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PääKirjoituS

Lähes päivittäinen matkani syvältä Itä-Helsingin uumenista keskustan vilskeeseen taittuu 
luonnollisesti metrolla. Parinkymmenen minuutin mittainen reissu on mitä mainiointa 

ruokaa aivoille: harvassa paikassa on yhtä erinomainen mahdollisuus tarkkailla ihmisiä kuin 
vähävirikkeisessä junanvaunussa, jossa on pakotettu viettämään aikaa yhdestä minuutista kym-
meniin. Moni – kuten minäkin – keskittyy lukemaan ja näyttämään siltä, ettei toisten ihmisten 
seura voisi vähempää kiinnostaa. Kuitenkin jossakin yrmeiden silmäkulmieni alla sisäinen ih-
mistutkani rekisteröi pienimmätkin joukkodynamiikan muutokset: kuka menee, kuka tulee ja 
kuka tekee mitä? 

Erityinen huomio kiinnittyy tekemiseen. Samanaikainen pelkojen ja toiveiden täytty-
mys toteutuu silloin, kun joku päättää ottaa happamaan päätoimittajaan kontaktia. 

Yleensä mielessä on jonkinmoinen tilitys elämäntilanteesta tai epätoivoinen arvuuttelu siitä, 
mikä mahdan olla miehiäni. Monet naurut illanviettoihin on saatu muun muassa tarinoista, 
kuinka minua luultu niin mormoniksi kuin hyönteistutkijaksikin tai kuinka minua on yritetty 
värvätä pelastamaan maailmaa milloin milläkin verukkeella. Metro onkin otollista maaperää 
tarinoiden synnylle ihmisten runsauden vuoksi, ja suuri kiitos vuoden ensimmäisen Käkriäisen 
teemasta – tyypeistä kirjallisuuden sivuilla ja sivuilla komeilevien sanojen takana – kuuluu Hel-
singin kaupunginjulkiselle liikenteelle. 

Numeron 1/2008 käynnistää Pipsa Enqvistin henkilökuva kirjailijapariskunnasta, 
Olli ja Riitta Jalosesta. Kolumnistina debytoi Erika Laamanen, joka pohtii ste-

reotyyppistä käsitystä kirjallisuudenopiskelijoista kirjallisuusaiheiset elokuvat peilinään. Jenni 
Vehkaluoto avaa teatterikritiikissään ovet sekä Arto Paasilinnan kirjailijakuvaan että tämän 
dramatisoituun Hurmaava joukkoitsemurha -romaaniin. Anne Sämpi valottaa työelämäjutus-
saan kustannustoimittamista Otavan Anja Salokanteleen työpöydän takaa. 

Numeron elokuvallisen ja musiikillisen kulttuuriannoksen tarjoilevat Anna Hiekka-
taipaleen henkilöhahmoanalyysi ja Pauli Tapion levyarvostelu; keskiössä ovat Kau-

ko Röyhkän ja Riku Mattilan tuorein albumi sekä palkintogaaloissa ansioituneen Musta jään 
voimakkaat henkilöhahmot. 

Terävistä kirjallisuuskritiikeistä vastaavat Riina Lahtinen ja Tuija Lappalainen, jotka 
purkavat alkutekijöihinsä Armas Alvarin novellikokoelman Vuodeaikoja sekä Juha 

Itkosen dramatisoitavaksikin päätyneen Kohti-romaanin. Numeron päättävät Jussi Kaskisen 
runot sekä Anna Hiekkataipaleen novelli Kevätretkellä.

Uusi Käkriäinen on suositeltavaa lukea hiljalleen ja ajatuksella julkisella paikalla. Toi-
sille on syytä antaa mahdollisuus pysähtyä kysymään, mikähän tyyppi tuo lukija ja 

ennen kaikkea tuo lehti mahtaa olla.

    

Panu Lempiäinen

oranSSi tuubi ja tyyPit
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Jään autosta tielle. Vilkutan vielä äidille ja 
tarkistan tuliaistulppaanien olevan mukana. 

Talo kohoaa portin yli, pihakäytävä on kolat-
tu puhtaaksi. Takapiha näyttää pienemmältä 
kuin kerran lapsena tehdessäni kärrynpyöriä 
nurmella. Soitan rohkeasti ovikelloa, jonka 
jälkeen aukeaa harvinaislaatuinen tilaisuus: 
kirjailijapariskunta Riitta ja Olli Jalosen en-
simmäinen yhteinen haastattelu. Avioparin 
asetelma on jo valmiiksi legendaarinen – kak-
si Finlandia-palkinnon voittanutta kirjailijaa 
asustaa saman katon alla (Riitta Jalonen 2004 
Junior Finlandia-palkinto teoksesta Tyttö ja 
naakkapuu kuvittaja Kristiina Louhen kans-
sa ja Olli Jalonen 1991 Finlandia-palkinto 
teoksesta Isäksi ja tyttäreksi). 

Ensin juttelemme mukavia, tuijotan 
ihailevasti valtavaa kirjakokoelmaa 

ja persoonallisesti aseteltuja esineitä, siniset 
portaat johtavat ullakolle. Jokainen tavara 
kuiskii omasta tarinastaan. Riitta keittää tee-
tä, jonka jälkeen aloitamme itse työt. Uskallan 
käyttää kirjailijoista vain etunimiä, olemme 
tehneet sinunkaupat.

KaKSi KertomuSta ja Suuria 
odotuKSia

Lapsuudessa ammennetut lukukokemuk-
set väikkyvät varmasti lähes jokaisen 

kirjailijan teosten taustalla tavalla tai toi-
sella. Riitta kertoo Charles Dickensin ja 
varsinkin Oliver Twistin melankolisen 
hahmon tehneen aikanaan suuren vaikutuk-
sen: ”Dickensin kirjat olivat tarpeeksi pitkiä, 
monimutkaisia ja tunteellisia”, hän kiteyttää. 
Dickensin merkitys hänen elämässään nä-
kyi edelleen Tampereen yliopiston yleiseen 
kirjallisuustieteeseen tehdyssä gradussa, jo-
ka käsitteli Dickensin teosten vastaanottoa 
Suomessa. Olli jatkaa aiheesta todeten van-
hojen Aku Ankkojen nerokkaiden juoniku-
vioiden olleen lapsuudessa hänen ihailunsa 
kohteena, toisaalta poikakirjailijan ja jo ny-
kyään varsin tuntemattoman Aaro Hongan 
omintakeiset sisäoppilaitoskuvaukset vetosi-
vat kehittyvään mieleen. Nuoruuden idolei-
hin lukeutuivat Jules Verne ja Tuntematto-

 Teksti ja kuvat: Pipsa Enqvist

Kirjailijoiden taloSSa: 
olli & riitta jalonen
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man sotilaan väkevät hahmot.

Jaloset muistavat yllättävänkin tar-
kasti ensimmäiset kirjoituskokemuk-

sensa kouluajoilta. Molempien lapsuuteen 
kytkeytyivät erityyppiset kirjoituskilpailut 
ja ainekirjoittamisen riemu. Ollin äiti kul-
jetti poikansa juttuja postiin, vaikka voittoja 
kilvoista ei vielä silloin herunutkaan. Riitta 
muistelee lämmöllä raittiuskirjoituskilpailuja 
ja 13-vuotiaana Kypärämäen sivukirjaston 
kirja-arvostelukilpaa, jossa hän ensimmäisen 
palkinnon voitettuaan sai Eino Leinon Helka-
virret. Koska Leinon symbolismi ei avautunut 
oppikoulua käyvälle kirjailijanalulle, päätti 
hän aloittaa kirjoittelemaan itse runoja, joita 
ymmärtäisi. Ollille ainekirjoittaminen tarjosi 
mahdollisuuden ensimmäisille ”uppoamisko-
kemuksille”; hänen kouluaineensa olivat aina 
joko humoristisia tai pateettisia. 

Yhtäkkiä Riitta pyörähtää tuoliltaan 
ja kiiruhtaa patinoituneen piirongin 

luokse, availee laatikoita ja löytää etsimänsä. 
”Voinkin näyttää sinulle..”, hän lausuu in-
nostuneesti. Käsissään hänellä on aarre: au-
tenttinen todistus 9-vuotiaan pikku-Riitan 
haaveista. Kirjoitus oli paljastunut jo edes-
menneen isän jäämistöistä ja kantaa uljaasti 
nimeä ”Kirjailijattaren muistelmat”. Teksti 
on kauttaaltaan kypsää kertoen tulevaisuu-
den suunnitelmasta kirjailijana. Pian Riitta 
kuitenkin lopettaa lukemisen arvoituksellisen 
lauseen puoliväliin, jossa oltaisi juuri tuotu 
julki ”kirjailijattaren” esikoisromaanin nimi. 
”En sanokaan, koska aion vielä käyttää tätä”, 
hän naurahtaa ja vie salaisuuden mukanaan 
takaisin lipastoon.

Ylioppilaskirjoitusten äidinkielen 
osuudesta syntyy keskustelua. Ol-

li tunnustaa kirjoittaneensa vuonna 1973 
aiheesta ”Luontodokumentit televisiossa ja 
elokuvissa” ja käyttäneensä materiaalina elo-
kuvateattereissa esitettyä piirrettyä, mutta 
todellisuutta dokumentoivaa ”pornofilmiä” 
eläimistä. Opettaja ei ollut silti täysin va-
kuuttunut ylioppilastutkintolautakunnan 
huumorintajusta, joten toistakin ainetta piti 
jännittää. Ennen varsinaisia ylioppilaskirjoi-
tuksia Riitan luokka harjoitteli koetta varten 
ja Riitan ajatus lähti lentoon välittömästi 

kun aihe ”Ihminen-tunne-eläin” rekisteröi-
tyi tajuntaan. Inspiraation jälkeinen huuma 
sai lähibaarin tuolitkin nousemaan lattiasta 
irti. Lopullisessa ylioppilasaineessaan Riitta 
palasi kirjallisuusaiheeseen vertaillen Victor 
Hugon Kurjia ja F.E. Sillanpään Hurskasta 
kurjuutta. Joskus kouluaikanaan Riitta kirjoitti 
myös henkilökohtaisen kirjeen kirjailija Mari-
anne Alopaeukselle aineen muodossa, vaik-
kei lähettänytkään sitä ikinä perille. ”Pimeyden 
ydin teki minuun niin suuren vaikutuksen”, 
hän sanoo hiljaa katsoen ikkunan kehystämää 
maisemaa.

Kirjoitan Kun en muuta voi

Nyt ohjaan keskustelun lähemmäksi paris-
kunnan kirjallista elämää ja niitä vaikut-

teita, jotka rajautuvat heidän teostensa taakse. 
Puhumme ensin omaelämäkerrallisuudesta ja 
autofiktiosta. Avara keittiö on kodikas ja hä-
märä. Hunaja tuoksuu pöydällä, eikä mikään 
saa hajottaa tätä hetkeä. ”Olen huomannut 
miten fiktio syntyy sekä omista palasista että 
muista palasista, yhdistyneenä ja koostetus-
ti”, Olli tiivistää. Hän laajentaa käsitystäni 
kertoen, kuinka fiktion tekemisessä on hyvä 
muistaa ”oman elämän kutoutumisen” rinnal-
la myös erottautuminen henkilökohtaisista 
kokemuksista ja pyrkiminen juuri omasta kat-
somiskulmastaan pois. Riitta jatkaa keskuste-
lua pohtien, kuinka vaikeaa heti kirjan ilmes-
tymisen jälkeen on ryhtyä selvittämään oman 
elämän suhdetta kirjaan; teoksen maailma on 
juuri silloin täydellisesti hänen elämäänsä, 
jolloin täytyy olla tarkkana mitä puhuu. Rii-
tan mielestä kirjan koskettavuus lähteekin sii-
tä, että teksti on aikanaan liikuttanut sen kir-
joittajaa ja samalla tavalla se saattaa herättää 
lukijan tunteet.

Kirjoittamisprosessit kiinnostavat. 
Kirjailijoita kutsutaan seminaarei-

hin puhumaan otsikolla ”Miten kirjani ovat 
syntyneet”. Pariskunta toteaa kuin yhdestä 
suusta kirjojen joka kerran piirtäneen itse la-
jinsa ja muotonsa. Ollin mukaan vain novelli 
ja kuunnelma voivat joskus muuntua toisik-
seen.  Riitan teokset kehittyvät aina palasista. 
Hän kirjoittaa ensin käsin keveisiin silkkikir-
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joihin kotisohvalla, junassa tai 
linja-autossa. Tärkeät kohdat 
tulevat usein voimalla, eikä hän 
heti uskalla palata työstämään 
kyseisiä pätkiä. Olennaiset kat-
kelmat, joista Riitta on omien 
sanojensa mukaan ”menettä-
nyt muistinsa”, ovat romaanin 
ydinkohtia. Hänen kielensä ja 
ilmaisunsa on tunnustetusti 
muuttunut 2000-luvulla tii-
viimpään ja konkreettisempaan 
suuntaan, mutta luomisprosessi 
on väistämättä pysynyt saman-
kaltaisena. 

Lapsen muutettua pois 
kotoa Jaloset ovat 

voineet kirjoittaa lähes milloin 
tahansa, mutta aamu tuntuu 
edelleen terävimmältä ajan-
kohdalta työskennellä. Ollilla 
kirjoitusuran aikana teoksen 
luomistyö on siirtynyt ”virran-
omaisesta kertakirjoittamisesta 
kuvanveistämiseksi”. Kielen ta-
solla Ollin teoksissa heijaste-
lee aaltoliike: selkeys vaihtelee 
objektiivisen ja tiukan ilmaisun 
kanssa moneen otteeseen ja 40 
sivun pituiset lauseet ovat ty-

intertekstuaalisuudesta käyttävänsä niin sa-
nottuja ”amuletteja”, jotka ovat itselle tärkeitä 
viittauksia mutta eivät avaudu ehkä kokonai-
suudessaan lukijoille. James Joycen lainaukset 
kulkevat lisäksi matkassa mukana teoksesta 
toiseen. 

Inspiraation lähteitä on myös muita. 
Riitta kertoo käyttävänsä innoittajana 

kirjoissaan musiikkia ja luontoa. Yö on orans-
si häkki -teoksen taustalla humisee Antonio 
Carlos Jobimin herkkä latino-musiikki, Ku-
vittele itsellesi mies -romaanin synnyssä taas 
tärkeänä innoittajana pauhaavat Donitzettin 
oopperat. Riitta esittää ”kirjoittavansa” teok-
siaan paljon kävellessään; lapsena hän haki 
paikkaansa ja selvitti olemistaan ”nojaamalla 
maisemaan”. Molempien kirjailijoiden sielun-
maisemat maalautuvatkin lapsuuden luonto-
kokemusten pohjalta.

pistyneet kommunikatiivisempaan rakentee-
seen. Mystiikkaa prosessin lopun vaiheisiin 
tuo Ollin mukaan terävöitynyt havaintokyky: 
”Kaikki liittyy silloin mutkan kautta omaan 
teokseen.”  

Mistä aiheet sitten syntyvät? Ne 
kypsyvät kirjailijoiden ajatuksissa 

kauan. Riitan mukaan kirjailija on alitajun-
tansa armoilla kun teokselle etsitään aiheita: 
”Kaikki voi alkaa palvella kirjaa materiaalina.” 
Hän kertoo esimerkin, jossa pienestä luke-
mastaan aikakauslehdessä olleesta nimipäi-
väuutisesta laajeni romaani. ”Luotan siihen, 
että aiheet ja kirjat vain syntyvät. Kirjoitta-
minen on minulle luottamusta siihen, että 
se syntyy”, hän hahmottaa ajatuksiaan.  Olli 
huomauttaa edelleen, ettei kirjailijan tarvitse 
erityisesti tarkkailla ympäristöään, niin kuin 
yleisesti kuvitellaan. Olli kertoo esimerkkinä 
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”He SanoiSta raKenSivat Sil-
lan toiSilleen”

Kahden kirjailijan ainutkertainen asetel-
ma vaatii vielä selvittämistä. Riitta kuvaa 

heidän kirjallisen yhdessäolonsa olevan kuin 
kaksi rakennusta vierekkäin, silti välissä pal-
jon ilmaa. Koskaan Jaloset eivät ole ennak-
koon puuttuneet toistensa teksteihin, eivätkä 
he spekuloi kirjojensa hahmoja tai teemoja 
yhdessä. Olli ei tahdo myöskään näyttää kir-
joitustaan kenellekään ennen valmista koko-
naisuutta, ettei se rikkoonnu. Molemmat toki 
lukevat toistensa kirjat heti ilmestymisen jäl-
keen kommentoiden niitä lyhyesti, mutta he 
eivät kritisoi toistensa tekstejä. 

Kahden kirjailijan yhdessäolossa on 
tietysti hyötypuoliakin: jos toinen 

vain ”katoaa”, ymmärtää toinen silloin kirjoit-
tamisessa olevan menossa kriittisen vaiheen. 
Alkuaikoina Riitta kaipasi autenttista palau-
tetta runoistaan ja yritti näyttää niitä Ollille, 
joka kuitenkin ohjasi hänet äidinkielenopet-
taja Hilja Mörsärin luokse. ”Itsenäinen yrit-
täminen ja kirjoittaminen alkoivat meillä jo 
silloin”, toteaa Riitta. Kirjailijat kirjoittavat 
lisäksi eri paikoissa: Olli työhuoneella kodin 
ulkopuolella ja Riitta kotona. ”Talon tulee olla 

puhdas, toinen ei saa olla ilmapiirissä, se tun-
tuu kun keskittyy”, Riitta juttelee.

Olennaisimmat kysymykset ovat vie-
lä edessä: Mitä kirjoittaminen on 

ja mikä siinä on tärkeää? Riitta miettii, kasvot 
silenevät ja hakevat kauneinta muotoaan. Hän 
aloittaa varovasti: ”Kirjoittaminen on hahmon 
antamista sisältä pyrkivälle.” Kirjoittaminen 
on hänelle myös tarvetta etsiä hahmolleen 
vastaanottajaa: ”Kirjoittaminen on sitä, että 
sinä luet.” Riitta sanoo tietävänsä alitajuntan-
sa olevan itseään viisaampi; usein omat teok-
set tulevat ymmärrettäviksi vasta myöhem-
min. Olli jatkaa, että kirjoittamisensa takana 
tulee järkkymättä pysyä: ”Täytyy olla sisäinen 
pakko kirjoittaa.” Hänelle kirjoittaminen on 
”muodon antamista muodottomalle” ja ”nau-
tintoa siitä, että muoto tulee.” Kirja on myös 
avoin kirje, joka on eniten itselle mutta lisäksi 
lukijalle suunnattu.

Istun hiljaa ja hämmentyneenä. Kirjal-
lisuudenopiskelijalle tällaiset hetket 

ovat kaikista säkenöivimpiä. Tiedän nyt, että 
teosten takana kimaltelee lukijalle saavutta-
maton, mutta todella olemassa oleva tunteesta 
kumpuava maailma. Kiitän ja napsautan sane-
lukoneen kiinni. Kaikki tallennetun puheen 
ulkopuolelta jää siihen tilaan ja sisälleni työs-
tettäväksi.    

          

Esitykset 28.2.–29.4.2008  Kulttuuriareena
Gloriassa, Pieni Roobertinkatu 12

Esitykset 12.3.–24.5.2008 KOM-teatterissa
Kapteeninkatu 26

Sovitus: Juha Itkonen ja Pekka Milonoff
Ohjaus: Pekka Milonoff
Musiikki: Kalle Chydenius
Rooleissa:
Laura Malmivaara, Vilma Melasniemi, Juho Milonoff,
Janne Reinikainen, Eeva Soivio sekä Kalle Chydenius ja
Juha Itkonen

Viime vuoden Finlandia-
ehdokas nyt näyttämöllä!

                   Missäs oot,
                           me tullaan sinne

Juha Itkonen

KOM-lipputoimisto, Kapteeninkatu 26, auki ma-pe klo 10-16, puh. 09 6841 841,  www. kom-teatteri.fi
Myös Lippupalvelu, joka päivä klo 8-20, puh. 0600 10 800 (1,83 €/min+pvm)

Teksti: Iira Halttunen
Ohjaus: Johanna Freundlich
Visuaalinen suunn: Kimmo Viskari
Rooleissa:
Santtu Karvonen, Eero Milonoff, Sari Mällinen, Matti Onnismaa,
Teemu Palosaari, Anna-Maija Tuokko

14-vuotiaan Iira Halttusen
esikois-
näytelmä

   eli Kaunein poika heti
                         Morrisonin jälkeen



”Tuleeko susta sitten kirjailija?” on kysymys, joka usein kysytään meil-
tä kirjallisuudenopiskelijoilta. Kysymys ja myöntävä vastaus näyttäisi 

tulevan kaikkien muiden mieleen paitsi itse kirjallisuudenopiskelijoiden. 
Eiväthän oikeustieteiden opiskelijatkaan valmistuttuaan ryhdy pohti-
maan uusia lakipykäliä tai tietojenkäsittelyn opiskelijat rakenna tietoko-
neita. Miksi sitten kirjallisuudenopiskelijoihin sovelletaan eri logiikkaa? 
Ehkäpä kyse on stereotyypistä, yleisestä mielikuvasta, jonka lähdettä ei 
tarkemmin ajateltuna tarvitse kaukaa hakea. 

Elokuvateollisuus on luonut – tai ainakin levittänyt – tietyn-
tyyppistä kuvaa kirjallisuuden piiriin muodostuneesta miljöös-

tä ja sen hahmoista. Hahmot ovat kirjallisuudenopiskelijoita ja opettajia 
sekä kirjailijoita, jotka ovat opiskelijoita tai opettajia. Yliopistomaailma 
näyttäisi olevan otollista maaperää kirjailijamaailman boheemille elä-
mäntyylille ja salaperäisyydelle. Pölyisissä kirjojen täyttämissä huoneissa 
sanojen mystinen voima lepää, ja luokkahuoneissa kirjojen välittämä elä-
mänhurma saa opiskelijoiden sydämet palamaan. 

Jo legendaarinen esimerkki edellisestä on vuonna 1989 valko-
kankaalla nähty Kuolleiden runoilijoiden seura (Dead poets society). 

Perinteitä korostetusti vaalivaan huippukouluun saadaan uusi kirjallisuu-
denopettaja, John Keating (Robin Williams). Hänet esitetään kärjistetys-
ti kylmän tieteellisyyden ja ankaran koulukurin negaationa. Kun erääs-
sä kohtauksessa nähdään pojat pulpetteihinsa vajonneina taivuttamassa 
latinan verbiä eläkeiän ohittaneen opettajan tahdissa, niin seuraavassa 
elämää hehkuva Keating käskee poikia repimään kirjallisuudenoppikirjan 
tieteelliset sivut. Kirjallisuus ei sovi tieteen luokkaan; se on elämää. 

Koulun kylmentämät pojat saavat kosketuksen runouden kau-
neuteen John Keatingin kautta, jonka suussa sanat ovat kuin 

hunajaa. Poikien janoiset sielut saavat virvoitusta, ja heidän uinuvat 
unelmansa heräävät. Neilin (Robert Sean Leonard) halu näytellä muut-
tuu sisäiseksi paloksi ja pakoksi. Toddin (Ethan  Hawke) kirjailijaminä 
löytää vihdoin ulos aran ja ahdistuneen pojan kahleista. Kirjallisuudessa 
piilee elämän salaisuus, ja kirjallisuudenopettaja on paitsi sen salaisuuden 
haltija myös elämään innoittaja.

Toden teolla kirjailijateema ja yliopistomaailma sekoittuvat elo-
kuvassa Wonder boys (2000). Grady Tripp (Michael Douglas) 

on kirjailija ja kirjallisuudenprofessori. James Leer (Tobey Maguire) on 
hänen oppilaansa ja lahjakas tuleva kirjailija. Jamesin huone on kuin hä-

 Erika Laamanen

StereotyyPiStä PrototyyPPiin

Kolumni
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   eli Kaunein poika heti
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nen sielunsa: synkkä ja mystinen kellarikerros, jossa kirjat ja vanha kir-
joituskone ovat löytäneet paikkansa. Tripp on jonkinlainen rapistunut 
versio Keatingistä: pilveä polttava rähjäinen ukko, jonka innoittavuus on 
unohtunut jonnekin matkan varrelle. Siinä missä Keatingin vastustaja on 
tieteellisyys, niin Trippin vastustaja – ja nujertaja – on maailman henki: 
”Kirjat eivät merkitse enää mitään. Eivät kenellekään. Eivät enää.” 

Vielä astetta rappeutuneempi professorihahmo löytyy elokuvasta 
A lovesong for Bobby Long (2004). Nimikkohahmo Bobby Long 

(John Travolta) on entinen professori, joka asuu kirjapinojen täyttämässä 
mökinrähjässä entisen opiskelijansa, epäonnistuneen kirjailijan, Lawsonin 
(Garbriel Macht) kanssa. Heillä ei ehkä ole enää toivoa, mutta he päättä-
vät pelastaa kouluja käymättömän tytön Pursyn (Scarlett Johansson) – ja 
kirjat kuuluvat olennaisena osana pelastussuunnitelmaan. Siteerattujen 
tekstien kautta elämä pääsee vielä kerran tunkeutumaan näiden kahden 
alkoholisoituneen miehen sydämeen.

Kotimainen elokuva, Virpi Hämeen-Anttilan romaaniin pe-
rustuva Sudenvuosi (2007) on siitä mielenkiintoinen kappale, 

että se kertoo Helsingin yliopiston kirjallisuudenopiskelijasta. Tästäkin 
elokuvasta löytyy vastakohtia luova erilaisuuden ja irrallisuuden teema. 
Maailman ollessa vastaan opiskelija ja opettaja saavat tukea toisistaan. 
Kirjailijahahmoa ei elokuvasta löydy, mutta muuten se jatkaa amerikka-
laisten edeltäjiensä linjoilla: vanhoja luentosaleja, intohimoisesti lausut-
tuja runoja ja pölyisiä huoneita, joiden hyllyt ja lattiat on kirjoilla täytet-
ty. 

Kirjallisuudenopiskelijasta Suden vuoden luoma kuva maailmas-
tamme tuntuu hieman romantisoidulta. Yliopistollinen tutki-

mus vaatii tieteellisyyden ja objektiivisuuden nimissä jättämään tunteet 
kotiin. Analyysiä kirjoittaessa eläytyminen ei ole sopivaa. Kirjoista tulee 
tehdä selkoa, niiden mysteeri selvittää, eikä antautua niiden vietäväksi. 
Tämä on tietysti ymmärrettävää yliopiston kontekstissa, ja mielelläni 
puolustankin kirjallisuustieteen tieteellisyyttä niille, jotka pitävät sitä 
pelkkänä huuhaana. 

Minkälainen on sitten prototyyppinen kirjallisuudenopiskelija? 
Ristiriitainen hahmo kahden vastapuolen – tieteen ja intohi-

mon – puristuksessa? Kirjallisuudenrakastajan tulee varoa tunteellisuutta 
tilanteittain, ja muutenkin tasapainoilu tällaisen kaksoiselämän kanssa 
voi olla haastavaa. Tiedämmekö me kirjallisuudenopiskelijat itsekään, 
millaisia olemme, vai sekoittuuko todellisuus siihen, millaisia meidän pi-
täisi ja millaisia haluaisimme olla? Kumpi olikaan ensin, stereotypia vain 
sen kohde? En tiedä, miksi opiskelijakirjaston kokoelmaosaston yksinäi-
sin nurkka on mieluisin tai miksi haluan suojella lempirunojani analyy-
sin veitseltä, kun toisaalta taas älykkäät teoriat herättävät kunnioitusta. 
Ja kuten hyvin tiedämme, yleisin vastaus kysymykseen, mitä meistä tulee 
isona, on ”en tiedä”.
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1. Arvioi asteikolla 1-5, kuinka tieteel-
listä on kirjallisuustiede.
2. Mitä kirjallisuudenopiskelijoista tulee 
isona?
3. Kuvaile tyypillisen kirjallisuude-
nopiskelijan ulkoasua. 

KäKriäinen  
   KySyy

jenni, valt. yo (SoSiaaliPolitiiKKa)
PortHania

1. 4.
2. Äidinkielenopettajia.
3. Pirteitä ja pitkätukkaisia. Osaksi hippi-
mäisiä ja retromaisia.

miKi, tradenomi

KaivoPiHa

1. 3.
2. Kirjallisuudentutkijoita.
3. Heillä on silmälasit, lyhyt kampaama-
ton tukka ja päällään villapaita ja samet-
tihousut.

janne, fil. yo (matematiiKKa)
PääraKennuS

1. 3.
2. Kustannusalan työntekijöitä, äidinkie-
lenopettajia ja toimittajia.
3. Heillä on silmälasit.
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Arto Paasilinnan huumori syntyy ristirii-
doista, siitä kun yhdistetään koominen ja 

traaginen, realistinen ja absurdi aines. Näiden 
ainesten yhteentörmäyksistä, niin henkilö-
tyyppien, tilanneasettelujen kuin syvempien-
kin teemojen tasolla, kertoo Ere Kokkosen 
dramatisoima ja ohjaama teatterisovitus Paa-
silinnan romaanista Hurmaava joukkoitsemur-
ha (1990).  

Näytelmä kulkee nimensä, Arto Paa-
silinna ja Hurmaava joukkoitsemurha, 

mukaisesti kahdella tasolla. Ensimmäisellä, 
metafiktiivisellä tasolla tarkastellaan Paasi-
linnan kirjailijan luomisprosesseja sekä kur-
kistetaan kyseisen romaanin syntyhetkiin, 
1980–90-lukujen taitteeseen. Tällöin Suo-
men itsemurhatilastot olivat surunharmaita: 
1500 henkilöä riisti vuosittain henkensä. 
Toisella tasolla nähdään dramatisoituja koh-
tauksia romaanista, osin samoin painopistein 
kuin samaisen teoksen elokuvaversiossa vuo-
delta 2000. 

Kokkosen näytelmässä kirjailija Paa-
silinnaa tulkitseva Eero Melasnie-

mi johdattelee häntä haastattelemaan saapu-
nutta Kiti Kokkosen esittämää toimittajan-
alkua paasilinnamaisen kirjailijantehtävän 
äärelle. Käsitellyiksi tulevat kirjailijapersoo-
nasta vuosia liikkuneet huhut sovinistisesta 
ja kärkevän humoristisesta jutunkertojasta, 
joka maustaa mielellään kaskujaan liioittelul-
la, jolloin kuulijaparka voi joutua pahemman 
kerran nenästä vedetyksi. 

Kyseenalaisen maineensa tiedosta-
va Paasilinna kertoo näyttämö-

persoonassaan, kuinka kirjailijan tehtävä 
on kirjoittaa tärkeistä aiheista ja niiden 
ympäriltä, eikä keskittyä henkilöiden sie-
lunmaiseman ja ulkonäön kuvailuun. Näy-
telmän Paasilinna osaa nauraa itselleen 
tunnettuna suurisuuna: ”En minä näe mi-
tään syytä olla vaatimaton. Miksi ihmeessä 
väheksyä omia kykyjään. Kriitikot pitävät 
siitä kyllä huolen…”

Komediateatteri arena: arto PaaSilinna 
ja Hurmaava jouKKoitSemurHa

oHjauS ja dramaturgia: ere KoKKonen

enSi-ilta ��.1.�00�
näytöKSiä 10.�.�00� SaaKKa

Jenni Vehkaluoto

Humoristin kynästä

syntyi Hurmaava
joukko
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väriKäS itSemurHaSeminaari

Romaaniin perustuvat kohtaukset saavat 
alkusysäyksensä, kun Turkka Mastomä-

en tulkitsema eversti Kemppainen ja Panu 
Vauhkosen esittämä liikemies Onni Rellonen 
eksyvät sattumalta samaan syrjäiseen latoon 
yhteisenä aikomuksenaan päiviensä päättämi-
nen. Yhteentörmäyksen vaikuttaessa kohtalon 
johdatukselta onneton parivaljakko päättää 
lykätä tekonsa toteuttamista tuonnemmaksi. 
Heille on osoitettu ilmeinen tehtävä: auttaa 
itsemurhaa hautovien yksinäisten joukko ar-
vokkaaseen ja ylevään kuolemaan sekä (para-
doksaalisesti) kohdata yhdessä elämän valoisa 
puoli ennen lopullista päätöstä.

Rellosen ja Kemppaisen ympärille ke-
rääntyy sekalainen henkilögalleria, 

jonka kukin jäsen on saanut määritteekseen 
ammattinimikkeen. Itsemurhaajien vakavassa 
mutta silti ilotteluun taipuvaisessa joukossa 
esiintyvät niin turkistarhaaja, eläkeinsinööri, 

liikennöitsijä, näyttelijä kuin apulaisrehtori-
kin. Romaanin alkuperäisen nimeämisen vai-
kuttimena lienee ollut korostaa, kuinka eri-
laisista lähtökohdista ihminen voikaan päätyä 
samaan surulliseen ratkaisuun. Kokkonen on 
elokuvaversion tavoin onnistunut jälleen ra-
kentamaan henkilöhahmoista puvustuksen, 
maskeerauksen ja draamallisten asettelujen 
kautta kirjavan joukon, jonka avulla alkupe-
räisteoksen hyväntahtoinen huumori pääsee 
esiin synkän aiheen takaa.

liiKennöitSijä rauno KorPela: 
”PitäKää Sitten lujaSti PenKeiStä. 
KoHta rymiSee ja Sitten lenne-
tään Kuin enKelit.”

Kokkosen sovitus hyödyntää teatterimaa-
ilmassa viime aikoina yleistynyttä val-

kokankaalla esitetyn filmimateriaalin käyttöä 

Humoristin kynästä

syntyi Hurmaava

Kuva: Riitta Aittokallio



1�

Näytelmän juonen kaksi tasoa kul-
kevat kutakuinkin sopusoinnussa, 

joskin esityksen keskivaiheilla alkaa toivoa, 
että romaanin juonen imua ei jatkuvasti kes-
keytettäisi jarruttavalla kirjailijan luomispro-
sessiin palaavalla tasolla. Kuitenkin tämä me-
tafiktiivinen taso räjäytti yleisön makeimpaan 
nauruun, kun näytelmän Paasilinna kohtaa 
paholaisen palveluksessa olevan Helsingin Sa-
nomien kriitikon. Kokkosen näytelmä läpsii 
sopivasti poskille niin korkeakulttuuria ihan-
noivia kriitikoita, itseään kirjailijasuuruutena 
pitävää Paasilinnaa kuin tämän kulttuuriristi-
riidan välissä epäröivää yleisöäkin. 

Toimittaja: ”Milloin Teistä tuli vaka-
vasti otettava kirjailija?” Arto Paa-

silinna: ”Eivät kaikki vieläkään pidä minua 
vakavasti otettavana, mutta itse otin kirjaili-
jan työn vakavasti keväällä 1975.”

Arto Paasilinna: 
Hurmaava joukkoitsemurha

Romaani 280 s. WSOY 1990

elävien näyttämökohtausten ohella. Ratkaisu 
vaikuttaa osin nerokkaalta, sillä sen avulla on 
saatu näytelmään mukaan romaanin jännittä-
vin kohtaus: itsemurhajoukon matka elämän 
ja kuoleman rajalle liikennöitsijä Rauno Kor-
pelan hurjassa bussikyydissä Jäämeren jyrkän-
teellä. 

Yllättävää on näyttämöltä puuttuvien 
henkilöhahmojen esiin tuominen 

valkokankaalla, kun elokuvassakin esiintynyt 
Heikki Kinnunen ja ohjaaja Ere Kokkonen 
näyttelevät epäilyttävää itsemurhaajien jouk-
koa seuraavaa poliisikaksikkoa. Teatterituo-
tannon yhdistäminen elokuvan elementteihin 
kuitenkin toimii ottaen huomioon näytelmän 
monikerroksisen kokonaisuuden. Kysehän on 
romaanin pohjalta dramatisoidusta näytel-
mästä, johon on otettu mukaan kirjailijantyötä 
kuvaava metafiktiivinen taso ja jonka taustalla 
vaikuttaa jo eläväksi saatettu elokuvaversio.

Komediateatterin Areenaan oli yleisöä 
ilahduttamaan saapunut myös kirjaili-

japersoona Arto Paasilinna, jonka näytös-
tä edeltävässä puheessa yleisö sai ensimakua 
näytelmän teemoista. Kirjailija kertoi työs-
kentelytavoistaan, mm. siitä kuinka joka aamu 
aloittaa työt kello 9 eikä lopeta ennen kuin on 
saanut kirjoitettua vähintään 3–5 liuskaa. 
Tuottelias Paasilinna onkin kirjoittanut ro-
maanin vuodessa esikoisteoksensa Operaatio 
Finlandian (1972) julkaisusta lähtien, lukuun 
ottamatta vuotta 1978. 

Juuri hämmästyttävä tuotteliaisuus on 
ollut joillekin Paasilinnan arvoste-

lijoille iskuase, ja lyöntien taustalla ovat ku-
misseet syytökset suuren yleisön kosiskelusta 
ja kepeän viihteellisestä tyylistä. Arvosteluun 
viitaten Paasilinna nauratti yleisöä huomiol-
laan, että monet ”uudet” kirjailijat kirjoittavat 
romaanejaan jopa 10 vuotta ja nämä romaanit 
ovatkin sitten synnyttämiseen käytetyn ajan 
vuoksi ylivertaisia hänen tuotostensa rinnalla. 
Kirjailija muistutti, että hänen teoksiaan on 
käännetty 45 kielelle, joten tässä vertailussa 
hän selättää Waltarinkin, jonka teoksia on 
saatu lukea vain 39 kielellä. Luomisprosessi-
aan kuvaillessaan hän huomautti paasilinna-
maiseen tapaansa, että mitkään hänen kirjan-

	 KanSaKunnan teraPeutti
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sa eivät ole syntyneet alkoholin vaikutuksen 
alaisena, toisin kuin väitetään.

Hurmaavan joukkoitsemurhan syn-
tyyn viitaten Paasilinna kertoi ai-

heen muhineen hänen päässään vuoden ver-
ran. Karmaisevat tilastot suorastaan vaativat 
aiheeseen tarttumista, vaikka näytelmän so-
vituksessa tuodaankin esiin kustantajan vas-
tahakoisuus. Itsemurha oli tuolloin ja on yhä 
tabu, jonka käsittely varsinkin huumorin kei-
noin vaatii erityistä taidokkuutta tahdikkuu-
desta puhumattakaan. 

Romaanin ilmestyttyä kirjailijan pu-
helin alkoi soida ja äkillisesti hä-

nestä oli tullut jonkinlainen kansakunnan 
terapeutti. Kuuntelijana toiminut Paasilinna 
joutui epätoivoisten ihmisten karmaisevien 
tarinoiden eteen. Paasilinna räväyttääkin pu-
heessaan, että mediaa ja häntä on kiittäminen 
itsemurhalukujen reippaasta laskusta. Mikäli 
häntä siitä palkittaisiin, niin mitaleja riittäisi 
selkäpuolellekin. Vaatimattomuus on selvästi 
Paasilinnan listalla pahe. Tällaista puolustus-
mekanismia varmasti tarvitaan, kun on pako-
tettu perustelemaan asemaansa yhteiskunnal-
lisena kirjailijana.

	

Jenni Vehkaluoto

Kuva: Riitta Aittokallio
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Kävin haastattelemassa Anja Salo-
kannelta kustannusyhtiö Otavassa 

Kalevalanpäivänä.  Astuessani Otavan 
tiloihin minut valtasi kutkuttava tunne. 
Tämän rakennuksen kautta on kulkenut 
läpi moni lukemani kirja, ja useat kuului-
sat kirjailijat ovat asioineet täällä yli vuo-
sisadan ajan. Salokanteleen huone jatkaa 
samaa tunnelmaa. Huoneessa on kotoisaa, 
seiniä peittävät täysi kirjahylly ja taulut, 
muun muassa maalaus Lassi Nummesta. 
Työpöydällä on myös Nummen uunituore 
runokokoelma.

Anja Salokannel on opiskellut Hel-
singissä kotimaista kirjallisuutta ja 

on varsinaiselta koulutukseltaan äidinkielen 
opettaja. Hän on toiminut Otavan kustan-
nustoimittajana vuodesta 1984. Salokannel 
on tehnyt myös kääntäjän töitä ja julkaissut 
omia teoksia. Hän sai L. Onervan palkinnon 
runokokoelmastaan Metsän jälki (1982) se-
kä Alvar Renqvist -palkinnon viime vuonna 
ansiokkaasta työstään kustannustoimittaja-
na. Salokannel piti yliopistolla tänä keväänä 
Kustantamo työpaikkana -kurssin kotimaisen 
kirjallisuuden pääaineopiskelijoille.

Teksti ja kuva:
Anne Sämpi

Kustannustoimittaja
Anja Salokannel työssään

millaiSta on KuStan-
nuStoimittajan työ? 
otavan anja SaloKan-
nel Kertoo moniPuoli-
SeSta ammatiStaan.

ei PelKKää oiKoluKua
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Salokannel päätyi Otavalle omien 
sanojensa mukaan sattumalta. Hän 

oli tuttu kustantamolle runokokoelmansa ja 
käännöstöittensä kautta. Otavalle tarvittiin 
uusi työntekijä, joten Salokannel otettiin ta-
loon. Hänellä ei ollut kokemusta kustannus-
toimittamisesta ennen Otavaa, joten työ tuli 
opittua käytännössä. Salokannel oli kuiten-
kin toiminut viroissa, joissa oli yhtymäkohtia 
toimittamiseen. Hän oli muun muassa tehnyt 
muutaman kielenkorjaustyön Gummerukselle 
ja Espoon kaupungille, kääntänyt virolaista 
kaunokirjallisuutta ja ollut töissä Jyväskylän 
kaupunginteatterissa ja Kirjailijakeskuksessa.

vaPaa-aiKa ja työ nivoutuvat 
yHteen

Salokanteleen mukaan toimittaminen on 
enemmänkin elämäntapa kuin ammat-

ti. Tyypillistä kustannustoimittajan päivää ei 
ole olemassa, aina tulee jotain yllättävää. Työ 
on itsenäistä ja sitä tehdään omassa tahdissa, 
mutta töistä keskustellaan myös muiden toi-
mittajien kanssa. Salokannel pitää ammatis-
taan, mutta huonojakin puolia on: ”Työ on 
kiinnostavaa ja työympäristö mukava. Joskus 
on tosin vaikea pitää raja vapaa-ajan ja työn 
välillä.” Kustantaminen on kiireistä, mut-
ta Salokannel on sopeutunut siihen. Hänen 
mielestään on mukavaa, ettei työaikataulua 
ole käsikirjoitettu ennakkoon. Työajat ovat 
joustavia, ja töitä voi tehdä myös kotona.

Vapaa-ajallaan Salokannel ei pal-
jon ehdi lukea ”vapaaehtoises-

ti”. Hän kuitenkin yrittää lukea muutenkin 
kuin työnsä puolesta, esimerkiksi historiaa 
ja muiden kustantamojen kirjoja. Luova kir-
joittaminen on suurimmaksi osaksi jäänyt, 
mutta kenties vielä joskus saamme lukea Sa-
lokanteleen tuotantoa. Kysyin häneltä, onko 
kustannustoimittajan mahdollista julkaista 
teoksiaan oman kustantamonsa kautta. ”On 
mahdollista, näin ovat tehneet muun muassa 
Kari Hotakainen ja Hannu Mäkelä”, hän ker-
too. Salokanteleen mies, kirjailija ja kääntäjä 
Juhani Salokannel, on myös tehnyt kustan-
nustoimittajan töitä. En vastustanut kiusa-

usta kysyä, onko Salokannel toimittanut tai 
kommentoinut miehensä teoksia. Hänen mu-
kaansa on parempi, että joku muu toimittaa, 
mutta hän kyllä lukee ja kommentoi tekstejä 
mielellään.

Salokanteleen uralle on mahtunut 
lukuisia kirjoja ja kirjailijoita, mutta 

onko mikään teos jäänyt erityisesti mieleen? 
Salokanteleen mukaan yksittäiset teokset ei-
vät niinkään jää mieleen. Kun kirja on valmis, 
se on tavallaan unohdettu. Kustannustoimit-
taja työskentelee samalla kertaa useamman 
teoksen parissa, joten yhden teoksen valmis-
tuttua on aina toinen odottamassa. Kirjailijat 
eivät kuitenkaan unohdu: ”Pitkäaikainen ja 
tiivis yhteistyö Laila Hirvisaaren kanssa on 
jäänyt mieleen”, Salokannel kertoo. Hänelle 
tulee myös mieleen Lassi Nummi, joka on jul-
kaissut teoksiaan Otavan kautta jo vuodesta 
1949. Salokannel kirjoitti yliopistoaikoinaan 
gradunsa Lassi Nummen tuotannosta.

moniPuolinen ammatti

Kustannustoimittajan ammattiin ei ole 
varsinaista koulutusta Suomessa. Kirjal-

lisuuden opinnot ovat Salokanteleen mukaan 
hyvä lähtökohta. Työssä vaaditaan suomen 
kielen taitoa, huolellisuutta ja tarkkuutta. 
Kustannustoimittajan tulee olla kiinnostunut 
erilaisista asioista, sillä työssä tulee luettua hy-
vin monenlaista kirjallisuutta. Kirjailijoiden 
kanssa työskennellä tarvitaan luonnollisesti 
yhteistyötaitoja ja hyvää ihmistuntemusta. 
”Pitää tulla toimeen ihmisten kanssa”, Salo-
kannel opastaa. Joustavuus on myös tärkeää, 
sillä työssä törmää usein muuttuviin tilantei-
siin. 

Joku voisi luulla, että kustannustoi-
mittaja vain istuu pöydän ääressä 

lukemassa käsikirjoituksia. Käsikirjoitusten 
lukeminen on kuitenkin vain osa työtä. Lu-
kemisen lisäksi kustannustoimittaja muun 
muassa korjailee käsikirjoituksia, kirjoittaa 
niistä esittelytekstejä, pitää yhteyttä kirjai-
lijaan, taittajaan ja painoon sekä osallistuu 
erilaisiin kokouksiin. Tai sitten pitää kurs-
sin yliopistolla, kuten Salokannel tänä ke-
väänä teki. 
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Kauko Röyhkän ja Riku Mattilan uusi 
levy ei räjähdä käyntiin perinteisin rok-

kimenoin. Pikemminkin se astuu esiin syrjä-
kujan varjoista. Ensimmäinen kappale ”Hel-
vetti” on painajaisunen kuvaus, kuoleman- ja 
syrjäytymisen pelon melankolinen tunnustus. 
Röyhkän puhelaulu jyskähtää käyntiin: ”Voin 
olla yön, en enempää/ Sä tarvit isän kädestä/ 
Nyt pyyhi kyyneleet ja ryystä räät:/ et kuollut 
vielä tänäänkään”. Jyrinä alkaa kertosäkees-
sä: ”Tervetuloa vaan tänne helvettiin”. Bändi 
nostaa helvetin pirut esiin akustisilla soitti-
milla, rauhallisella, hitaasti paisuvalla mollil-
la. Avauskappaleen painajaisuni on eri tavoin 
esillä levyn kaikissa kappaleissa.

Artistikaksikon taustoista mainitta-
koon sen verran, että Riku Mattila 

on oululaislähtöinen kitaristi/tuottaja, joka 
soitti Kauko Röyhkän maineikkaassa Narttu-
yhtyeessä 1980–1985. Sittemmin hän on 
tuottanut mm. Ismo Alankoa ja Lauri Täh-
kää. Kauko Röyhkä puolestaan on vuonna 
1980 artistina ja kirjailijana julkisuuteen tul-
lut suomalaisen vaihtoehtorokin monoliitti, 
jonka laajaa tuotantoa ei muinaista ”Laural-
le”-hittiä lukuun ottamatta ole liiemmin ra-
diossa soiteltu.  Nyt nämä herrat ovat jälleen 

samassa yhtyeessä. Kauko on tehnyt laulut, ja 
Riku on ne tuottanut, sovittanut ja soitatta-
nut mm. Sister Flo:n Samae Koskisella ja 
vastikään Ismo Alangon kanssa levyttäneellä 
Teho Majamäellä. 

älyä, Kauneutta ja tyyliä

Riku Mattilan aikaisen Nartun levyillä soi-
tettiin kitaraa aina erinomaisen hyvin. 

Soitto oli yksinkertaista, kekseliästä ja tar-
peen tullen myös raivokasta. Kauko Röyhkän 
myöhempien yhtyeiden soitto on jäänyt vail-
le tätä dynamiikkaa. Viime aikojen keikoilla 
meno on ollut raskasta, mistä erityisesti van-
hat kappaleet ovat kärsineet. Uusi levy on pa-
luu popimpaan soittotapaan. Erityisesti kap-
paleet ”Anna” ja ”Odotetaan kultaista laivaa” 
tarjoavat riittävän määrän Narttu-nostalgiaa 
sitä etsiville. Kappaleiden sovitukset liikkuvat 
pitkin kukkaisfolk–Led Zeppelin -asteikkoa. 
Yhdistäväksi tekijäksi kelvannee parhaiten 
pettämätön tyylitaju.

Röyhkän sanoitusten sielu löytyy rivi-
en välistä. ”Kaikki menee hyvin kun 

olet nuori” kuulostaa epäilyttävästi PMMP:
ltä. Jeejee-energia on huipussaan: “Kaikki me-

Pauli Tapio

nartunPoiKaSet KoHtaavat 
jälleen

Kauko Röyhkä & Riku Mattila: 
Kauko Röykä & Riku Mattila
Ranka 2008

Kuva: Spinefarm
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nee hyvin kun oot nuori,/ kesä jatkuu jatku-
mistaan vaan/ Tytöt hymyilee kun olet nuori/ 
ja kun avaat suus sua kuunnellaan”. Kuulija on 
hetken hämmentynyt, kunnes havaitsee nos-
talgian alta pilkottavan ahdistuksen: 49-vuo-
tias rokkari jammailee valheen tahtiin, yrittää 
padota vanhenemisen kauhua ja katkeruutta. 
Seuraavassa ”Hotelli”-nimisessä rymistelyssä 
epätoivoa ei enää peitellä: “Mä vaan korkkaan 
mun jallun pian,/ mä oon sopeutunut enkä vi-
haa,/ näen ikkunasta umpipihan,/ en mä enää 
valita”. 

SivulliSuutta, neKrofiliaa ja 
moraaliSta raPPiota

Tämä levy on niin persoonallinen ja mää-
rätietoinen, ettei varsinaisia heikkoja 

lenkkejä voi oikein määrittää. Kaikki laulut 
toimivat, joista muutamat aivan erityisen hy-
vin. Etenkin ”Kaksi vuotta sujut” -kappaleen 
funkkaava kertosäe tempaa mukaansa. Sa-
noitukset puolestaan ovat Röyhkän anarkis-
tisimmasta päästä: ”Mä paritan ja huoraan, 
mä esiinnyn eri nimillä/ Ystävät ja suku kär-
sii takiani/ Mä autan sokean mummon ka-
dun yli/ Kun se kyynelsilmin kiittää vien sen 
käsilaukun”. Sitten on nekrofiliaballadi ”Ro-
mantiikka”, jossa kaivetaan hautausmaalta 
esiin sikiöiden luita ja solkikenkiä jonkun 
kauan sitten kuolleen Annabellan kylmiä 
huulia hamuten.

Varsinainen huipennus on levyn 
kymmenenminuuttinen päätös-

raita ”Välitila”. Se on kafkankatkuinen ku-
vaus vieraantuneisuudesta, laulun kertojal-
la ei ole yhteyttä toisiin ihmisiin, itseensä 
eikä ympäristöönsä. Ajautuessaan kapa-
kassa tapaamiensa naisten asunnolle hän 
huomaa sen konkreettisesti: ”Suljin sen 
ikkunan ja sen lasi/ heijasti mun peiliku-
vani:/ köyhä, musta mies kaukana kotoa,/ 
tullut kaukaa Afrikasta.” ”Helvetin” pai-
najaistunnelmat tekevät paluun, ja kuulija 
ahdistuu aidosti, eikä vain sen tähden että 
kahden nuotin melodialla lauletut hitaat ja 
pitkät päätösraidat eivät yleensä toimi.

PirulliSta PoPPia KoKo elin-
iäKSi

Hyvän levyn tunnistaa siitä, että se syve-
nee ja kasvaa useammalla kuuntelulla. 

Sääntö pätee niin kepeään poppikseen kuin 
koukeroprogeenkin. Röyhkä ja Mattila ovat 
onnistuneet tekemään tämän paradigman 
mukaisen levyn. Kun äkäisimpien kertosäkei-
den ensi-isku ei enää tyrmää, voi levyltä löy-
tää herkemmän puolen. ”Haluutko mua vielä”, 
”Ilman sua” ja ”Pyyhit pois mun kaikki mur-
heet” ovat kaikki mitä heleintä folkkia, mitä 
vilpittömimpiä rakkauslauluja, mutteivät toki 
vailla ironian häivää.

Röyhkän ja Mattilan uusi levy on sa-
maa tasoa kuin heidän edellinen, 

23 vuotta sitten julkaistu klassikkonsa Maa on 
voimaa. Rehellisyys ja pirullisuus määrittävät 
molempia kokonaisuuksia. Onnen hetkinäkin 
löytyy selän takaa aina joku väijymästä, esi-
merkiksi murhaaja, vanhuus, viina tai yksinäi-
syys. Tekstit eivät esitä mitään arvoituksia tai 
erikoistehosteita, vaan ovat parhaina hetkinä 
lähempänä Hemingwaytä kuin perinteistä 
rokkisanailua. 

Kuva: Johanna Viljakainen
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Armas Alvarin Vuodeaikoja on edeltäjän-
sä, palkitun Varmat tapaukset -teoksen 

(2006) tavoin novellikokoelma. Kahdentois-
ta ajanvietenovellin sikermään mahtuu sekä 
vakavaa että kevyempää ihmiskuvausta.

Sänky on novelleja yhdistävänä te-
kijänä ainakin maanläheinen. Ku-

kapa nyt ei vuoteista mitään tietäisi, oli oma 
leposija sitten futonpatja, prinsessavuode tai 
opiskelijoille niin tuttu 120 cm leveä run-
kopatjan, ruokapöydän, läksyjenlukupaikan 
ja sohvan yhdistelmä. Novelleissa sängyt ovat 
tapahtumapaikkoja tai visiittikohteita – yksi 
petaa vieraspetiä, toinen makaa sairaalassa ja 
kolmannelle tutumpi on vankilan punkka.

Toisin kuin Varmat tapaukset -teok-
sessa, eri novellit eivät linkity toi-

siinsa, vaan tunnelmasta ja henkilöstä toiseen 
hypätään niin vauhdikkaasti, että lukijan 
täytyy pidellä kirjansa kansista kiinni. Erin-
omaisen tilanteiden kuvauksen ja kerronnan 
avulla lukija silti lipuu kuin huomaamattaan 
eteenpäin. Yllätyksiä seuraa matkan varrella, 
ja aika ajoin tuntee tipahtaneensa kyydistä. 
Näinköhän taas vain unta? Välillä tunnelma 
on utuinen, kuin heräisi aamulla sekavien, 
tuttuja ja vieraita henkilöitä sekä paikkoja se-
koittavien unifilmien jälkeen.

Teoksen henkilöt ovat selvästi eri-
laisia ja koskettavia hahmoja, toiset 

enemmän kuin toiset. Kirjoittaja saa joistakin 
henkilöhahmoista herkullisia ja lähelle tule-
via, kun taas toiset jäävät etäisemmiksi. Mer-
kitysten löytäminen jää unitulkintojen kaltai-
sesti lukijalle, joka joutuu usein miettimään, 
ovatko teoksen henkilöt – tai pikemminkin 
kuinka paljon ovat – epänormaaleja tai epäta-
sapainoisia. Teoksen ensimmäisessä novellissa 
”Et sinä nuku” Kalevin vaimo esittää nukku-
vaa ja Kalevi pähkäilee samaan aikaan, onko 
ajanut autolla lapsen yli. Mitä mahtaa ajatella 
nukkuvaa esittävä vaimo, kun aviomies yrittää 
maanitella tätä hereille: – Väännänkö autona-
vaimella sinut käyntiin? hän sanoi ja kuiskasi pit-
kän tauon jälkeen: – Korvasta.

KoomiSia HaHmoja ja KySeen-
alaiSia elämänoHjeita

Kokoelma kirvoittaa vakavampien 
tunnelmien välissä myös naurua, ja 

hienoja ovat teoksessa vilahtelevat oudot hen-
kilöt. Alati puhuva Kerkko Aatos Juhola saa 
lukijan hetkeksi luulemaan joutuneensa kes-
kelle Pulttiboisin sketsiä. Hauskaa on myös 
lukea kustannustoimittajan merkintöjä kä-
sikirjoitukseen, jossa opastetaan välttämään 
pettämisestä narahtamista. ”Kirjan” ja samal-
la yhden novellin kaistapäinen otsikko ”Älä 

Riina Lahtinen

KaKSitoiSta
erilaiSta 

SänKyä

Armas Alvari: Vuodeaikoja
Novellikokoelma 192 s.
Tammi 2008
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– 23 ohjetta puolisoaan pettävälle miehelle, 
joka ei halua jäädä kiinni” huvittaa ensin, 
mutta sitten välähtää: novellia muistuttavien 
”elämänohjeoppaiden” laji on tullut viime ai-
koina tutuksi julkisuudesta.

Henkilöiden inhimillisten puolien 
tarkkailu tempaa mukaansa. Kuu-

lustelija Marja Myllylä pyyhkii kuulusteluti-
lanteessa kuivunutta räkää nenästään. Toi-
sessa novellissa Simo muistelee ensivisiittiään 
vaimonsa sukulaisten luo, jolloin hän aloitti 
small talkin tiedustelemalla, kuinka vanhaksi 
vaimon suvussa on tapana elää. 

Vaikka novellit pyörivätkin sängyn 
ympärillä, mitään kaunista tarinaa 

romantiikannälkään on turha odottaa – ele-
mentit ovat useammin absurdeja. Silloin kun 
sängyssä konkreettisesti ollaan, ei romantti-
sista tunteista ole tietoakaan. Vaimokin jou-
tuu esittämään nukkuvaa miehensä tullessa 
kotiin. 

Hilpeyttä herättävät myös kohtauk-
set, joissa henkilö on pihalla maa-

ilman menosta. Simo ihmettelee, mistä pures-
kellun purukumin makuiset tortillat tuodaan 
ja miten niitä oikein syödään. Ja mitä ihmettä 
tapahtui vanhoille hyville itsepaistetuille le-

E 123, E 330 ja E 331. Ne aiheuttivat suumä-
tää, syöpää ja hermoherkkyyttä. Tortillat säilyvät 
huoneenlämmössä avaamattomassa paketissa var-
masti kuukausia ehkä jopa vuosia.

ajanvietematKa tunnelmaSta 
toiSeen

Kokoelman lukeminen on unenomai-
nen matka, kuin kulkisi kerrostalon 

rapussa ovelta toiselle. Toisten asukkaiden 
kiehtovaa elämää voisi tirkistellä tarkemmin-
kin, jotkut asunnot taas kiertäisi todellisessa 
elämässä mieluiten kaukaa. Ehkä novellien 
erilaisissa tunnelmissa piileekin kokoelman 
tarkoitus: samanlaisia runkopatjasänkyjä kan-
netaan niska vääränä samantapaisiin asuntoi-
hin, joissa tapahtuu erilaisille ihmisille erilai-
sia asioita. Vuodeaikoja täyttää hyvin tarkoi-
tuksensa ajanvietenovelleina – teos kannattaa 
lukea omassa sängyssä vällyjen alla, villasukat 
jalassa.

tuille? Minä olisin pannut 
aamulla lettutaikinan tur-
poamaan Jokivarren myllyn 
jauhoista ja nyt paistelisin 
lättyjä oikeassa voissa.

Simo leikkelee tor-
tillalevyihin silmiä 

ja suun ja tekee korvat mäti-
tahnasta niin, että lopputulos 
muistuttaa samassa illallis-
pöydässä istuvaa Ritvaa. Eh-
kä jonain vuonna teosta lue-
taan ihmetellen, että tällaista 
kulinarismia on harrastettu 
2000-luvun alkupuolella: 
Viime vuosina oli kielletty suola, 
sokeri, maksa, näkkileipä, voi, 
peruna ja kananmuna. Näiden 
sijaan ihmiset ostivat terveys-
vaikutteisia elintarvikkeita. Ne 
tehtiin sellaisista aineista, joille 
ei voitu antaa kuin koodinimiä: 
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Juha Itkosella on nyt nostetta. Tuskin hän 
on jo toisesta Finlandia-palkintoehdok-

kuudesta selvinnyt, kun Kohti-romaanista on 
pitänyt taivuttaa näyttämösovitus KOM-teat-
terin lavalle. Käytän sanaa jo, sillä harva nuori 
kirjailija (s. 1975) on ollut kahdesti ehdolla 
valtakunnan näkyvimmän kirjallisuuspal-
kinnon saajaksi ja pokannut ehdokkuuksien 
välissä Valtion kirjallisuuspalkinnon sekä esi-
koisestaan Kalevi Jäntin palkinnon.

Itkosen kolmas pitkä romaani liikkuu 
monella eri aikatasolla kolmen eri 

henkilön kuljettamana. Romaanin nykyhet-
ki on Aasian luonnonkatastrofin jälkeisessä 
Khao Lakissa, josta käsin perheenjäsenten 
menneisyyteen matkataan henkilöiden muis-
tojen ja pohdintojen kautta. Perhe ilman äitiä 
sisältää kolme vahvaa persoonaa: isän, pojan 
ja heidän kovien arvojensa keskellä pyhältä 
vaikuttavan tyttären. Niin kuin monissa tra-
gedioissa, perheenjäsenet on erottanut vähi-
tellen toisistaan äidin kuolema ja oikeastaan 
jo sitä ennen vanhempien avioero. Kukin jä-
sen pakenee käsittelemättömiä asioita omalla 
tavallaan.

Hahmot ovat myös tyyppejä: on mi-
nisteri, salkunhoitaja ja avustus-

työntekijä. Ja tyypit edustavat usein erilaisia 
arvoja, jotka Itkosen hahmoilla linkittyvät 
politiikkaan, kapitalismiin ja humanismiin. 
Taitava kirjailija on kuitenkin kasannut lihaa 
ja luuta muuten pinnalliseksi jäävien kate-
gorioiden päälle. Itkonen piirtää kuvaa hah-
moista, jotka ovat kiinnostavan kompleksisia, 
solmussa elämän valintojen, ihmissuhteiden 
ja muistojensa kanssa.

Toisin kuin edellisissä kirjoissaan, It-
konen valottaa henkilöitä epäsuoran 

kerronnan avulla. Ratkaisu syventää henkilö-
hahmoista välittyvää kuvaa ja tekee tekstistä 
ilahduttavan moniäänistä. Henkilöhahmojen 
sisäiset pohdinnat ja ihmis- ja perhesuhteita 
peilaava reflektointi nousevat romaanin var-
sinaiseksi ytimeksi juonen ja tapahtumien jää-
dessä minimiin.

Itkosen edelliseen, hieman erikoiseen-
kin romaaniin Anna minun rakastaa 

enemmän (Teos 2005) verrattuna Kohti on 
toteutettu kerronnaltaan ja rakenteeltaan eri 
tavalla. Samuutta löytyy temaattiselta tasolta, 

Tuija Lappalainen

Juha Itkonen: Kohti 
Romaani 428 s. Otava 2007
Kohti-näytelmän ensi-ilta 
KOM-teatterissa 12.3.2008
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sillä peräkkäisissä romaaneissa Itkonen ruotii 
sukupolvien välisiä eroja. Temaattisen yhtey-
den voi nähdä lävistävän Itkosen koko kauno-
kirjallisen tuotannon, sillä esikoisromaanissa 
Myöhempien aikojen pyhiä (Tammi 2003) 
uskonnon lisäksi kantavana teemana on ih-
misten välinen rakkaudenkaipuu, josta myös 
Itkosen toinen romaani kirveltävästi kertoo. 
Uudessa teoksessa rakkautta pohditaan niin 
miehen ja naisen kuin myös perheen jäsenten 
välillä.

voimaKKaat mieHet edeSSä, 
naiSet SivuSSa

Romaanin aloituksessa kohdistetaan luki-
jan katse perheenpäähän eli Tapani An-

sakseen, ministeriin, joka matkustaa julkisuu-
delta salaa Helsingistä Bangkokiin tapaamaan 
Aasian tsunamin avustustöihin karannutta ty-
tärtään Juliaa. Bangkokissa isäänsä jo odotte-
lee poika, Jussi. Tapani ja Jussi jakavat molem-
mat voimakkaan libidon, jonka eräänlaiseksi 
uhriksi Itkonen hahmonsa selittää. Jussilla on 
isäkuva, jonka avulla houkutuksia jaksaa vas-
tustaa, Tapanilla taas ei.

Tapani Ansaksessa yhdistyy vahvuus 
ja röyhkeys herkkyyteen ja isälli-

seen huolenpitoon ja hämmennykseen. Työ-
elämässä yrittäjästä valtakunnan ministeriksi 
matkanneelta isä-Ansakselta puuttuu kyky 
kommunikoida lastensa kanssa. Myös isä vai-
kuttaa olevan välillä hukassa oman elämänsä 
päämäärän ja itseluottamuksen kanssa. Ulko-
maankauppaministerin salkku siirtyi hänen 
käsiinsä yhdellä puhelinsoitolla. Isänmaan 
asioiden hoitaminen on kuitenkin monimut-
kaisessa globaalissa maailmassa paljon pyör-
ryttävämpää ja silkkaa kaaosta: (- -) joskus 
vienninedistämismatkoillaan Ansas tuntee olevan-
sa ulapalla ajelehtivan laivan kippari; epätoivoisen, 
mihin tahansa valmiin sotajoukon vastentahtoinen 
kippari.

Vallan kahvaa kädessään osin jopa 
vastenmielisesti pitävällä ministeri 

Ansaksella on myös yhtymiä todellisuuden 
Arkadianmäen edustaja-aitioiden hahmoihin: 
Ihana turhamaisuuden pisto: maineen ja vallan 

sähköiset väreet vilistävät pitkin selkärankaa ja 
kohottavat Ansaksen istuimellaan ryhdikkääm-
pään asentoon. (- -) Kun häntä houkuteltiin 
politiikkaan, hän oli aidosti huolissaan yksityisyy-
dessään. Nyt hän jo suree jos kukaan ei tunnista. 
Poliitikkojen yksityisyyden suojasta on tänä 
talvena jo kertaalleen käräjöity, ja mikäpä 
aihe ei olisi kansaa lööpeissä enemmän viih-
dyttänyt kuin ministereiden naisasiat. Tapani 
Ansaksen kuva keski-ikäisestä miehestä on 
rakennettu vakuuttavan oloiseksi, ja lukijana, 
alle keski-ikäisenä naisena, huomaan nöy-
kytteleväni hyväksyvästi ministeri Ansaksen 
tempoilulle nais- ja perheasioiden keskellä. It-
konen on onnistuneeesti luonut romaanissaan 
moniulotteisen ja sympaattisenkin hahmon, 
joka tarjoaa uskottavamman kuvan kuin mitä 
todellisen elämän iltapäivälehtien lööpeissä 
ahkerasti poseeraavat lammaskatseiset ja lem-
menkipeät (mies)poliitikot itsestään antavat.

Isän kuva näkyy päivitettynä versiona 
Jussi Ansaksessa. Isäänsä määrätie-

toisempi, kiireestä ja kaaoksesta nauttiva kil-
pailuhenkinen poika pitää kynsin ja hampain 
kiinni maineestaan pätevänä salkunhoitajana. 
Jussin arvot ovat kovat: hän uskoo markki-
natalouteen, vahvemman oikeuteen heikom-
masta eikä ymmärrä vapaaehtoistyön logiik-
kaa vaan uskoo kapitalismin lainalaisuuksien 
korjaavan tsunamin jälkeensä jättämän kaa-
oksen, ei kansalaisjärjestöjen pyyteettömien 
auttajien. Jussin ja Julian dialogissa markki-
noiden eettisyydestä ilmenee, etteivät asiat 
ole kuitenkaan niin mustavalkoisia kuin Julia 
kuvittelee. Kovalla markkinavoimien aallon-
harjalla ratsastavalla hahmolla on kuitenkin 
pehmeämpi puolensa: idyllinen koti ja pieni 
poika, jota hän kaipaa sydänjuuriaan myöten.

Jussin ja Tapanin arvot perustuvat jär-
keen, vaurauteen, valtaan. Miehisen 

maailman vastapuolena ovat Julian edusta-
mat vaihtoehtoiset arvot. Itkonen näyttää erot 
heti kättelyssä henkilöhahmojen ulkoisessa 
kuvauksessa asettamalla salkut ja kommuni-
kaattorit Julian melkein puhki kauhtunutta 
Marimekko-olkalaukkua ja kirpparivaatteita 
vastaan. Julia jää pikkusiskona perheen mas-
kuliinien varjoon. Tapani ja Jussi harrastavat 
yhdessä isän ja pojan juttuja, ja isä opettaa esi-
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koisensa pärjäämään maailmassa omin meto-
dein, jotka saavat pojan välistä vain hämmen-
nyksiin. Julian kanssa sivuun jää myös äiti. 
Jussi muistelee: (- -) ihan oikeastikin äiti seisoi 
sivummalla – äiti seisoi eteisessä ja katseli, kun 
hän ja isä tekivät lähtöä miehisiin sunnuntaipäi-
vän toimiinsa, ylipitkälle laturetkelle tai yläasteen 
kaukaloon pelaamaan lätkää tai poimimaan sie-
niä pimeän tuloon asti.

Julialle ei hahmona anneta romaanis-
sa tarpeeksi tilaa, jotta hän pystyisi 

kasvamaan mieshahmojen kanssa samoihin 
mittoihin. Mistään sukupuolisesta syrjinnäs-
tä tai miesromaanista ei ole syytä kuitenkaan 
puhua. Julian hahmolla on mielestäni tärkeä 
tehtävä tasapainottaa testosteronia huokuvia 
mieshahmoja. Varsinkin Jussin rinnalla Julia 
on hänen täydellisen sopiva vastakohta. Si-
sarukset tosielämässäkin usein ovat. Julia on 
myös motiivi sille, että perheenjäsenet joutu-
vat ylipäätään kohtaamaan toisensa ja setvi-
mään suhteitaan toinen toisiinsa. Julia karkaa 
Suomesta ilmoittamatta minne, mutta perhe 
on kuin mystinen voimakenttä, joka vetää jä-
seniään puoleensa – halusivatpa nämä sitä tai 
eivät.

miKä on PerHe?

Itkosen teoksen henkilöt jakavat erilaisia 
näkemyksiä perheestä. Julialle perhe on 

itsekkyyden muoto, josta hän pyrkii vim-
malla eroon ja pakenee Thaimaahan. Jussi 
taas voisi tappaa oman perheensä puolesta ja 
pyrkii välttämään kaikki isänsä tekemät vir-
heet. Tapani puolestaan luulee olleensa läsnä 
lapsilleen Annelin kuoleman jälkeen. Hän 
ei kuitenkaan ole koskaan käsitellyt Julian 
kanssa surutyötä eikä nähnyt tämän oireilua. 
Ja kun Julia patoaa kaiken sisäänsä, Tapani 
arvelee asioiden olevan kunnossa: Ihmisistä 
on niin vaikea sanoa, kaltaisistaankin, ja he 
olivat niin kaukana toisistaan kuin kaksi ihmis-
tä voi olla, murrosikäinen tyttö, keski-ikäinen 
mies. Viskattu yhteen, viheliäisessä tilanteessa 
– tällä vuosituhannella siitä tehtäisiin varmaan 
tosi-tv:tä.

Romaanin loppua kohti kerronta saa 
vauhtia, kun Ansaksen perheenjä-

senet pistävät asioita halki poikki ja pinoon. 
Silti Kohti tuntuu aavistuksen liian pit-
kältä ja varsinkin ensimmäinen lukukerta 
paikoitellen jopa tylsältä. Historiasta am-
mentavilla perheromaaneilla on taipumus 
olla pitkiä, mutta niin ei aina tarvitsisi olla. 
Itkosen edellisiin romaaneihin verrattuna 
Kohti ei lukukokemuksena yllä mielestäni 
aivan samalle ihokarvoja nostavalle tasolle.

Hienoja kohtia romaanissa silti ko-
solti on. Varsinkin Itkosen kieli 

ja ilmaisu on kirkasta ja paikoitellen jopa ru-
nollisen kaunista. Koskettavimmat kohdat on 
ikuistettu oivalluksiin ihmisen ajallisuudesta ja 
sanattomasta yhteydestä. Tapani pohtii omaa 
äitiään: Hän piti äidin päätä sylissään, silitteli äidin 
hiuksia. Tuntui oudolta koskettaa äitiä sillä tavalla, 
niin kuin lasta. Kaksi kosketuksen aikaa, lapsuus, 
vanhuus – siinä välissä pitkä koskemattomuuden 
jakso, vuodet omilla jaloillaan.

KoHti Sovintoa

Turhaan ei romaanin tapahtumia ole sijoi-
tettu Aasian vuoden 2004 luonnonkata-

strofin jälkeiseen maailmaan, jossa katastrofi 
on tuhonnut paitsi kaiken materiaalisen myös 
hävittänyt ja tuhonnut tuhansia perheitä. Jäl-
leenrakennus ei ole vain seinien pystyttämistä 
ja teiden raivaamista, vaan enemmän henkistä 
työtä, yhteyden saamista aallosta selviytyneisiin 
ihmisiin. Julia pitää taideterapiaa thaimaalaisille 
lapsille ja pohtii lasten kyvyttömyyttä kommu-
nikoida:  Ei tässä sanoista ole kyse, Wes sanoi niin 
heti alussa, vähitellen Juliakin alkaa uskoa. Ei tässä 
sanoista ole kyse, jostain ihan muusta.

Analogia Ansaksen perheen trage-
diaan on toimiva. Läsnäoloa tär-

keämmäksi muodostuvat kuitenkin sanat, 
joista tulee lopulta kommunikoinnin edellytys 
ja sovinnon ehto; kipeät asiat on puhdistetta-
va sanoilla. Ja milläs nokialainen kansa so-
vinnosta kertoo kuin arkisesti tekstiviestillä. 
Tulevan teatteriesityksen nimeksi on muuten 
päätynyt kirjassa lukijan mielikuvituksen va-
raan jäävä tekstari.
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Petri Kotwican elokuva Musta jää on sekä 
viime että kuluvan vuoden aikana kerän-

nyt Suomen elokuvateattereissa satoja tuhan-
sia katsojia. Elokuvan tekniset ja luovat ansiot 
ovat olleet Jussien arvoisia (Eicca Toppinen: 
musiikki; Harri Räty: kuvaus; Outi Mäenpää: 
naispääosa), mutta suurinta kunnian viittaa 
saa harteillaan kantaa Kotwican itsensä luoma 
käsikirjoitus ja sen kiehtovat henkilöhahmot. 

Koleaan Helsinkiin sijoittuva jän-
nitysdraama kertoo kahden naisen 

kierosta taistelusta samasta miehestä. Mäen-
pään esittämä Saara on sairaalan päivystykses-
sä työskentelevä gynekologi, joka on naimisis-
sa arkkitehti-opettaja Leon (Martti Suosalo) 
kanssa. Onnellinen avioelämä kääntyy kui-
tenkin radikaalisti päälaelleen, kun Saaralle 
paljastuu, että Leolla on jo pidemmän aikaa 
ollut suhde opiskelijaansa Tuuliin (Ria 
Kataja).

nainen joKa KoStaa

Ikävästä löydöstään ilmeisen suivaantu-
neena Saara päättää tutustua Tuuliin ja 

saavuttaa tämän luottamuksen ikään kuin 
kostoaikeissa. Hän kehittää itselleen uuden 
identiteetin, psykologi-Cristan, ja hivuttau-
tuu Tuulin elämään tämän vetämien taek-
wondo-tuntien kautta. Tuulista ja Saarasta 
tulee yllättävän läheisiä, ja elokuvan loppua 
kohden naisten ja Leon keskinäiset suhteet 
kääntyvät monta kertaa kammottavasti pää-
laelleen.

Saaran hahmon suurta muutosta ku-
vaa konkreettisimmin kolme koh-

tausta. Ensimmäisessä näistä Saara on juuri 
saanut selville, kuka on hänen miehensä sa-
larakas. Hän istuu Tuulin taekwondo-tunnilla 
keskittymisharjoituksissa silmät auki ja tui-
jottaa Tuulia samaan aikaan levottomana ja 

Anna Hiekkataipale

rauHaSta

HenKilöHaHmot eloKuvaSSa muSta jää

raadollisuuteen 

Kuvat: Malla Hukkanen
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vihaisena. Saaran kasvoilla on suorastaan pa-
haenteinen ilme, joka kertoo tulevista kään-
teistä. Hänen intensiivinen, mittaileva ja ar-
vioiva tuijotuksensa saa aikaan kylmiä väreitä 
viattomassa katsojassa.

Toinen kohtauksista sijoittuu jälleen 
taekwondo-saliin ja vaiheeseen, 

jossa Saara on jo alkanut toteuttaa koston-
himoista suunnitelmaansa ystävystyä Tuulin 
kanssa. Tällä kertaa keskittymisharjoituksissa 
Saara istuu silmät kiinni niin kuin muutkin, 
mutta hymyilee. Saaran hymy on rauhallinen, 
suorastaan pelottavan seesteinen. Selkeäs-
ti näkyy, kuinka hänen päässään jo valmiiksi 
hioutunut suunnitelma hohtaa kultareunuk-
sissa.

Kolmas kohtaus sijoittuu Helsingin 
keskustan jääpuistoon. Saara ja 

Tuuli ovat tulleet illanvietosta ja ovat molem-
mat iloisia ja välittömiä. He tanssivat jäällä, 
kunnes Saara toteuttaa nerokkaan suunni-
telmansa huippukohdan: hän soittaa Tuulin 
kännykästä (tietenkin Cristana) omaan vas-
taajaansa ja haukkuu ”Leon entistä vaimoa” 
inhottavalla tavalla. Tällä tavoin hän saa 
myöhemmin Saarana järjestettyä Tuulille lä-
hestymiskiellon. 

nainen, joKa uSKoo

Saaran ilmeiden kirjo jääpuisto-kohtauksen 
edetessä on uskomaton. Iloisesta hymystä 

Saaran ilmeen valtaa ensin epäilys; hän selke-
ästi punnitsee tekonsa kannattavuutta jo etu-
käteen. Seuraava ilme on päättäväisyys, josta 
on pieni matka suorastaan murhanhimoiseen 

tyytyväisyyteen. Sitten, Saaran pyytäessä Tuu-
lin kännykkää lainaksi, kasvot valtaa jälleen 
lämmin hymy. 

Saaran hahmon elinkaari on melko 
kirjava. Hyvin lyhyen ajan sisällä hä-

nestä tulee aivan toinen henkilö, niin päältä 
kuin sisältäkin päin katsottuna. Hänestä tulee 
paitsi feikkipsykologi myös nainen, joka on 
vaarallinen vihassaan, eräänlainen naispaho-
lainen, manipulaattori, joka onnistuu helposti 
pääsemään viattoman Tuulin mielen salaisiin 
sopukoihin.

Tuulin hahmo on luo jännittävää 
balanssia Saaran häilyvään maa-

ilmankuvaan. Hän on järkevä ja napakka 
opiskelijatyttö, jolla nyt vain sattuu olemaan 
suhde aivan väärään mieheen ja aivan totaali-
sen väärään naiseen. Tämä naiivi ajatus siitä, 
että Leo olisi hänen kanssaan tosissaan, on 
välillä suorastaan pelottava. Tuuli tietää Leon 
pettäneen vaimoa aikaisemmin, toivoo tämän 
vaimon tietävän heidän suhteestaan ja vielä 
uskoo, että Leo rakastaa häntä todellisesti. 
Tuulin läpinäkyvä tyhmyys onkin Saaralle 
kuin herkkupala.

Naisten suhteeseen muodostuu täy-
dellisesti Saaran petokseen no-

jaava vastavuoroisuus. Tuuli kertoo Saaralle 
mietteistään, ja Saara, ”ammatin ulkopuolel-
la”, turvautuu Tuuliin. On raadollista katsoa, 
kuinka Saara talttaa itsensä Tuulin nuhteet-
tomaan elämään ja alkaa pala palalta muser-
taa sitä käsiinsä Tuulin vain uskoessa hyvää. 
Tuulin ja Saaran suhde on elokuvan tärkein 
kantava elementti, ja se on onnistuneesti nos-
tettu tapetille. Tarinan nimellinen pahis, pet-
täjä-Leo, jää selkeästi näiden kahden naisen 
psykologisen kamppailun alle. 

melanKolian ruuSuttaret

Mustan jään miltei groteskeiksi kohoa-
ville henkilöhahmoille antavat uskot-

tavuutta onnistuneet näyttelijävalinnat.  

Outi Mäenpää on monella elokuva- 
ja televisioalan palkinnolla palkit-

tu näyttelijä.  Kymmenissä elokuvissa ja Stella 
Polaris -improvisaatioryhmässä näytellyt Mä-
enpää on komediantaitojensa rinnalla myös 



erittäin lahjakas draamanäyttelijätär. Hänel-
lä on loistava kasvojenhallintakyky, joka va-
kavassa, mutta kuitenkin ilmaisua vaativassa 
elokuvassa pääsee oikeuksiinsa. Mäenpää on 
myös kypsä nainen, joka kantaa itsensä ar-
vokkaasti, ja se näkyy hänen työskentelyssään. 
Mäenpään eleet ovat todella ammattimaisia, ja 
muuntautumiskykynsä ansiosta hän onnistuu 
luomaan Saaran hahmosta jopa iljettävän.

Ria Kataja valinta Tuuliksi on myös 
osunut oikeaan. Hän on nuoresta 

iästä huolimatta ehtinyt näytellä monessa elo-
kuvassa ja tv-sarjassa. Hän on vaatimattoman 
intohimoinen ja ammattitaitoinen näyttelijä-
tär, joka saa Tuulin rempseän hahmon todella 
elämään. Katajan persoonallinen ulkonäkö ja 

olemus ihastuttavat katsojaa tahtomattaan-
kin. 

Vaikka Petri Kotwica onkin asetta-
nut tarinansa perinteiseen, viime 

vuosina liiankin tutuksi käyneeseen suoma-
laisen melankolian ja ikuisen marraskuun 
kehykseen, elokuva säilyy uskottavana alusta 
loppuun.

Musta jää on tarina ihmisen pahuu-
desta sen eri muodoissa ja naisen 

täydellisestä romahtamisesta. Vahvasti hah-
moihinsa ja näyttelijöihinsä kiteytyvä elokuva 
vapauttaa katsojan yksioikoiselta elokuvan ta-
solta kohti kokemusta siitä, minkälaista oman 
itsensä kanssa kamppailu voi tuhoisimmillaan 
olla.



Jussi Kaskinen

runoja

Te tunnistatte minut
horjuvasta katseesta,
kubistisesta symmetriasta,
voiveitsen terävästä luonnosta.

Pelko istua aloillaan kun käsketään,
kammo juosta kun jahdataan,
pari raavasta nostaa kainaloista,
toiset iskevät jakkaralla takaraivoon,
pakko laittaa sormi lommon kohdalle,
kysellä mitäs nyt ja näkyykö siellä mitään.

Joku järkeä tapaileva käskee
ottamaan osaa metsään syöksyyn,
omien jäsenten vuolemiseen
katajanoksalle koristeeksi,
nilviäisille näppäräksi evääksi.

Sieltä ei erottuisi pusikkoa vasten kuin
helleenikypärä ja saksalainen aksentti,
mies ruhtinaana risukossa,
rehtorina näissä päissä.

��
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Kutsu toveri tupaasi,
partasuinen ja pahanhajuinen,
halaile, kerää täit purkkiin,
puhkaise peräpukamat toipuvalta paralta.

Tee tuli seinän kylkeen,
mustuneet tapetit korventavat
ruokaisia rasvasieluja kypsäksi
kerralla ja käristäen.

Siellä on velimiesten
lysti köllötellä,
läpsiä aikaa kuoliaaksi 
kadunmiehen kolpakolla,
napsia pieniä siivekkäitä
suupaloiksi.

Voi veljeyttä,
saman kansan vastavoimien 
puserrusta iltahämyssä!
Riisut puvuntakkisi toiselle,
soudat vilun rujoutta vasten,
varrot ritarina
öistä ulvontaa,
tassutusta kulman takaa.
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Kummallista. Pää on tyhjä, vain kello tikit-
tää seinällä avaruuteen valuvia sekunteja. 

Ulkona on kevätyö ja sisällä puhelimet soivat 
lakkaamatta; sieltä ollaan kai tulossa.

Luulisi, että kahdenkymmenen vuoden 
jälkeen olisi oppinut, ei välttämättä ymmär-
tämään mutta ainakin hyväksymään toisten 
viat, mutta ei.

Nyt minä en mieti muiden murheita. 
Väkisinkin alan miettiä omiani. En kuiten-
kaan surullisesti tai epätoivon valtaamana, 
vaan objektiivisesti. Yritän katsoa niitä ulko-
puolelta kuin ne olisivat jonkun toisen. 

Äiti. Se, joka on tytön paras ystävä. Se, 
joka ymmärtää ja tukee. Se, joka käyttäytyy 
kuin ikäisensä, eikä kuin viisitoistavuotias jo-
ka aina ottaa yhden paukun liikaa.

Eilen illalla äiti letitti tukkani kun kat-
soimme yhdessä Simpsoneita. Tuntui hyvältä, 
turvalliselta. 

”Ties kuinka monta kertaa tätäkin tuk-

kaa on saanut laittaa”, hän naurahti lettiä ki-
ristäessään. Minä istuin lattialla täsmälleen 
samassa asennossa kuin kymmenen vuotta 
sitten. Mutta se oli aina torstaisin. Torstai oli 
hyvä päivä, saunapäivä. Torstaina sitä halusi 
vielä upota hetkeksi arkeen, vaikka sen äksyi-
lyt ja työstressi olivatkin ärsyttäviä. Kuitenkin 
kun tiesi, mitä tulisi huomenna, torstai tuntui 
maailman parhaalta ratkaisulta.

Perjantai ja aikuisten ansaittu viikon-
loppu. Perjantai ja minä ala-asteen diskossa 
yhdeksään asti. Sitten kotiin todistamaan hy-
vin onnistuneita aloitteluita. Veli lapsenvah-
diksi ja oma suunta Mäelle. Levotonta, yksi-
näistä unta pilkkuun asti, sitten kompurointia 
ja riitelyä. 

Ihan turha edes toivoa sellaista, että ne 
kuvat jotenkin ajan kanssa haalistuisivat verk-
kokalvoilta pois. Päinvastoin, juuri ne säilyvät 
kaikista kirkkaimpina. Toinen itkee ikkunassa 
verta vuotava naarmu kaulassa, toinen makaa 
ja raivoaa keittiön lattialla.

Muisti, joka kaikesta yrityksestä huo-
limatta pysyy kirkkaana. Muisti, jonka uu-
menissa väijyvät eräätkin syksyiset yöt kun 
minä olen paennut kotoani keinumaan.

Yhtäkkiä kaikki tuntuu kovin pieneltä. 
Kaikki itkuni, huutoni, suruni, ihan kaikki 
ikävä tuntuu aivan mitättömältä. Vaikka nyt 
on aamuyö ja kello huutaa avaruuteen katoa-
via sekunteja kuin hengen hädässä, minä en 
jaksa välittää.  Minulla on kaksi vaihtoehtoa. 
Joko tungen korvatulpat niin syvälle päähäni, 
ettei niitä saa sieltä ikinä pois ja menen nuk-
kumaan enkä herää koskaan, tai sitten odotan 
pari tuntia ja hyppään ensimmäiseen bussiin 
joka kohdille osuu.

”Have you ever seen the rain?” kysyy mi-
nulta CCR kun olen matkalla jonnekin lau-
antaiaamuna. Nyt ei varsinaisesti siltä tunnu, 
aurinko paistaa niin että uskaltauduin lähte-
mään ulos ilman takkia. Helsingin tyhjät ka-
dut vilistävät silmieni alla: Hämeentie, Lin-
jat, Helsinginkatu. Kävelen Töölönlahdelle 
saakka ja rakastun kaupunkiini yhä uudelleen. 
Kuinka joku tällaisena päivänä, tässä kaupun-
gissa voisikaan olla onneton?

Nyt minä istahdan penkille ja katselen 
sorsia. Pikkutyttö on isoäitinsä kanssa ruok-

KevätretKellä

Anna Hiekkataipale
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kimassa niitä. He heittelevät iloisina pullan-
paloja mereen. Olen niin uppoutunut tuon 
riemukkaan parivaljakon touhuihin, etten 
edes huomaa Häntä.

Hän istuutuu rauhallisesti viereeni ja 
katselee minua. Hän yskäisee hiljaa ja minä 
havahdun. Otan kuulokkeet korviltani, tu-
hat ajatusta vilistää pääni läpi, mutta en saa 
otetta yhdestäkään. En saa edes suutani auki, 
niin yllättynyt olen Hänen näkemisestään. 
Me olemme viimeksi tavanneet joka paikas-
sa: bussissa aamuruuhkassa, jäätelökioskin 
jonossa, Tuomiokirkon portailla. Nyt olen 
ensimmäistä kertaa niin lähellä Häntä, että 
näen selkeästi Hänen kasvonpiirteensä. Ki-
haraisen tummanruskean tukan alta välkky-
vät vakavat, ruskeat silmät. Nenä on suora ja 
täydellisen kokoinen. Huulet ovat muhkeat ja 
kaarevat. Poskessa näkyy hymykuopan paikka. 
Hän katsoo minua vakavana ja tekee selvästi 
samanlaista mittausta kuin minä. 

Mahani kiljahtaa kahden päivän syö-
mättömyyden vuoksi. Hän ojentaa minulle 
kassistaan omenan.

Mutustan sen hiljaisuuden vallassa. Läh-
demme kävelemään kohti keskustaa.

– Mikä sinun nimesi on? kysyn kun en 
enää uteliaisuudeltani malta olla hiljaa.

– Jim, Hän vastaa.
– Jim niin kuin Carrey? minä kysyn ja 

hymyilen vähän.
– Jim niin kuin Morrison, Hän vastaa.
Nyt rohkaistun ja pysähdyn katsomaan 

Häntä suoraan silmiin enkä sen jälkeen uskal-
la sanoa enää mitään. Kurotan koskettamaan 
hänen tukkaansa tunteakseni, onko se todel-
linen.

Tämä ei ole totta, tämä ei ole valhetta. 
Tämä hetki jää vaivoin minun mieleeni eikä 
kenenkään muun koska kukaan ei tätä näe 
vaikka katu on jo alkanut täyttyä ihmisistä. 

”Niin ovat toiset meistä laivoja”, ajatte-
len ja istun Suomenlinnan lautassa. Lokkien 
huutaessa mieleeni palaavat yläasteen kevät-
retket. Pojat heittelivät evässämpylänsä lo-
keille jotka joutuivat ekstaasiin helpon ruuan 
määrästä.

 Kävelen mukulakiveä pitkin vanhoihin 
luoliin, hihkun ilmaan ja tuuli vastaa minulle. 

Kävelen siltaa pitkin toiselle puolel-
le ja istahdan nurmikolle. Tässä olen ollut 
joskus. Joskus pienenä. Olimme piknikil-
lä ja laitoimme mehulasit kenkiin jotta ne 
pysyisivät pystyssä.

Ostimme kioskista jäätelöä. Nyt toi-
set ovat unohtaneet, toinen puoli ikään 
kuin vaihtanut leiriä. Kai se on ihan hyvä 
niin.

Otan lautan takaisin ja katselen au-
ringonpaisteeseen. Nyt vasta huomaan, 
että minulla ei ole ollenkaan kenkiä. Se 
tuntuu itsestään selvältä, jalkoja ei ole pa-
lellut koko päivänä. Hyppelehdin pitkin 
kauppatoria ja pihistän torikojusta pork-
kanan ja postikortin. Jostain löytyy kynä 
ja alan raapustaa päässäni soivaa Jefferson 
Airplanen biisiä.
”One pill makes you larger 
And one pill makes you small,  
And the ones that mother gives you 
Don’t do anything at all.”

Muuta en saa aikaiseksi. Ohitseni kä-
velee joukko teinejä ja kuulen yhden kuis-
kaavan liioitellun kovaa: – Kellismatskua.

Naurahdan itsekseni. Jos Helsingissä 
haluaa olla hullu, tie vie kolmosen sporalla 
Eläintarhalle. Sen jos minkä olen oppinut 
viime vuosien aikana kun toinen puoli ys-
tävistäni on leijaillut laitoskierteessä.

Tiedän, että tämä on minun viimei-
nen auroraton päiväni. Ihan muutaman 
tunnin sisään vanhempani heräävät kra-
pulaisesta horroksestaan ja alkavat soitella 
perääni. Minusta laitetaan haku päälle ja 
partio perään. Tuttu juttu.

Oikaisen jalkani Tuomiokirkon por-
taille, se tuntuu hyvältä. Turistit napsivat 
valokuvia ja minä yritän näyttää edustaval-
ta suomalaiselta. Katselen vielä Helsingin 
eteen levittäytyvää merta ja ruotsinlaivoja. 
Tunnit huojuvat pois, väki vähenee.

Kirkon kellot alkavat lyödä kuutta ja 
tuttu, mustatukkainen hoitaja Marc istuu-
tuu viereeni.

– Would you like to boogie? hän ky-
syy.

Minä nyökkään ja tanssin kuin vii-
meistä päivää. 
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Kir si Tuohela
Huhtikuun tekstit
Kolmen naisen koettu 
ja kirjoitettu melan-
kolia 1870–1900

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen naiskirjai-
lijan kirjallista tuotantoa melankolian ilmaisuina 
ja analyyseinä. Tekstejä ja niiden kirjoittajia ym-
päröivät ajan kulttuuriset puhetavat realismin 
totuudenjanosta naturalismin raakaan suoruu-
teen ja dekadenssin pessimismiin. 29,–

Äänekäs kevät
Ekokriittinen 
kirjallisuudentutkimus
Toimittaneet Toni Lahti-
nen ja Markku Lehtimäki

Ensimmäinen suomenkielinen teos ekokriitti-
sestä kirjallisuudentutkimuksesta ja sen metodo-
logiasta pureutuu tutkimussuunnan keskeisiin 
kysymyksiin, kuten ekokritiikin ja ekokriittisen 
tulkinnan määrittelyyn, estetiikan ja etiikan 
ongelmiin, luonnon sukupuolittumiseen sekä 
kielen ja luonnon suhteeseen. 24,–

T U L O S S A

Joel Lehtonen
Esipuhe Lasse Koskela

Sorron lapset, 
Punainen mies

Suuri yhteiskunnallinen kaksoisromaani Sorron 
lapset (1923) ja Punainen mies (1925) on tut-
kielma vuoden 1918 aattovuosista ja kansalais-
sotaan johtaneesta kehityksestä. Niteessä on 
myös valikoima aikalaisarvosteluja. 15,–
• Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita •

Tyyni Tuulio
Nuoruusajan kirjeen-
vaihtoa
Toimittanut 
Irma Koskinen

Kirjailija ja suomentaja Tyyni Tuulion nuoruus-
ajan kirjeenvaihto tarjoaa mainion kurkistus-
kulman 1900-luvun alun maailmaan. Raikkaat 
kirjeet kertovat Tyynin lapsuusajasta, opiskeluis-
ta Pariisissa sekä kihlausajasta Oiva Tallgrenin 
kanssa. 36,–


