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PääKirjoitus

Tuija Lappalainen

Olen kuullut valitettavan usein kommentin siitä, ettei taiteella saa aikaan mitään. 
Miksi antaa punaviiniä litkiville taiteilijoille apurahoja eläkkeestä puhumattakaan? 

Ja nehän esittää vaan rumia ja ahdistavia asioita tästä maailmasta, mikä niitä vaivaa!
Niin, pohdin itsekin, miksi jokin taidekokemus saa ihmiset takajaloilleen. Sillä sii-

tähän on kyse: kun jokin kipeä asia tulee lähelle, sitä on paljon helpompi lähteä vastus-
tamaan kuin lähteä pohtimaan syitä siihen, miksi se tekee niin. Ennakkoluulot aihe-
uttavat tunnetusti pelkoreaktion. Yhteiskunnallinen ja kantaaottava taide nostaa esiin 
yhteiskunnan ja ajan eri ilmiöitä, niitä rumia ja vaiettujakin. Taide on kuin peili, joka 
läväyttää silmiemme eteen sen, mitä emme muuten näkisi tai emme katsoisi kohti. Taide 
on häirintää. 

Eri asia on, saako taide mitään muutosta aikaan. Minä uskon, että saa. Se saa aikaan 
keskustelua, erilaisten mielipiteiden vaihtoa. Se on myös toimivan ja demokraattisen 
nyky-yhteiskunnan merkki, että ilmiöitä kyetään tarkastelemaan kiihkoilematta eri kan-
noilta. Kantaaottava taide kyseenalaistaa totuttuja – helppoja – ajattelutapoja. Siitä ei ole 
enää pitkä matka muuttaa elämäntapoja. 

Käkriäinen selvitti tässä numerossa, millaista on tämän päivän yhteiskunnallinen tai-
de. Miten se ilmenee ja ennen kaikkea - miksi? Anna Tomi selvitti, mikä tekee sarja-
kuvataiteilija ja kuvittaja Tiitu Takalon taiteesta kantaaottavan, ja selvisi, että yhteis-
kunnallisten epäkohtien esiin nostaminen ja ajatusten herättäminen kuvataiteen avulla 
kumpuaa syvemmältä: vaikuttaminen on elämänasenne ja näkyy kaikessa toiminnassa. 
Eveliina Laurila tutustui Takalonkin harjoittaman pienkustantamoiden toimintaan. 
Kustannusmaailman marginaalissa omaehtoisuus on myös asenne.  

Venla Rossi pyysi laitoksen kahta opiskelijaa ja oppiaineemme lehtoria kommentoi-
maan sitä, mitä on yhteiskunnallinen runous – runon muodossa tietenkin. Kantaaottava 
runo on muodoltaan erilaista, mutta henkilökohtaista. Se sanoo: en ole samaa mieltä val-
litsevien moraalisten arvojen kanssa! Myös kritiikeissä kirjoittajat ruotivat lukemaansa ja 
näkemäänsä yhteiskunnallisuuden näkökulmasta. Anna Virkkunen näki nykytanssite-
oksessa tanssijoiden välisen tasa-arvon. Erika Laamanen ja Noora Sällström pohtivat 
Juha Seppälän ja Juhani Ahvenjärven Suomi-kuvaa. 

Kirjallisuus, teatteri ja kuvataide tarjoavat välineitä, joilla voi tutkia erilaisia yhteis-
kunnan ilmiöitä, mutta taideteoksen poliittisuus tai kantaaottavuus syntyy viime kädessä 
lukijan ja teoksen vuorovaikutuksesta. Voiko siis taiteella muuttaa totuttuja ajatuksiam-
me, ennakkoluulojamme ja jopa maailmaa? Sen päätät sinä, lukija ja tulkitsija. v

taide häiritsee
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Teksti: Anna Tomi

YhteisöllisYYttä ja taistelutahtoa

eräs taiteilija Kantoi KesäYönä torille 
KaitafilmiProjeKtorin, valKoKanKaan, Pari tuolia. 

hän näYtti omia eloKuviaan 
seKä tarjoili teetä Katsojille. 

mitään ei mYYtY, eiKä teKijänoiKeuKsia riKottu. 
monen mieleen tuli ensimmäisenä, 

onKo tähän toimintaan luPa.

haastattelu
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asenne esiin

Sarjakuvataiteilija Tiitu Takalon esi-
merkki kiteyttää ilmapiirin, jota hän 

taiteessaan ja yhteiskunnallisessa toimin-
nassaan kritisoi. Kantaaottavasta sarjaku-
vastaan tunnetulle Takalolle sarjakuva on 
hyvä tapa herättää ajatuksia: taiteilijan töi-
tä on julkaistu muun muassa leimallisen 
poliittisissa Tulvassa ja Amnesty-lehdessä, 
mutta myös monissa päivälehdissä. Tämän 
lisäksi Takalo on tehnyt kuvituksia ja julis-
teita muun muassa Suomen sosiaalifooru-
mille, Amnestylle ja erilaisille tapahtumil-
le, kuten Ladyfestille ja Annikin runofes-
tivaalille. Ensisijaisesti taiteen tekemisen 
syyt liittyvät kuitenkin asioiden käsittelyyn 
ja työstämiseen. Vastaavasti tamperelaisel-
le sarjakuvataiteilijalle poliittinen toiminta 
on paljon muutakin kuin yhteiskunnallista 
taidetta; vaikuttaminen on elämänasenne, 
joka lävistää kaikki elämänpiirit. 

Talon- ja kadunvaltaukset, vaihtoehtoi-
sen kulttuuritoimin-
nan järjestäminen, 
taide ja oma pien-
kustannustoiminta 
ovat kaikki tapoja, 
joilla Takalo pyrkii 
omalta kohdaltaan 
luomaan vallitsevaa 
toiminnan kulttuu-
ria elävämmäksi ja 
omaehtoisemmaksi. 

”Puoluepolitiikka 
ei ole minua kos-
kaan kiinnostanut. 
Minua harmittaa 
nähdä, miten hy-
vää tarkoittavien 
ihmisten into valuu 
suuren koneiston 
rattaisiin. Samoin 
järjestötoiminta usein jähmettyy kokous-
käytäntöihin ja nimikkeiden täyttämiseen. 
Minä haluan toimia itse, tehdä asioita. 
Olen huomannut löyhät verkostomuotoi-
set ryhmät mukavammiksi ja helpommiksi 
tavoiksi toimia: silloin yhteisö voi toimia 
haluamallaan tavalla, vaihtelevasti, oli se 
sitten mielenosoituksen tai ompeluseuran 
järjestämistä”, Takalo kertoo.

Julkinen tila on rahalla ostettavissa, 

mutta omaehtoinen taide julkisessa tilas-
sa on rikollista. ”Mainoksista maksetaan, 
siksi niitä on näkökentässämme kaiken 
aikaa.  Itse ainakin mieluummin katseli-
sin graffiteja kuin mainoksia. Miksi me 
katsojat emme saisi valita?” Rahan eh-
doilla tapahtuva toiminta ei rajoitu vain 
julkiseen tilaan, vaan taiteeseen ylipään-
sä: ”Tuntuu että yhteiskunnassamme ei 
isossa mittakaavassa puhuta siitä, mitä 
taidetta pitäisi tukea, vaan siitä, mikä 
taide on rikollista ja miten se voidaan 
estää.”

jouKKo on voimaa

Takalon yhteiskunnallinen toiminta ja 
sarjakuvat ottavat kantaa yksilön kape-
nevaan toimintakenttään ja äänen huk-
kumiseen koneiston huminaan. Sar-
jakuvateoksissaan Tyhmä tyttö (2004), 
Kehä (2007), Jää (2008) ja Tuuli ja 
myrsky (2009) hän on käsitellyt muun 

muassa sukupuol-
ten ja seksuaalisten 
ryhmien tasa-arvoa, 
ihmisten solidaari-
suutta sekä uskallus-
ta toimia ja ajatella 
itse. Vastikään jul-
kaistussa Kiilan vuo-
sialbumissa Takalon 
sarjakuva käsittelee 
yksilön lamaantu-
mista ja yhteiskun-
nan kasvottomuutta. 
Takalon perustama 
pienkustantamo Hy-
eena-kustannus on 
julkaissut myös Ir-
toparta-omakustan-
nelehteä. Suomessa 
julkaistut sarjaku-

vansa Takalo on saattanut maailmaan 
Suuren Kurpitsan kautta, joka aloitti 
toimintansa punk-lehtenä keskittyen sit-
temmin sarjakuvaan. 

Takalolle on tärkeää tehdä yhteistyötä 
ihmisten kanssa, joiden kesken vallitsee 
luottamus ja molemminpuolinen ym-
märrys. ”On tärkeää ympäröidä itsensä 
ihmisillä, jotka antavat voimia sen sijaan 
että veisivät niitä. En suostu tinkimään 

”tuntuu että  
YhteisKunnassamme  

ei isossa mittaKaavassa 
Puhuta siitä,  
mitä taidetta  
Pitäisi tuKea,  

vaan siitä,  
miKä taide on  

riKollista ja miten  
se voidaan estää.”
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minulle tärkeistä asioista ja jos koen, et-
tä minua yritetään sensuroida ja rajoittaa, 
voin aina julkaista sarjakuvani itse.”

Yhteistyö oikeanlaisten ihmisten kans-
sa ja oman yhteisön löytäminen ovat Ta-
kalolle merkityksellisiä tavoitteita kaikessa 
toiminnassa. Hän korostaa, miten läheiset 
ihmiset, joilla on energiaa ja intoa toteut-
taa arvojaan luovat positiivista voimaa 
myös läheisilleen sekä inspiraatiota tehdä 
yhdessä. Yhteisöllisyyden tärkeys korostuu 
sarjakuvantekijän puheissa: ”Mitä tahansa 
on mahdollista tehdä yhdessä, jos siihen 
uskoo. Ei tarvitse odottaa, että kotikau-
punkiin tulisi joku hyvä klubi, työryhmä, 
keskustelutilaisuus tai näyttely. Älä odota, 
tee se itse!” 

Sarjakuviensa välityksellä Takalo pyrkii 
pelkän ongelmien esittämisen sijaan tarjoa-
maan myös keinoja niiden ratkaisemiseen. 
Ennen kaikkea hän kehottaa etsimään ym-
pärilleen voimia antavia yhteisöjä. Myös 
Takalolle tärkeässä feminismissä korostuu 
yhteisöllisyys: sukupuolten välisen tasa-
arvon lisäksi se on ystävyyttä, rohkeutta, 
iloa, itsetuntoa ja itsensä ilmaisemista. 

”Joku joskus kysyi, onko minun aina 

oltava niin totinen, mutta koen, ettei esi-
merkiksi väkivallan, homofobian, seksis-
min ja rasismin kohdalla tarvitse riittää 
huumorintajua. Sarjakuvissani haluan 
kannustaa ihmisiä, nostattaa taistelutah-
toa”, hän summaa. 

vallatun talon  
lattioiden narinaa

Oman tilan ja yhteisön luominen linkittyy 
myös yhteiskuntarakenteiden kriittiseen 
tarkasteluun. Anarkismi on sarjakuvante-
kijälle asenne, jossa voimat kanavoidaan 
itse asiaan ennemmin kuin valtarakentei-
den luomiseen: jos kaikki ovat innokkaasti 
mukana toiminnassa ja kukin ottaa itseään 
kiinnostavat vastuualueet, ei puheenjohta-
jia tarvitse valita. 

”Monet ovat niin tottuneita olemaan 
epäaktiivisia kansalaisia, että he eivät edes 
tajua voivansa itse vaikuttaa elämäänsä”, 
Takalo kummastelee. Sääntöjen rikkomi-
sen pelossa elämisen ja jatkuvan lupien 
kyselemisen sijaan Takalo kehottaa aset-
tumaan vastahankaan, ajattelemaan toi-
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sin: ”Tähän jumitukseen anarkismi, tai 
miksi sitä ikinä haluaakaan kutsua, tuo 
piristävää liikettä”. 

Taiteilija toivoo ihmisiltä tervettä tot-
telemattomuutta. Hänelle tärkeiden ar-
vojen – omaehtoisen toiminnan, oman 
tilan haltuun ottamisen, vastarinnan – 
symboliksi nousee talonvaltausliikkeen 
toiminta, joka kyseenalaistaa hierarki-
oita ja valtarakenteita. Tyhjillään olevien 
kiinteistöjen käyttöön ottaminen on vas-
talause niin rahan määrittelemälle asun-
topolitiikalle kuin rahan vallalle yleensä. 
Vallattuihin taloihin perustetuissa sosi-
aalikeskuksissa on mahdollista järjestää 
omaehtoista, epäkaupallista toimintaa. 
Niissä järjestetään monenlaisia tapah-
tumia paidanpainamisesta keikkoihin ja 
hätämajoitukseen – oleellista on tuoda 

kaupunkitilaan paikkoja, joissa kuka ta-
hansa voi oleilla ostamatta mitään. 

Takalolle valtaustoiminta edustaa 
myös positiivista joukkojen voimaa. ”Yk-
sin valtaaminen olisi vaikeaa ja pelot-
tavaa. Ja vaikka valtauksessa käytetään 
joukon voimaa ja jollakin tavalla se on 
aggressiivista, on se samalla tavalla väki-
vallatonta kuin punk-keikalla tanssimi-
nen tai nyrkkeilysäkin hakkaaminen.” 

Takalolle talonvaltausliike tarkoittaa 
myös yksilön luovuuden tuomista tilaan, 
jossa se muuten pyritään tukahdutta-
maan. ”Se edellyttää levittäytymistä 
tyhjiin tiloihin, joissa on tilaa taiteelle ja 
tunteelle. Sanovat sitä talonvaltauksek-
si.” v
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Vasemmistolaisen taiteilijajärjestön 
Kiilan ensimmäistä kertaa sarjakuvan 

keinoin toteutettu vuosialbumi Raivoa ja 
lamaannusta iskee yhteiskunnallisin tee-
moin välineenään huumorin laaja kirjo. 
Suomalaisten eturivin sarjakuvataiteilijoi-
den aiheet ulottuvat terrorismista ekoka-
tastrofiin ja ihmisten välinpitämättömyy-
teen. Tulokulmien yllätyksettömyydestä 
huolimatta Johanna Rojolan toimittama 
albumi tarjoaa laadukasta luettavaa. 

Muodolliset kokeilut ovat kirjasessa 
temaattista latausta vähäisemmässä osas-
sa, kuten ehkä odottaa saattaa. Tendens-
sinomaisuudesta poiketaan vain paikoin, 
vaikka poliittisuus ilmeneekin eri tekijöi-
den sarjakuvissa vaihtelevalla tavalla. Vai-
kuttaminen yltyy affektiivisuudesta osoit-
televuudeksi muutamissa töissä, mutta 
kautta linjan tarkastellaan yhteiskunnalli-
sia teemoja ennemmin yksilön kuin laajo-
jen linjojen kautta. 

Toki globaalit ongelmat tunkeutuvat 
yksilön arkeen monin tavoin. Karstein 
Vollen sarjakuvassa asetelma konkretisoi-
daan erityisen herkullisella tavalla: sielun-
vihollinen osoittaa tilastoja luettelemalla 
huoltoaseman pikkukoviksille, mitä todel-
linen pahuus on. 

Tyylien kirjo tekee kunniaa niin aiheen 
monimuotoisuudelle kuin yhteiskunnal-
lisen sarjakuvan perinteelle, jota albumin 
aluksi laajasti esitellään. Yhteys historia-
painotteisen alun ja varsinaisen sisällön 
välillä jäi tosin hieman hataraksi. Lukijana 

kiinnostavampaa olisi lukea esitystä myös 
ja ennen kaikkea siitä, mitä yhteiskunnal-
linen sarjakuva on nyt. 

Tekijöiden kädenjälki on aiempaa tuo-
tantoa tunteville tuttua. Tiitu Takalon 
täyteläiset värit yhdistyvät terävään vies-
tiin: yksilön paine kasvottoman yhteiskun-
tarakenteen alla musertaa helposti. Albu-
min päättävä Takalon sarjakuva tiivistää 
nimeksi valitut, kantavat teemat. Raivo ja 
lamaannus kulminoituvat punkkeikan va-
pauttavaan antiin. Jukka Tilus luottaa sa-
penmustaan ironiaan, Lissu Lehtimajan 
kollaasisarjakuva puolestaan irvailee hie-
novaraisemmin. Muita tekijöitä ovat muun 
muassa Hanna Arvela, Jenny Eräsaari ja 
Hillo-Ollina tunnettu Olli Hietala.

Ville Rannan tunnistettava akvarelli-
jälki sekoittaa kärkevää politiikkaa meta-
fyysisiin sfääreihin. Albumin tekijöiden 
suosima huumori pelaa Rannan sarja-
kuvissa oivasti. Niin Rannan kuin koko 
albumin hyväntuulinen mutta perään-
antamaton asenne kristallisoituu tämän 
Vapaus-sarjakuvassa, jossa Delacroix’n 
maalauksesta tuttu vapauden airut joutuu 
sotilaiden pysäyttämäksi: ”Erinomainen 
presentaationne jää demokratian historiaan, 
mutta kumous on nyt ohi, kiitos vain. Jospa 
rouva palaisi nyt lieden ääreen kotiin. Ja tissi 
piiloon.” v

arvio

Teksti: Anna Tomi

Vasemmiston 
vastaisku

Kiilan tuoreessa 
vuosialbumissa 

KaiKKi on Poliittista.

Johanna Rojola (toim.): Raivoa ja 
lamaannusta – Kiilan albumi 2010
Sarjakuva-albumi, 127 s.
Teos, 2010
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Oma käsitykseni pienkustantamoista 
on idealistinen ja hämyinen: pienes-

sä liiketilassa ahertaa yksi tai kaksi kir-
jatarjontaan pettynyttä kustannustoimit-
tajaa, jotka haluavat oman vapaa-aikansa 
ja taloudellisen riskin kustannuksella jul-
kaista kunnianhimoista ja marginaalista 
kirjallisuutta.

Kirja Kerrallaan joustaa 
marginaalissa

Aini Tolonen Kirja kerrallaan -kustan-
tamosta määrittelee saman asian näin: 
”Pienkustantamo on nopeampi ja jous-
tavampi; pienkustantaja tekee yleensä 
melkein kaiken itse alkaen ideasta lopul-
liseen toteutukseen ja markkinointiin.” 
Lisäksi Kirja kerrallaan -kustantamon 
julkaisemat kirjat todella ovat margi-
naalisia: näytelmiä, runoja ja näköispai-
noksia, jotka painetaan book on demand 
-tarvepainatuksella.

”Pienkustantamot syntyvät usein in-
tohimosta johonkin kirjallisuuden gen-
reen, tyyliin, kun ei kukaan tätä julkaise, 
niin julkaisen itse”, kuvailee Tolonen. 

haastattelu

Kun KuKaan ei tätä julKaise,  
Teksti: Eveliina Laurila

millainen on PienKustantamo  
ja miten se eroaa isosta?  

vastaPerustettu idiootti ja  
11-vuotias Kirja Kerrallaan Kertovat. 

julkaisen itse

Kuva: Tuija Lappalainen
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Hänen mukaansa ne myös pystyvät tuo-
maan esiin valtavirrasta poikkeavaa kirjal-
lisuutta, kun suuret keskittyvät yhä enem-
män myyviin kirjailijoihin. 

Entä taloudellinen riski? ”Kustannus-
toiminta yksinään olisi taloudellisesti täy-
sin tappiollista”, 
h u o m a u t t a a 
Tolonen. Toi-
mintansa alussa 
Kirja kerrallaan 
sai tukea EU:lta 
ja sponsoriyhtiö 
Xeroxilta. Kirjapainossa kuka tahansa voi 
julkaista oman kirjan ja painattaa esimer-
kiksi käyntikortteja. ”Kirjapainopalvelui-
den avulla talous pysyy tasapainossa”, To-
lonen tiivistää. 

Kirja kerrallaan julkaisee tietenkin 
myös kaunokirjallisuutta. Se ei välttä-
mättä jää kovin kauaksi mielikuvastani 
kunnianhimoisesta marginaalista: kevään 
kirjoissa on runoja muiden muassa Hen-
riikka Tavilta, Mikael Bryggeriltä ja 
Teemu Manniselta ja näköispainos Joel 
Lehtosen Punaisesta myllystä, näytelmistä 
puhumattakaan. Laadukkaalta vaikuttaa! 

idiootin sYntY

Millainen ihminen nimeää kustantamon-
sa Idiootiksi? Ainakin Dostojevskistä ja 
sanan etymologiasta vaikuttunut Tuukka 
Sandström. Hän ajoi kaksi vuotta taksia 
Helsingissä ja kirjoitti sitten kokemuksis-
taan käsikirjoituksen: ”Kun ainoa saama-
ni kustannussopimustarjous ei ollut kovin 
houkutteleva, aloin pohdiskella kustanta-
mon perustamista. Tein lopullisen päätök-

”PienKustantamot sYntYvät  
usein intohimosta johonKin  

Kirjallisuuden genreen.”

sen kesäkuussa 2009, 
elokuussa rekisteröin 
firman kaupparekis-
teriin ja lokakuussa 
Taksipuhetta oli kir-
jakaupoissa”, kertoo 
Sandström. 

Nopeaa toimin-
taa! Tänä keväänä 
Idiootilta on ilmes-
tynyt kolme runote-
osta, mutta kustan-
tamon tulevaisuutta 
Sandström ei uskalla 

ennustaa: ”Alku on sujunut mielestäni 
kohtuullisesti, mutta tämä on sen verran 
hidas ala, että vielä on vaikea sanoa, mi-
ten homma pidemmällä aikavälillä tulee 
kehittymään.” 

Jos kysytään taas taloudellisista riskeis-
tä, en voi olla 
h ämmäs t e l e -
mättä Idiootin 
i h an t e e l l i s t a 
linjausta jul-
kaista pelkkää 
kaunokirjalli-

suutta. Suuret kustantamot saavat tiettä-
västi tulonsa tieto- ja oppikirjoista, ja myös 
Kirja kerrallaan tasapainottaa talouttaan 
kirjapainotoiminnalla. Miten tämä on 
mahdollista, Tuukka Sandström? ”Ihan-
teellisuutta ei pidä liioitella, sillä käytän-
nössä tietokirjallisuuden ja oppikirjojen 
kustantaminen vaatii myös kaunokirjalli-
suutta enemmän resursseja. Lisäksi juuri 
nuo rahakkaimmat oppikirjamarkkinat ei-
vät välttämättä aukea yhtä helposti uusille 
yrittäjille kuin kaunokirjallisuuden mark-
kinat.”

Minkälaisia käsikirjoituksia Idiootille 
sitten kannattaisi lähettää? ”Hyviä. Ko-
konaisia. Mahdollisimman valmiita. Pien-
kustantajana minulla ei ole resursseja alkaa 
parsia romaania päiväkirjan katkelmista. 
Varsinkin, kun yritän tässä kustantamisen 
ohella vielä kirjoitella ensi talveksi yhden 
romaanin ja kääntää toisen.” 

Kiirettä siis piisaa. Sandström on Idi-
ootin ainoa työntekijä, ja Kirja kerrallaan 
työllistää noin 1,5 työntekijää. Kuvitelma-
ni yksinäisistä mutta kunnianhimoisista 
kustantajista ei siis välttämättä olekaan 

Kuva: Tuija Lappalainen
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”aseman vaKiinnuttamiseen tarvitaan 
KuitenKin Paitsi tYötä ja osaamista, 

mYös jonKun verran Puhdasta tsägää.”

huuhaata. Lisäksi pieniä kustantamoita 
tuntuu viime vuosina syntyneen runsaas-
ti: Savukeidas, Sammakko, Nihil Interit, 
Like, muutamia mainitakseni. Jyräävätkö 
pienet kohta isot?  

tulevaisuuden Kustanta-
moja?
Sandström ei usko, että pienet kustan-
tamot syrjäyttäisivät suuria: ”Pienkus-
tantamoilla on tulevaisuutta, jos ne on-
nistuvat hyödyntämään vahvuuksiaan, 
erikoistumista ja täsmämarkkinointia. 
Aseman vakiinnuttamiseen tarvitaan kui-
tenkin paitsi työtä ja osaamista, myös jon-
kun verran puhdasta tsägää.” 

Vaikka Tolonen myöntää, että pienillä 
kustantamoilla on jakelu- ja markkinointi-
ongelmia, näkee hän tulevaisuudessa pien-
ten kustantamojen aseman turvattuna: 
”Uskon, että tulevaisuudessa pienkustan-
tajien määrä, book on demand -painatus 
sekä verkon hyödyntäminen lisääntyy.” 

En voi vastustaa kiusausta kysyä mui-
den muassa kirjallisuutta opiskelleelta 
Sandströmiltä työllistymisestä. Ovatko 
humanistin ainoat varmat uravaihtoehdot 
taksilla ajaminen tai oman firman perus-
taminen? ”Itse asiassa oman firman perus-
taminen ei kyllä tarjoa läheskään niin var-
maa leipää kuin taksin ajaminen. Yksi etu 
humanisteilla kuitenkin on: humanistisen 
osaamisen tuotteistaminen harvemmin 
vaatii teollisuushalleja, kalliita työkoneita 
ja sen sellaisia. Vaikka humanistiyrittäjän 
leipä olisikin epävarma, alkupääomaa tar-
vitaan vähän ja riskit ovat pienet.” 

No niin, kanssaopiskelijat, huolet pois: 
aina voi perustaa kustantamon, jos muiden 
työpaikkojen ovet eivät aukea. vKuvat: Idiootti / Lassi A. Liikkanen
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Mitä on yhteiskunnallinen runous ny-
kypäivänä? Yhden määritelmän mu-

kaan jotakin sellaista joka paljastaa muu-
ten piiloon jääviä, kipeitäkin asioita ympä-
ristöstämme. Osuu hermoon. 

Käkriäinen pyysi kolmea laitoksellam-
me toimivaa henkilöä kirjoittamaan oman 
näkemyksensä aiheesta. 

Katsaus

Teksti: Venla Rossi

KUN RUNO SATTUU

Kuva: Katariina Vuori
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itsensäPaljastamisen Puolesta

Esiinnyin viime syksynä runoyhdistys Helsingin Poetiikkakonferenssissa. Teemana 
oli poliittinen runous. Oheinen runo Kerjäläinen kuului alkuperäiselle esityslis-

talleni. Koska kyseessä oli ensimmäinen runoesiintymiseni, pari yhdistyksen tyyppiä 
antoi runoista ennakkopalautetta. 

Palaute oli selkeää: liian osoittelevaa poliittisuutta, turhan helppoja runoja, on-
han sulla parempiakin. Myönsin, häpesin ja muokkasin lopullisen settini sopivan 
hämäräksi. Kerjäläistä en esittänyt, sitähän ei voi tulkita kuin korkeintaan kahdella 
tapaa. Oli helppo valita uusia runoja, joiden kantaaottavuus paljastui vasta tiiviiksi 
taottujen rivien väleistä. Jos ollenkaan.

Toisten esiintyjien runot paljastuivat vielä vähemmän poliittisiksi. Vaikka tekstit 
olivat hyviä, niiden kantaaottavuus jäi yhtä sattumanvaraiseksi kuin omienikin. Mi-
nulle konferenssista jäi tunne, ettei oikein kellään meistä ollut sanottavaa.

Harmittaa, etten esittänyt Kerjäläistä. Helppous, läpinäkyvyys ja suoruus olisi 
ollut rohkeaa. Itsensä peittely oli pelkuruutta.

Erkka Mykkänen

Kerjäläinen

Kerjäläinen

miksi                     kerjäät

et viitsisi 

                             kerjätä

tekisit ennemmin            töitä etkä

aina vaan               kerjäisi

kyllä 

kuulit oikein

sinä juuri

siinä                      kerjäläinen
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Voiko runous koskaan olla epäpo-
liittista? Onhan kirjallisuus aina 

suhteessa siihen todellisuuteen ja maail-
mantilanteeseen, johon se syntyy. Mutta 
sitten tämä ajatus alkoi ärsyttää: tuntuu, 
että moni asia ja teko halutaan nähdä 
liian helposti poliittiseksi. En kuiten-
kaan koe, että esimerkiksi Heli Sute-
lan runous olisi välttämättä kovinkaan 
poliittisesti arvottunutta, kun taas juuri 
lukemani Tytti Heikkisen Varjot astro-
nauteista oli yllättävän paljon yhteiskun-
nallisesti kantaa ottava teos. Toisaalta, 
tulkintaa tehdessä pallo on täysin luki-
jalla: voimmehan halutessamme lukea 
esimerkiksi Tommy Tabermannin lem-
miskelykuvauksia, ja ajatella, että siinäpä 
vasta poliittinen runoilija! 

Anna Virkkunen

vain fennovegaani voi 
brassailla täällä

(kylhän nyt kaikkien pitää jollaki tapaa 
osallistuu)

kai sä nyt sinne miekkariin oot tulos 
vai meetkö sä mielummin
treenaa sun 
pakaralihaksii

iskä ostaa lennot nykii koska lontoo on jo niiiiiin 
nähty

kai sul nyt joku mielipide ees on?
vai ootko sä joku kokoomuslainen 
ku käyt aamulenkil
mä en ainakaa käytä ikin taksii 
se on nii porvarii

ärsyttää niin sikan ku keskustas ei oo 
parkkipaikkoi!
jalankulkijat menkää helvettii!

etkai sä ny lihaa syö? 
kamoon eksä tiedä mitä on edistys
ooksä ees kuullu ilmastonmuutoksest?
eksä tiedä et maailma pelastuu
kun sä tuut meiän kaa istuu iltaa
vedetää viinaa aamuun asti
nukutaa päivät ja valvotaa yöt

mä mitää rehuja vedä

ja haistatetaa vitut kaikille normeil

enkä mä mitää yritä manipuloida
mä vaa haluun et me tehää 
niinku on 
oikein

ihan oikeestihan
raha on ratkaisu kaikkeen
homot ja lesbot palaa helvetissä
ja kaikki humanistit
  on likasii 
     villasukkahippei
joista ei koskaan
tuu mitään

mun on PAKKO saada uus... mikä vaa, kaikki!
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Kissat

Kiva, että siellä kaikki ok. Täällä heikommin. 
Jouduin kaiken valvomisen ja riitelyn vuoksi 
sairaslomalle. Konkurssi ovella. Mentävä 
sossuun, yritettävä asumistukea. En pääse 
takaisin työpaikkaani, sairasloma sen verran 
pitkä. 50 päivää jäljellä Kelan tukea. Piankohan 
joudun sairaseläkkeelle, määräaikaiselle voisin 
suostua. Voiko silloin opiskella? Eva haukkuu 
mua kaikesta. Halusi kissan, ettei tuntuisi 
yksinäiseltä. Sai kissan. Ei huolinut. Onneksi 
sille löytyi omistaja. Sai kaksi uutta, mutta valitti 
voimia vievästä hoidosta. Olisin halunnut auttaa, 
mutten kuulemma osaa. Heti perään syytti, etten 
osallistu. Tarjouduin taas, ja kielsi etten osaa. 
Kiroili kissoille aamuisin. Halusi palauttaa 
toisen. Katui, piti hakea takaisin. Taas valitusta. 
Molemmat piti luovuttaa pois. Vein ne 
tilavampaan kotiin. Katui sitäkin. Piti saada uusi 
kissa. Haimme Keravalta. Ensimmäisenä iltana 
sanoi inhoavansa. Pitäisi piikittää, jauhaa sitä 
joka hetki. Meillä on väkivaltaa. Hän on 
voimakas, saan kunnon lyöntejä. Kerran oli 
mentävä lääkäriin. Hänkin on joutunut minun 
väkivaltani kohteeksi. Mitään pahempaa ei vielä. 
Hänkin on jotenkin sairas. Sanoo ettei minun 
kanssani voi olla.

Mikä hyvänsä runo voi olla ”yhteiskunnallinen”, 
jos se saa lukijan tarkastelemaan yhteistä sosi-

aalista olemista. Yhteiskunnallisuudessa on tasoja. 
Yksi näkee tyttörunouden yhteiskunnallisena, toi-
nen flarfin, kolmas kielirunouden, neljäs osallistu-
vat kollaasit ja viides historialliset roolirunot, kuu-
des luontorunot. Erilaiset poeettiset teot aktivoitu-
vat eri tilanteissa yhteiskunnallisesti merkittävinä.

Vesa Haapala
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En tiedä, pidänkö Juha Seppälästä. 
Tiedän, että häntä ei kiinnosta, mitä 

mieltä minä hänestä olen tai kukaan muu-
kaan. Hän kirjoittaa mitä haluaa, niin 
Mannerheimista kuin Jeesuksestakin. 

Kyllä, tällä kertaa Seppälä kirjoittaa 
Jeesuksesta, tosin epäsuorasti. Työtön mies 
pääsee tai joutuu näyttelemään teatteriin 
Jeesuksen viimeisen matkan Golgatalle, 
Ristin tien. Täytyy Seppälän tosin sana 
itse Jumalastakin sanoa: ”Jeesus jos joku 
tiesi, että Jumalaa ei ole. Jumalalta ei voinut 
pyytää mitään, koska häntä ei ollut. Jumala 
on iso, tyhjä sana.” Meni perille. 

Ristin tie on teoksen toinen osa. En-
simmäinen osa kantaa teoksen nimeä, Tak-
la Makan. Unelma 
Impivaarasta pitää 
pintansa. Varmasti 
jokainen on joskus 
haaveillut elämästä 
ilman velvollisuuk-
sia, ilman määritet-
tyä asemaa yhteiskunnassa, puhdasta elä-
misen tunnetta jonkinlaisessa tyhjiössä. 

Juha Seppälä hahmottelee tällaisen pai-
kan: Takla Makan. Paikka on oikeastikin 
olemassa, aavikko jossain Kiinassa. Tässä 
se on symbolinen aavikko: ”Voit mennä sin-
ne, mutta et pääse sieltä pois.” Oikeammin 
se on mielen tila. Se on tarve kokea elämä 

yhteiskunnan oravanpyörän ulkopuolella. 
Syrjäisen paikan lisäksi siihen tarvitaan 
tarpeeksi paljon ikää, syöpä ja rahaa. Kai-
killa ei ole varaa tuolla tavalla eristäytyä 
yhteiskunnasta, sen päähenkilökin tajuaa. 

KaKsi tarinaa

Kaksi kertomusta, toinen todellinen vii-
meinen matka, toinen symbolinen, mo-
lemmissa sama kysymys ja vastaus: ”Miksi 
helvetissä ryhdyin tähän? Koska vaihtoehto-
ja ei ollut.” Toisella se on sisäistä pakkoa, 
toisella ulkoa päin tullutta.

Takla Makanin päähenkilö, hän joka ei 
”näyttänyt Marlon Brandolta Pariisissa”, 

katsoo yhteiskun-
taan jääneitä nuo-
rempiaan (meitä!) 
omasta eristyneisyy-
destään: ”Nuorempi-
en ihmisten tärkein 
tehtävä oli CV:n päi-

vittäminen ja sen kartuttaminen. Heidän 
elämäänsä hallitsi jatkuva liike vailla erityis-
tä suuntaa. He kelluivat valon nopeudella kii-
tävien binäärilukujen virrassa. He pelkäsivät 
koko ajan, että he eivät olleet ketään, että 
heitä ei ollut olemassa, että he ja heidän kal-
taisensa olivat syntyneet jäädäkseen markki-
noilla toistensa, kaltaistensa jalkoihin.” 

arvio

Teksti: Erika Laamanen

juha sePPälä ei ole YhteisKuntamme Ylin Ystävä. 
se nähdään jälleen Kerran taKla maKanissa, 

sePPälän uusimmassa romaanissa. 
Paljon on Kirjailija saanut mahtumaan 

niin Pieneen teoKseen.

”Voit mennä sinne, 
mutta et pääse 

sieltä pois.”

ImpIvaarasta
Unelma 
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Kun sen noin sanoo, nousee väistämät-
tä kysymys, että onko tämä kaikki todella 
välttämätöntä?   

Ristin tie kertoo työttömistä. Toisin 
kuin anti-Marlon-Brando, he eivät itse va-
linneet autuasta paikkaansa yhteiskunnan 
ulkopuolella. Työttömyyskin on sellainen 
tila, että kun sinne kerran joutuu, sieltä ei 
pois pääse. 

”Näytelmäpiirissä me teimme jotain, 
mitä kukaan ei resursoinut. Me emme olleet 
resurssi. Me olimme vapaita, persaukisia 
ihmisiä.” Eivät he kovin onnellisilta kui-
tenkaan vaikuta. Takla Makan on hyvä tai 
huono paikka riippuen siitä, valitseeko itse 
sinne mennä vai ajautuuko sinne.

siis mitä?
Mikä tekee Takla Makanista elämänlähei-
sen, ovat kysymykset, joita on paljon. Ne 
kertovat, että aika vähän loppujen lopuksi 
voi tietää. Seppäläkin sen myöntää. On 
suuria kysymyksiä: ”Olinko saanut rippu-
sen aitoa rakkautta? Edes kerran?” On pie-
niä kysymyksiä: ”Pitäisikö puhua myyjästä 
vai tarjoilijasta?” On epäluuloisia kysymyk-
siä: ”Mitä hän minussa näkee? Mitä hän 
minusta tahtoo?” On miesten kysymyksiä: 
”Miksi he haluavat olla naisia?” Tai: ”Mitä 
varten naiset olivat?” On outojakin kysy-
myksiä: ”Kuka näkee lukea lumen valolla?” 
Ainoa, mitä henkilöt tietävät varmasti on: 
”Lopulta me jäämme yksin.”

Samalla kun tiedemiehet kehittävät 
fuusion käyttöä ydinreaktion tuottamisek-
si, ihmiset nukkuvat unohtaakseen kaiken 
imevän matriisin. Fuusio ja fissio kohtaa-
vat toisensa kehän keskellä, ja loppu on 
käsillä. Kaikella on hintansa. Tajusitko? 
En minäkään. Kirjoitinpa kuitenkin. Sa-
ma epäilys herää välillä Seppälää lukiessa. 
Tiiviitä lukuja, joihin on ripoteltu outoja 
termejä. Välillä lauotaan totuuksia, ja koh-
ta siirrytään hämärän assosiaation kautta 

muuhun aiheeseen. Luvut loppuvat lyhyi-
siin kommentteihin ja yksioikoisiin sanoi-
hin. 

Kaikki mietittyä? Vai sekoittaako Sep-
pälä pakkaa tahallaan? Vai tahattomasti? 
Välinpitämättömästi? Lisää kysymyksiä. 
Seppälä jää helposti päälle. v

Juha Seppälä: 
Takla Makan. Kaksi kertomusta
Romaani, 149 s.
WSOY, 2010

”nuorempien ihmisten tärkein tehtäVä oli 
CV:n päiVittäminen ja sen kartuttaminen. 
heidän elämäänsä hallitsi jatkuVa liike 

Vailla erityistä suuntaa.”
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Arki on henkilökohtaista. Samaan ai-
kaan sameaa ja kirkasta. Absurdia. 

Pysyy vuodenajoista ja paikkakunnista 
riippumatta samana. Upottaa kyntensä 
juhlapyhien pysähtyneeseen tunnelmaan. 
Juhani Ahvenjärven viides runokoko-
elma, Liituvarjo, punoo näistä kudoksista 
kokonaisen Suomi-kuvan.

Kokoelma on jaettu kolmeen osaan. 
Ensimmäinen osa ”Kuut” tutustuttaa suo-
malaiseen, napanöyhtäiseen tv-tuoliarkeen 
edeten kuukausittain läpi vuoden. Kevään 

hiipivässä vauhdissa huomio kiinnittyy 
luonnon kauneuteen ja kauheuteen. ”Pin-
tavedet / kiehuvat kuin / keittäisivät parsaa, 
/ vanhat hauet hajoavat, / lannoittavat pou-
kamat ja / puronvarren valkoapilat. / Pulleal-
la laitumella / tamma nuolee varsaa.”

Keskimmäisessä osassa ollaan lyhy-
esti ”Vappulounaalla” kotimaisemissa, 
tilleineen ja silleineen. Vapun jälkeen 
imuroidaan krapulassa, kanankoipien ja 
serpentiinien seassa. Viimeisessä osassa 
tamperelainen Ahvenjärvi keskittyy ”Pir-
kanmaahan”. Rakenne on tuttu edellisestä 
runokokoelmasta Yhä kiihtyvä tauko (Teos, 
2005), jossa Tamperetta havainnoidaan 
kaupunginosittain. Hiottu rakenne ja is-
kevä huumori ovat Ahvenjärveä omimmil-
laan. Huumori on sekoitus vaivihkaisuutta 
ja ilkikurisuutta.

Kieli on toteavaa ja ilmaisuvoimaista. 
Runoilija on mahduttanut taiturimaisesti 
lyhyisiin lauseisiin enemmän asiaa kuin 
romaaniin konsanaan. Loppusoinnut tois-
tuvat ajoittain kesken säkeen ilmentäen 
rytmisyyden ja rikkonaisuuden ristiriitaista 
liittoa. Lauseiden semanttista mielekkyyt-
tä etsiessä tyytyy hyräillen niiden aikaan-
saamaan tunnelmaan. ”Kuivuus tekee kan-
jonista / kivimuseon, suruvaipat pariutuvat 
/ lakastuneen haapalehdon kanssa. / Tahko 
hautoo kaukalossaan / viime kesän vettä.” 
Havainnot tulevat lähelle, omiksi.

Liituvarjossa liidellään kepeästi painavi-
en huomioiden yllä. Suomalaisuuden var-
jopaikat asetetaan veijarimaisen lempeästi 
luonnonvaloon: raja on liidulla piirretty, 
poispyyhittävissä. Kauniiden sanojen edes-
sä ei ole tilaa kansallishäpeälle. v

Teksti: Noora Sällström

arvio

Arjen 
varjoista 

valoon

Juhani Ahvenjärvi: Liituvarjo
Runokokoelma, 44s.
Teos, 2010
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Kerrankin kotimainen proosa sijoittuu 
ulkomaille. Paikka toki on suoma-

laisille tuttu Gran Canaria, josta Riikka 
Ala-Harjan uusin ja viides romaani on 
saanut myös suomalaiseen suuhun sopivan 
nimensä, Kanaria. 

Teos on hyvin henkilökeskeinen. Hah-
mojen välistä vuorovaikutusta kuvataan 
silti huomattavasti vähemmän kuin heidän 
ajatuksiaan. Kohtaamiset jäävätkin usein 
lakonisiksi dialogeiksi, joita henkilöt myö-
hemmin ruotivat itsekseen. Kaikki teoksen 
henkilöt ovat kuitenkin vereviä ihmisiä, 
joiden uskottavuutta ei ole pilattu liialla 
epäonnella. 

menestYjiä, selviYtYjiä ja 
niitä, jotKa eivät jaKsa

Jori Nyman on konkurssin tehnyt liike-
mies, joka on ostanut talon Kanarialta. 
Hän on varsin epämiellyttävä, mutta hen-
kilöhahmona onnistunut: sympatiapisteitä 
hänelle ei heru, mutta kiinnostavuuspis-
teitä sitäkin enemmän. Jori on ristiriitai-
sia tunteita täynnä: toisaalta itsevarmuus 
on konkurssin myötä mennyttä, toisaalta 
hän on ylemmyydentuntoinen koppavuu-
teen asti. Myös vaimon kuolema herättää 

sekä vihaa että kaipuuta, eikä Jorin surutyö 
tunnu etenevän. 

Jorin taloa siivoaa afrikkalainen Dior. 
Hänet on myyty vaimoksi 70-vuotiaalle 
Luisille Kanarialle. Dior siivoaa Jorilla ja 
tiskaa ravintolassa, jotta pystyisi lähettä-
mään rahaa köyhälle isälleen. Jori ihailee 
tytön nuoruutta, ihoa, tarkkuutta ja pal-
velualttiutta. Samanlaista palvelua eivät 
suomalaiset Jorin mielestä osaa. Jorin 
unelmista huolimatta Dior hymyilee tälle 
vain, koska mies maksaa hänen palkkansa. 

Diorista voisi puhua kasvutarinana: ro-
maanin lopussa hän tekee päätöksiä oman 
itsensä takia, ei pelkästään sairaan isänsä 
vuoksi. Toisaalta kehitystä voi pitää su-
rullisena sopeutumisena maailmaan, jossa 
selviämisen edellytyksenä on oman itsensä 
asettaminen etusijalle. 

Järkevin henkilö on suomalaisen seura-
kunnan pappi Taru Holm. Hän tuo Jorille 
toistuvasti mieleen tämän edesmenneen 
vaimon Siljan. Jori kuvittelee Tarun tar-
koituksella matkivan Siljan asentoja ja pu-
hetyyliä, mikä ärsyttää häntä kovasti.

Jorin palkkalistoilla on Diorin lisäksi 
myös suomalainen Mikko: ”Olen valmistel-
lut asian niin, että poika jäisi vähitellen tän-
ne, kulkisi mukana Suomessa ja Kanarialla, 
olisi assistenttini, adjutanttini ja henkivarti-

arvio

Teksti: Eveliina Laurila Menetyksenpelkoiset

tiet risteävät, mutta KuKaan ei Kohtaa. 
riiKKa ala-harjan Kanariassa on 

raadollisuutta ja täYteläisiä henKilöitä, 
jotKa KamPPailevat menetYKsen 

tai sen Pelon Kanssa. 

Maparatiisissal
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jani.” Jorin kuollut vaimo vaikuttaa Mik-
koon oudolla tavalla: hän kuvittelee näke-
vänsä Siljan ja puhuvansa tälle. Mikon ja 
Siljan yhteinen missio on kehittää Siljan 
tekemästä täydellisestä tuolista markkinat 
valloittava tuolien tuoteperhe. Se toteut-
taisi sekä Siljan että Mikon kolhiintuneet 
haaveet urasta muotoilijana. 

menetYKsiä, menetYKsen 
PelKoa ja näiden hYväKsY-
mistä

Kanaria kertoo vihjaillen ja vähitellen, mut-
ta jättää myös paljon sanomatta. Myös nä-
kökulma vaihtuu aina 
kertojan mukaan. Se 
on jännittävää, mutta 
toisaalta härnäävää: 
lukijalta vaaditaan 
paljon, kun pieniä 
vihjeitä ja paljastuksia 
tiputellaan jatkuvas-
ti. Näin elliptisessä 
kerronnassa reilumpi 
varovaisuus olisi ehkä 
suositeltavaa, koska 
on tehokkaampaa jät-
tää vain osa asioista 
vihjeiden varaan tai 
kokonaan kertomatta. 
Jotkut vihjeistä olisi 
voinut kertoa suoraan. 
Vaikka kerrontaratkai-
su pääasiassa toimii, 
jäävät tarinalinjat toi-
sinaan turhan huoju-
viksi. 

Onnistunut ro-
maani Kanaria kaiken 
kaikkiaan on. Run-
sasta henkilögalleriaa 
seuraa aina silppuisuuden vaara, mutta sii-
hen ei teos sorru, kiitos kaikkia yhdistävän 

kiintopisteen, Gran Canarian. Miksi sitten 
juuri Kanaria? Kaikkien tunteman loma-
paratiisin ensimmäiset mielikuvat liittyvät 
lomailuun, ja nimenomaan eurooppalais-
ten lomanviettoon. Aurinkoinen Gran Ca-
naria on vahva kontrasti teoksen sisällölle: 
onnettomille ihmiskohtaloille ja Euroopan 
ja Afrikan väliselle kuilulle. 

Myös menetyksen teema sitoo henki-
löitä: Jori on menettänyt vaimonsa, te-
lakkansa ja itseluottamuksensa, Mikko 
rakkaussuhteensa ja mielenterveytensä ja 
Dior perheensä, kotimaansa ja äidinkielen-
sä. Jorin vaimon Siljan voi tulkita menet-
täneen avioliittonsa takia mahdollisuuden 
tehdä taidetta ja elää onnellisena, minkä 

takia hän elossa 
ollessaan alkoholi-
soitui. 

Po ikkeuksen 
kaavasta tekee 
Taru, joka ai-
noastaan pelkää 
m e n e t t ä v ä n s ä 
tyttärensä. Ta-
run päätös palata 
Suomeen tekeekin 
romaanin lopusta 
lohdullisen. Hippu 
onnellisuutta on 
tarpeen, koska Ka-
nariaa voi kuvailla 
myös masentavak-
si. Romaanin lo-
petus toimii erin-
omaisesti, koska 
viimeisillä riveillä 
Joristakin paljas-
tuu haavoittuva 
inhimillisyys, vih-
doin ja viimein. v

Riikka Ala-Harja: Kanaria
Romaani, 180 s.
WSOY, 2010

aurinKoinen gran Canaria on vahva 
Kontrasti teoKsen sisällölle: 

onnettomille ihmisKohtaloille ja 
eurooPan ja afriKan väliselle Kuilulle. 
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Alku on hämmentävä. Teatterisali on 
vielä valaistu, kun Tommi Korpelan 

esittämä yritysvalmentaja ja miljonääri Ra-
mi Niittymaa aloittaa puheen näyttämön 
puhujanpöntössä. ”Hyvä seminaariväki…” 
Kamera zoomaa isolle valkokankaalle välil-
lä Korpelan ja välillä katsojien kasvoja. Ja-
risarasvuomainen arrogantti hahmo puhuu 
vaikuttavasta puhumisesta ja esittämisestä. 
Pointti on: jos et ole karismaattinen, et-
kä osaa esiintyä, et myöskään ole mitään. 

Kaikki perustuu esittämiseen ja tarinan 
myymiseen muille.

esittämisen monet Pinnat

Fundamentalistin ja Mobile Horrorin kir-
joittaja Juha Jokela tarttuu uusimmas-
sa näytelmässään esittämisen teemaan. 
Esiintymistä tapahtuu kaikkialla ja kai-
kille: kokouksissa, seminaareissa, haas-
tatteluissa, elämäkerroissa, nekrologeissa, 

Teksti: Tuija Lappalainen 
Kuvat: Stefan Bremer

arvio

”Mikä on Mun rooli 
tässä show’ssa?”

juha joKelan Kirjoittama ja ohjaama 
esitYstalous ei Päästä Katsojaansa helPolla. 

joKelan esitYslista ruotii Kolmessa ja Puolessa 
tunnissa Kolme sanaa: tiede, taide, talous. 

niitä halKovat PolitiiKan aatteet vasemmalta ja 
oiKealta, ja Katsoja näKee lavalla 

ilmiöitä nYKY-YhteisKunnasta.
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tiedettä edustava työtön tutkija, sosiologi 
Hanna Krohn (Henna Hakkarainen). 
Hahmon kautta herää kysymys, pystyykö 
tiede antamaan meille objektiivista ja riip-
pumatonta tietoa, ja ketä varten tutkimus-
ta tehdään? Akateeminen työtön kolahtaa 
tietenkin humanistikatsojaan. Humanis-
min rauhalliseen puheeseen perustuva esi-
tys ei kuulu, kun vieressä tapellaan rahasta 
ja vallasta. 

On myös kolmas uranainen, Niitty-
maan alainen Tanja (Vera Kiiskinen), jo-
ka lopulta murtuu sovinistisen yritysmaa-
ilman arvojen alle. Naishahmot ovat toi-
silleen paralleeleja, sillä naispoliitikko on 
saman sukupuoli- ja sukupolvikysymyksen 
äärellä kuin rahan sanelemassa yritysmaa-
ilmassa toimiva Tanja. Miten nuori ja vielä 
nainen voi pärjätä miehisille arvoille? La-
sikatto on näytelmässä lasikoppi, mutta 
symboliikka on sama. Tieteen maailma ei 
ole sen tasa-arvoisempi. Kaikki tieteellinen 
tutkimus ei saa rahoitusta, jos sitä ei – eikä 
itseään – osaa myydä oikein.

Yleisössä eniten naurua herätti jää-
kiekkovalmentajien junttityyliä parodioiva 
turkulainen liikemies Tapio ”OT” Toivio 
(Martti Suosalo). Narsismin huippu ki-
teytyy sovinistisen hahmon absurdeissa vi-
sioissa muuttaa Espoon Tapiola pilvenpiir-
täjäkaupungiksi – Tapiopolikseksi.  

Näytelmän lopussa palataan makaa-
berilla tavalla esityksen alkuun. Koko 
omaisuutensa puhumisella luonut yritys-
konsultti Niittymaa sairastuu suusyöpään. 
Jaana Salliselle Niittymaa testamenttaa 
palasen opeistaan, ja nuori nainen tarttuu 
syöttiin. Jokela muistuttaa, että vasta kuo-
lema paljastaa todellisen minuuden, mutta 
ei välttämättä muuta ihmisten arvoja pa-
remmiksi. Ja kuolemankin jälkeen esittä-
minen jatkuu. v

tv-ohjelmista puhumattakaan. Sosiaalinen 
media luo meistä virtuaalisia hahmoja, jot-
ka perustuvat esittämiselle. Katsokaa, lu-
kekaa, kuulkaa – vain siten olen olemassa, 
jos onnistun esiintymään ja herättämään 
huomiota ja parhaimmassa tapauksessa 
myymään tarinani. Herää kysymys, onko 
olemassa mitään todellista, voiko sitä ikinä 
tavoittaa?

Jokela hyödyntää esitystekniikan koko 
arsenaalia. Muuten pelkistetty näyttämö 
täyttyy pinnoista, joihin esitys heijaste-
taan: valkokankaita, lasiseiniä, tv-ruutuja. 
Jopa digitaalista trikkikuvausta ja musiik-
kivideoita nähdään. Nämä kaikki tietysti 
kertaavat esittämisen ja esiintymisen tee-
maa. 

Asettamalla näyttämölle kameran ja 
heijastamalla kuvan yleisön nähtäväksi, 
esittäminen konkretisoituu vielä enemmän 
kuin näyttämöllä tapahtuva esittäminen, 
sillä kameran edessä esitetään ja kamera 
välineenä tuottaa esityksen. Myös me kat-
sojat olemme osallisena esityksessä. Emme 
katso pelkkää esitystä, vaan katsomme it-
seämme. 

narsistiset hahmot

Nopeaan ja älykkääseen dialogiin perus-
tuva Esitystalous rakentuu moniulotteis-
ten ja ristiriitaistenkin hahmojen varaan.  
Narsistisen yritysguru Niittymaan vasta-
kumppanina näytelmässä on kolme naista. 
Vasenta laitaa edustava demareiden nuori 
naispoliitikko Jaana Sallinen (Ria Kata-
ja) antaa Niittymaan porvarillisille oikeis-
toaatteille kunnolla vastusta. Toisaalta, 
Sdp:n uudistusta vimmaisesti hakeva Sal-
linen ryhtyy suoranaiseen isänmurhaan 
– suuret ikäluokat ovat vain esteenä puo-
luepolitiikan uudistuksille. Yhteistyöhön 
kykenemätön Sallinen lähestyy narsismis-
saan Niittymaan sietämätöntä egoa.

Kahden voimakkaan subjektin välissä 
puheenvuoroa yrittää saada objektiivista 

Esitystalous
Ohjaus ja käsikirjoitus: Juha Jokela
Espoon kaupunginteatteri
Kantaesitys oli 10.2.2010

Pointti on: jos et ole Karismaattinen, 
etKä osaa esiintYä, et mYösKään ole mitään. 

KaiKKi Perustuu esittämiseen ja 
tarinan mYYmiseen muille.
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arvio

Teksti: Anna Virkkunen

Tasa-arvoista 
antitarinaa

Koreografi jarKKo mandelin 
ei halua Kertoa tarinaa. 

nYKYtanssiteos fundamentals 
näYttäYtYY sarjana liiKemateriaalia, 

jolla ei lähtöKohtaisesti 
haeta mitään merKitYstä.
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määrittämättömän 
määrittäminen

Huomaan sortuvani siihen, mitä moni 
yrittää kovasti tehdä nykytanssiteosta 

katsoessa: ymmärtää. Vähitellen Gruppen 
Fyran tuottaman Fundamentalsin edetessä 
minulle selviää, ettei Jarkko Mandelinin 
teoksessa yksinkertaisesti ole mitään ym-
märtämistä. Ainakaan sanan perinteisessä 
merkityksessä. Esitys koostuu peräkkäisis-
tä liikesarjoista, joista mikään ei oikeas-
taan nouse toisen yläpuolelle. 

Haluan tietysti väkisin lokeroida teok-
sen ja sitä vaikeuttaa se, etten aluksi ole 
varma, mitä tanssilajia Fundamentals edus-
taa. Teoksen alkupuoliskolla katsojalle esi-
tetään asetelma, joka tuo vahvasti mieleen 
showtanssiesityksen: kaksi naistanssijaa 
seisoo keskellä hämärää ja savuista lavaa, 
jalat haara-asennossa, oikea käsi kohotet-
tuna. Hetken jo odotan näyttävää sheik-
kausta, jalanheittoa ja jazzpiruetteja musii-
kin tahtiin.

Mandelinin tanssiteos sisältää show-
tanssimaisesta alustaan huolimatta nyky-
tanssia, akrobatiaa ja breakdance-element-
tejä. Mustaan ja valkoiseen pukeutuneet 
viisi naistanssijaa liikkuvat lavalla sekä 
ryhmässä että yksin taustallaan bassovoit-
toinen musiikki. Kerta toisensa jälkeen 
tanssijat palaavat lähtöpisteeseen: lavan 
vasempaan reunaan istumaan. Asetel-
masta, jossa osa istuu ja katsoo, kun osa 
tanssii, tulee väkisinkin mieleen katutans-
sitraditio: kukin tanssija esittää vuorollaan 
taitojaan yrittäen päihittää toiset. Tästä ei 
Fundamentalsissa kuitenkaan ole kyse. Sa-
moin kuin teoksen liike, joka virtaa, tun-
nustelee ja tapahtuu, vaihtuvat tanssijat 
yhtä huomaamattomasti sivustakatsojista 

lavalla toimiviksi subjekteiksi. Mitään tai 
ketään ei korosteta. 

aKrobatiaa – ah!
Vaikka teoksen liikemateriaali tuntuukin 
tasa-arvoiselta, en voi olla intoilematta 
esityksen niin lattiatason kuin intensiivi-
sen parityöskentelyn akrobatiaelementeis-
tä. Naistanssijat heittelevät ja pyörittävät 
toisiaan käyttäen ihailtavan rohkeasti ko-
ko kehonsa painoa. Liikesarjat, joissa pyö-
rähdetään oman kehon ympäri – ilmassa 
vaakatasossa – ja laskeudutaan vatsalleen, 
saavat katsojan pidättämään henkeään. 
Näitä liikkeitä ei harjoitella muutamassa 
viikossa.

Muuten niin juonettomalta ja abstrak-
tilta tuntuva Fundamentals saa yllätyksek-
seni rajatun ja suljetunomaisen lopetuk-
sen. Tanssijat istuutuvat lavan vasempaan 
etureunaan polvilleen harkittuun muodos-
telmaan. Oikean käden heilautus pysäyt-
tää musiikin ja samalla liikkeen. Lopuksi 
kädet viedään kasvojen peitoksi, mikä elee-
nä huutaa osakseen tulkintaa. 

mandelinin estetiiKKaa

Yleisökeskustelussa esityksen jälkeen Jark-
ko Mandelin kertoo akrobatian olleen Fun-
damentalsissa konkreettinen lähtökohta, 
mutta tärkeämpänä hän pitää sitä, miten 
teoksessa rakennetaan jännitettä, sekä sitä, 
miten dynamiikkaa ja tilaa käytetään luo-
vasti. Akrobaattiset elementit Mandelin 
halusi integroida muuhun liikemateriaaliin 
ilman että temput näyttäisivät tempuilta. 
Mandelin halusi pitää teoksen pelkistetty-
nä, eikä esimerkiksi tuoda siihen ”puku- 
tai draamahässäkkää”. 

Mandelinin Fundamentalsista tu-
lee mieleen nykytanssin grand old man, 

jarKKo mandelinin fundamentalsin 
merKitYs sYntYY liiKKeestä itsestään, 

eiKä esimerKiKsi juonellisesta Kaaresta. 
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tanssija-koreografi Merce Cunningham 
(1919-2010) ja hänen liikekeskeinen ajat-
telunsa. Cunningham hylkäsi tanssiteok-
sissaan juonen ja henkilöhahmon merki-
tyksen synnyttäjinä ja keskittyi erilaisiin 
objektiivisiin tapoihin järjestää ja yhdistel-
lä liikettä. Cunningham jos kuka on tun-
nettu tasa-arvoisesta ja sattumanvaraisesta 
liikemateriaalista. Pienenä anekdoottina 
kerrottakoon, että Cunningham vei sattu-
manvaraisuuden niin pitkälle, että rakensi 
joitain teoksiaan arpomalla liikesarjojen 
esiintymisjärjestyksen vain hetkeä ennen 
esityksen alkua. 

tiuKKaa teKniiKKaa

Se Merce Cunninghamista. Jarkko Man-
delinin Fundamentalsin merkitys – jos nyt 
haluaa jotain merkitystä hakea – syntyy 
liikkeestä itsestään, eikä esimerkiksi juo-
nellisesta kaaresta. Valmista tulkinnan 
kehystä ei ole asetettu, liikkeet ikään kuin 
vain tapahtuvat tilassa ja ajassa. Siinäpä 
asetelma, joka antaa katsojalle täyden va-
pauden tulkita! Teoksen nimi, Fundamen-
tals, viittaa kirjaimellisen opin noudatta-
miseen ja sitä kautta myös itse liikkeeseen. 
Opin noudattaminen on tiukka suhtautu-
minen tanssitekniikkaan – tilaa improvi-
saatiolle ei esityksessä anneta. 

Tampereen Tanssivirtaa-nykytanssifes-
tivaalin ohjelmistoon kuuluva, Tanssite-
atteri MD:ssä tanssittu Fundamentals oli 
ryhmälle teoksen viides esityskerta. Olisi 
kiinnostavaa nähdä, miten projekti kehit-
tyy vaikkapa viidentoista esiintymisen jäl-
keen – saako ajatusta liikemateriaalin tasa-
arvoisuudesta kehitettyä entisestään?

Ei kai auta muu kuin käydä katsomas-
sa. v
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