja elokuvan risteymiä tai 
muita hybridimuotoja.” Kuusi ei kuitenkaan 
usko, että se tarkoittaa kirjan tai kirjallisuu
den kuolemaa.

Kuusen mukaan kielellisyys on ihmiselle 
niin luontainen asia, ettei sitä voida kokonaan 
korvata kuvilla. Kirjan vahvuudet ovat sen sy
vällisyydessä, joka juontuu kirjallisesta esitys
muodosta – oli se sitten jokin luonnollinen 
kieli, symbolinen järjestelmä tai matemaatti
nen kaava.

Kirjallisuudella voi olla jopa kasvavia 
mahdollisuuksia tulevaisuudessa, sillä käyn
nissä on siirtymä perustarpeiden tyydyttämi
sestä elämystarpeiden tyydyttämiseen. ”Vir
tuaalisten elämysten suhde todellisiin elä
myksiin saattaa korostua.” Kuusi nostaa esi
merkiksi ilmastonmuutoksen mahdollises
ti aiheuttaman kriittisemmän suhtautumisen 

kiRJan TulevaiSuukSia

Miltä kirja-ala näyttää 20 vuoden päästä?  
Onko kulttuurintuntemus osa yleissivistystä enää 

tulevaisuudessa? Onko taiteen ja kulttuurin tulevaisuutta 
edes mahdollista tutkia ja ennustaa? 

liikkumiseen. Virtuaalinen matkustaminen ja 
liikkuminen saattaa olla tulevaisuudessa  
todellista liikkumista mielekkäämpää.

kulTTuuRinTunTemukSella 
aRvoSTuSTa

Myös kirjallisuuden ja kulttuurien tuntemuk
sen asema osana sivistystä on Osmo Kuuses
ta mielenkiintoinen. Vuonna 2008 Tulevai
suudentutkimuksen seura järjesti seminaarin, 
jonka aiheena oli sivistys ja tulevaisuus. Semi
naarissa pohdittiin muun muassa tieteen, tek
nologian ja sivistyksen suhdetta sekä eri suku
polvien erilaisia käsityksiä sivistyksestä.

”Jaetun yleissivistyksen rooli tulee muut
tumaan globalisaation edetessä. Mielenkiin
toista on, fragmentoituuko sivistys vai muo
dostuuko jonkinlainen maailmanlaajuisen 
eliitin oma sivistys”, Kuusi pohtii. Kansallis
valtioiden väliset kulttuuriidentiteettirajat 
saattavat alkaa häilyä. Toisaalta on merkke
jä myös paikallisuuden korostumisesta osana 
identiteettiä.

Globaali sivistyskäsitys aiheuttaisi toden
näköisesti muutoksia myös kouluopetukses
sa. Kuusi nostaa esille eri uskontojen tun
temuksen ja esimerkiksi Kiinan historian ja 
kulttuurin keskeisemmän osan opetuksessa. 
Mielenkiintoista on Kuusen mukaan myös se, 
säilyisikö antiikin tuntemuksen asema edel
leen merkittävänä.

Viimeisenä Kuusi nostaa esiin kysymyk
sen siitä, voisiko kulttuurien tuntemus ja si
vistys haastaa nykyisen markkinatalouspoh
jaisen menestyskaavan, jossa taloudellinen 
menestys korreloi arvostusta.  ”Ammattiryh
mät, joilla on erityisosaamista, kuten lääkärit, 
tulevat todennäköisesti tulevaisuudessakin 
olemaan arvostetuimpia.”

 ”Yliopistoinstituutiolla on keskeinen osa 
sivistyksen arvostuksen nostamisessa. Sen 
tieteen pelisäännöt ja eettiset perinteet luovat 
objektiivisen arvopohjan, johon nojata.”

Tiia Kähärä

Kirja esineenä 
todennäköisesti 

katoaa.
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R u n O

(Kuuntele, nyt kerron sinulle kaiken.)

Olen painanut nuppineulan kynnen ja ihon väliin,
maannut viilenevässä huoneessa kunnes valot sammuivat
Opetellut oksentamaan hiljaa,
kuukausien kuluessa pitelemään hiuksiani itse
vaivatta toisella kädellä.

Aamuöisin ovat aallot nousseet, kastelleet sängyn
valtameret vyöryneet ikkunoista sisään
meriheinä kietoutunut nyöreinä sormiin varpaisiin rintoihin 
korvalehtiin

Jos tahdot niin kerron miltä kalan suomut
silloin tuntuivat,
itse rikkiraavittua ihoa vasten.

Vaikka nyt olen uusi,
vanhan päälle pala palalta varaosista koottu,
kuulen peittojen läpi yhä
vedet vetten päällä,
kalat ja kalojen laulun

 valtamerilaivan varoitusäänen.

Valtameret

RunoJa
veeRa koivaaRa
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Toukokuussa matkustimme saareen
vaikka oli vielä liian kylmää.
Auto leikkasi vaitonaista maisemaa,
puristin takapenkillä turvavyötä hikisin käsin
 
Perillä seisoin kuistilla palellen
katselin hajamielisenä merelle.
Tiesin miltä sellainen näyttää,
asento oli huolella valittu
  
Vene työnnettiin aamuyöllä vesille
keula halkoi vettä, takaisin ei pääse
Istuit keskipenkillä leveästi,
puhkaisit sormillasi kosketusta odottavan pinnan

Kaipaan veneen kulunutta laitaa kämmentä vasten,
tervan häikäilemätöntä tuoksua
Sitä miten nojasit kohti
ja minä vasta aavistin mutten vielä tiennyt.

Vene

R u n O

Nämä pimeät käyvät pidemmiksi,
pyörätie on sileä renkaiden alla
huudan vauhdissa olkani yli:
muistatko tarkasti kauanko kestää
tästä kaatopaikan risteykseen?

Taloja on heitelty maantien molemmille puolin
osaksi suurempaa kaavaa
Tänä yönä hyttyset kuolevat reisien sisäpinnoille
Maailmani on uusi, lupauksista pullea
Jokaiseen vaihtuvaan hetkeen sisältyy nopea ajatus siitä
mihin kaikkeen tämä vartalo pystyy

Että sinuakin voisi rakastaa:
lantion uskaliasta kaarta, ranteen ulkosyrjää
teeskentelyä tai kateutta,
Kaikkea sitä mikä meissä
läikkyy edestakaisin
    juuri samalla tavalla
          valoisan ja tämän hetken välissä

tytöt
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”Sain idean kirjasta
ni jo lukiossa. Kun val
mistuin ylioppilaaksi, 
yritin kesän aikana kir
joittaa töiden ohella. Se 
oli vaikeaa, koska töi
den jälkeen en päässyt 

luovaan moodiin. Kaverini neuvoi hakemaan 
apurahaa, jotta kirja tulee todella tehtyä.”

Alametsä lähetti hakemuksen Tuusu
lan kulttuurilautakunnalle. Hän neuvoo mui
ta avustuksen hakijoita kohdentamaan hake
muksensa oikeaan paikkaan. Tuusula liittyy 
nimittäin Alametsän romaanin aiheeseen:  
Jokelan kouluammuntaan. Alametsä kävi  
Jokelan yläastetta, kun Pekka Eric Auvinen 
toteutti surmatyönsä vuonna 2007. 

kiRJalliSuudenoPiSkeliJan 
SuoRiTuSPaineeT

Apurahan saannista huolimatta Alametsä on 
välillä kärsinyt uskonpuutteesta työhönsä. 
Kirjoittaminen ei ole sujunut niin tasaisella 
rytmillä kuin hän odotti.

”Välillä olen saanut kirjoitettua lyhyessä 
ajassa 20 sivua, välillä sivuja on syntynyt vä
hän. Joskus teksti on tuntunut niin huonol
ta, että olen epäillyt, kannattaako juuri minun 
tätä tehdä.”

Kirjallisuuden opinnoista on Alametsän 
mukaan ollut hyötyä kirjoittamisessa. Opis
kelun myötä hän on lukenut paljon erilais
ta kirjallisuutta ja tutustunut näin poikkeaviin 
kirjoittamisen tyyleihin. Toisaalta suoritus
paineet ovat kasvaneet.

”Kun on lukenut tosi hyvää kirjallisuut
ta, oma teksti alkaa helposti tuntua surkealta 
näpertelyltä.”

Apurahan seurantalomakkeen lisäksi mui
den kannustus on saanut Alametsän kirjoitta
maan koko ajan lisää. Tärkeä motivaation läh
de on myös se, ettei Suomen kouluammun
noista ole ennen kirjoitettu romaania.

”Asiat eivät ole muuttuneet yhtään parem
miksi ampumatapausten jälkeen. Jonkun siitä 
on kirjoitettava, jottei aihe unohdu.”

Alametsä ei ole vielä suunnitellut seuraa
van kirjan aihetta. Hän haluaa ensin saattaa 
esikoisensa loppuun. Alametsä uskoo kirjal
lisuudenopiskelijoiden joukosta ponnistavan 
muitakin kirjailijoita. Hänen mielestään opis
kelijoiden ei kannata potea liikaa kirjoittami
sen rimakauhua.

”Olen tavannut lupaavia tulevaisuuden 
kirjailijan alkuja. Täällä on paljon  
tulevaisuuden toivoja.”

Inari Mykkänen

Apurahan 
avulla kirja 

tulee todella 
tehtyä.

Sofi Oksanen, Pirkko Saisio, Kari Hotakainen, Mik-
ko Rimminen, Riikka Pulkkinen, Jani Saxell, Taina 
Latvala – tuoreena tapauksena Matias Riikonen. Kaik
ki mainitut kirjailijat ovat opiskelleet joko kotimaista 
kirjallisuutta tai yleistä kirjallisuustiedettä.  Toisen vuo
den kirjallisuuden opiskelija ja valtiotieteiden fuksi  
Alviina Alametsä, 20, aikoo liittyä listan jatkeeksi. Hän 
on saanut tavoitteen toteuttamista varten apurahan.

luenToSalin PenkilTä 
kiRJailiJakSi

Osa kirjallisuuden opiskelijoista kirjoittaa 
paraikaa omaa esikoisteostaan. Alviina 
Alametsä on yksi heistä.

H A A s tAt t e lu H A A s tAt t e lu
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Timo K. Mukan esikoisromaani Maa on syn-
tinen laulu vuodelta 1964 on saanut useita vi
sualisointeja, joista tunnetuin on Rauni  
Mollbergin elokuvasovitus vuodelta 1973. 
Ohjaaja Jussi Sorjasen teatterisovituksen 
esittelyssä Mukan teemat tuodaan voimak
kaasti nykyaikaan: ne nähdään vastakohtana 
’’kuivalle ja laskelmoidulle ajallemme’’.

Lappi on ollut lähiaikoina polttava aihe 
myös kirjallisuudessa, esimerkiksi Katja Ke-
tun menestysromaani Kätilö käsitteli rakkaut
ta, seksuaalisuutta ja uskonnollisuutta Lapin 
sotaan sijoittuvassa tarinassaan. Ehkä pohjoi
nen rakkaus ja elämänvimma herättävät ny
kyajan kaupunkiihmisessä selittämätöntä al
kuunpalaamisen halua. Lappilaistaustani ta
kia näen Maa on syntinen laulu teoksen myös 
vaikeiden herännäisuskonnollisuuden tabu
jen käsittelyn valossa.

KO K e M u s

Pohjoisen hUUmaa stadilaisille

Korjaamo on teatterina konstailematon. 
Ilmapiiristä puuttuu pönötys, eikä kirjalli
suusopiskelijaporukkamme erotu joukosta 
nuoruudellaan. Kun Mollbergin elokuvaa on 
kritisoitu raakojen ja inhorealististen aines
ten korostamisesta, Sorjasen sovituksen en
simmäinen näytös on todellista elämänjuhlaa. 
Valoefektit ja eräässä tanssikohtauksessa soiva 
Sielun Veljien Säkenöivä voima kappale saa 
katsojan tuntemaan katsovansa pikemminkin 
rockmusikaalia kuin traagista balladia. Art-
tu Kurttilan esittämän Saarnamiehen sano
mana on ilon ottaminen irti elämästä. Näytel
mä ei korosta uskonnollista valtaa käyttävien 
kaksinaismoralistisia puolia. Halun ja häpeän 
noidankehä näyttäytyy lähinnä Kirsi Asikai-
sen esittämän Allin monologissa, jossa tämä 
muistelee mennyttä suhdettaan. Vaikka syn
tymä ja kuolema kytkeytyvät toisiinsa, ensim

KO lu M n i

Paikallisessa kahvilassa tuoksuu Melange: Wieniläinen kahvi, joka 
muistuttaa eniten sitä kotoista mustaa kahvia lukuun ottamatta maito
vaahtoa pinnalla. Tässä samassa kahvilassa päiväänsä ovat viettäneet 
varmasti vaihtooppilaat myös useita vuosia aikaisemmin, mutta moni 
muu asia onkin sen jälkeen muuttunut.

Wienin kaduilla puheensorinaan sekoittuu eri kieliä, mikä saa miet
timään, millaista elämä oli ennen kuin kaupungit vielä olivat täynnä tu
risteja, ennen kuin reissaamisesta tuli muotiilmiö ja elämäntapa; aika
na, jolloin kotiin pystyi soittamaan ehkä kerran kuussa. Nyt lentoko
neella matka Itävallasta Suomeen taittuu kahdessa ja puolessa tunnis
sa. Se vie vähemmän aikaa kuin junamatka Helsingistä Jyväskylään. Voi
ko ajatella, että ulkomailla elämisestä on mennyt hohto, kun välimat
kat ovat lyhentyneet ja Erasmusohjelma antaa vaihtooppilaalle kaiken 
melko valmiina?

Kuitenkin kun syyskuussa yritin saada tavaroitani mahtumaan Hel
sinkiVantaan turvatarkastukseen, olin varma, etten selviäisi viittä kuu
kautta vieraassa paikassa. Jätinhän taakseni niin monia rakkaita ihmisiä 
ja kotikaupunkini. Ehkä juuri siksi suurena yllätyksenä tuli, että jo pa

rin viikon päästä ärsytti, kun tekstiviestit kertoivat jat
kuvasti kuulumisia Suomesta. Samalla Facebookin vä
lityksellä pystyin seuraamaan ystävieni elämää – ilman 
minua.

Vaikka teknologia on tuonut helpotusta vaihtari
elämään, välillä vanha tapa elää hieman pimennossa 

kotimaan asioista voisi olla se parempi. Sen lisäksi, että molempien mai
den asioista ajan tasalla pysyminen vie rutkasti aikaa, se ei myöskään 
automaattisesti helpota kotiikävään. Välillä olisikin tehnyt mieli sanoa 
ystäville, että nyt tarvitsee päästää vähän irti,  että tämä kaupunki alkaisi 
vihdoinkin tuntua kodilta.

Kuluvana syksynä on puhuttu paljon Erasmuksen tulevaisuudesta.  
Ensimmäinen askel kohti vierasta ympäristöä ei todellakaan ole se hel
poin, minkä takia on hienoa, että Erasmusohjelman kautta saatava tuki 
madaltaa kynnystä. Oli syynä sitten helppous pitää ihmisiin yhteyttä  
niin kotimaassa kuin Wienissäkin tai sitten se paikallinen maitokahvi, 
aluksi ikuisuudelta tuntuvat viisi kuukautta ovat kohta ohi. Mahdolli
suus lähteä vaihtoon ja kokea jotain ainutlaatuista on asia, jonka todella 
toivoisi säilyvän myös tulevaisuudessa. Minä jään tänne Wieniin  
vielä kevääksi.

Elisa Grönholm

Vaihtarina olemisen 
helPPoUs

Nyt tarvitsee 
päästää 

vähän irti.
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mäisessä näytöksessä pohjavire säilyy positii
visena. Vasta toinen näytös nostaa elämän ar
mottomuuden näkyväksi.

Sorjasen sovitus on leimallisesti nyky
aikainen. KurkiPerttiä esittävällä Kurttilal
la on Karjalalippis, joka tuo mieleen lähiöka
pakkamiehen. Mukan tekstiä seurataan var
sin tarkkaan: keskeisten kohtauksien sisällyt
täminen alle kahteen tuntiin tekee näytelmäs
tä intensiivisen. Roolituksen ansiosta rakenne 
kuitenkin pirstoutuu: paitsi että samat näyt
telijät esittävät useita hahmoja, myös samo
ja hahmoja esittää useampi näyttelijä. Tämä 
vahvistaa teoksen epäsovinnaisia elementtejä. 
Katsoja saattaa hämmentyä, kun esimerkiksi 
Oulaa esittävät näyttelijät esittävät myös Isä
Juhania, Äijää ja Allia. Vain Minja Kosken 
rooli Marttana säilyy muuttumattomana läpi 
teoksen. Romaanin vastikään lukenut katsoja 
kuitenkin selviää vaihtuvien osien seuraami
sesta pienellä pinnistyksellä.

Maa on syntinen laulu on huumaavaa teat
teria. Lavan käyttö, tai oikeastaan sen ylittä
minen, tempaa yleisön mukaan. Ujo katsoja 
saattaa jo pelästyä, että joutuisi osallistumaan, 
mutta näyttelijöiden ja katsojien väliset ra
jat säilyvät. Läsnäolon tunnetta tuovat myös 
useat samanaikaiset kohtaukset, joiden välillä 
huomiolle on valittava keskipiste. Allekirjoit
taneelle ennestään tuntemattomat näytteli
jät suoriutuvat mainiosti. Esimerkiksi Hannu 
Salminen pystyy Äijän ja Hanneksen rooleis
saan yhdistämään elämänmakuisen veijari
maisuuden ja uhmakkaan lapsenomaisuuden. 
Koski ilmentää taitavasti nuoren Martan sek
suaalista heräämistä. Hänen rakkaus ja tuu
tulaulunsa saavat aidosti liikuttumaan. Vaik
ka sovitus on symbolinen ja tulkinnallinen, 

siitä puuttuu 
itsetarkoi
tuksellinen 
kikkailu.

Murteen epäautenttisuus jää näytel
män heikoksi kohdaksi. Murteen puhu
mista on yritetty, joten siinä epäonnistu

mista ei voi pitää tietoisena taiteellisena rat
kaisuna. Yksi stadin slangiksi laulettu kap
pale tuo näytelmään hauskaa paikallisväriä, 
mutta henkilöhahmojen vivahteikkuus kär
sii teennäisen murteen takaa kuuluvasta kal
seasta, eteläisestä puheenparresta. En kuiten
kaan usko, että tämä yksityiskohta tulee häi
ritsemään näytelmän helsinkiläisyleisöä. Uu
denlaisella tulkinnalla, taitavilla näyttelijöil
lä ja luovalla lavastuksella on yleisölleen run
saasti annettavaa. 

Katja Korva

Maa on syntinen laulu

Rooleissa: Kirsi Asikainen, Minja Koski, Arttu 

Kurttila, Hannu salminen ja sakke tuominen

Alkuperäisteos: timo K. Mukka

Ohjaus ja sovitus: Jussi sorjanen

lavastus: Janne Vasama

tuotanto: teatteri Vanha Juko ja Korjaamo teatteri

Pohjoinen rakkaus 
ja elämänvimma 

herättävät 
kaupunki-ihmisessä 

selittämätöntä 
alkuunpalaamisen 

halua.

Maa on syntinen laulu 
on huumaavaa teatteria.

24 Riikka Pulkkinen: Vieras
25 taina latvala: Välimatka
26 Aki Ollikainen: Nälkävuosi

kiRJa-aRvoSTeluT
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Taina Latvalan kolmas romaani Välimatka 
tarkastelee vallitsevan minäkertojansa silmin 
pohjanmaalaisen perheen kipupisteitä. Ker
toja on romaanin nykyhetkellä 27vuotias Sei
näjoen kyläkaupassa työskentelevä nainen, 
joka varaa syntymäpäivälahjaksi lomamatkan 
Teneriffalle itselleen ja äidilleen. Loman ai
kana romaanissa syvennytään paljastamaan 
salaisuuksia, jotka petaavat äidin ja tyttären 
murheet. Tietävätkö äiti ja tytär näitä salai
suuksia? Mistä kumpikin vaikenee? Entä mis
tä toiselle kerrotaan?

Lukijalle herää sivu sivulta kysymyksiä 
toisen perään, joiden vastausta etsien romaa
nin lukee melkein kertaistumalta: Mihin ro
maanin isä on kadonnut? Miksi äiti ja tytär 
elävät samankaltaisissa pysähtyneissä, kuin 
lakastuneissa elämäntilanteissa pohjanmaa
laisen pikkukylän kummallisuuksia seura
ten ja tarkkaillen? Kuka on Tuulikki, joka as
tuu mukaan tarinaan yhtäkkiä, melkein täy
sin tyhjästä?

Välimatka suhteutuu kiinnostavasti Lat
valan aikaisempaan tuotantoon: sama teema 
isän katoamisesta ja etsimisestä kuin Latvalan 
esikoisteoksessa Arvostelukappaleessa (2007) 
sukeutuu nyt viehättäväksi pienoissukuro
maaniksi. Välimatkan omaperäinen aavemai

nen kerronta yhdistyy tuttuun hienovaraisen 
ironiseen huumoriin, jota riittää esikoisro
maanin tapaan myös Latvalan toisessa romaa
nissa Paljastuskirja (2009).

Romaanin ainoa puute tuntuu olevan se, 
että se olisi voinut olla pidempikin, sen ver
ran viehättävää tarinaa se punoo. Sen sisältö 
yllättää ja kuin puun takaa ilmestyvä jännittä
vä sisäkertomus olisi voinut syventyä laajem
maksikin vaikean teemansa ympärille. Väli-
matkassa olisi ollut aineksia pohtia myös eri
tyisesti perhesuhteiden kipukohtia tarkem
min. Toisaalta romaani taas viehättää upeana 
pienoisromaanina  kuin ajattomana satuna 
pohjanmaalaisuudesta.

 Silti jäin lukijana kaipaamaan juonien ja 
henkilöhahmojen syventämistä. Esimerkiksi 
pieni sivujuoni minäkertojan suhteesta espan
jalaiseen aulapoikaan jää hieman kummalli
sesti kesken. Se on vain yksi lakoninen kuvaus 
kertojan tyhjyyden tunteesta, johon minäker
tojan kuvailu itsestään tuntuu aina liittyvän.

Aikaa kuvataan kelluvan häilyvästi ja ker
ronta esittää rauhallisia kysymyksiä siitä, mikä 
on tulevaisuuden ja menneen merkitys.  
Välimatka pohtii aikaa pysähtyneiden, mut
ta myös persoonallisten henkilöhahmojensa 
kanssa hienovaraisen kerrontansa tuudituk
sessa. Vastaako Välimatka kuitenkaan mihin
kään esittämiinsä kysymyksiin? Sen voi  
jokainen lukija itse päättää.

 
Anni Kohvakka

UlottUmat
tomissa

taina latvala: 

Välimatka.

Romaani, 252 s. 

WsOy, 2012.

”Ihmisen on hyvä säilyä hiukan vieraana itsel
leen, kantaa muukalaisuutta mukanaan. Ku
kaan ei koskaan voi täysin ymmärtää, mistä 
elämässä on kyse, ja siksi muukalaisuus on ih
misen perimmäinen olotila.”

Näin puhuu äiti yhdeksänvuotiaalle tyttä
relleen, Marialle, Riikka Pulkkisen kolman
nessa romaanissa Vieras. Myöhemmin aikui
seksi ehtinyt Maria peilaa elämää tätä lauset
ta vasten. Monen tason vierautta tunteva pää
henkilö pakkaa papinkauluksensa ja pakenee 
työtään sekä Sietämättömäksi käynyttä avio
miestään toiselle mantereelle. 

Eri sukupolvet ja erilaiset henkilöhahmot 
kohtaavat Vieraassa uskottavasti. Maria ystä
vystyy Helsingissä pienen maahanmuuttaja
tytön Yasminan kanssa, jonka surullinen koh
talo on viimeinen leima uskonkriisissä taiste
levan seurakuntapapin menolippuun muual
le. Vaikka välimatka entiseen elämään kasvaa, 
muukalaisuuden tunne ei katoa. Afroamerik
kalaista verta virranneen äidin juurilla, New 
Yorkin lähiöissä, äidin sanat muuttuvat hata
raksi elämän totuudeksi ja paradoksiksi. 

Elämänkokoinen kertomus pakenevasta 
papista, Neitsyt Marian kaimasta ja irvikuvas
ta, on huoliteltu, jopa liian tasaiseksi taputel
tu. Teos viittaa Raamatun jakeisiin ja kristin

uskon käytänteisiin, perusteellinen taustatyö 
näkyy ja aihepiiri on hallittu. Aivan kuten ro
maanin rakenteeseen, uskonkysymykset ja Ju
mala punoutuvat myös Marian elämään. Us
kon toivotaan olevan kaikkivoipa, mutta vii
mekädessä Marian on todettava, ettei valmiita 
vastauksia ole. Ei Raamatussa, ei valtameren 
takana, ei itsessä.

Pulkkisen kieli keinuu kauniisti ja runol
lisesti. Se kuvailee tarkkanäköisesti ympäris
töä ja ihmisiä, mutta välillä sen toivoisi osoit
tamisen sijaan näyttävän henkilöt tapahtumi
en, tekojen ja sanojen kautta, jättävän lukijalle 
enemmän tilaa ja tehtävää. Marian hallitseva 
sisäinen monologi tarjoaa filosofis ja uskon
nollissävytteisiä ajatuksia ihmisyyden syvim
mistä kerroksista, mutta se myös uuvuttaa. 

Kun Maria päästää irti menneestä uuden 
ystävänsä Mélanien avulla Queensin moni
kulttuurisessa ympäristössä ja antautuu luo
valle tanssille, myös kerronta irrottautuu aa
vistuksen puuduttavaksi käyvistä tyylipiirteis
tään ja heittäytyy kokeilevaan rytmiin:  
”päkiäni näkevät lattian näköni jättää minut / 
verenpunaisessa hulmauksessa olen itse itse / 
itse itseni keskessä bonne arrivée bonne arrivée  
alan / laota vaikka kokoan kokoan kokoan / 
ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko / ja 
mies salin reunalla katsoo minua.”

Marian tarina kerrotaan monessa ajassa 
ja paikassa. Lapsuus, lähimenneisyys ja nyky
hetki kietoutuvat yhteen. Huolellisuudessaan 
teos uhkaa kuitenkin muuttua kaavamaisek
si ja yllätyksettömäksi. Teoksen teema pulp
puaa pinnan alla ja asettuu varmasti romaanin 
rakenteisiin. Vieraus on kaikkialla.

Rosa Ala-aho

KaiKKialla  
Vieras

Riikka Pulkkinen:

Vieras.

Romaani, 299 s.

Otava, 2012.
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Prosak-klubin kevätkausi 2013

15.1. Aki Ollikainen ja Olli Jalonen

19.2. Sirpa Kähkönen ja Joonas Konstig 

19.3. Taina Latvala ja Pia Pesonen

16.4. Veronica Pimenoff ja Jarmo Ihalainen 

Kirjallista lääkitystä pimeään! Milloin viimeksi joku 
luki sinulle ääneen? Prosak-proosaklubit tiistaisin 
Kansallisteatterin Lavaklubilla (Läntinen Teatterikuja 
1, 0010 Helsinki). Illat alkavat klo 19:30. Vapaa pääsy! 

www.nuorenvoimanliitto.fi. 

Järven hauet ovat laihoja kuin käärmeet, he
vosten kylkiluut näyttävät rukoukseen risti
tyiltä sormilta, petun loputtua jauhoa jatke
taan jäkälällä ja oljilla. Aki Ollikaisen Finlan
diaehdokkaaksi asetettu ja Helsingin Sano
mien esikoiskilvan voittanut pienoisromaa
ni Nälkävuosi kuvaa Suomen suurten kato
vuosien tuhoisinta aikaa vuosien 1867 ja 1868 
taitteessa. Talvi on koittanut varhain ja sato 
epäonnistunut kaikkialla maassa. Kertomus 
käynnistyy, kun perheenäiti Marjan on ruuan 
loputtua lähdettävä lastensa kanssa kerjuul
le ja jätettävä Juhaniisä Korpelan torppaan 
kuolemaan.

Alkaa raskas matka kohti etelää ja Mar
jan unelmissa satumaisena siintävää Pietaria. 
Matkalaiset kohtaavat hyväntahtoista mutta 
myös vilun, nälän ja kulkutautien raaistamaa 
väkeä. Kerjäläislaumat kasvavat ja sinnitte
ly käy yhä epätoivoisemmaksi: lihakimpaleen 
varastanut mies piestään kuoliaaksi, kerjä
läispoika raatelee metsätorpan koiran. Nälkä 
kynsii kissanpentuna vatsassa, ihmiset muis
tuttavat luurankoja. ”Minä olen lapsi, sinä olet 
eukko”, Marjan tytär kuiskaa peilikuvalleen.

Marjan taipaleen rinnalla Ollikainen ku
vaa apulaiskamreeri Lars Renqvistin ja hänen 

tohtoriveljensä Teon elämää Helsingissä. Vel
jekset pelaavat shakkia, hurjastelevat Kataja
nokan kapakoissa ja pohtivat, onko kato Ju
malan rangaistus vai luonnon tapa karsia kan
san heikoin aines. Kun Teo kohtaa näänty
neenä vaeltavan perheen, toivo valaisee vii
mein synkän kertomuksen.

Ollikaisen kieli on kirkasta ja kiteytynyt
tä. Hän hahmottelee kertomuksensa hahmot, 
miljööt ja historialliset puitteet säästeliäin, te
rävin vedoin. Jäätynyt, julman kaunis luon
to piirtyy esiin väkevin vertauksin ja aistivoi
maisin näyin.  Kuulaan kielen ja groteskin vä
kivalta ja seksuaalikuvaston välinen kontras
ti tukee teoksen seesteisen karua estetiikkaa. 
Nälän sumentaman mielen harhaaistimuk
set, houreunet ja vallattomat mielleyhtymät 
lomittuvat luontevasti muuhun kerrontaan.

Epookkia ei luoda totutuilla tuntomer
keillä; Ollikainen luottaa lukijan kykyyn eläy
tyä ja oivaltaa ilman vuolasta taustoitustakin. 
Romaani ei sorru selittelyyn, syyttelyyn, pai
sutteluun tai paatokseen. Puute on yhteinen, 
kasvoton vihollinen – Nälkävuosi ei tarjoa 
helppoja maalitauluja. Kun Marjan ahdinko 
on ylimmillään, Ollikaisen toteava tyyli estää 
romaania luisumasta irvokkaaksi mässäilyksi.  
Katovuosien kauhu kiteytyy siihen luon
tevaan, kauhistelemattomaan tapaan, jolla 
kerto muksen järkyttävät menetykset ja valin
tatilanteet kuvataan. Lohdun hetket ovat  
hillittyjä ja siksi hienovireisen koskettavia.

Roosa Pohjalainen

KUn Peilistä 
Katsoo Vain Varjo

Aki Ollikainen:

nälkävuosi.

Romaani, 141 s.

siltala, 2012.



Vuosi 2013 on aurinkoinen ja pimeän posketon. Odotettavissa myös 
voimistuvaa valmistumispainetta ja paikoin hullua luovuutta.


