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Tekijät

Suomen kirjakielestä on kiittäminen 
kääntäjien ammattikuntaa. Suomea alettiin 
sovitella kirjalliseen muotoon 1500-luvulla, 
ja yli 250 vuoden ajan valtaosa suomenkie-
lisistä teksteistä oli käännöksiä. Varhaisten 
käännöstöiden parissa riitti puntarointia ja 
painiskelua: kääntäjät saivat luoda tyhjästä 
erinäisiä oikeinkirjoitukseen, kirjaimistoon, 
kielioppiin ja sanastoon liittyviä käytäntöjä.

1800-luvulla kääntäjien rooli suomen 
kielen kehittäjinä lausuttiin julki. ”Kankian 
ja raa’an” kirjakielen uskottiin vetreytyvän, 
”kuin sitä kaikellaisilla kirjotuksilla harjo-
tetaan ja kaikille haaroille sujutetaan ja kai-
kella tavalla muokataan”. Suomea ryhdyttiin 
taivuttelemaan erilaisten tekstilajien ja aihe-
piirien tarpeisiin, ja kääntäjillä oli keskeinen 
rooli tässä kielenviljelytyössä. Maailmankir-
jallisuutta suomentamalla puolestaan luotiin 
tietoisesti perustaa omakieliselle kauno-
kirjallisuudelle.

Eivät siis mitään joutavaa väkeä nuo 
varhaiset suomentajat! Eivätkä totta vie 
nykyisetkään – siitä voi vakuuttua seuraa-
valta sivulta alkavaan artikkeliin haastatel-
lun käännös- ja kirjallisuusväen viisaiden 
vastausten äärellä. Sitäkin kurjempaa on 
lukea samaisesta artikkelista käännösalan 
apeita kuulumisia: eteviä, ammattitaitoisia 
ja työlleen omistautuneita suomentajiamme 
piinaavat alati kiristyvä työtahti, matala 
tulotaso ja monesti kohtuuttomat käännös-
sopimukset.

Vuoden viimeinen Käkriäinen koostuu 
monenlaisista käännöksistä. Lehteäkin 
odottaa kukaties täyskäännös, kun lehti 
saa jälleen vuoden vaihteessa uuden tekijä-
kaartin. Minun on ilo ja kunnia kiittää koko 
toimituskunnan puolesta jokaista Käkriäisen 
tekijää ja lukijaa kuluneesta vuodesta!

– Roosa
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Siltoja kielisiin maihin
Teksti: Roosa Pohjalainen

Kotimainen jyrää käännöksen niin kirjakaupoissa kuin 
kulttuurisivuillakin, ja kääntäjä tuntuu pääsevän parrasva-
loihin vain kymmenvuotisen käännösurotyönsä tai pahek-
suttavan kireän käännösaikataulunsa tähden. Käkriäinen 
kysyi yhdeksältä käännös- ja kirjallisuusalan toimijalta, 
miten käännöskirjallisuudella pyyhkii.

Tapani Kärkkäinen
on erityisesti Puolan kulttuuriin ja 
kirjallisuuteen perehtynyt suomentaja ja 
toimittaja. Hän sai tänä vuonna Suomen 
merkittävimmän käännösalan tunnus-
tuksen, Mikael Agricola -palkinnon, 
suomentamastaan Olga Tokarczukin 
romaanista Vaeltajat.

1. Suomessa kansainvälisyys ja kieli-
taito rajoittuvat yhä useammin vain 
englannin kieleen ja sen kautta avau-
tuvaan maailmaan. Jotta käsityksem-
me ihmisenä olemisesta ja maailman 
menosta pysyisi avarana, tarvitaan 
kirjallisuutta, joka kertoo myös 
muunkielisestä maailmasta. Hyvin 
käännetty kaunokirjallisuus pystyy 
rakentamaan syvällisiä kulttuurisia 
siltoja todellisuuksiin, jotka ovat jos-
kus hyvinkin erilaisia kuin omamme 
tai anglosaksinen maailma.

2. Kääntäjämme ovat yleises-
ti ottaen työlleen omistautuneita, 
sivistyneitä ja taitavia. Itse kuuluttai-
sin taideproosan kääntämiseen vielä 
enemmän rohkeutta. Se ei ollenkaan 
sodi filologisen tarkkuuden ihanteita 
vastaan, vaan pikemminkin täydentää 
sitä, kun luodaan kunnianhimoisia ja 
omaperäisiä käännöstaideteoksia.

3. Yksi tärkeimmistä hankkeista 

on ollut Shakespearen näytelmi-
en uudelleensuomennos. Odotan 
myös Juhani Lindholmin tekemää 
ja Teoksen kustantamaa Thomas 
Pynchonin Painovoiman sateenkaari 
-kirjan suomennosta. Se on hyvä esi-
merkki siitä, millaisia kulttuuritekoja 
myös pienemmät kustantajat koko 
ajan tekevät.

4. Omaa erityisalaani on puola-
lainen kirjallisuus, ja sen piiristä olisi 
varmasti tärkeintä saada suomeksi 
vihdoinkin Witold Gombrowiczin 
Päiväkirja. Se on 1900-luvun puo-
lalaisen proosan merkkiteos, joka 
on käännetty kymmenille kielille ja 
jota tuntematta on vaikeaa osallistua 
keskieurooppalaiseen kirjallisuuskes-
kusteluun.

5. Kääntäjien keskuudessa tunnel-
mat ovat alamaissa. Alan arvostusta 
nujertavat ja laadukkaan kääntämi-
sen tulevaisuutta syövät kääntäjien 
surkeat palkkiot. Entistä useammin 
kustantajat suorastaan sanelevat sopi-
musehtoja ota tai jätä -hengessä. Osa 
värvää opiskelijoita, joilla ei ole tietoa 
sopimusasioista eikä alan käytännöis-
tä, ja maksaa näille nälkäpalkkioita. 
Se on moraalitonta ja lyhytnäköistä.

1. Millaisena koet käännöskirjallisuuden merkityksen ja roolin kansainvälisessä, 
kielitaitoisessa nyky-Suomessa?

2. Minkälainen on nähdäksesi suomalaisen käännöskirjallisuuden tila?

3. Mitä pidät 2010-luvun alun merkittävimpänä suomennoksena?

4. Mikä teos kaipaisi mielestäsi kipeimmin tulla suomennetuksi?

5. Millaisia ovat kääntäjän työ ja ura Suomessa tätä nykyä? Kannattaako 
kääntäminen?

Kuva: Laura Soini
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Kaisa Neimala
on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran 
kirjallisuuden parissa muun muassa 
äidinkielenopettajana, kriitikkona, 
kolumnistina ja luennoijana. Hän on 
kirjoittanut yhdessä Jarmo 
Papinniemen kanssa teokset 
Lukukirja – Kirja kirjoista ja 
Aloittamisen taito.

1. ”Kansainväliset, kie-
litaitoiset suomalaiset” 
tarvitsevat tietenkin kään-
nöskirjallisuutta vähintään 
yhtä paljon kuin kansal-
liset, kielitaidottomatkin 
suomalaiset.

Ei sillä vielä maailmas-
ta selviä, jos lukee suju-
vasti ja mielellään ruotsia, englantia, 
saksaa, venäjää, ranskaa, espanjaa, jos 
mitä italiaa ja portugalia sekä vähän 
kiinaa. Keskuudessamme on muitakin 
kirjallisuuksia.

Yllättäen olen vuosikymmenten 
mittaan huomannut, että luen mie-
luummin hyvää suomennosta kuin 
hyvää tekstiä muulla alkuperäiskielel-
lä, siis niilläkin varsin vähillä kielillä, 
joita osaan kunnolla. Vain matkalla 
”kielisessä” maassa (”kielinen” 
on kanadansuomalaisten adjektiivi 
tarkoittaen englanninkielistä tai ketä 
tahansa joka ei ole suomenkielinen) 
tuntuu alkuperäistekstin lukeminen 
luontevalta.

2. Suomalaisen käännöskirjallisuu-
den tila on sikäli hyvä että mainioita 
suomennoksia ilmestyy joka vuosi. 
Parhaille kirjoille tuntuvat osuvan 
parhaat kääntäjät. En nyt luettele.

Ei kielitaitoinen taivaan enke-
likään onnistu kääntämällä muut-
tamaan kielellisesti ja mielellisesti 
velttoa tekstiä hyväksi.

Aika kamalaa, kielestä piit-
taamatonta tai suorastaan kielestä 
tietämätöntä räpellystäkin näkyy 
tuotettavan, mutta silloin on yleensä 
jo suomennettava teksti heikkoa. En 
nytkään luettele.

3. Tästä tulee ilahduttavan lyhyt 
vastaus: kaikki Shakespearen näy-
telmät uusina käännöksinä. Oi! (Ja 
niteiden ulkoasu, ah!)

4. Kipeästi suomentamis-
ta kaipaavaan osaisin vas-
tata vain, jos oleskelisin ja 
elelisin muualla, kaipaavan 
kirjallisuuden keskellä.

Ainoa täysin suomenta-
matta jäänyt hyvä kirjailija, 
jonka puuttumista muistan 
ihmetelleeni vuosikymme-
niä sitten, on kanadalainen 
Margaret Laurence. 
Pohjois-Amerikan etevistä 
naiskirjailijoista kääntyi – 

ja käännetään yhä lisää – Atwood 
ja Shields ja Munro ja Oates ja 
Tyler, jopa muutama Flannery 
O’Connorin järisyttävä novellikin, 
mutta suomalaisen lukijan mieltä mai-
niosti liikuttava ja avartava Laurence 
ei osunut kenenkään suomennetta-
vaksi. Silloin jäin miettimään, miten 
satunnaista mahtaa käännettävän 
valikointi olla. Ihan sattumalta itsekin 
osuin tähän Laurenceen.

 

Satu Hlinovsky
on tieteis- ja fantasiakirjallisuuteen 
erikoistuneen pienkustantamo Kirjavan 
perustaja, toimitusjohtaja ja kääntäjä. 
Hän on suomentanut ja julkaissut muun 
muassa George R. R. Martinin Tulen 
ja jään laulu -sarjaa.

1. Käännöskirjallisuus puoltaa paik-
kaansa kielitaitoisessakin yhteiskun-
nassa. Vain harva voi oikeasti nauttia 
kielen nyansseista, vitseistä ja alluu-
sioista muilla kuin äidinkielellään, 
vaikka niin sanotusti ymmärtäisikin 
lukemansa.

Kirjallisuudella – olipa kyseessä 
sitten kotoperäinen teos tai käännös 
– on myös valtava 
merkitys lapsen 
kielen kehityksen 
kannalta. Hutaisten 
suomennettu lasten-
kirja kaivaa maata 
kielitaidon kivijalan alta.

5. Kääntäjän työ on usein kiireistä 
ja vaativaa. Uutta projektia aloittaes-
saan ei voi koskaan olla varma, mitä 
uutta sen takia joutuu opiskelemaan: 
muinaista yrttilääkintää, läkkisepän 
työtä, aseiden ominaisuuksia, tähtitie-
dettä... Työn monipuolisuus kiehtoo, 
aikataulutus vaatii itsekuria.

Taloudellisesti kääntäminen ei ole 
mikään kultakaivos, joten siinä mie-
lessä tämä ei kannata, mutta kielen 
rikastuttamisen näkökulmasta kyllä-
kin. Alan arvostus on nousussa, mutta 
ura... Miten tällä alalla ”edetään”? 
Lastenkirjoista kaunokirjallisuuteen, 
vai? Tuskinpa. Kokemus karttuu mat-
kan varrella, ja eri kirjallisuudenlajit 
vaativat erilaista osaamista. Tärkeintä 
on tehdä mielekästä työtä.

Henrikki Timgren
on WSOY:n suomennetun kaunokirjal-
lisuuden ja asiaproosan kustannuspääl-
likkö.

1. Kaunokirjallisuuden lukeminen 
omalla kielellä pitää yllä meidän suo-
malaisten kannalta tärkeintä kielitai-
toa eli äidinkielentaitoa.  Mitä parem-
min me hallitsemme oman kielemme 
ja sen eri rekisterit, sen paremmat 
eväät meillä on ponnistaa kohti toisia 
kieliä ja kulttuureita.  Pärjäisimme 

varmasti lukemalla 
pelkkää kotimaista kau-
nokirjallisuutta, mutta 
muun maailman tarinoi-
den lukeminen laventaa 
vääjäämättä sisäistä 

maailmaamme.  Suomi on kuitenkin 
aika pieni ja muu maailma aika iso.

2. Suomessa ilmestyy vuosittain 
yhtä monta kaunokirjallista teosta 
(kotimaista ja käännöstä) kuin Ruot-
sissa, jonka asukasluku on kuitenkin 
lähes kaksinkertainen Suomeen 
verrattuna. Laaja kustantamojen kirjo 
isoista yleiskustantamoista pieniin 
yhden miehen tai naisen yrityksiin 
takaa tarjonnan monipuolisuuden. 
Tarjonta on siis määrällisesti ja laa-
dullisesti varsin runsasta, haaste on 
saada lukijat houkuteltua tarjonnan 
ääreen.

3. No kyllä se eittämättä on 
WSOY:n juuri valmistunut 
Shakespearen näytelmien suomen-
nosprojekti – kaikki 38 näytelmää 
uusina suomennoksina. Projekti on 
ollut maailman mittakaavassakin 
poikkeuksellisen laaja ja kunnianhi-
moinen.

4. Klassikkopuoli on meillä aika 
hyvin katettu. Kipeimmin suomen-
tamista kaipaavaa kirjaa kirjoitetaan 
parhaillaan jossain päin maailmaa.

Taivaan 
enkelikään 
ei onnistu 

kääntämällä 
muuttamaan 
velttoa tekstiä 

hyväksi.

Suomi on kuitenkin 
aika pieni ja muu 
maailma aika iso.
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Laura Lahdensuu
on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton 
kirjallisuuden kääntäjien jaoston puheen-
johtaja. Hän on suomentanut vuodesta 
1998 lähtien sekä tieto- että kaunokirjal-
lisuutta zen-buddhalaisuudesta keitto-
taidon kautta fantasiaan ja rikosromaa-
neihin.

1. Käännöskirjallisuuden merkitys 
korostuu kansainvälistyvässä maa-
ilmassa entisestään. Maailmankir-
jallisuus on portti syvällisempään 
kulttuurien tuntemukseen, ja koska 
kenenkään kielitaito ei voi kattaa 
kaikkia kieliä, teosten lukeminen vain 
jos hallitsee niiden alkukielen kaven-
taa kokemusta maailmasta. Lisäksi 
äidinkieli tuo kirjallisen elämyksen 
lukijan iholle tai jopa ihon alle.

Monipuolinen tietokirjallisuus on 
kielen elinvoimaisuuden ehto. Vaik-
ka erityisesti akateemiset ammatit 
edellyttävät uusimman tutkimuksen 
seuraamista alkukielellä, olisi putki-
näköistä ajatella, ettei tieteen uusia 
virtauksia olisi syytä saattaa laajem-
mankin lukijakunnan tietoon. Eri 
tieteenalojen sanaston päivittäminen 
suomen kielellä on välttämätöntä, 
sillä ilman sitä kieli lakastuu ja vajoaa 
”kyökkikieleksi”.

2. Käännöskirjallisuuden taso on 
Suomessa varsin hyvä niin suomen-
nettujen teosten kuin suomennosten 
laadunkin osalta. Suomentajat ovat 
alaansa perehtyneitä asiantuntijoita 
ja kustantamot tuntevat kirjallisuu-
den kansainvälisen kentän hyvin. 
Toisaalta kun kirjoja julkaistaan yhä 
enemmän, kirjallisuus viihteellistyy 
ja kirjan elinkaari lyhenee. Kilpailu 
lukevan yleisön huomiosta on kii-
vasta, ja monet lukemisen arvoiset 
teokset katoavat kirjakaupoista ennen 
kuin niistä ehditään kuullakaan.

Työtahti onkin viime aikoina 
kiihtynyt koko kustannusalalla, mikä 

valitettavasti saattaa nakertaa loppu-
tuloksen laatua. Työehtojen kiristy-
essä, toimeentulon vaikeutuessa ja 
lyhytjänteisen silpputyön yleistyessä 
uhkana on kokemuksen puutteesta 
johtuva hapuilu ja hiljaisen tiedon 
katoaminen.

3. Haluaisin mainita kaksi kauan 
kaivattua uusintakäännöstä, Lee-
vi Lehdon Joyce-suomennoksen 
Ulysses ja Jyrki Lappi-Seppälän 
suomennoksen Don Quijote. Tär-
keitä, mutta suomennoksista kenties 
näkymättömimpiä ovat suomenruot-
salaisten kirjailijoiden teosten suo-
mennokset: on hupaisaa, ettei moni 
lukija edes miellä niitä käännöskirjal-
lisuudeksi.

4. Jonkin verran maailmankirjal-
lisuuden klassikkoja on yhä suomen-
tamatta ja jo suomennettujen joukossa 
on yli satavuotiaita, auttamattoman 
vanhentuneita käännöksiä, vaikka 
aukkoja onkin paikattu viime vuosina 
kiitettävästi.

On mahdotonta nimetä yhtä teosta 
tai edes laatia pitkää listaa, sillä maa-
ilmankirjallisuudessa on aivan liikaa 
valinnanvaraa. Äärimmäisen tärkeitä 
suomennoksia ovat juuri nyt ajankoh-
taiset teokset – uskoisin, että meidän 
koko Euroopassa olisi syytä lukea 
enemmän meille tuntemattomampien 
seutujen tarinoita.

5. Kirjallisuuden kääntäminen on 
hauskaa ja palkitsevaa ja tarjoaa mah-
dollisuuden oppia jatkuvasti uutta ja 
päästä ratkomaan hulvattomiakin kie-
lellisiä ongelmia. Ylimääräisenä etuna 
ovat aina avuliaat kollegat ja alan 
hyvä yhteishenki. Käytännöllisempiä 
näkökohtia tarkastellessa tilanne käy 
ikävä kyllä synkemmäksi. Tarjotut 
käännössopimukset eivät aina ole 
reiluja sen enempää korvauksen kuin 
kääntäjän tekijänoikeuksien kannalta, 
ja alan tulotaso on erittäin matala.

Leena Vallisaari
on 45-vuotisen kääntäjänuransa aikana 
suomentanut yli 100 kaunokirjallista 
teosta ja tietokirjaa, muun muassa kaikki 
Ulla-Lena Lundbergin romaanit vuo-
desta 1989 lähtien. Hän on suomentanut 
myös huomattavan määrän oopperalib-
rettoja, elokuvia ja televisio-ohjelmia.

1. Käännöskirjallisuuden merkitys on 
mielestäni erittäin suuri riippumatta 
koulujen tai korkeampien laitosten 
kielenopetuksesta; eihän 
missään opeteta kirjal-
lisuuden todellisuuden 
eikä kulttuurisen koko-
naisviestin siirtämistä 
kulttuurista toiseen.

Koulutuksesta puut-
tuu mielestäni myös per-
spektiiviä sekä lateraali- 
että horisontaalitasolla: 
keskitytään pääasiassa 
nykyhetken kommunikointiin — niin 
kuin kaiketi käytännön tavoitteiden 
tasolla mielekästä onkin.

Kääntämisen merkitys syvemmän 
tason välittäjänä on sama kuin ennen-
kin. Suomi on osa maailmaa, mutta 
todella elävä osa vain, jos suomalaisil-
la on emotionaalisella ja tiedollisella 
tasolla kytkös muiden kulttuuriin ja 
elämään. Tarvitaan sekä henkilökoh-
taisia arkielämän kohtaamisia että 
kirjallisuuden välittämää laajempaa 
kokemusta. Suomenkielinen kirja 

vaikuttaa suoraan lukijaansa, myös 
siihen lukijaan joka itse on suoma-
lainen kirjailija tai josta on sellainen 
tulossa.

Suomalaisten kielivalikoima on 
rajallinen. Ehkäpä meidän kansain-
välisyytemme ja kielitaitoisuutemme 
onkin osaksi harhaa. Ainakin se on 
kasaantunut tietyille alueille ja tiettyi-
hin piireihin.

4. En erityisemmin 
välitä asettaa teoksia 
tärkeysjärjestykseen. 
Käännösvalintoja 
tekevät kustantamot itse 
valitsemiensa suositte-
lijoiden tukemina; se 
on mielestäni osaltaan 
vaikuttanut siihen, että 
jättimäisiä kielialueita on 
jäänyt valkeiksi läikiksi 

muuten kiitettävästi kehitetyllä kään-
nöskartalla.

5. Taloudellisesti kääntäminen ei 
kannata, ellei kääntäjä kuulu pie-
neen menestyneiden joukkoon. Vain 
nimekkäimmät kääntäjät voivat itse 
valita, mitä kääntävät. Palkkiot ovat 
yleensä hyvin pieniä, eikä rojalti-
tyyppisiä korvauksia tule. Etukäteen 
ei voi arvioida työn kuluttavuutta, ja 
burnout onkin kääntäjien ammattitau-
ti. Aina deadline päällä, aina ”oikeaa 
elämää” laiminlyömässä.

Vain
nimekkäimmät 

kääntäjät 
voivat itse valita,
mitä kääntävät.
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H. K. Riikonen
on Helsingin yliopiston yleisen kirjal-
lisuustieteen professori. Hän on tutki-
nut antiikin traditioita myöhemmässä 
kirjallisuudessa sekä James Joycen ja 
Pentti Saarikosken tuotantoa. Riiko-
nen päätoimitti vuonna 2007 julkaistun 
kaksiosaisen Suomennoskirjallisuuden 
historian.

1. Käännöskirjallisuudella – sekä kau-
nokirjallisilla että asiateksteillä – on 
jatkuvasti kasvava merkitys. Suomes-
sakaan kyse ei ole vain eurooppalai-
sesta kirjallisuudesta, vaan kirjalli-
suudesta kautta koko maailman. Sitä 
paitsi Euroopassakin on monia kieliä, 
joilla on kirjoitettu kiinnostavaa 
kirjallisuutta mutta joita vain melko 
harvat hallitsevat (unkari, albania, 
nykykreikka jne.). 
Tarvitaan käännök-
siä mitä moninaisim-
mista kielistä, sillä 
käännöskirjallisuus 
on tärkeä väline 
muihin kulttuureihin 
ja niiden traditioihin 
tutustumisessa.

2. Käännös-
kirjallisuuden tila 
on monessa suhteessa kohentunut. 
Eteviä ja ammattitaitoisia kääntäjiä on 
entistä enemmän. Esimerkiksi joskus 
1960-luvulla antiikin kirjallisuuden 
suomentaminen oli vain muutaman 
henkilön varassa, nyt heitä on useita. 
Suomentajat ovat monien eri kielten 
taitajia, joten kääntäminen välikie-
listä ei enää juuri ole tarpeen. Myös 

käännösten tutkiminen ja käännöshis-
toria ovat vakiinnuttaneet asemansa 
yliopistossa. Pienkustantajia on run-
saasti ja näiden toimesta on käännetty 
paljon kiinnostavaa kirjallisuutta. 
On myös ilmestynyt useita klassisia 
teoksia, joihin on liitetty laajakin seli-
tysosasto. Merkillepantavaa on, että 
monista klassisista teoksista alkaa olla 
jo kaksi tai useampiakin käännöksiä.

3. Yhden teoksen nimeäminen 
tässä suhteessa on mahdotonta. 
Seuraavien teosten rinnalle voitaisiin 
nostaa monia muita (ja jätän tässä tar-
koituksellisesti mainitsematta Leevi 
Lehdon Ulysses-suomennoksen): 

Cervantesin Don 
Quijote (suom. Jyr-
ki Lappi-Seppälä), 
Thomas Bern-
hardin teokset 
(suom. Tarja 
Roinila ja Olli 
Sarrivaara), E. 
T. A. Hoffmannin 
Yökappaleita (suom. 
Markku Manni-

la), Heinrich Heinen Romantiikan 
koulu (suom. Jarkko S. Tuusvuori) 
ja Voltairen Filosofinen sanakirja 
(suom. Erkki Salo).

4. Tässäkin kohdassa joudun 
mainitsemaan useita teoksia: Gunnar 
Ekelöfin En Mölna-elegi, Hermann 
Brochin Der Tod des Vergil, Ezra 
Poundin The Cantos, Saint-Simonin 
Muistelmat, Ilias (proosasuomennos) 
sekä G. M. Hopkinsin laaja runo The 
Wreck of the Deutschland.

Maija Kauhanen
on nuori suomentaja, jonka ensimmäinen 
romaanikäännös, P. D. Jamesin Syys-
tanssiaiset, ilmestyi vuonna 2012.

1. On totta, että käännöskirjallisuu-
den merkitys lukijoille lienee vähe-
nemään päin, erityisesti mitä tulee 
englanninkieliseen korkeakirjallisuu-
teen. Luullakseni kielitaidolla tarkoi-
tetaankin tässä yhteydessä usein juuri 
englannin taitoa, mikä on valitettavan 
suppea käsitys 
maailmankirjalli-
suudesta. Käännös-
kirjallisuus rikastaa 
monenlaisten ihmis-
ten elämää, ylläpi-
tää omalta osaltaan 
kirjoitettua kieltä 
ja tarjoaa poolin, josta siteerataan ja 
johon viitataan – toisin sanoen kytkee 
suomen kielen maailmankirjallisuu-
teen. Kaunokirjallisuus tarjoaa myös 
samastuttavimman ikkunan vieraisiin 
kulttuureihin. Mielestäni väkevimmät 
tunteet koetaan äidinkielellä – itse 
luen jollekin toiselle osaamalleni 
kielelle käännettyjä kirjoja ainoastaan 
siinä tapauksessa, että suomennosta 
ei ole.

2. Luottamukseni käännöskir-
jallisuuden tasoon on korkea. Suo-
mentajaksi on niin vaikea päästä, 
että kovin paljon scheissea ei pääse 
läpi, ja kustannustoimittajat tekevät 
työnsä hyvin. Huonoihin suomen-
noksiin törmääminen närkästyttää, 
mutta harvoin moraalisesti, koska 
huonoja suomennoksia julkaistaan 
nykyään lähinnä huonoista kirjoista, 
jotka unohtuvat nopeasti. Netti on 

helpottanut faktojen tarkistamista: 
vanhoissa suomennoksissa törmää 
asiavirheisiin, joita olisi nykyaikana 
vaikea kuvitella näkevänsä valmiissa 
kirjassa.

3. Mieleeni tulevat ensimmäisenä 
nämä kaksi kulttuuritekoa: Antti 
Nylénin suomennos Charles Bau-
delairen runo teoksesta Pahan kukat 

ja Leevi Lehdon 
suomennos James 
Joycen romaanista 
Ulysses.

4. Kaikkein 
kipeimmin? Tuo-
hon en osaa vastata, 
mutta yksi oma 

pakkomielle minulla on. Olen hulluna 
ruotsalaiseen Sara Stridsbergiin, 
jonka kipeä ja unenomainen romaani 
Drömfakulteten voitti Pohjoismaiden 
neuvoston kirjallisuuspalkinnon 
vuonna 2007. Tietenkin haluaisin itse 
olla se, joka sen suomentaa.

5. Olen asunut ja matkustanut 
ulkomailla siitä lähtien, kun jättäy-
dyin vapaaksi suomentajaksi; siitä 
on nyt kohta kaksi vuotta. Näin saan 
rahat riittämään paljon paremmin, 
varsinkin Helsingin vuokrilla. Siinä 
mielessä ajatus Suomeen paluusta 
kauhistuttaa, olen oppinut hyvälle. 
Palkka on järjettömän pieni, kun 
ottaa huomioon, että työ on sellaista, 
johon kuka tahansa ei pysty. Samalla 
suostun siihen, koska rakastan työtäni 
ja voin matkustaa mielin määrin. 
Terveiset Bangkokista!

Onneksi palkkio nousee uran 
edetessä ja lainauskorvauksia alkaa 
kertyä. Ehkä lopulta pääsen aikuisen 
ihmisen palkoille.

Myös käännösten 
tutkiminen ja 

käännöshistoria 
ovat vakiinnuttaneet 

asemansa.

Huonoja suomennoksia 
julkaistaan nykyään 
lähinnä huonoista 

kirjoista.
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<8>

Minä aina tunsin sinut syvimmässä haudassa niin kuin äitisi käsivarsilla 
ja minä haluan aina olla kuollut minun huuleni sinun hiuksiisi 
kietoutuneena jossain syrjäisessä paikassa myöhään viimein kahden niin 
vain hetken uni ihollasi haavaa usvien suudelmassa tanssivien unelmien 
havinassa lentää tulta syöksevän helmen kukkimaan kaikkiin sydämiin 
iäisesti kuolla sinuun ja olla sinun lähelläsi aina uni syvimmästä 
haudasta minä huudan sinua minä odotan sinua minun rakkauteni tuli 
PALAA oi 

siunattu hulluus jossa kaksi sydäntä kuolevat yhdeksi äärettömäksi 
valoksi ja saavat siivet täynnä silmiä iättömiin niin suuri rakkaus on 
hh hh hh nainen ainainen laineen lainen muinainen aineen alainen 
unenomainen ianoaniainainen aamuuannainaavemainen jumalainen 
ruusunpunainen siunattu haava auki taivaaseen 

Minä olen orpo lumi

Tule minun lähelleni, sillä kaikki tässä maailmassa tulee unohtumaan 

Ole minun lähelläni, sillä me katoamme yhdessä rakas ihmeelliseen 
tuleen

Sinun sänkysi on minun hautani ja minä olen vain ihan tavallisen lapsen 
verta vuotava särkynyt sydän

Niin hauras ja kuolevainen äänetön pieni huokaus

Missä sinä olet 
 
Palaa 
 
Tule takaisin 
 
Jää. . . hyvästi

Janne Kortteinen

Kaisa Koskinen
on Itä-Suomen yliopiston käännöstieteen 
professori.

1. Kielitaitoisuus on osin harhaa ja 
nojaa lähinnä englannin taitoon. Mui-
den kielten osaaminen lienee pikem-
minkin vähenemässä. Käännetylle 
kirjallisuudelle on edelleen paikkansa. 
Omalla äidinkielellä lukukokemus on 
varsin erilainen kuin etenkin hor-
juvan vieraan kielen varassa. Eng-
lanninkin osalta toisinaan epäilen, 
kuinka hyvin erilaiset hienovireiset 
viittaukset ja sävyt todella välittyvät 
kaikkien niiden lukukokemuksissa, 
jotka julistavat 
lukevansa kirjalli-
suutta yksinomaan 
alkukielellä.

Jos aiomme 
olla kansainvälisiä, 
meidän on syytä 
olla kiinnostuneita 
maailmasta Suomen 
rajojen ulkopuolel-
la. Siihen kuuluu myös monenlaiselle 
kirjallisuudelle altistuminen.

2. Käännöskirjallisuuden tila on 
sikäli hyvä, että Suomessa on koh-
tuullisen kokoinen osaavien ja koke-
neiden ammattikääntäjien joukko, 
joka tuottaa suomalaisille lukijoille 
varsin laadukkaita käännöksiä. Kus-
tantamoja näyttää kuitenkin vaivaa-
van kiire ja rahapula, joka heijastuu 
kääntäjien työehtoihin sekä kireinä 
aikatauluina, matalina palkkioina että 

toisinaan myös kustannustoimitta-
misen onnahteluna. Erityisen onnel-
lisena ei voitane pitää sitäkään, että 
käännöskirjallisuus painottuu englan-
ninkieliseen ja kaupalliseen suuntaan. 
Se on valitettavaa myös siksi, että 
kaikissa muissa kielissä suomalaiset 
ovat varsin laajalti kääntäjien varassa.

3. Yksittäistä kään-
nöstä on vaikea nostaa 
muiden yli, mutta on 
selvää, että juuri lop-
puunsaatettu Shake-
speare-käännöshanke 
on merkittävä.

4. Kaikkein kipeim-
min kirjallisuuden 
kenttä kaipaisi laajen-

tumista eri kielialueille ja eri kulttuu-
ripiireihin.

5. Tekee mieli mukailla Jörn 
Donneria ja sanoa että ”kääntämi-
nen kannattaa aina”. Kirjallisuuden 
kääntäjät suhtautuvat työhönsä rak-
kaudella ja intohimolla, ja sellainen 
työ palkitsee tekijänsä aina henkisesti. 
Sen sijaan taloudellisesti kääntämi-
nen kannattaa entistä heikommin. 
Viimeisten viidenkymmen vuoden 
aikana Suomeen on ensimmäistä 
kertaa muotoutunut ammattimaisten 
kirjallisuuden kääntäjien ryhmä, joka 
keskittyy nimenomaan käännöstyö-
hön, ei tee sitä muiden töiden ohella. 
Ehkä olemme siirtymässä takaisin 
hanttihommina ja harrastuksena teh-
tävien käännösten aikaan...

Ehkä olemme 
siirtymässä takaisin 

harrastuksena 
tehtävien käännösten 

aikaan.
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”Kääntäminen heijastelee lukupro-
sessia ja tulkinnan rakentumista.  Se on 
minusta mahtavaa!” Näin kuvailee suh-
dettaan kääntämiseen Franziska Link, 
saksalainen kirjallisuustieteen opiskelija 
Ludwig Maximilianin yliopistosta Mün-
chenistä.  23-vuotias Franziska käänsi 
kandidaatintutkielmaansa Sinikka Vuo-
lan Maailman vaikein kieli -kokoelman 
(2013) nimikkorunon, joka käsittelee 
suomen kieltä ja sen oppimista. Runon 
puhuja on suomen kielen opiskelija, joka 
selostaa kielen oppimisen haasteita kir-
jeessä ystävälleen. 

”Tutkielmani aiheen kannalta Vuolan 
runon teemat, kielen toiminta ja prob-
lemaattisuus, ovat erityisen mielenkiin-
toisia. Ajatus suomesta vieraana kielenä 
ja siihen liittyvät aspektit, kuten kielen 
vajavaisuudet ja rakenteet sekä kielirajat, 
uusiutuvat käännettäessä tarkasti.”

Suomi ja suomen kieli lumosivat 
Franziskan jo 14 vuoden iässä, ja hän 
alkoi opiskella suomea ensimmäisellä 
lukukaudella yliopistossa. Hänellä ei 
ollut alun perin suunnitelmia hyödyntää 
kielitaitoaan kirjallisuustieteen opinnois-
sa, mutta vaihtoehto alkoi pian tuntua 

mielekkäältä. Fennougristiikka on nyt 
hänen maisteriopintojensa painopistee-
nä. Suomalaisen kirjallisuuden ohella 
Franziska on kiinnostunut englanninkie-
lisestä, etenkin amerikkalaisesta kirjalli-
suudesta. 

Franziska harmittelee, että suoma-
lainen kirjallisuus on Saksassa vielä 
eksoottista ja vierasta. ”Suomen kir-
jallisuuden dynaamisuus tekee minuun 
voimakkaan vaikutuksen. Suomalainen 
kirjallisuus kehittyi nopeasti ja muodos-
tui aivan omanlaisekseen, vaikka olikin 
avoin eurooppalaisille ja amerikkalaisille 
vaikutteille. Jos pereh-
tyy Suomen historiaan 
ja suomen kirjakielen 
kehittämisen hankaluuk-
siin, on pakko ällistellä 
kirjailijoiden peräänan-
tamattomuutta ja tekstien 
kypsyyttä. Ne ovat nuoria 
ja tuoreita mutta saman-
aikaisesti niissä on vaivoin selitettävää ja 
käsitettävää syvyyttä.”

Myös kertomusten keskeinen rooli 
suomalaisessa kirjallisuudessa viehättää 
Franziskaa. ”Saksalainen kirjallisuus on 
nykyään niin abstraktia. Kirjailijat teore-
tisoivat ja erittelevät asioita mieluummin 
kuin suomalaiset.  Suomalainen kirjalli-
suus on vielä paljon intuitiivisempaa, pal-
jon sananmukaisempaa, ja luontokuvilla 
on uskomattoman suuri merkitys. Myös 
historiallisten tapahtumien käsittely 
erottaa saksalaista ja suomalaista kirjalli-
suutta toisistaan.”

”Kääntäjänä paneudun tekstiin 
kaikilla tasoilla; tämä ei tarkoita vain 
huolellisen yksityiskohtaista työtä 
sanojen ja käsitteiden parissa vaan myös 
tekstin tarkastelua kokonaisuutena ja sen 
potentiaalin arvossapitoa.” Kääntämises-
sä suomesta saksaan keskeinen haaste on 
oikean sävyn tavoittaminen. ”Kuulostaa 
ehkä banaalilta, mutta minusta monet 
käännökset epäonnistuvat juuri siinä. Jos 
yrittää imitoida suomen kielen ytimek-
kyyttä ja yksinkertaisuutta saksaksi, 

se kuulostaa usein epäidiomaattiselta 
puheenomaisuudelta. Me tarvitsemme 
täytesanoja ja vivahteita, joita suomen 
kieli ei tarvitse. Se on minulle vielä suuri 
haaste.”

Maailman vaikein kieli -runon 
kohdalla eniten hankaluuksia tuottivat 
monet pikkuseikat. Kääntäjän kannalta 
on esimerkiksi haastavaa, että saksan 
kielessä täytyy ilmaista sanan suku mutta 
suomen kielessä se ei ole välttämätön-
tä. Runossa mainitaan baletinopettaja, 
mutta mistään ei käy ilmi, onko hän mies 
vai nainen. Franziskan piti vain päättää, 

kumpi sopisi paremmin – hän 
valitsi miehen.  ”Erityisen 
haastavia olivat myös säkeet, 
jotka käsittelevät kielellisiä 
ilmiöitä, esimerkiksi parti-
tiivia tai omistusrakennetta. 
Enimmäkseen en osannut 
kääntää niitä, koska lauseet 
ovat esimerkkejä ilmiöistä, 

joilla ei yksinkertaisesti ole vastineita 
saksan kielessä. Jos käännökseni julkais-
taisiin, pitäisi ehkä käyttää alaviitteitä, 
ja se onkin mielestäni yksi runon mie-
lenkiintoisimpia piirteitä.” Oheisessa 
katkelmassa on nähtävissä esimerkkejä 
tällaisista hankalasti käännettävistä kieli-
opillisista ilmiöistä.  

Franziska voisi kuvitella kääntävänsä 
myös tulevaisuudessa. ”Tällä hetkellä 
kääntäminen kiinnostaa minua etenkin 
kirjallisuusopintojeni näkökulmasta. 
Mutta kääntäminen on minusta usko-
mattoman hauskaa ja haluaisin joskus 
paneutua johonkin suurempaankin 
käännöshankkeeseen. Kääntäjän ura on 
varmasti hankala ja yleensä taloudelli-
sesti epävarma. Olen siis jatkon suhteen 
avoin ja odotan, mitä tuleman pitää.”

 
Johannes on saksalainen kieliteknologian 
opiskelija, joka viettää vaihtovuotta Hel-
singin yliopistossa. Hän opiskeli suomea 
Franziskan kanssa Münchenissä.

Maailman vaikeimman 
kielen kääntäjä
Teksti: Johannes Huber, Roosa Pohjalainen
Kuva: Laura Soini

On vaikea 
imitoida 

suomen kielen 
ytimekkyyttä 

saksaksi.
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Kääntäjän ratkaisut ovat minusta oikein kiinnostavia ja nautittavia. Olen tavat-
toman ilahtunut siitä, että hän käänsi runoni, vieläpä tuon pitkän ja vaativan, 
josta on tullut aika paljon innostunutta lukijapalautetta. Käännös on kunniaksi 
kääntäjälleen ja minulle. Se baletinopettaja on muuten oikea henkilö ja nainen! :)
— Sinikka Vuola
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muuan lukija arviot

Muutin Suomeen Kavalasta, Pohjois-
Kreikasta vuonna 2008. Suomen kielen 
ja kulttuurin opinnot aloitin Helsingin 
yliopistossa syksyllä 2013. 

Kun olin teini-ikäinen, luimme kreik-
kalaisessa koulussa antiikin kirjallisuut-
ta, esimerkiksi Homeroksen Iliasta ja 
Odysseiaa. Silloin ikä vaikutti lukukoke-
mukseen eikä teosten merkitystä mietti-
nyt, lukeminen oli pakkopullaa. 

Nyt kun olen suomalaisen kirjalli-
suushistorian kurssilla, olen kiinnostunut 
kirjallisuudesta uudella tavalla. Luen 
teokset suomeksi. Esimerkiksi Kalevala, 
joka eepoksena muistuttaa Odysseiaa, 
on mielenkiintoinen teos. Sen fantasia-
maailma vie pois todellisuudesta. Tosin 
vanhahtava, runollinen kieli on minulle 
vielä vaikeaa, enkä ole lukenut eeposta 
kokonaan. Ehkä sitten eläkkeellä…

Erityisen vaikuttunut olen Minna 
Canthin tuotannosta, hän pyrki paran-
tamaan myös naisen asemaa. Papin 
perheen olen lukenut kaksi kertaa. Itse 
muualta Suomeen muuttaneena minua 
kiinnostaa myös Arvid Järnefeltin 
Vanhempieni romaani, jossa venäläinen 
Elisabet muuttaa Suomeen.

Tietysti kiehtovia ovat myös Aleksis 
Kiven runot ja Seitsemän veljestä -romaa-
ni. Kivi kirjoittaa älykkäästi ja dramaat-
tisesti.

J. L. Runebergin teosten kansal-

lisromanttisuus ja patrioottisuus on 
minulle liikaa. En ostaisi niitä omaan 
kirjahyllyyni. Hänen vaimonsa Fred-
rika Runebergin tuotantoa olen sen 
sijaan hankkinut itsellenikin. Fredrika jäi 
miehensä varjoon, vaikka hänen tuotan-
tonsa on mielestäni merkittävämpi ja hän 
oli sivistyneempi, lahjakkaampi kirjailija. 
Se ärsyttää!

Kun olin Helsingin kirjamessuilla, 
löysin kreikkalaisen kirjailijan Nikos 
Kazantzakisin Kerro minulle, Zorbas 
-teoksen. Romaani oli suomennettu rans-
kalaisesta käännöksestä. Usean kielen 
kautta käännettäessä merkityksiä katoaa. 
Suuri haaveeni olisikin joskus kääntää 
suomalaista kirjallisuutta kreikaksi ja 
kreikkalaista suomeksi.

Kreikkalaiset eivät tiedä mitään 
Suomesta: he ajattelevat, että täällä 
on kylmää ja pimeää – siinä se. Aluksi 
kuvittelin itsekin, ettei näin pienessä, 
pohjoisessa maassa ole tapahtunut mitään 
eikä Suomen kirjallisuushistoria voi 
olla mielenkiintoista. Suomen kansal-
lisperinne on nuorta, Kalevalakin yli 
kaksi tuhatta vuotta nuorempi teos kuin 
kreikkalaiset eepokset. Ennakkoluuloni 
kuitenkin kumoutuivat.

Suomalaiset merkkiteokset ovat usein 
synkkiä ja melankolisia, omituisiakin, 
mutta älykkäitä ja vaikuttavia. 

Teksti: Rosa Ala-aho
Kuva: Karri Lehtinen

Athina, 31 v.
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Luoteis-Lontoo kääntyy 
romaaniksi

Zadie Smith: 

Risteymiä.

Alkuteos: 

NW (2012).

Suom. Irmeli Ruuska.

Romaani, 349 s.

WSOY, 2013.

Jamaikalais-englantilainen Zadie Smith 
teki läpimurtonsa jo esikoisteoksellaan 
Valkoiset hampaat (2000, suom. 2001). 
Risteymiä on hänen neljäs romaaninsa, 
jota on ehditty hehkuttaa niin arvostetus-
sa The New York Timesissa kuin ilmais-
jakelu The London Evening Standardissa. 
Suomessa romaanikirjallisuutta on usein 
pidetty yhteiskunnallisten käännekoh-
tien käsittelyareenana. On harmiteltu 
sitä, ettei meillä ole vielä 
ilmestynyt merkittäviä 
ulkomaalaistaustaisten 
kirjoittamia ja monikult-
tuurisuutta käsitteleviä 
teoksia. Siksi Smith 
korotetaankin meillä 
maahanmuuttokirjallisuu-
den keulakuvaksi yhdessä 
Hanif Kureishin kanssa. Risteymien 
mediakäsittelyssä on kuitenkin sorruttu 
Lontoo-kliseisiin, jotka ovat kaukana 
teoksen sisällöstä. 

Risteymien alkuperäinen nimi NW 
viittaa luoteislontoolaiseen postinumero-
alueeseen. Teoksessa tarkkaillaan neljän 
samassa vuokratalokorttelissa kasva-
neen, elämässään eri suuntiin lähteneen, 
mutta edelleen luoteessa asuvan kolme-
kymppisen elämää. Mikään lähiöiden 
kurjuuskertomus teos ei ole. Sosiaalinen 
tausta kyllä vaikuttaa taka-alalla, mutta 
Leahilla, Nataliella, Felixillä ja Nathanil-
la on yksilölliset ongelmansa.

Ensimmäisen luvun päähenkilö 
on irlantilaistaustainen Leah, joka ei 
halua mukautua 35 vuoden iän tuomiin 

odotuksiin. Hän tuntee ulkopuolisuutta 
koulutustaan vastaamattomassa työssä, 
jossa kaikki muut ovat afrokaribialaisia 
naisia. Suhde aviomieheen Micheliin on 
intohimoinen, mutta yhteiset päämäärät 
puuttuvat. Leah on etääntynyt myös 
lapsuudenystävä Nataliesta. Tästä kun on 
tullut menestyvä asianajaja, eikä kaupun-
gin vuokratalossa asuvalta pariskunnalta 
luonnistu anekdoottien kertominen 
illalliskutsuilla.

Ensimmäisen luvun kieli ja rakenne 
yllättävät kokeellisuudellaan. Risteymien 
kerrontaa onkin luonnehdittu, kenties 
liioitellusti, joycelaiseksi. Tajunnan-
virta, lyyrisyys, ympäristön äänet ja 
dialogin elliptisyys tekevät kuitenkin 
vaikutuksen. Leahin työkavereiden 
mielestä Michel kuuluisi heidän yhtei-
sölleen: ”Se on tosi herkkä. Kamalan 
perhekeskeinen. / Aina kun ihmettelen, 
missä kaikki kunnon mustat kundit 

luuraa, niin muistan sen ja 
henkäisen: onhan ainakin 
Miisel. / Joo, mutta ne 
kaikki on jo varattu! / 
HAHAHAHAHAHA-
HA / Valkoset naiset on 
vieneet! / Eikä, älä ny ole 
tommonen. Leah, se vaan 
kiusaa sua. / Älä kiusaa 

Leahia! Ei ole sen vika, että Leon on 
turha tyyppi.”

Seuraavassa luvussa kerronnalla 
onkin perinteisempi, realistisempi ote. 
Siinä seurataan elämälleen uutta suun-
taa etsivän automekaanikon ja entisen 
huumediilerin, Felixin, kulkua eri 
postinumeroalueilla.  Luku on kuin pieni 
yhdenpäivänromaani, mutta Felixin 
kohtalo nousee esiin myös edellisessä 
luvussa, jossa kuvataan hyväosaisten 
karnevaalinviettoa. He näkevät tapauk-
sesta vain kohuotsikot, mutta lukija saa 
tietää tarinan niiden takaa. Tarinalle on 
paikkansa, vaikka Felix jää sivuhenki-
löksi. Laitapuolenkulkija-Nathanille ei 
taas omisteta omaa lukua, mutta hänkin 
saa oman äänen teoksen lopussa.

Jamaikalaistaustaisen Natalien tarina 
kerrotaan fragmentteina, jotka kattavat 
hänen elämänsä lapsuudesta teini-iän 
ja opiskeluajan kautta aikuisuuteen. 
Muodollisesti hänellä on kaikki hyvin: 
mielekäs työ, rikas aviomies Frank, kau-
niit lapset ja viihtyisä koti. Tästä huo-
limatta hän luo itselleen vaihtoehtoisen 
identiteetin internetissä. Natalie, alkupe-
räiseltä nimeltään Keisha, kohtaa myös 
sosiaalisen kiipeämisen problematiikan. 
Hän kokee etääntyvänsä juuristaan ja 
sukulaisistaan. Oudolla 
tavalla hän jopa kadeh-
tii Cheryl-siskoaan ja 
Tonya-serkkuaan, jotka 
ovat kouluttautumatto-
mia yksinhuoltajaäitejä. 

Kertoja pitää hah-
moon etäisyyttä kutsu-
malla häntä toistuvasti Natalie Blakeksi. 
Tämä on tietoinen ratkaisu, mutta lukija 
jää kaipaamaan syvempää porautumista 
Natalien mieleen. Hänen ja pankkii-
riksi päätyneen Frankin suhde alkaa 
vaivattomasti, höystettynä vain pienillä 
kömpelyyksillä jälkimmäisen ihmis-
suhdetaidoissa. Tuntuu epäaidolta, että 
huonomaineisen lähiökoulun kasvatin 
ja sisäoppilaitoksessa opiskelleen ita-
lialaisen ruhtinassuvun vesan yhteiselo 
sujuu ilman merkittäviä eroavaisuuksia 
keskustelutaidoissa ja käytöstavoissa. 
Todellisuudessa pelkkä ihonväri ja kun-
nianhimo tuskin riittävät yhdistämään 
niin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, 
ainakaan ilman soraääniä. Fiktiossa se 
on toki mahdollista, mutta realistisuuteen 
pyrkivässä romaanissa suhde on epäus-
kottava. 

Vaihtelevan kerronnan tarkoituksena 
lienee heijastaa todellisuuden pirstalei-

suutta. Se synnyttää kuitenkin sisällöl-
lisiä ristiriitoja: ensimmäisessä luvussa 
kuvataan Leahin ja Natalien etääntymis-
tä, mutta Natalieta käsittelevässä osiossa 
ja viimeisessä luvussa heidät kuvataan 
sydänystävinä. Kertoja ei tuomitse ja jät-
tää aukkoja henkilöiden menneisyydestä 
lukijan täytettäväksi. Vaikka henkilöille 
ei tehdäkään keittiöpsykologisia sielun-
avauksia, tiettyä naistenlehtimäisyyttä 
Risteymissä on, sillä parisuhdeongelmat 
ja lapsenteko nousevat keskiöön juuri 

naishahmoilla.
Smithin kiitelty dialogi 

erilaisine puhetapoineen 
ja aksentteineen ei siirry 
täysimääräisesti suomen 
kieleen. Teennäisyydet 
nuorten puhetta ilmaistessa 
on kuitenkin onnistuttu 

välttämään. Joitain käännöskukkasia 
on syntynyt: esimerkiksi jamaikalainen 
laihaa tai urheilullista tarkoittava sana 
on käännetty kolhoksi, joka tarkoittaa 
kuitenkin sanakirjan mukaan kookasta ja 
karkeatekoista. 

Ei voi välttyä ajatukselta, että Ris-
teymissä kokeellisuus on antanut myöten 
kaupallisuudelle. Vaikuttaa siltä, että 
Smith — tai kustantaja — ei ole luotta-
nut lukijoiden kykyyn oppia tuntemaan 
henkilöhahmot ilman selittävää, realis-
tista kertojaa. Nykyajan havainnointi on 
kenties vaikeampaa kuin historian, sillä 
jokaisella on käsityksensä siitä, minkä-
lainen vallitseva todellisuus on. Smith 
onnistuu luomaan uskottavan maailman, 
vieläpä kulttuurisesti monimuotoisesta 
suurkaupungista. Vaikka rakenne ei ase-
tu valmiiseen muottiin, lukukokemuk-
sena Risteymiä on palkitseva juuri aidon 
miljöökuvauksensa vuoksi. 

Katja Korva

Risteymissä 
kokeellisuus on 
antanut myöten 

kaupallisuudelle.

Smith 
korotetaan meillä 
maahanmuutto 
kirjallisuuden 
keulakuvaksi.
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Uusia vapauksia

PMMP: Matkalaulu.

Sony Music, 2013.

Juuri uransa lopettanut suomalaisyhtye 
PMMP julkaisi syyskuussa Matkalaulu-
albumin, joka sisältää uusia sovituksia 
vanhoista ja uudemmistakin suosikki-
kappaleista. Uusien muotojen takana 
on tällä kertaa koko bändi sekä tuottaja 
Samuli Kosminen.

Muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta albumia leimaa etenevien pop- ja 
rock-poljentojen vaihtuminen hitaisiin, 
polveileviin ja yllättäviin elektronisiin 
komppeihin. Vauhdin 
tilalle on saapunut 
vapaus unohtua tun-
nelmiin ilman kiirettä. 
Viipyily on sallittua, 
kappaleille on annet-
tu aikaa hengähtää ja 
päästää ilmaa sovituksiin ja lyriikoihin. 

Oma lempitunnelmani levyllä on 
vedenalaisuus, joka vallitsee etenkin 
kappaleessa Kiitos. Kelluvuus ja kupli-
minen vievät kuuntelijan unenomaiseen 
tilaan oman mielen sisään. Siirrytään 
pois tässä maailmassa soivista skarpeista 
perussoundeista johonkin abstraktim-
paan. Tilanne on tavallaan sama kuin itse 
yhtyeenkin kanssa: lavat, keikkaliput ja 
konkretia vaihtuvat musiikin elämiseen 
pelkkänä äänenä. Muutos on merkittävä 
juuri PMMP:n kohdalla, sillä yhtyettä on 
leimannut maine suosittuna ja energisenä 
festariyleisöjen villitsijänä.

Matkalaulu-albumilla annetaan pai-
koitellen paljon tilaa Paula Vesalan ja 
Mira Luodin laulusuorituksille. Tähän 
vaikuttaa osaltaan tempojen hidastus. 
Esimerkiksi Heliumpallo-kappaleen lau-
luosuuksissa syntyy eräänlainen venymi-

sen tunne. Maalailevuuden ja viipyilyn 
lisäksi mukaan ovat kuitenkin mahtuneet 
myös vauhdikkaat Kesäkaverit ja Korkea-
saari, mikä tasapainottaa kokonaisuutta. 
Kesäkaverit soi ikään kuin matkan päästä, 
aurinkoisena muistona. Äänimaailma on 
matkaradiomainen.

Kokeiluna levy osoittaa, että PMMP 
taipuu moneksi. Sovituksissa on paljon 
elektronisia ja kokeellisia, kansainväli-
siä piirteitä. Ne ja PMMP nimenomaan 
merkittävänä suomalaisena ja suomen-
kielisenä yhtyeenä muodostavat kontras-
tin, joka viehättää. Levy asettuu luonte-
vasti tähän päivään. Maanläheisyyttä ja 
elektronisuutta yhdistetään, outoilu on 
sallittua. Kappaleet voivat olla alkupe-
räistä huomattavasti pidempiä, ei ole 

tarvetta sopia valmiisiin 
muotteihin. 

Matkalaulu-albumin 
kaltaisissa kokeiluissa 
tärkeää on mielestäni 
selittämätön suhde kappa-
leiden tunnistettavuuden 

ja tiettyjen alkuperäisten piirteiden sekä 
jonkin uuden välillä. Voidaan tarttua 
johonkin tunnelmaan sitä korostaen tai 
tuoda esimerkiksi rytmisillä ratkaisuilla 
kappaleen teemaan uusia sävyjä. Uudet 
elementit voivat keskustella alkuperäis-
ten versioiden kanssa ja siten tuoda esiin 
jotain kiinnostavaa.

Esimerkiksi kappaleessa Matkalaulu 
rytmi hämmentää erityisesti ensim-
mäisellä kuuntelukerralla. Kyseisessä 
kappaleessa ollaan kaukana vanhasta, 
ja totuttelu saattaa vaatia aikaa. Kuulija 
huomaa kuitenkin pian, että uudessa 
versiossa korostuvat pääpiirteittäin samat 
teemat kuin alkuperäisessä, hieman eri 
näkökulmasta tosin. Sovitus on alkupe-
räistä hillitympi, aikuistunut. Sanoma 
syvenee, vauhdikkaat keikkareissut ovat 
jo takanapäin.

Aino Vähäpesola

Skarpeista 
perussoundeista 

siirrytään johonkin 
abstraktimpaan.
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Laulujen hahmot kasvavat 
aikuisiksi

Maija Vilkkumaa: 

Nainen katolla.

Romaani, 334 s.

Kaiku Books, 2013.

Maija Vilkkumaan esikoisromaanin 
odotushorisontti on pitkäaikaisimmille 
faneille selvä: syviä tarinoita naisena 
olemisesta ja muottiin mukautumisen 
vastustamisesta. Nainen katolla asettuu-
kin kutakuinkin näihin lähtökuoppiin 
ja ponkaisee eteenpäin keveästi mutta 
varmasti.

Romaani tarkkailee vuoden verran 
viiden henkilön elämää. Alun erilliset 
tarinalinjat laitetaan törmäilemään ja kul-
kemaan toistensa ohi Helsingin kaduilla, 
baareissa ja edustusjuhlissa. Stand up 
-koomikon, pelifirman pomon, joogapro-
fessorin ja kirjoituksen opettajan välille 
syntyvät kytkökset punotaan hienovarai-
sesti sivu sivulta ja lopussa kaikki liittyy 
jotenkin kaikkeen. 

Tarinalinjat vaihtuvat toiseen melko 
rivakkaan, ja tuoksinassa muuttuvat 
myös tekstilajit. Henkilöhahmojen 
risteyskohtana on kirjoituskurssia käyvä 
Silja, jonka nuoruuden pop-tähteys on 
vaihtunut nelikymppisen kotiäitiyteen. 
Siljan henkilökuvaa rakennetaan tavan-
omaisen kerronnan ohella siteeraamalla 
katkelmia hänen kirjoitusprojektistaan, 
joka heijastelee teinivuosien sinisilmäi-
syyttä ja nykypäivän saavuttamattomia 
unelmia. Siljan tarinan kohdalla liukumi-
nen tekstipinnalta toiselle on luontevaa ja 
perusteltua, mutta kun blogikirjoitukses-
ta siirrytään lavatilityksen ja esitelmän 
kautta tekstiviestikeskusteluun, tuntuu 
että vähempikin voisi riittää.

Ajallisesti romaanin ydintarina 
rakentuu lähinnä 2010-luvulle. Miljöö 
koristellaan ajankohtaisilla yksityiskoh-
dilla ja keskustelut nostalgisilla kom-

menteilla. Lapset puetaan Hello Kitty 
-pyjamiin, iPadit kuuluvat kodin vakio-
varustukseen ja puheensorina täyttyy 
menneiden vuosien hittibiisien muiste-
lusta. 

Nostalgisointi ja viime vuosien tren-
dien kirjaaminen on hyvin korostunutta, 
mutta tuo toisaalta kirjan ydinsanoman 
lähelle nykylukijaa. Kirja kurkistaa 
henkilöhahmojensa kautta yhteiskun-
taan, jossa selkeää työnkuvaa ihailevien 
ja uskollista vävyä toivovien vanhempi-
en jälkikasvu yrittää löytää paikkansa 
bisneskiireiden, julkisuushakuisuuden ja 
pätkätöiden keskellä. Kun saavutukset 
määräävät ihmisarvon, kohtalot ovat 
sekä onnellisia että onnettomia.

Kirjan viesti yhteiskunnasta on silmiä 
avaava ja koskettava, vaikka sen käsit-
tely jääkin hieman ohueksi ja tyylikirjon 
varjoon. Stand up -koomikon hahmo 
toimii ajoittain kritiikin äänenä, mutta 
suurimman osan aikaa tuntuu kuin katse-
lisi elokuvaa, jonka juoni on jokseenkin 
ennalta arvattava: kotiäitiys, työ tai 
parisuhde uuvuttaa, petetään, kadutaan, 
käydään pohjalla, hankitaan oma asunto 
ja lopulta kaikki on hyvin.

On vaikea sanoa, säilyttääkö Vilk-
kumaan romaani tuoreutensa vielä 
muutaman vuoden jälkeen. Elävä kieli 
on kuitenkin kirjan ehdoton ansio, ja 
dokumentaarisena kuvana 2010-luvun 
elämästä romaani toimii varmasti.  Luki-
essa on kiva seurata, millaisiksi laulun-
tekijän puistossa keinuvat kaverukset tai 
opettajan visakortin varastavat koululai-
set voisivat kasvaa. Sekin voi olla riittävä 
syy tarttua kirjaan.

Eveliina Lahti
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