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Muistot ovat kuin tallenteita kovalevyllä. Voimme lähes rajattomasti palata jo-
honkin menneisyyden kohtaan, joka on ollut erityinen ja koskettanut. Huo-

maan itse kevään tultua matkaavani yhä useammin lapsuuden keväisiin hetkiin. 
Muistan hetkiä pihaleikeistä ja hurjista mäenlaskuista. Päivät olivat täynnä iloa 
ja neppiautoja ja Afrikan tähteä. Muistan, kuinka aurinko paistoi, ja äidin silmän 
välttäessä viiletin pikkukengät jalassa pitkin kuralammikoita.

Mutta, mitä jos muistoista ja menneestä tulee taakka? Ihmissuhteen päätyt-
tyä on aluksi hankala päästää irti menneestä – muistokirjan kansia ei osaa laittaa 
kiinni. Ajan myötä muistot hämärtyvät. Sanonta, aika kultaa muistot, osoittaa 
ajan armeliaisuuden. Joel Haahtelan romaaneissa muistot ovat tärkeitä, kipeitä-
kin kohtia kirjojen henkilöille. Haahtela kertoo haastattelussa, kuinka teostensa 
henkilöt ovat menettäneet jotain tärkeää elämässään, ja matka omaan mennei-
syyteen on keino palautua eheäksi. Haahtela paljastaa myös haastattelussa uuden 
romaaninsa syntyprosessin. 

Haahtelan tuore romaani Katoamispiste osoittaa, kuinka menneisyyteen voi 
myös kadottaa itsensä. Noora Sällström ruotii, miten Haahtelan uusin teos on-
nistuu yhdistämään faktan ja fiktion kertojan kohdatessa Raija Siekkisen teosten 
maailman. Haahtelan romaani on yhdistelmä avainromaania ja mysteeriä. 

Anne Sämpi, Eveliina Rämö ja Erika Laamanen tarttuvat runoteoksiin. 
Kristiina Wallinin runokokoelmassa Jalankantama hyödynnetään runoudelle pe-
rinteistä matkan metaforaa raikkaalla tavalla. Sanna Karlström pohtii julmal-
lakin tavalla rakkauden olemusta Harry Harlow’n rakkauselämissä. Uudenlaista, 
kokeilevaa runoutta edustava Harry Salmenniemen uusin Texas, sakset vie luki-
jansa jännittävälle ja mahdottomaltakin tuntuvalle retkelle.

Työelämäosiossa tapasimme tuoreen tohtorikoulutettava Antti Ahmalan, jo-
ka kertoo omasta urapolustaan. Antti antoi myös vinkkejä kirjallisuudentutkijan 
ammatista kiinnostuneille. Eveliina Laurilan kolumnissa taas kohdataan sitkeän 
kirjallisuudenopiskelijan vaivainenkin arki työrintamalla.

Sanaleikkiä ja suoranaista anarkiaa tarjoilee venäläisen lastenkirjailija Grigo-
ri Osterin uutukainen Huviksi ja haitaksi. Anni Lappelan kritiikki tuo lukijan 
käyttöön Osterin oivallisia neuvoja. Esikoisromaanissa Kiimakangas Pekka Man-
ninen palaa 20-luvun lakeuksille ja Tiia Tikkanen kertoo millä tavalla.

Kirjallisuuslehti ei olisi aito kulttuurilehti ilman sanoja muista taiteenmuodois-
ta. Tässä numerossa Anna Tomi vaikuttui Susanna Majurin valokuvanäyttelystä 
Vedentutkijan tytär. Venla Rossin valokuvat tallentavat hetkien ja paikkojen tun-
nelmia. Sanoilla ja kuvilla voi lumota, ja lumoutua, ja tehdä matkoja mahdotto-
maan. v

PääKirjoitus

Tuija Lappalainen

MatKa  
Muistoihin
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Tapaan kirjailija Joel Haahtelan Bule-
vardin kulmauksen kahvilassa. Ulkona 

sataa maaliskuun ja kevään ensimmäisiä 
matkaa hidastavia räntähiutaleita, mut-
ta kohtelias kirjailija saapuu täsmällisen 
ajoissa kahvilan lämpöön. Haahtelalla on 
syytä leppoisaan oloon: uusin teos Kato-
amispiste ilmestyi alkuvuodesta. Romaani 
on lajityypiltään hieman erilaisempi kuin 
hänen aikaisemmat romaaninsa.

Haahtela selaa pöydälle asetettuja  
Käkriäisiä, ja aloitamme keskustelun, mitä 
kaikkea hänen romaaniensa taakse oikein 
kätkeytyykään. Haahtela on tottunut ja 
analyyttinen puhuja. Hän kertoo pohdis-
kelevaan sävyyn kirjailijuudestaan ja me-

lankolisten henkilöhahmojensa taustoista. 
Lääkärinäkin työskentelevä Haahtela 

on julkaissut seitsemän romaania, joista 
toinen romaani Elena (2003) ansioitiin 
Finlandia-palkintoehdokkuudella. Mui-
takin tunnustuksia ja palkintoja on tul-
lut. Haahtela on kotoisin Itä-Suomesta, 
vanhan tuberkuloosiparantolan ympäril-
le rakennetusta kylästä, Tiuruniemestä. 
Haahtela on omistanut toisen romaaninsa 
Naiset katsovat vastavaloon (2000) lapsuu-
denkylälleen. ”Lapsuudenmaisema oli niin 
voimakas, ja on vaikuttanut paljon elämää-
ni ja ajatteluuni. Näen vieläkin unia, joissa 
palaan siihen ympäristöön ja taloon, missä 
asuimme.”

haastattelu

EhEyttäviEn  
tarinoidEn  
ja kuviEn  

lumo

 
 

KirjoittaMisesta haltioitunut joel 
haahtela insPiroituu valoKuvista ja 

MaalauKsista ja Mieltyi uusiMMan  
roMaanin Myötä salaPoliisin tehtäviin. 

Teksti: Tuija Lappalainen
Haahtelan kuva:  
Otava / Jukka Mykkänen





6

KirjoittaMisen luMo

Haahtelan kirjailijuuden voi sanoa synty-
neen kirjoittamisesta haltioitumisen het-
kellä. Haahtela kirjoitti parikymppisenä ko-
lumneja taiteesta isänsä päätoimittamaan 
lääketieteelliseen julkaisuun, ja kiinnostus 
kirjoittamiseen heräsi. ”En ollut kuiten-
kaan fiktiota kirjoittanut. Opiskeluaikana 
Tampereen yliopistossa oli kavereita, jotka 
lukivat ja kirjoittivat, ja silloin innostuin 
kokeilemaan fiktion kirjoittamista. Kävin 
myös Euroopan matkalla Kieslowskin 
elokuvien innostamana, ja sen jälkeen jo-
tenkin löysin kirjoittamisen. En tiedä voi-
siko sitä kuvailla valaistumiseksi. Olin hal-
tioitunut fiktion kirjoittamisesta. Kirjoitin 
ensimmäiset fiktiiviset novellini, ja syntyi 
mahtava tunne, kun ymmärsin, mitä kir-
joittamisella voi ilmaista, ja minkälaisen 
maailman voi luoda. Kirjoittaminen vei 
minut aivan täysin mennessään.” 

Lääkärin ja 
kirjailijan am-
matin yhdistä-
mistä on hel-
pottanut se, 
että kirjailijan 
”moodiin” ja 
tarinan alkuun 
pääseminen ei 
ole koskaan 
ollut vaikeaa 
Haahtela l le . 
”Kirjoittami-
seni on aika 
kuvallista, ja 
siinä olevaan tunnelmaan on usein helppo 
päästä mukaan ja toisaalta nopeasti pois.” 
Haahtela näkee, että psykiatrin ja kirjaili-
jan ammatit ovat lähellä toisiaan ja antavat 
toisilleen paljon. ”Kuulee kaikenlaisia elä-
mäntarinoita, joista saa suhteellisuutta ja 
perspektiiviä. Sekä miten ihmiset tulkitse-
vat todellisuutta ja muistojaan ja miten ne 
muuttuvat. Ne kaikki vaikuttavat tapaan, 
miten kirjoitan.”   

Kirjallisista esikuvistaan Haahtela mai-
nitsee kirjailijoita, joilla on vahva oma ääni 
ja jotka luovat omanlaisensa maailman. 
”Ne joilla on vangitseva kieli kiehtovat mi-
nua. Amerikkalainen impressionisti James 
Salter on ollut pitkäaikainen esikuva ja 

ranskalainen Patrick Modiano. Läheisek-
si koen myös Orhan Pamukin Muita vä-
rejä, joka on lohduttava.” Kuten Haahte-
lan romaanit, myös Pamukin teokset ovat 
jollain tapaa melankolisia. ”Olen kokenut, 
että Pamuk iloitsee omasta melankolias-
taan.” Kotimaisista kirjailijoista Haahte-
la mainitsee Raija Siekkisen ja Hannu 
Väisäsen, ”jolla on niin omanlaisensa, 
kekseliäs ja oivaltava kieli, sekä maalari-
tausta, ja siihen yhdistyvä tapa hahmottaa 
maailmaa eri tavalla.” 

tarinan ja Kielen liitto

Haahtela kertoo kirjoittavansa paljon teks-
tiä, joista osa päätyy suoraan pöytälaatik-
koon. ”Ensin pitää löytää hyvä tarina, ja 
siihen tarinaan täytyy löytyä kieli. Näiden 
kahden asian täytyy olla tarkkaan mietitty, 
jotta kokonaisuus onnistuu”, hän kertoo. 
”Tarinan täytyy olla todella tarpeeksi it-

seäni innostava ja 
monisyinen, jot-
ta uppoudun sen 
kirjoittamiseen. 
Ajattelen myös, 
että jos itse in-
nostun tarinasta, 
muutkin innos-
tuvat siitä. Sitten 
täytyy vahvan si-
säisen maailman 
hahmottua.”

H a a h t e l a 
kertoo olevansa 
usein kärsimätön 

kypsyttelemään tarinaa tarpeeksi pitkään 
mielessä, vaikka mieli tekisi ryhtyä nope-
asti kirjoittamaan. ”Olen vuosien varrella 
oppinut, että kun tarpeeksi kauan mietis-
kelen ja suunnittelen tarinaa, itse kirjoi-
tustyö tulee sen jälkeen nopeasti. Esimer-
kiksi Katoamispisteen kirjoittamiseen meni 
pari kolme kuukautta.” 

Kirjoittaminen ei tietysti ole yhtä 
flow’ta ammattilaisellekaan koko ajan. 
Aluksi tekstiä syntyy helposti kymmeniä 
liuskoja, sen jälkeen prosessi hidastuu ja 
vaikeutuu. Loppu syntyy kuitenkin helpos-
ti, kunhan vaikeuksista selviää. ”Pidän tär-
keänä kertojan ja päähenkilön mielentilan 
kuvaamista. Ja oikeastaan ideana on, että 

“runojen KirjoittaMista 
olen josKus Miettinyt, 

Mutta Kyllä Minua  
eniten Kiehtoo roMaani  

ja niMenoMaan se  
roMaanin Prosessin  

hitaus.” 



kaikki kappaleet, tapahtui niissä vaikka 
maisemankuvausta, kuvaisivat aina pää-
henkilön mielentilaa”, Haahtela selventää.

Haahtelan viehätys kieleen näkyy hä-
nen omissa teoksissaan, joissa kieli on 
paikoitellen tiivistä ja lähenee proosaru-
noutta. Löytyykö pöytälaatikosta ken-
ties muuta kaunokirjallisuuden lajia kuin 
proosaa? Ei löydy. ”Runojen kirjoittamista 
olen joskus miettinyt, mutta kyllä minua 
eniten kiehtoo romaani ja nimenomaan 
se romaanin prosessin hitaus. Romaani 
elää mielessä pitkään ikään kuin pelinä. 
Siihen voi yhdistellä kaikenlaisia maail-
massa vastaantulevia asioita. Se on hauska 
ja mieluisin tapa työskennellä”, Haahtela 
pohtii. ”Novellien tapa aina aloittaa ja lo-
pettaa uusi tarina tuntuu raskaammalta, ja 
runojen kirjoittaminen on taas niin oma 
maailmansa.” 

yKsityisen tilan KuvauKsia

Lähes kaikkia Haahtelan romaanien ker-
tojia yhdistää melankolisuus. ”Useat kir-

jani lähtevät menetyksen kokemuksesta. 
Kertoja on menettänyt jotain elämässään 
ja on kirjan alussa menetyksen sysäämänä 
siirtynyt arkitodellisuudesta oman yksityi-
seen maailmaan, jossa asiat, kuten muistot 
ja aika, alkavat näyttäytyä vähän erilaisina. 
Kuvailisin viimeisimpiä romaanejani yksi-
tyisen tilan kuvauksiksi.” 

Haahtelan henkilöt ajautuvat mene-
tyksen vuoksi usein jonkinlaisen pakko-
mielteen valtaan. Voiko tätä vieraantu-
neisuutta arkitodellisuudesta pitää myös 
kantaaottavana kuvauksena meidän ajas-
tamme? Haahtela pohtii hetken. ”Teosteni 
henkilöille on ollut alusta pitäen keskeise-
nä ongelmana toistensa ohi katsominen ja 
puhuminen ja vaikeus kohdata toisia. Sen 
voisi ajatella olevan nykymaailmassa aika 
tavallinen ilmiö, jota ehkä myös kuvaan.”

”Ajattelen sitä kautta, että nykyihmi-
selle saattaisi tehdä hyvää kaoottisessa ja 
monimutkaisessa maailmassa tietynlainen 
hitaus ja pysähtyminen, mitä nämä kirjan 
henkilöt tekevätkin. Sen voisi nähdä kom-
menttina, että olisi hyvä hakeutua sellai-

Kuva: Venla Rossi



8

seen yksityiseen tilaan, jossa asiat nähdään 
vähän eri tavalla”, Haahtela kertoo.

Kirjailija Kirjassa

Haahtelan uusimman romaanin yhtenä 
päähahmona voi pitää vuonna 2004 kuol-
lutta kirjailija Raija Siekkistä. Miksi juu-
ri hän päätyi romaaniin? ”Olen ihaillut 
Raijan kirjoittamista, ja hänen novellin-
sa ovat olleet kuin hyviä ystäviä vuosien 
varrella. Ja koen paljon samankaltaisuutta 
Raija Siekkisen kirjoittamisessa ja omassa 
kirjoittamisessa: tyylittely, vihjaileva kir-
joittaminen, arvoituksellisuus, epäsuora 
ilmaisu sekä surun motiivi. Siekkisellä on 
hyvin vahva melankolian juonne, jonka 
tunnistan omis-
sa kirjoissani”, 
Haahtela kertoo.

Haahtela luki 
Siekkisen koot-
tuja novelleja, 
ja mietiskeli hä-
nen elämää ja 
traagista, tuli-
palossa tapahtu-
nutta kuolemaa. 
”Aloin ottaa 
selvää Raijan 
elämästä, mutta 
en oikein saanut 
mitään tietoa. 
Samalla heräsi 
ajatus tehdä tutkimustyötä, ja ehkä kir-
joittaa siitä myös romaani. Se tuntui yht-
äkkiä hirvittävän jännittävältä ajatukselta 
kirjoittaa oikeasti eläneestä ihmisestä, ja 
se tuntui täysin toiselta tutkimustyöltä ja 
lähestymistavalta”, Haahtela selvittää ro-
maanin idean syntyprosessia. 

Haahtela vertaa tässä kohdin itseään 
romaaniensa kertojiin, jotka omissa yksi-
tyisissä maailmoissaankin tekevät rohkei-
ta tekoja ja tarttuvat tilaisuuksiin. ”Ehkä 
omassa elämässänikin tällaisen tutkimus-
työn tekeminen oli rohkea teko itseltäni 
ja tuntui jännittävältä.” Haahtelan ja 
Siekkisen yhteinen kustannustoimittaja 
Otavalla piti romaanin ideaa loistava-
na, ja Haahtela päätyi lopulta tekemään 
Siekkisen asuinpaikalle Kotkaan salapo-
liisintyötä. Hän esimerkiksi haastatteli 

ihmisiä, jotka tunsivat kuolleen kirjaili-
jan. ”Miellyin salapoliisintyöhön. Se oli 
kivaa vastapainoa sille, että vaan keksii 
asioita omassa työhuoneessa”, Haahtela 
paljastaa. 

Itselle tärkeän ja arvostamansa kir-
jailijan elämästä kirjoittaminen oli myös 
haastavaa. ”Oli pelottava tunne, pystynkö 
kirjoittamaan kirjan, joka tekee oikeut-
ta romaanina ja kielellisesti, sillä Raijan 
tekstit ovat niin uskomattoman viimeis-
teltyjä ja hienosti kirjoitettuja”, Haahtela 
kertoo. ”Mutta aloin vihjailla ihmisille, 
että kirjoitan tällaista kirjaa, ja sitten oli 
pakko yrittää, koska en voinut pettää lu-
pauksiani”, Haahtela kertoo taktiikastaan 
nauraen. 

Haahtela kertoo, kuinka Raija Siek-
kisen oma elämä 
alkoi hahmottua 
hänen novel-
leistaan uudella 
tavalla. ”Mitä 
enemmän luin 
Raijan novelleja, 
sitä enemmän 
löysin sieltä jän-
niä yhteyksiä, 
ja tuntui, että 
hänen elämän-
kaarensa piirtyi 
esiin ihan uudel-
la tavalla hänen 
k i r j o i tu s t ensa 
kautta.” 

On pakko kysyä tässä vaiheessa, min-
kälainen on Katoamispisteen päähenki-
lön yhteys Joel Haahtelan omaan elä-
mään, sillä romaanin päähenkilö on hy-
vin Haahtelan kaltainen henkilö. Haah-
tela kertoo, että ratkaisu oli tavallaan 
tietoinen. ”Aikaisemmissakin kirjoissani 
on jäljitetty ihmisiä, ja nyt kun oikeassa 
elämässä jäljitän ihmistä, niin miksi pi-
täisi oikeastaan keksiä tarina, miksi en 
voisi kirjoittaa tapahtumaa sellaisenaan, 
mutta siirtäen sen fiktion muotoon. Se 
tuntui minusta hauskalta ja jännältä rat-
kaisulta. Aikaisemmin olen vältellyt täl-
laisia yhteyksiä omaan elämään. Minulle 
on aikaisemmin sanottu, että kirjoita nyt 
suuri lääkäriromaani tai vastaavaa, mut-
ta en ole halunnut koskea lääkäri-aihee-
seen. Nyt se tuntui luontevalta.”    

“luulen, että  
KirjoittaMinen  

lähtöKohdiltaanKin  
on tällaista  

Menetysten läPiKäyMistä, 
eräänlaista Kadotetun 

harMonian  
uudelleenlöytäMistä.” 
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KirjoittaMisen ja  
taiteen MerKitys

Haahtelan romaanien menetyksiä koke-
neet henkilöhahmot ovat säröisiä hahmoja, 
joilla on usein myös taiteilijatausta. Onko 
taide  sitten – ja erityisesti kirjoittaminen 
– keino selviytyä kriisistä? Ja mitä kirjoit-
taminen sitten merkitsee Joel Haahtelal-
le? ”Se on vaikeampi kysymys!” Haahtela 
naurahtaa. Hän lähtee etsimään vastausta 
kirjailijuutensa alkuvuosista. ”Kirjoitta-
misen aloittaminen parikymppisenä oli 
eräänlainen murroskohta lapsuuden ja 
aikuisuuden välillä. Koin, että lapsuuden-
maailma on taianomainen maailma, josta 
en halunnut päästää irti, ja olen kirjoitta-
malla jatkanut elämistä tässä maailmassa”, 
Haahtela miettii. 

”Luulen, että kirjoittaminen lähtökoh-
diltaankin on tällaista menetysten läpikäy-
mistä, eräänlaista kadotetun harmonian 
uudelleenlöytämistä. Ei välttämättä niin, 
että olisi ollut omassa elämässä täydellistä 
harmoniaa, vaan lähinnä idea jostain har-
moniasta. Ja kirjoittamalla yrittää aina löy-
tää sen”, Haahtela pohtii. ”Ajattelen, että 
samalla lailla kuin kirjojeni ihmiset ovat 
hauraita ja menettäneet jotain, he yrittävät 
palauttaa sen, jotta olisivat valmiita koh-
taamaan jonkun toisen ihmisen, ja hyväk-

symään oman itsensä.” 
Haahtela kertoo, että häntä on kiehto-

nut psykoanalyyttiset ajatukset luovuuden 
synnystä. ”Siinä on kyse siitä, että ihmiset 
voivat hetkeksi tavoittaa harmonian idean 
kokemalla vaikka esteettisen elämyksen, 
kuten lukemalla kirjan tai katsomalla maa-
lausta. Samalla syntyy tunne siitä, että on 
olemassa enemmän kuin mitä tässä todel-
lisuudessa on.”

Palaamme vielä hetkeksi inspiraatioon 
ja visuaalisuuteen. Itsekin maalausta har-
rastanut ja kuvataiteista intohimoisesti 
kiinnostunut Haahtela paljastaa, että va-
lokuvat ja maalaukset ovat tärkeitä tun-
nelman luojia.  ”Monen kirjan takana on 
jokin kuva. Voi sanoa, että esimerkiksi 
Elena-romaani perustuu tšekkiläisen Josef 
Sudekin valokuviin. Oikeanlainen valo-
kuva vie nopeasti kirjan tunnelmaan, tai 
kertoo jotain kirjan ytimestä.” 

Ennen kuin päästän kirjailijan lähte-
mään, kysyn mitä voimme seuraavaksi 
häneltä odottaa. ”Joitain tarinoita on taas 
mielessä. Minua kiehtoo 1800-luvun alun 
romanttiset maalaukset. Ehkäpä jotain 
niihin liittyvää on tiedossa”, Haahtela ra-
ottaa tulevaisuuden verhoa. Ennen katoa-
mistaan Helsingin vilinään sympaattinen 
kirjailija toivottaa hyvää kevään odotusta. 
v 

 
Haahtelan teokset:  
 
Kaksi kertaa kadonnut, 1999  
Naiset katsovat vastavaloon, 2000 
Tule risteykseen seitsemältä, 2002 
Elena, 2003 
Perhoskerääjä, 2006 
Lumipäiväkirja, 2008 
Katoamispiste, 2010



10

arvio

Joel Haahtelan seitsemäs romaani Kato-
amispiste (2010) on matka mysteeriin, 

joka edetessään kadottaa jälkensä. Arvoi-
tus lennähtää päähenkilön, helsinkiläisen 
miehen, kasvoille kuin märkä lehti, kun 
hän törmää sateenvarjonsa kanssa kamp-
pailevaan naiseen. Hän on ranskalainen 
Magda, joka etsii kadonnutta ex-miestään, 
Paulia. Miestä ja Suomea yhdistävät vain 
postikortti ja hänelle kuuluva Raija Siek-
kisen ranskankielinen käännös teoksesta 
Häiriö maisemassa. Mihin näistä lähtö-
kohdista voi päätyä? 

toisten jalanjäljillä

Haahtela hyödyntää aiemmista teoksis-
taan tuttuja teemoja: matka, mysteeri 
ja sattumanvaraisuus.  Perhoskerääjässä 
(2006) päähenkilö tutustuu tuntematto-
man vainajan päiväkirjoihin ja matkustaa 
tämän jalanjälkiä pitkin salaisuuksia ja-
noten. Elenassa (2003) taas ohimennen 
kohdattu nainen johtaa miespäähenkilön 
pakkomielteeseen. Katoamispisteessä ei 
kuitenkaan nyt ole kysymys erotiikasta tai 
rakkaudesta, joita on teoksessa melkeinpä 
pihdattu.

Katoamispisteessä kertoja-päähenkilö 
jättää oman elämänsä sivuun ja syven-
tyy tuosta vain tuntemattomien elämään. 
Moinen spontaanius olisi kaukaa haettua 
tosielämässä. Päähenkilön tarkoitusperät 
hämärtyvät äkkipimeiksi, kun hän Paulia 
jäljittäessään seuraa myös Raija Siekkisen 
elämän mutkikkaita polkuja. Niiden var-
rella oudossa tulipalossa kuollut kirjailija 
alkaa muodostua yhä tärkeämmäksi. 

Runsaasti tarjottu muistojen ja nyky-
hetken vuorottelu liukuu anttihyrymaiseen 
sulavuuteen.  Siekkisen elämää tutkies-
saan päähenkilö uppoaa välillä muistele-
maan välähdyksiä omasta elämästään. Jo-
kin nähty tuo mieleen häivähdyksen omaa 
menneisyyttä. Päättyneellä rakkaussuh-
teella on edelleen kyntensä miehen lihas-
sa. Arkisilta näyttävät muistot sisältävät 
lopulta niitä hetkiä, jolloin olisi voinut 
tehdä, sanoa tai katsoa toisin. 

toden ja fiKtion  
KerroKset

Mielenkiintoisinta antia on jatkuva fak-
tan ja fiktion limittyminen. ”Tasapainoi-

Kohti jotain 
vai jostain 
Pois?

joel haahtelan  
uusiMMassa roMaanissa 

toisen eläMään  
tunKeutuMinen voi  

olla tilaisuus  
unohtaa oMansa.

Teksti: Noora Sällström
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la on hetkien tavoittamisessa ja eläväs-
sä miljöiden kuvailussa. Hän kirjoittaa 
uskottavasti auki niitä silmänräpäyksiä, 
joiden aikana voi nähdä tulevaisuuden 

kulun.
Sa l a po l i i -

siromaaneil le 
ominainen jän-
nitys ja yksi-
tyiskohtaisuus 
ovat tyypillisiä 
myös Haah-

telalle. Ikävä kyllä jännitys ei koskaan 
laukea, vaan lopussa odottaa pettymys. 
Murhaajaa ei löydy, mutta murhatuksi 
paljastuu itse loppuratkaisu: tarinoiden 
kerroksisuus kairataan entistä syvemmäl-
le. Kohtasiko mies lopulta itsensä? Mah-
dollisuudet jäävät avoimiksi. v

lin jalkakäytävän reunalla kuin olisin kei-
nunut kahden maailman välillä; niin kuin 
kaikki suunnat olisivat olleet mahdollisia, 
mutta minä vain en osaisi päättää halu-
sinko kohti jotain 
vai jostain pois.” 
Sama horjumi-
nen hiertää myös 
faktan ja fiktion 
välejä. Raija Siek-
kinen oli tunnettu 
kirjailija, joka oi-
keasti menehtyi kuvatulla tavalla. Siek-
kisen mukaan ottaminen toimii kunni-
anosoituksena. Innostus hänen tekstiensä 
lukemiseen voi tarttua. 

Haahtelaa ja päähenkilöä yhdistävät 
ikä, lääkärinammatti ja kirjailijuus. To-
den ja keksityn sulava sekoitus tulee il-
meiseksi viimeistään päähenkilön tuskail-
lessa kirjoittamisen vaikeutta. Tosielämä 
ja keksitty kerrostuvat häivyttäen samalla 
rajapintojaan. Parhaimmillaan Haahte-

Joel Haahtela: Katoamispiste.
Romaani, 160 s.
Otava, 2010.

tosieläMä ja KeKsitty 
Kerrostuvat häivyttäen 
saMalla rajaPintojaan.

Nuoren Voiman Liiton keväässä tapahtuu!

19.3.  Helsinki Poetry Jam -klubi
 Cafe Mascot, vapaa pääsy

24.3. Runoputous - runoja vuodelta 2009
 Runousnumeron debytantit sekä runoi-
  lijat Sanna Karlström, Tiina Lehikoinen
 Lauri Otonkoski ja Ilpo Tiihonen
 Ravintola Belly, vapaa pääsy

14.4. ERK-klubi: Pohjoinen!
 Runoilijat Olli Heikkonen
 Anne Hänninen ja Olli Sinivaara
 Ravintola Belly, vapaa pääsy

16.4. Helsinki Poetry Jam -klubi
 Cafe Mascot, vapaa pääsy

17.4. Skandinaavinen runoklubi
 Esiintymässä runoilijoita Suomesta,   
 Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta
 Ravintola Laulumiehet, vapaa pääsy

20.4. Prosak
Päivi Alasalmi & Juhani Känkänen
Ravintola Dubrovnik, vapaa pääsy

4.5. Otto Mannis -klubi
Ravintola Belly, vapaa pääsy

18.5. Prosak
Tuomas Kyrö ja Gerry Birgit Ilvesheimo
Ravintola Dubrovnik, vapaa pääsy

21.5. Helsinki Poetry Jam -klubi
Cafe Mascot, vapaa pääsy

Muista myös Runokuu-festivaali
26.8.-1.9.2010

Sydämellisesti tervetuloa!

www.nuorenvoimanliitto.fi
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Kristiina Wallinin kolmas runokoko-
elma Jalankantama kävelee runoilijan 

aikaisempien runokokoelmien jalanjäljillä. 
Kriitikot ovat löytäneet Wallinin aiemmis-
ta kokoelmista, Ken-
gitetyn eläimen jäljet 
(2005) ja Murtuneista 
luista (2007), tytön ja 
naisen sekä myyttisen 
kerronnan. Uusin ko-
koelma kertoo myös 
naisista, mutta nyt ai-
heena on matka. Mat-
ka on metaforana ku-
lunut, mutta Wallinin 
runokokoelma ei juutu 
kliseisiin. Matka näkyy 
niin runokokoelman 
rakenteessa kuin tunnelmassakin. Runon 
puhuja kehittyy teoksen edetessä, lopussa 
hän on viisaampi. 

Kuinka pitkä on jalankantama? Jalan-
kantama viittaa ihmisen itsenäisyyteen, 

riippumattomuuteen muista. Jalankanta-
ma on ihmisen omin avuin tekemä mat-
ka, ilman kulkuvälineitä. Runon puhuja 
matkaa monella tasolla: hän matkustaa 

muistoissa, kaupun-
gin kaduilla. Muistot 
ovat kerrostumia kar-
tassa, joka päivittyy 
kokoajan. Puhuja toi-
voo, ettei matka päät-
tyisi koskaan: ”Piirsin 
kartan. Reitti alkaa, 
mutta ei pääty. Pääte-
pysäkkejä ei ole, kisko-
tehtaassa valmistetaan 
lisää kiskoja. Valehte-
len muitakin lohdutuk-
sia, kermajäätelöä.” 

Runokokoelman maailmassa jalankanta-
ma on matka, jonka ihminen kulkee elä-
essään. Otamme vain muutamia hapa-
roivia askeleita, enemmän tai vähemmän 
mietittyjä, jonka jälkeen katoamme. Vain 

arvio

Teksti: Anne Sämpi

min avuin tehty  
matka kasvattaa 

otaMMe vain  
MuutaMia haParoivia 
asKeleita, eneMMän 

tai väheMMän  
Mietittyjä, jonKa  

jälKeen KatoaMMe. 
vain (jalan)jälKi jää.

Kristiina Wallin vie luKijansa erilaisille 
MatKoille, Kertoo MatKatovereista,  

eiKä Paluu oleKaan PelKästään iKävää.
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(jalan)jälki jää.
Matkan alus-

sa runon puhuja 
tuntee olevansa 
eksyksissä, jumis-
sa rooleissa, joi-
hin hänen olete-
taan sopeutuvan. 
Hän toivoisi, että 
joku antaisi mer-
kityksen ympäröi-
välle maailmalle, 
koppakuoriaisen 
kanssa leikkivälle 
tytölle, välimat-
koille, kosketuk-
sille. Mutta: ”to-
dellisuutta / mää-
rittelevät merkit 
ovat toisenlaisia, 
eivät ne löydä / 
kauneuden ja su-
run yhteistä ydintä 
/ jossa voi nähdä / 
lapsen kasvot ja 
vanhuksen ajan la-
veeraaman ihon”. 
Hänelle ei ole 
ehtinyt muodos-
tua muistijälkiä, 
kaikki eteentuleva 
on uutta.

Matkan ede-
tessä runon puhuja pakenee todellisuutta. 
Hän näkee kaupungin täynnä kartoitta-
mattomia alueita, näkymättömiä asioita 
kuten tunteita ja ajatuksia. Puhuja ei halua 
palata entiseen, sillä se merkitsisi arkea ja 
toistuvuutta. ”Jos palaan, minun on uskot-
tava, että todellisuuden rajat ovat / tarkat 
ikään kuin aistien kirjoittama runo olisi jota-
kin muuta kuin alati jatkuva liike.”

Runon puhuja kertoo myös kanssa-
matkustajistaan. He ovat kovia kokeneita 
naisia, jotka ovat taistelleet rakkaudetto-
muutta ja tunteettomuutta vastaan. Nai-
sia, joita ei ole aikanaan – tai vieläkään 
– ymmärretty. Runoissa kerrotaan muun 
muassa Marie Curiesta ja Ebba Lucia 
Guldfotista, joka esiintyi jo Wallinin edel-
lisessä runokokoelmassa.

Matka ei ole vain uusia kokemuksia ja 
eteenpäinmenoa. Runon puhuja muistelee 
lapsuuttaan, mutta mitä kaikkea ihminen 

lopulta voi muistaa? Runoissa kuvaillaan 
valokuvia, tilanteita, joita puhuja ei muis-
ta, mutta kuvittelee muistavansa. Onhan 
muistosta kuitenkin dokumentti jäljellä. 

Joskus matkankin on päätyttävä, on 
suunnattava katse paluuseen. Runon pu-
huja pakkaa kokemuksiaan ja lähettää ne 
postissa, muistelee kotiaan. Hänen kotinsa 
on kylmä ja pimeä, mutta silti erityinen; 
koti on aina koti. Paluun jälkeen runon 
puhuja pohtii matkojaan. Hän päätyy 
ajatukseen, että koskaan ei kannata pala-
ta kokonaan. On jäätävä merenrantaan, 
matkan varrelle. Viimeinen runo muistut-
taa vaatimattomasti alareunasta, että kiire 
on turhaa: ”On vain vähän velvollisuuksia: 
jättää kaunis jälki / poimia vedestä kivi.” v   

Kristiina Wallin: Jalankantama
Runokokoelma, 86 s.
Tammi 2009
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arvio

Suomen valokuvataiteen museossa tou-
kokuuhun asti esillä oleva näyttely Ve-

dentutkijan tytär marssittaa esiin joukon 
värikylläisiä kuvia, jotka ensivaikutelman 
vastaisesti puhuvat ennemmin hauraudes-
ta kuin kauneudesta.  Muotikuvastosta ja 
poptaiteesta tuttu estetiikka taipuu Su-
sanna Majurin valokuvissa vieraantunei-
suuden ja sairauden kuviksi. 

Makeiden pintojen ja surrealististen 
ympäristöjen lisäksi kuvia yhdistävät hah-

mojen kysymyksiä herättävä asemointi. 
Kuvien enemmistö rakentuu yksinäisen 
hahmon ja ympäristön suhteen varaan. 
Elottomuutta heijastelevat vartalonasen-
not saavat ihmisen sulautumaan ympäris-
töön, minkä vaikutelmaa värit tukevat. 

Punaisessa mekossaan kahlaava tyttö 
on harmaan maiseman keskellä samanlai-
nen huutomerkki kuin yksinäinen puna-
valkoinen majakka, jota hän tavoittelee. 
Kuva tuo kuitenkin esiin himmeän toivon: 

Teksti: Anna Tomi
Kuvat: Susanna Majuri

Pintojen ja 
    rajojen leikkiä

KirKKaita värejä, Kauniita vaatteita  
ja eteerisiä naishahMoja;  
siinäPä uniiKKi Kattaus.  

Mutta MiKsi sitten susanna Majurin  
valoKuvat ovat niin Kovin vaiKuttavia?
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ihminen on osa ympäristöään jopa olles-
saan kipeimmin yksin.  Kuvat käsittelevät-
kin sitä, miten sulautuminen ja erillisyys 
ovat saman ilmiön eri puolia.  Kasvoja 
ei kuvissa juuri nähdä: jos hahmo ei ole 
kääntynyt pois päin katsojasta, peittyvät 
kasvot hiuksiin tai virtaavan veden vääris-
täviin pyörteisiin.  

Vesi on Majurin kuvia hallitseva ele-
mentti, johon tiivistyvät todellisuuden 
luonteen, subjektiuden ja rajojen tematii-
kat. Kuvissa on paljon liikettä, mutta sen 
suunnasta ei pääse selvyyteen. Kuvat ovat 
tunnelmaltaan staattisia niissäkin tapa-
uksissa, joissa liike on yksiselitteisempää; 
värimaailma ja asettelu synnyttävät sarjan 
läpi leikkaavan epätodellisuuden tunnun. 

Illuusiot ovat keskeisessä asemassa Ma-
jurin valokuvissa. Katsojalle jää hämäräk-

Susanna Majuri: Vedentutkijan tytär  
27.1.–23.5.2010
Suomen valokuvataiteen museossa

”ihMinen on osa yMPäristöään  
joPa ollessaan KiPeiMMin yKsin”

si, millaisiin mittasuhteisiin kuvan tilanne 
asettuu ja mistä suunnasta sitä katsotaan. 
Kaksoset-nimisessä kuvassa veden pinta 
nähdään merkillisesti samaan aikaan sen 
alapuolelta ja yläpuolelta.  Todenmukai-
suudennälkäisten katsojien riemuksi on 
Susanna Majurin yhteydessä usein kat-
sottu aiheelliseksi mainita, että näyttelyn 
kuvia ei ole käsitelty tietokoneella. 

Hallitseva vire on vieraantuneisuus; 
henkeäsalpaavan kauniissa kuvissa on jo-
tain scifi-näynomaista, kutkuttavaa outoa. 
Viimeinen kuva tuo helpotuksen: katse 
suuntautuu eteenpäin, kohti valoa. v
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Sanna Karlströmin kolmas runoko-
koelma Harry Harlow’n rakkauselämät 

jatkaa runoilijan tuttua tyylillistä linjaa. 
Modernistiseen perinteeseen nojaava runo-
kieli on jälleen vahvasti läsnä. Kokoelman 
aihe irrottautuu kuitenkin edeltäjistään. 

Siinä missä Karlströmin aikaisemmis-
sa kokoelmissa on liikuttu ulkopuolisen 
kaupunkilaisen ja lapsen havaintomaail-
massa, astutaan uusimman teoksen myötä 
sisälle todenmukaisen henkilön elämään. 
Jo kokoelman nimi paljastaa roolirunojen 
hahmon, amerikkalaisen psykologi Harry 
Harlow’n (1905–1981), joka löysi rak-
kauden tärkeyden julmalla ja kohtalokkaal-
la tavalla.  

Kokoelman maailma kytkeytyy vah-
vasti Harlow’n tieteellisen uran ympäril-
le. Runoissa liikutaan desinfiointiaineen 
tuoksuisten laboratorioiden ja yliopiston 
käytävien kautta kuuluisien äideistään 
eristettyjen apinanpoikasten luokse. La-
siterraarioissa tekoäitiinsä tarrautuvien 
apinanpoikien rinnalla tiedemies nähdään 
yhtä julmana kuin kokeensa. Kovan ana-
lyyttinen Harlow luennoi ilme värähtämät-
tä ikävässä riutuvien apinoiden rinnalla. 
”Katson mieluummin, kuinka muista eristet-
ty yksilö / menettää järkensä.”

Kokoelma ei kuitenkaan jää psykologin 
työhuoneeseen. Tieteen kovasta maailmas-
ta siirrytään taitavasti akateemisuuden ul-
kopuolelle. Samalla siirrolla myös ihminen 

rinnastetaan koeapinoiden osaan. Arjen 
keskellä eristävät lasiseinät tosin rakentu-
vat välimatkasta, työhuoneen seinistä ja 
taskukellon ajasta.

Kyseiset lasiseinät erottavat myös Har-
ryn ja hänen vaimonsa Claran. Runoissa 
tarkkaillaan, kuinka Clara tarttuu mie-
hensä pyjamaan kuin apina äidinkorvik-
keeseen ja kuinka Harry muistelee ikävis-
sään vaimonsa puutarhaan piirtynyttä pro-
fiilia. Runoissa arkinen rakkauselämäkin 
nähdään kuin tieteellisenä kokeena, josta 
ihminenkään ei selviä ilman riipiviä seura-
uksia: ”On oltava urhea potilas, aivan liian 
nuori / sotilas joka kuullessaan paukahduk-
sen / tavoittaa rintaa taskun kohdalta / josta 
kaikki on jo viety.”

Psykologisesta kokeesta Karlströmin 
kokoelma yltää monitulkintaiseen koko-
naisuuteen, joka yhdistää taitavasti rooli-
runojen maailman laajempiin teemoihin. 
Roolirunot muodostavat kokoelmaan 
oman tarinamaisen rakenteen, jossa kulje-
taan Harlow’n vanavedessä lopulta elämän 
tärkeimmän rakennusaineen äärelle, rak-
kauden: ”ettei mikään menesty vaan meneh-
tyy / ilman sitä seinälle heitettyä, valaistua 
sanaa”. v    

Teksti: Eveliina Rämö

tieteellinen  
tutKiMus  
raKKaudesta

viiMe MarrasKuussa Kalevi jäntin  
PalKinnolla PalKittu sanna KarlströMin  

runoKoKoelMa tarKastelee raKKautta  
laboratorio-olosuhteissa ja arjen KoetuKsissa. 

Sanna Karlström:  
Harry Harlow’n rakkauselämät 
Runokokoelma, s. 71 
Otava, 2009

arvio
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arvio

Harry Salmenniemen toinen runo-
kokoelma Texas, sakset alkaa järisyt-

tävästi: ensimmäisellä sivulla on vain sana 
”minä,”, seuraavalla ”kuin silmä,” ja kol-
mannella ”silmä”. Silmä näkee ja varastoi 
kaikenlaista maailmasta, ja minä on kaik-
kea, mitä mukaan tarttuu. Silmä on portti 
mieleen, ja siitä alkaa jännittävä tutkimus-
matka. 

ajatusten ja äänten  
MaiseMassa

Typografia ja visuaalisuus korostuvat. Ne 
luovat lukijan ympärille konkreettista ym-
päristöä. Tuntuu kuin todella kävelisi mie-
len maailmassa, jossa ajatuksia leijailee: 

omia ajatuksia ja muiden ajatuksia, jotka 
kaikki ovat äänessä yhtä aikaa. Toiset ää-
net kuuluvat kovempaa, kun toiset soivat 
hiljaa taustalla. 

Siellä on myös kuvia ja maisemia, oi-
keita sellaisia. Milloin törmätään pitem-
piin tarinoihin ja pohdintoihin, milloin ly-
hyisiin puuskiin: ”Nyt ei mitään äkkipikais-
ta”, ”Ei koskaan”, ”Ei missään”, ”Tuhoa”. 
Edelliset huutavat isolla fontilla, mutta 
yhtä kovaa kuuluu pienellä kirjoitettu ”hä-
peä”. Ympärillä on paljon ”selittämätöntä 
apeutta” ja ”mielipuolista surua” mutta on-
neksi myös toivoa antavia totuuksia: ”Elä-
mäsi tärkeimmät asiat ovat ilmaisia, kuten 
rakkaus.”

Tulkitsin teoksen yhden mielen tilaksi, 
mutta silti se ei ole vain teoksen puhujan 

Teksti: Erika Laamanen 
Salmenniemen kuva:  
Otava / Irmeli Jung

 
johon ei o

le 

Harry Salmenniemi Heittäytyy runouden  
muutoSvirtaan uudeSSa teokSeSSaan  

texaS, SakSet. makSaa vaivan unoHtaa  
ennakkoluulot kokeelliSta runoutta koHtaan, 

Sillä teokSella on jotain Sanottavaakin.

V
a

lta
k

u
n

ta, 

yhteyksiä
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tarina. Samalla tavalla kuin lukija katsoo 
hänen sydämeensä, katsoo hän muiden: 
”tahdon korostaa että luen häntä hänen il-
meistään / näkyy hänen silmiinsä hänen sil-
mistään näkyy / häneen sieluunsa / hänen 
sielustaan näkee hänen ajatuksiinsa / hänen 
ajatukset ovat tekstiä”. Teoksessa onkin 
monia kohtaloita, pääosin surullisia: ”hän 
haavoittui Ihantalassa kesällä -44” tai ”hä-
nen skitsofreniansa paheni ajan myötä”. 

Kohosteisuuden  
uudet Keinot

Kaaosta ei voi välttää, kun materiaalia on 
paljon. Teos on runokokoelmaksi laaja, yli 
200 sivua. Kaaos on huipussaan, kun au-
keamat ovat täynnä ja sanat menevät pääl-
lekkäin. Täysi maailma on ahdistavakin: 
”Todellisuutta on nyt 
todella paljon, todella-
kin hieman liikaa.” 

Määrän takia täy-
tyy myös korostaa 
uusin keinoin. Enää 
ei riitä, että laittaa sa-
nan omalle rivilleen, 
vaan jotkut sanat 
vaativat oman sivun-
sa. Jos sekään ei riitä, 
täytyy käyttää niin 
isoa fonttia, että sana 
täyttää koko aukea-
man. 

Alleviivaus ja yli-
viivaaminen niin 
ikään kuuluvat uusiin 
kohostustekniikoihin. 
Yliviivatut sanat kiin-
nostavat kuin mikä 
tahansa salattu. Kun yliviivataan esimer-
kiksi lause: ”onni on niin hiljainen vieras 
että sen huomaa vasta kun se on jo poissa”, 
niin tarkoittaako se sitä, että puhuja on 
muuttanut mieltään, vai sitä että hän ei 

halua onnesta enää puhuakaan, kun se te-
kee liian kipeää. Vai jotain muuta? 

tulKinnalle haastetta

Runouden muodonmuutos jatkuu ja vauh-
dilla. Tulkinta- ja arviointimetodit autta-
matta vanhentuvat. Tähän törmäsin, kun 
lähdin etsimään teoksen punaista lankaa, 
osat yhteen sitovaa tekijää. Ennen on voi-
tu ajatella koherenssin ja jokaisen osan 
merkitsevyyden kuuluvan erottamattomas-
ti runouteen. 

Yleensä teoksen nimi toimii kokoava-
na elementtinä, mutta nyt kuin kiusallaan  
Texas, sakset heittää silmille kaksi risti-
riitaa: Texas ja sakset. Ensinnäkin, mitä 
kaikkea mahtuukaan Texasin kokoisen 
kaupungin tai osavaltion heteroglossian 
vyöryyn, että sen voisi jotenkin järkevästi 

koota? Niin, entä sit-
ten mielen? 

Toiseksi, mieli poi-
mii sieltä täältä paloja 
maailmasta. Teoksen 
kohdalla se on teh-
ty konkreettisesti eli 
leikattu materiaalia 
todellisista eri läh-
teistä. Teos onneksi 
selittää vähän itseään, 
ja metalyriikkaa tässä 
tarvitaankin. Puhuja 
sanoo, että ”vanhasta 
tulee uusi kun irrotat 
sen tavallisesta ympä-
ristöstään”. Tässä siis 
luodaan uutta leik-
kaamalla ja liimamal-
la. Ei aivan uusi kek-
sintö, mutta Salmen-

niemi on aivan eritysesti onnistunut siinä. 
Silti ahdistaa, kun tällaiseen uuteen ru-

nouteen, joka näin kierrättää vanhaa, on 
niin vaikea soveltaa mitään opittua, kuten 
kielikuvien, otsikoiden ja kuvallisuuden 

 
kiinnoStavat kuin mikä taHanSa Salattu.

yliviivatut Sanat



arviointimetodeja. Täytyy yrittää miettiä 
ideaa kokonaisuutena. Runouden tulkin-
nan kannalta näyttäsi siltä, että ”[h]uoletto-
muuden aika on lopullisesti ohitse”.

PalKitseva MatKa

Texas, sakset -teoksen idea toimii. Olin to-
della kuin jännittävällä retkellä, enkä vain 
ihmisen mielessä vaan jonkun mielessä. 
Puhuja tosin oli toisinaan aivan yltiösynk-
kä, mutta onko se oikeastaan ihmekään. 
Ja onnellisuuden etsiminen nosti päätään 
useammankin kerran. Mutta siis, jokin ko-
konaisuus teoksesta kuitenkin saadaan (se 
kun on sieltä vielä pakko löytää).

Texas, sakset on katsaus maailmaan, jo-

kun irrotat sen tavallisesta ympäristöstään”

hon ei ole pääsyä: ”Sanon että valtakunta 
johon ei ole yhteyksiä, missä ihminen on ek-
syksissä, on ihmisen sydämessä ja että luo-
pumisen kipu on silmitön verrattuna mihin-
kään muuhun.” Välillä tunsin olevani ek-
syksissä, mutta teos oli silti koskettava ja 
silmiä avaava. Lopussa sitten ollaan kuin 
mielen takaportilla, ja lukija hyvästellään 
sanoin ”loppu on vasta lopun alkua”. 

Paljon muutakin sanottavaa olisi täs-
tä massiivisesta, yli äyräiden vuotavasta 
teoksesta, ja suosittelenkin tutustumaan 
siihen – tosin vähän kerrallaan, ettei tule 
ähkyä. v
Harry Salmenniemi: Texas, sakset 
Runokokoelma, noin 224 sivua
Otava, 2010

”vanhasta tulee uusi  
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luentoKurssilta aihe  
tutKiMuKseen

Kirjallisuudentutkijan ammatti kiinnosti 
Anttia jo opintojen alkuvaiheessa, mutta 
gradua tehdessä hänelle lopullisesti selkeni, 
että haluaa tutkijaksi.  Gradu valmistui vii-
me syksynä, ja siinä Antti tutki autentti-
suutta Joel Lehtosen varhaistuotannossa. 
Puolentoista vuoden kirjoitusprosessi pal-
kittiin parhaalla arvosanalla. ”Laudatur oli 
yllätys”, Antti paljastaa ujosti. 

Mikä juuri Joel Lehtosen tuotannossa 
kiinnostaa? ”Lehtonen on ollut kauan yksi 

lempikirjailijoistani ja Pirjo Lyytikäisen 
pitämän Symbolismi ja dekadenssi -lu-
entokurssin myötä kiinnostuin Lehtosen 
varhaistuotannosta.” Antti kirjoitti aihees-
ta proseminaarityön, sen jälkeen gradun 
ja jatkaa samasta aihepiiristä nyt väitös-
kirjatutkimusta. ”Minua kiinnosti symbo-
lismissa ja dekadenssissa sen aikakauden 
jännittävä kulttuurinen ilmasto,” Antti 
selventää kiinnostustaan viime vuosisadan 
vaihteessa vaikuttaneisiin taidesuuntauk-
siin. 

Väitöskirjassaan Antti laajentaa tut-
kimusta kohti modernismia. ”Tutkin au-

haastattelu

Teksti ja kuva:  
Tuija Lappalainen

KIRJALLISUUDENTUTKIJAN 
MUOTOKUVA

antti ahMala elää juuri nyt jännittävää  
Kevättä. hän viiMeistelee väitösKirjansa  
tutKiMussuunnitelMaa, jonKa tulee Pian  

esitteleMään tutKijaKollegoilleen  
tutKijaseMinaarissa. hyväKsyntä  

KirjallisuudentutKiMuKsen valtaKunnalliseen  
tutKijaKouluun tiPahti PostilaatiKKoon viiMe 

syKsynä. KirjallisuudentutKijan ura alKaa siis  
todenteolla Käynnistyä. KäKriäinen selvitti, Miten 

KirjallisuudentutKijaKsi voi oiKein Päätyä.
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tenttisuutta varhaisen mo-
dernismin kannalta. Uusi 
näkökulma on ollut nyt 
hahmottumassa, ja olen sy-
ventänyt näkemystäni mo-
dernismista.”

laaja  
luKeneisuus  
tutKijan  
KulMaKivenä

Antti vaikuttaa määrätietoi-
selta ja kunnianhimoiselta. 
Kirjallisuudenopinnot alkoi-
vat toden teolla kiinnostaa 
lukioiässä, taustalla vaikutti 
lukuharrastus. ”Yläasteiässä 
luin scifiä ja historiallisia 
romaaneja. Lukioikäisenä 
luin laidasta laitaan, eniten 
nykykirjallisuutta.” Lempi-
kirjaa tai kirjailijaa kysyttä-
essä vastaus tulee melko no-
peasti. ”Dostojevski. Hän 
vaikutti merkittävästi luku-
innostuksen heräämiseen, 
mutta oli myös muitakin.” 
Antti luettelee pienen poh-
dinnan jälkeen: ”Esimerkik-
si Zolan, Kafkan, Gogolin 
ja Baudelairen teoksista 
koen saaneeni paljon irti.”

Yliopisto-opinnot oli-
vat itsestäänselvyys, mutta 
myös moni muu oppiaine kiinnosti Anttia 
kotimaisen kirjallisuuden ohella. ”Yhteis-
kunnalliset aineet olivat mielessä myös, 
sillä monialaisuus kiinnostaa.” Kotimai-
nen kirjallisuus kuitenkin voitti. Opinto-
ja kertyi myös suomen kielestä, opettajan 
pedagogisista opinnoista, yleisestä kirjalli-
suustieteestä sekä estetiikasta. 

Kirjallisuudentutkijan ura kiinnostaa 
monia opiskelijoita, mutta harva lopulta 
valitsee tutkijan ammatin. Paljon yleisim-
min kotimaisen kirjallisuuden opiskelija 
päätyy äidinkielen ja kirjallisuuden opet-
tajaksi tai tiedotus- ja kustannusalalle toi-
mittajaksi. Antilla on kuitenkin selvät aja-
tukset, miksi tutkijan ura kiinnosti häntä 
muita vaihtoehtoja enemmän. ”Tutkijan 
ammatissa kiinnostaa sen itsenäisyys, luo-

vuus ja älyllinen haastavuus.” Huonoiksi 
puoliksi Antti mainitsee pitkän pohdinnan 
jälkeen ajoittaisen stressaavuuden. ”Väi-
töskirja on iso projekti.” Tutkijan uralle 
pyrkiviä opiskelijoita Antti opastaa löytä-
mään innovatiivisen tutkimusaiheen. ”Li-
säksi pitää olla järjestelmällinen ja on hyvä 
olla laajaa lukeneisuutta taustalla.” 

Muutama kuukausi on vasta mennyt 
tutkijakoulussa, ja se on lyhyt aika neljän 
vuoden tohtorin tutkintoon tähtääviä jat-
ko-opintoja ajatellen. Tulevaisuudensuun-
nitelmatkin ovat vielä nuorelle tutkijalle 
pitkälti avoimena. Odotuksissa on kuiten-
kin itse väitöskirjatyö. ”Odotan erityisesti 
tutkijakoulun työseminaareja. Niistä saa 
asiantuntevaa ohjausta ja tukea muilta 
jatko-opiskelijoilta.” v 
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Runo on loistava esimerkki siitä, mi-
ten anarkistinen asenne, ekologiset ja 

jopa poliittiset kannanotot ja lasten runo-
jen perinteinen rytmi ja riimit yhdistyvät 
Grigori Osterin runoissa. Osterin kirja 
luottaa (nimensä mukaisesti) käänteis-
psykologiaan. Lapset tekevät mielellään 
sitä, mikä on kiellettyä, joten Oster kään-
tää kielletyn ja sallitun runoissaan nurin 
kurin saadakseen lapset tekemään oikeita 
ratkaisuja. Samalla hän parodioi loista-
vasti kaikkein perinteisimpien lastenru-
nojen puisevia moraliteetteja ja saarnaa-
vuutta.

Lopputuloksena on aikuisten kaoot-
tisen ja lasten mustavalkoisen maailman 

villi ja räiskyvä kohtaaminen. Oster luot-
taa lapsilukijan ymmärrykseen estoitta; 
hän ei selittele mitään. Eikä maailma 
hänen runoissaan ole aina kaunis ja hy-
vä: jos uimarannalla kerran ei saa melu-
ta, kannattaa hukuttautuminenkin tehdä 
niin äänettömästi, ettei äidillä ole torumi-
sen sijaa mölyämisestä. 

Ihan pienimmille lapsille kirjaa siis ei 
ole tarkoitettu ääneen luettavaksi. Las-
tenrunotraditiota kunnioittaen se kuiten-
kin on tarkoitettu ennen kaikkea ääneen 
luettavaksi (vaikka se muuten pyrkiikin 
asettumaan kaikkea traditiota vastaan). 
Monet sen rytmisistä runoista on kirjoi-
tettu riimitellysti, joskaan eivät kaikki. 

Teksti: Anni Lappela

AnArkistisiA 

”Voit elämäntyönäsi ryhtyä / lamppuja kivittämään / 
näin autat muita ihmisiä / sähköä säästämään” 

neuvotaan venäläisen Grigori Osterin  
lastenrunokirjan Huviksi ja haitaksi runossa niitä 

lapsia, jotka ovat vielä epävarmoja siitä, mihin  
ammattiin haluavat aikuisina ryhtyä.

arvio

morAliteettejA
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Suomentaja Teemu Kaski-
nen on tavoittanut Osterin kie-
len kunnioitettavan hyvin; hän 
on valikoinut sanat värikkäästi ja 
säilyttänyt virkkeiden yllättävyy-
den, ja lisäksi löytänyt hulvatto-
mia riimejä. Kirjaa ääneen lukeva 
aikuinen löytää pohtimisen ar-
voisia pikkurunoja. Kun maan-
tiedon tunteja varten opastetaan, 
että ”jos kotimaatasi kartalta etsit 
/ etkä löydä rajoja sen, / älä itseäsi 
soimaa – / on syy kotimaan pienuu-
den”, lukijan mielessä vilahtanee 
Venäjän suurvaltaimagon lisäksi 
muitakin synkeitä assosiaatioita. 

Kotimaassaan Venäjällä Oster 
on tunnettu lastenkirjailija, eri-
tyisesti juuri runokirjansa Huviksi 
ja haitaksi ansiosta. Lukeva yleisö 
osaa sen villejä riimejä jopa ulkoa. 
Teoksia on käännetty monille kie-
lille, muun muassa englanniksi, 
japaniksi ja viroksi, ja Osterilta 
on aiemmin suomennetukin teos 
Mieletön matikka (WSOY, 2007).

Kokoelmaan mahtuu herkän-
haikeitakin runoja perheestä ja 
rakkaudesta, mutta riemastutta-
vimmillaan se on anarkismissaan: 
”Jos olet pahalla päällä / mieti sanasi tar-
kasti, / ilman oikeita sanoja et voi oikein / 
ilmaista kiukkuasi.” Kirja kasvattaa kiltte-
yteen julmimmalla mahdollisella tavalla: 
näyttämällä maailman sellaisena kuin se 
olisi ilman kiltteyttä. Tätä keinoa ei las-
tenkirjallisuudessa kovin usein uskalleta 
soveltaa. Osterin kirja on siis uudistava ja 
virkistävä teos. 

Erityinen on myös Alexander Reichs-
teinin siihen luoma erilaisia valokuvattu-

ja pintoja ja piirroksia yhdistelevä kuvitus 
– vai kuinka monta mm. graffitein ku-
vitettua lastenkirjaa maailmalla lienee jo 
julkaistun? v

”Jos olet pahalla päällä / 
mieti sanasi tarkasti, /  

ilman oikeita sanoja et voi oikein /  
ilmaista kiukkuasi.”

Grigori Oster: Huviksi ja haitaksi 
Alkuteos: Vrednye soveti
Kuvitus: Alexander Reichstein
Suom. Teemu Kaskinen
Runokokoelma, 125 s.
WSOY, 2010
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Virallisissa historiankirjoituksissa ope-
tetaan, että 1920-luku oli Suomessa 

merkittävä eheytymisen vuosikymmen. 
Sinä aikana sisällissodassa kahtiajakautu-
nut kansa pyrittiin sosiaalisin uudistuksin 
eheyttämään, ja ajankohta tuli myöhem-
min merkitsemään kansakunnan voima-
kasta ja dynaamista uudistumista. Tätä 
vaihetta kuvaa osuvasti ja omaperäisesti 
myös Yleisradion toimittajana työsken-
nelleen Pekka Mannisen esikoisromaani 
Kiimakangas. 

Kuten esikoisromaanille yleensä,  
Kiimakankaalle on tyypillistä ohut oma-
elämänkerrallisuus. Kiimakankaan pitäjä 
sijaitsee Laihialla, joka on myös kirjaili-
jan itsensä syntymäpitäjä. Teoksessa Kii-
makangas kuitenkin on Laihian isäntien 
kartalta poistama punikkikylä, jota paik-
kakuntalaiset itsekin välttelevät. Kylä on 
poistettu kartalta sodan jälkeen, koska 

se toimi lähinnä punaisten tukikohtana. 
Mystinen paikka, jota tavallaan ei ole, on 
myös romaanin symbolinen keskus.

Kiimakangas on tarina viinaanmene-
västä ja sisällissodassa traumatisoituneesta 
lääketieteen opiskelijasta Johannes Smul-
terista, joka pakenee opiskelukaupungis-
taan Helsingistä Etsivää keskuspoliisia 
kotipitäjäänsä Laihialle. Muodollisesti hän 
tekee tieteellistä työtä mittaamalla laihia-
laisten kalloja ja muita rotuominaisuuksia 
todistaakseen, että epäilykset suomalaisten 
mongoliperimästä ovat vääriä. Keskuspo-
liisi seuraa miestä, koska hänen entinen 
rakastettunsa Gitta on etsintäkuulutettu 
kommunistinainen.

Läpi teoksen seurataan Johanneksen 
tekemisiä, kaksoisveli Antin häilyessä 
taustalla. Sodassa Johannes oli valkoisten 
puolella ja Antti punaisten. Vapaussota 
on siis ollut myös Smulterien veljessota. 

Teksti: Tiia Tikkanen

esiKoisKirja

VääRIä LAULUJA  
KIIMAKANKAALLA

PeKKa Mannisen esiKoisroMaani Kuvaa veljeKsiä 
suoMen sisällissodan jälKiMainingeissa. 
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Epäonnistuneen kihlausyrityksen jälkeen 
Johannes menee hieman raiteiltaan ja tu-
keutuu Anttiin. Antin hahmo jää lukijalle 
melko hämäräksi, ja välillä mieleen hiipii-
kin ajatus, onko Antti olemassa ainoastaan 
Johanneksen pään sisällä. Teoksen lopussa 
myös Antin todellinen kohtalo kuitenkin 
ratkeaa.

Mannisen romaanissa on paljon mie-
lenkiintoisia ja eläviä henkilöhahmoja, 
jotka alkavat elää vihjeenomaisesti luki-
jan omassa mielikuvituksessa. Johannes, 
kuten moni aikalaisensakin, kirjoittelee 
runoja, laatii reklaameja, tutustuu rahan-
tekoon pörssissä ja viettää aikaa piireissä, 
joissa suunnitellaan poliittisia attentaatte-
ja. Kuvitteellisena kohteena teoksessa on 
keskusta-aatteen perustajajäsen Santeri 
Alkio, josta tulee Johannekselle lähes pak-
komielle.

Teoksesta löytyy myös aimo annos huu-
moria ja koomisuutta. Päähenkilön itse-
ironisen sisäisen puheen ohella kohtauksia 
värittää kertojan ilkamoivan ironinen ja 

parodinen näkökulma. Erityisen hulvaton 
on kohtaus, jossa Johannes palatessaan ko-
tikonnuilleen haukottelee leukansa sijoil-
taan. Satiirista puolta taas esitellään koh-
tauksessa, jossa suojeluskuntalaiset läh-
tevät teloittamaan satakieltä, joka laulaa 
”vääriä” lauluja. Kohtaus kuvastaa hyvin 
nykypäivällekin tyypillisiä eri ihmisryhmi-
en välisiä ennakkoluuloja: vihaa ja pelkoa 
toiseutta kohtaan.

Sanankäyttäjänä Manninen on mi-
tä mainioin, hän kirjoittaa napakasti ja 
hauskasti sekä taitaa niin lennokkaan poh-
jalaismurteen kuin ruotsin kielenkin. Ro-
maanin lopun Manninen rakentaa taidok-
kaasti. Loppu myös sitoo tarinan irrallisia 
langanpäitä hienosti yhteen. Kiimakangas 
on lukukokemuksena antoisa, ja se tarjoaa 
ennen kaikkea mielenkiintoisen katsauk-
sen menneisyyden Suomeen. v

Pekka Manninen: Kiimakangas 
Romaani, 246 s.
WSOY, 2010
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Voi näitä aikoja. Mikä sinusta tulee 
isona? Inhottava kysymys, johon jou-

tuu opiskelualansa kerrottuaan lähes aina 
vastaamaan. Tulevaisuutta kun ei pysty 
ennustamaan, voi vain toivoa pääsevänsä 
”innostavaan ammattiin, jossa saisi työs-
kennellä laadukkaan kirjallisuuden paris-
sa”, mahdollisimman yleispätevästi eli mi-
täänsanomattomasti ilmaistuna. 

Aika on rahaa − ja pelivaraa. En silti 
pidä kiirettä valmistumisen kanssa. Miksi 
pitäisin? Työelämän raaistuminen ja burn-
outit ovat jatkuvasti otsikoissa. Tuonneko 
minä olen menossa? Sitten vielä ihmetel-
lään, miksei valmistuminen houkuta. On 
se opiskelukin nimittäin ihan kivaa. Ku-
kapa ei haluaisi viettää aikaa kuunnellen 
tiukkaa faktaa Väinö Linnasta, Goethen 
sihteeristä, rappiomalleista tai romaanien 
aloituslauseista? Ja kyllä se viinikin ihan 
hyvältä maistui siellä kustantamovierailul-
la, sekä punainen että valkoinen. 

Ennen oli paremmin. Mummolle-
ni vain tarjottiin töitä. Kysyttiin, minkä 
näistä haluat? Nykyään saman kysymyk-
sen kysyy työnantaja itseltään selatessaan 
lukuisia työhakemuksia. Työnhakuprosessi 
taas vaatii erottautumista, itsetuntemusta 
ja taitoa myydä itsensä hermoja raastavas-
sa tai toisinaan vain rennosti jutustelevas-
sa työhaastattelutilanteessa. Itseään pitäisi 
kuvailla joillain muilla adjektiiveilla kuin 
sosiaalinen, kiva ja reipas, vaikka ne paik-

kansa pitäisivätkin.
Oi työaikoja, oi työnhakutapoja. Kyllä-

hän niitä keinoja on. Harjoittelu, kirjoitte-
lu, työelämäkurssit, suhteet. Puhelinsoitot, 
aktiivisuus, kesätyöt, anelu. Olen kuullut, 
että joku on ollut kirjastossa töissä  – ihan 
oikeissa töissä – opiskeluaikana. Ja jotkut 
ovat kirjoittaneet lehtitekstejä, joilla ei to-
sin vielä itseään elätä. Hieman käy kateek-
si tulevia äidinkielenopettajia, mutta kun 
ala ei vain ole minua varten. Ja kyllä hekin 
joutuvat työhakemuksia rustaamaan. 

Aika parantaa haavat ja petäjät. Olen 
kuitenkin kuullut tutkimuksesta, jonka 
mukaan kaikki humanistit työllistyvät 
oman alan töihin vuoden sisällä valmis-
tumisesta. Lohduttavaa? Kyllä, ellei kas-
satyötä, siivoamista tai kioskitäteilyä ole 
laskettu oman alan töiksi, niin paljon kun 
humanistit ja muut opiskelijat noita ilta-
töitä tekevätkin. 

Kyllä niitä töitä pian tekis, työelämä-
ahdistus se on kun ajan vie. Ei silti vaivuta 
epätoivoon. Kari Hotakainenkin opiskeli 
kotimaista kirjallisuutta, ja katsokaa hän-
tä nyt. Kyllä meistä vielä ammattilaisia 
tulee, vaikka se tässä vaiheessa epäilyttää. 
Sitä odotellessa voimme lohduttautua Joel 
Lehtosen sanoilla: ”Ja kuitenkin vaivai-
nen petäjä elää.” Elää, vaikka oman alan 
töitä ei heti taivaasta tippuisikaan. Tuo vai-
vaisuuskin kun voi olla vain omassa pääs-
sä. v

Eveliina Laurila
Kuva: Venla Rossi

Me Petäjistä  
vaivaisiMMat −  

ja sitKeiMMät

KoluMni



Anna Tomi




