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pääKirJoiTus

Panu Lempiäinen

Painos 150 kpl 
Picaset 
Helsinki 2008

Ensimmäisiä sanoja, joihin törmäsin pakollisissa ruotsinopinnoissani, oli ’his-
toria’ eli tarina. 12–13-vuotiaana historiasta yli-innostuneena pojankloppina 

maailmani ajautui törmäyskurssille ruotsin kielen kanssa. Miksi ihmeessä hieno ja 
fiini historia-sana on pitänyt tällä tavalla mennä pilamaan? Tarinathan ovat täysin 
vähäpätöisiä suuren ja mahtavan historian rinnalla!

Vai ovatko? Yläasteaikainen ajatuskulkuni palautui mieleeni miettiessäni ke-
väällä teemoja syksyn Käkriäisiin. Nykyään, edelleen historiasta innostuneena 
mutta sivistyneempänä on helppo nähdä ruotsalaisten nerokkuus. Jälleen kerran. 
Historia nimenomaan rakentuu tarinoista. Se mikä tallentuu muistiin, muokkau-
tuu tarinaksi ja laajentuu tulkinnaksi. Merkityksellistämme menneitä. Mietimme, 
miten tämänaamuinen aamiainen vaikutti kirjoituskuntooni. Tulkitsemme, kuin-
ka tiistain treenissä tehdyt pakkotoistot ja pudotussarjat auttoivat tiellä kohti 120 
kilon penkkipunnerrusta. Suuria tulkintoja ja kokonaiskuvia piirtelevät tietysti 
historiantutkijat. Tähän lehteen haastattelemani, historiatrilogiansa juuri päätök-
seen saanut entinen kotimaisen kirjallisuuden opiskelija, nykyinen vapaa kirjailija 
Jari Tervo toteaa, että ”historiaa ei saa jättää vain historiantutkijoille”.

Se on oikea periaate. Miten paljon köyhempää historia olisikaan ilman kau-
nokirjallisuutta? Kirjoitetut tarinat, olivat ne sitten keksittyjä tai tositapahtumiin 
perustuvia, tallentavat ajankuvaa omalla ainutlaatuisella tavallaan. Tänään kir-
joitetut, nykyaikaa käsittelevät romaanit jäävät dokumenteiksi 2000-luvun alun 
maailmasta. Historiaan sijoittuvat teokset taasen kertovat jotakin siitä, miten jo-
honkin tiettyyn historian ajanjaksoon suhtauduttiin vuonna 2008. Kaunokirjal-
lisuus tarinallistaa historian tulkinnat menneestä. Kuinkahan moni meistäkin on 
mielessään elänyt ja matkaillut muinaisessa Egyptissä ja Välimeren maailmassa 
Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisen opastamana?

Waltari, jonka syntymän 100-vuotisjuhlia olemme juhlineet tänä vuonna, kir-
joitti perinteisiä historiallisia romaaneja. Ne ovat historialliselle pohjatiedolle ra-
kentuvia tarinoita ja tulkintoja ajasta, mutta rajoitetusti. Missä ovat erilaiset nä-
kökulmat ja missä ristiriidat? Yhden kertojan alle alistettu todellisuus on valmiiksi 
tulkittua ja valmiiksi pureskeltua. Jääkö siitä puuttumaan jotakin? 

Jari Tervolla saattaa olla vastaus. ”Minuutin kestävää, suljetussa tilassa tapahtu-
vaa pankkiryöstöä todistavat kaikki silminnäkijät eri tavalla”, hän kuvailee kirjoi-
tusperiaatettaan tässä lehdessä. Tervo juoksuttaa modernin poetiikan risteilevine 
äänineen ja sekoittuvine näkökulmineen historialliseen miljööseen. Yksi suuri 
kertomus rakentuu monista keskenään limittyvistä tarinoista. Näin huomioidaan 
historian ristiriitaisuus, näkökulmien subjektiivisuus. 

Tervon tekniikka on kuin ohje sen kakun leipomiseen, joka meille tarjoillaan 
historiana. Monien tarinoiden näkökulmat muodostavat kakun pohjakerrokset, 
pinta koristellaan tietyllä katsontakannalla ja keskelle kirsikaksi asetetaan yhteen-
veto tapahtumista eli tulkinta.

Avaa uusi Käkriäinen ja maista historian täytekakkua!v

hisTorian 
TäyTeKaKKu
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Ensin Jari Tervosta piti tulla maailman pa-
ras keskushyökkääjä, sitten paras kitaristi. 

Ankarasti säästämillään kesätyörahoilla hän 
osti sähkökitarasetin. 

”Omin voimin en saanut sitä edes viree-
seen, ja oli ryhdyttävä kirjailijaksi”, Tervo ker-
too. Mutta tuskin hän itsekään arvasi 1970-
luvun lopulla, millaiseksi kirjailijaksi.

Reilut kolmekymmentä vuotta myöhem-
min Jari Tervon tuntee käytännössä jokainen 
suomalainen. Tapaamispaikassamme Café 
Engelissä tämän todella huomaa. Kahvilan 
puolityhjässä takahuoneessa, jonne olimme 
sopineet suuntaavamme, ihmiset jähmettyvät. 
Uutisvuodon kapteenin astuessa sisään alkaa 
armoton tuijotus. On parempi suunnistaa sit-
tenkin täyteen ja hälyiseen Aleksanterikadun 
puoleiseen huoneeseen. Vapaa nurkkapöytä 
tarjoaa tarvittavaa rauhaa. 

Sattumuksen jälkeen on soveliasta kysyä, 
mitä Jari Tervo itse ajattelee julkisesta kirjai-
lijaroolistaan.

”Suuri julkisuus lisää myyntiä, mutta vai-
keuttaa arvostuksen saantia”, Tervo toteaa. 
Hän ärsyyntyy siitä, että kirjallisuudesta teh-
dään viihdettä niin paljon etsimällä romaa-
neista yhtymäkohtia kirjailijan omaan elä-
mään. Sen hän on kokenut omakohtaisesti.

”Muistan kun kävin läpi Ohranasta kirjoi-
tettuja kritiikkejä, niin varmaan kahdeksassa 
kymmenestä kerrottiin, että kirjailija esiintyy 
televisiossa. Eihän sillä ole mitään helvetin 
merkitystä itse asian kannalta. Ei se kerro kir-
jasta yhtikäs mitään.”

Tervo pystyy silti ymmärtämään suomalai-
sen kirjallisuusihmisen näkökulman asiaan.

”Ennen vanhaan kirjailijat olivat vakavasti 
otettavia ihmisiä, jotka eivät pelleilleet tele-
visiossa. Eivät tietenkään, Eino Leinoa esti 

esiintymästä televisiossa ainoastaan se, ettei 
sitä ollut vielä keksitty.”

TarKKa ”raivoon saaKKa”
Tervon renttumaisen julkisuuskuvan takaa 
paljastuu tuottelias kirjailija. Ilta-Sanomien 
entisen toimittajan ja kotimaisen kirjallisuu-
den opiskelijan käsissä suomen kieli taipuu 
miten tahtoo ja kirjoja ilmestyy tiiviillä tah-
dilla. Historiatrilogian ilmestymisvauhti on 
ollut vaikuttava: paksu romaani joka toinen 
vuosi. Millaista on kirjoittaa historiallisia ro-
maaneja? 

”Niissä on paljon työtä. Kaiholla muistelen 
aikaa, jolloin taustatyö tehtiin viidessä mi-
nuutissa”, Tervo toteaa. Hän havainnollistaa 
nykyaikaan sijoittuvan romaanin taustatyön 
keveyttä tarinalla, kuinka Tuulikaappimaan 
(1997) taustoitukseksi riitti yksi puhelinsoit-
to maalarimestari-isälle.

”Oli tarvis tietää, miten naulapyssy toimii”, 
Tervo naurahtaa ja nappaa reilun hörpyn pöy-
tään tarjoillusta lattestaan.

Työnsä Tervo haluaa tehdä kunnolla ja on 
yksityiskohdissa tarkka ”raivoon saakka”. Hän 
kertoo sattumuksen Myyrän (2004) kirjoitta-
misen ajoilta.

”Olin kirjoittamassa vuoteen 1968 sijoit-
tuvaa kohtausta, jossa eräs henkilö ajaa au-
tolla. Muistin, ettei silloin vielä ollut Ladoja, 
mutta en saanut millään päähäni, että ennen 
Ladoja huristeltiin ’Mosseilla’. Laitoin siihen 
sitten Ladan ja ajattelin, että korjaisin asian 
myöhemmin. Tietenkään en sitä tehnyt.”

Yllättäen Nyt-liite huomasi merkityksettö-
mältä tuntuneen yksityiskohdan, ja vielä yllät-
tävämmin Tervo korjasi virheensä seuraavaan 
mahdolliseen painokseen. 

 
Jari Tervon hisToriaTrilogia synTyi halusTa inhimillisTää 

Kerran eläneiTä hahmoJa. 

Teksti: Panu Lempiäinen

haasTaTTelu

IhmIsen näkökulmasta
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”Lähetin toimittajalle kirjeen ja korjatun 
laitoksen teoksesta. Hän ällistyi, hän ei voinut 
uskoa, että toimittajan työllä voisi tällä tavalla 
vaikuttaa kirjallisuuteen”, Tervo kertoo.

”hisToriaa ei saa JäTTää vain 
hisTorianTuTKiJoille”
Jos yksityiskohdilla on merkitystä, miksi Jari 
Tervo sekoittaa faktaa ja fiktiota voimakkaas-
ti? Hänen mukaansa fakta on usein niin us-
komatonta, ettei sitä voi käyttää uskottavasti 
fiktiossa.

”Historia on aivan liian herkkä asia jätet-
täväksi vain historiantutkijoille”, hän toteaa. 
Romaania työstäessä ei voi pitää mukana sel-
laista ”noottiaparaattia” kuin historiantut-
kimuksessa. Tämän hahmottaminen saattaa 
olla lukijoille hankalaa.

”Ymmärrän hyvin tavallisen lukijan häm-
mästystä siitä, millä oikeudella esimerkiksi 
minä laitan kerran eläneet ihmiset tekemään 
asioita, joista ei ole minkäänlaisia todisteita. 
Yleensä kyseessä on kuitenkin huoli siitä, että 
puolijumalia yritetään inhimillistää.”

Tervo kutsuu historian suurmiehiä ja har-
voja -naisia puolijumaliksi, koska heistä ra-
kennellaan mielellään myyttejä. Ja näistä 

myyteistä halutaan pitää kiinni niin tiukasti, 
että mitään inhimillisiä piirteitä ei saisi nä-
kyä. Kirjoillaan Tervo onkin halunnut ihmis-
tää historian suuria hahmoja. Mitä paremmin 
ihmisen oppii tuntemaan, sitä vaikeampi heitä 
on syyllistää.

”Mua huvittaisi joskus tutkia sitä, kuinka 
paljon Mannerheimin julkiseen kuvaan on 
vaikuttanut se, että hän esiintyy lähes kaikis-
sa kuvissa ja videonpätkissä univormussaan, 
johon kuuluu niin tiukat hirvennahkahousut, 
että ne pitää vetää päälle märkinä.”

Virka-asua jopa käytettiin argumenttina 
viime kevään homokeskustelussa. 

”Kaivettiin esiin kuva Mannerheimistä vir-
kapuvussaan. Sitä käytettiin todisteena siitä, 
että eihän kukaan hetero näin pukeudu”, Ter-
vo päivittelee. Hän nousee yllättäen ja pyytää 
kohteliaasti lupaa käydä aamutupakalla vie-
reisellä Sofiankadulla. 

”ainoaT viaTTomaT             
ovaT   lapseT” 
Inhimillistä näkökulmaa Tervo on hakenut 
teoksiinsa toisellakin tavalla: lapsihahmojen 
perspektiivillä, joka korostuu erityisesti Troi-
kassa. Historiatrilogia kuvaa valtaa, jota on 

       eino leinoa 
    esTi esiinTymäsTä 
         Televisiossa 
      ainoasTaan se, 
            eTTei siTä olluT 
       vielä KeKsiTTy.”

”

Veikko Somerpuro, WSOY
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”TieTenKin 
välillä Tulee mieleen, 
onKo vaimolla uusi, 
JulKaisumielessä 
pideTTävä päiväKirJa 
menossa Ja meneeKö 
minun Tämänaamuinen 
anKara Ja äreä suKKien         
eTsimiseni siihen.”

Veikko Somerpuro, WSOY
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viime kädessä vaikea erottaa väkivallasta. 
”Mun kirjoissa kuvataan aikuisten verisiä 

leikkejä”, Tervo havainnollistaa tupakalta pa-
lattuaan. ”Niiden ainoat todelliset sivustakat-
sojat ovat lapset. Jos tapahtumista kertoisivat 
pelkästään asianosaiset eli aikuiset, lopulliset 
moraaliset painotukset jäisivät niistä helposti 
pois.”

”En kuitenkaan ajattele asiaa niin, että tä-
hän sopisi nyt kiva tunteisiin vetoava lapsikoh-
taus, vaan niin että lasten näkökulma palauttaa 
tavallisen, onnellisen elämän mahdollisuuden 
teoksen maailmaan. Kyse on siitä, millaista elä-
män tulisi olla ja miten ihmisistä arvokkaimpia 
eli lapsia kohdellaan aikuisten peleissä.”

Jari Tervo kertoo huomanneensa, että kerto-
jia ja näkökulmia tarvitaan useita. Häntä vie-
hättää se, että tapahtumat kerrotaan monista 
eri näkökulmista.  

”Jos kertojana olisi pelkästään kyyninen ja 
älykäs ihminen, sävyt jäisivät haaleiksi. Teok-
sesta saa paljon rikkaamman, jos mukana on 
myös ikään kuin viaton kertoja, ei välttämät-
tä lapsi, vaan jollain tavalla lapsen kaltainen”, 
Tervo kertoo. Hän hörppii jäähtyvää latteaan 
kiihtyvällä tahdilla. Katse kohdistuu tiukas-
ti silmiin, mutta vastauksia miettiessä silmät 
hakeutuvat sivummalle. Engelin suurista ik-
kunoista avautuu aamuisen Senaatintorin elo. 
Sitä kelpaa katsella.

Tervo on tullut Suomen nykykirjailijoista 
tunnetuksi kirjallisten konnankoukkujen tarjo-
ajana. Huikaisevien risteilevien juonipolkujen 
perustana ovat juuri erilaiset katsantokannat 
samaan tapahtumaan. Hän vertaa näkökulma-
tekniikkaansa pankkiryöstön todistamiseen.

”Minuutin kestävää, suljetussa tilassa tapah-
tuvaa pankkiryöstöä todistavat kaikki silmin-
näkijät eri tavalla.” 

Tervo innostuu asiasta silminnähden. Hän 
puhuu televisiosta tutulla hillityllä tyylillään 
mutta puhekielisemmin. 

”On ihan perusasia, että eri todistajien lau-
sunnot ovat keskenään täysin ristiriitaiset. Sii-
hen nähden on todella hämmästyttävää, kuinka 
voidaan kuvitella, että jostain 1900-luvun his-
toriasta olisi mahdollista päästä tulkinnalliseen 
yksimielisyyteen. Valtavia unohduksia tapah-
tuu, usein asioista kerrotaan vain yksi puoli.”

KirJailiJan mies

Jari Tervon vaimo Kati Tervo on myös opis-
kellut kotimaista kirjallisuutta. Hän debytoi 

kirjailijana viime keväänä Tervojen perhe-elä-
mää käsittelevällä Kesäpäiväkirjalla. Millaista 
on elämä kirjailijan kanssa?

”Se on ollut viimeiset parikymmentä vuot-
ta erittäin mukavaa, enkä ole huomannut, että 
tilanne olisi mitenkään muuttunut siitä, että 
Kati alkoi kirjoittaa kirjoja”, Tervo vastaa em-
pimättä. Hän pyytää toimittajalta vettä. Latte 
on päässyt loppumaan.

”Tietenkin välillä tulee mieleen, onko vai-
molla uusi, julkaisumielessä pidettävä päivä-
kirja menossa ja meneekö minun tämänaa-
muinen ankara ja äreä sukkien etsimiseni sii-
hen. Mutta enhän minä voi tietenkään puut-
tua millään tavalla kirjailijan vapauteen vain 
sen vuoksi, että Kati sattuu olemaan minun 
vaimoni.” 

Tervo kertoo lukeneensa vaimonsa käsi-
kirjoituksen luvan kanssa ja antaneensa muu-
tamia vähäpätöisiä kielellisiä huomioita. 

”Se on hyvin kirjoitettu kirja. Erityisesti 
minua viehättää siinä suomalaisilla naiskir-
jailijoilla harvinainen lakoninen tapa kuva-
ta asioita. Sellaista lakonista, välillä eleet-
tömänkin kuuloista ilmaisutapaa viljellään 
suomalaisten miesten kirjoittamassa proosas-
sa, mutta naisilla sitä on ollut paljon vähem-
män.”

Tulevaisuudessa Jari Tervo toivoo kirjoit-
tavansa vielä lisää kirjoja, mutta Suomen – ja 
erityisesti 1900-luvun – historia on loppuun 
taputeltu. Sen sijaan nykyaika kiehtoo taas. 
Urastaan hän kokee olevansa vastuussa itsel-
leen.  

”Olen varmasti saanut enemmän aikaan 
kuin muut luulivat, mutta vähemmän kuin it-
se edellytän. Toivottavasti tässä on vielä aikaa 
korjata asian tila.” 

Haastattelun päätteeksi Jari Tervo kättelee 
jämäkästi ja kiittää. Hän lähettää nykyisille 
kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoille ter-
veisiä: ”Toisin kuin minä tehkää gradu.” 

Yllätykseksi hän kaivaa takkinsa taskusta 
Metro-lehden.

”Eräs mummo työnsi tämän mulle nelosen 
ratikassa käteen ja sanoi: ’Ottakaa se, siinä 
olette Te.’”

Tervo avaa lehden oikeasta kohdasta ja py-
sähtyy tuijottamaan kesäistä kuvaa itsestään. 
”Uuttera jossittelu on historianharrastajan 
karkki”, otsikko julistaa. Tervo sulkee lehden 
suurieleisesti.

”Eihän sitä nyt viitsi omaa kuvaansa julki-
sella paikalla tuijottaa.” v

  

Veikko Somerpuro, WSOY
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Jari, meidän suhteessamme on ongelma.
Ei, älä ymmärrä tätä väärin, minä pidän tuotannostasi, jopa 

ihan aidosti. Koin jo novelliesi äärellä sellaisia kohtalaisia huvit-
tuneisuuden hetkiä, mutta varsinkin kolme viimeisintä teostasi, 
Myyrä, Ohrana ja Troikka ovat olleet melkoisia herkkupaloja. 

Mutta, mutta… 
Sinusta pitäminen aiheuttaa sosiaalisia haittoja. Jos myön-

tää aivan tavallisissa akateemisissa (tai saati sitten kirjallisuu-
denopiskelijoiden!) bileissä pitävänsä kirjoistasi, saa vastaansa 
suunnilleen samanlaisen reaktion kuin jos sanoisi lakanneensa 
pesemästä hampaitaan. Keskustelukumppani kavahtaa hiukan 
taaksepäin, sanoo jotakin myötäilevän oloista ja vaihtaa äkkiä 

Veikko Eranti

nolosTuTTava 
     Taipumus

Kolumni

”Sperman roiskuessa 
ja tissien heiluessa on 

pakko kysyä, onko, Jari, 
pakko olla ihan näin 

Tervo?”

seuruetta.
Sanalla sanoen: sinusta pitäminen on noloa. 

Välillä vähän junttia, välillä vain koomisen 
stereotyyppisen miehistä, joka tapauksessa 
ehdottoman seliteltävää. Voin kuvitella, että 
nuuskaajilla olisi näissä piireissä samanlai-
sia ongelmia: ei paheksuttaisi ääneen, mutta 
vilkuiltaisiin syrjäsilmillä ja jupistaisiin selän 
takana. Lopulta vahvakin yksilö murtuu ja 
muuttuu kaappi-tervottelijaksi. 

Julkiset esiintymisesi eivät tarjoa ainakaan hel-
potusta. Hiukan punertava habitus ja aina sama 
ivallinen hymy naamalla. Ehkä sinun pitäisi alkaa otat-
taa itsestäsi enemmän mustavalkoisia sivuprofiilikuvia 
meren rannalla tai mukavassa nojatuolissa istuen? Tai 
jos vaikka ylipäätään puhuisit vähän vähemmän. Se 
nyt on selvä, että vakavasti otettavat kirjailijat eivät kommentoi 
SDP:n puheenjohtajaehdokkaita.

Kyllä välillä hirvittää myös lukiessa, paatuneempaakin har-
rastajaa. Sperman roiskuessa ja tissien heiluessa on pakko kysyä, 
onko, Jari, pakko olla ihan näin Tervo? Eikö vähän vähempikin 
riittäisi? 

Ehkä kyseessä on akateemisten piirien kosto liian halvalle 
huumorille ja liian runsaalle seksille. Tai oikeastaan toisinpäin: 
seksisi on liian tavanomaista. Kirjoittaisit enemmän puutteessa 
vaikertavista homoseksuaalisista kääpiöistä, äitiään hamuavista 
transseksuaaleista ja sitten vaikka Mannerheimistä, niin johan 
toimisi. 

Toisaalta toinen meistä on satoja tuhansia myynyt humoris-
ti, toinen vain harrastustaan häpeilevä kirjallisuudenopiskelija. 
Mene ja tiedä.v
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maria, Teologian yo, porThania

1. Omalla kohdallani se ei vaikuta ollenkaan. Ostan 
ja luen tuntemattomienkin kirjailijoiden kirjoja. Ehkä 
jopa luen harvemmin niitä tunnetuimpia kirjoja.
2. Jos on noussut julkisuuteen kirjojensa
takia, sitten on uskottava.
3. Anna-Leena Härkönen.

Haastattelut ja kuvat: 
Elise Malmivirta

KäKriäinen Kysyy

KysymyKseT
1. Miten kirjailijan arvoon kirjailijana vaikuttaa hänen saamansa julkisuus?
2. Miten julkkis voisi olla uskottava kirjailija?
3. Ensimmäiseksi mieleen tuleva julkisuudessa näkyvä kirjailija?

annuKKa, valT. yo (sosiologia), ylioppilasauKio

1. Luulen, että lukemani kirjat ovat olleet julkisuudessa. 
Jos harrastaisin kirjallisuutta ja lukisin enemmän, tietäi-
sin varmasti myös vähemmän tunnetuista kirjailijoista ja 
kirjoista.
2. Eihän siihen voi sanoa muuta kuin että laadun pitää 
puhua puolestaan.
3. Sofi Oksanen.

Jussi, oiKeusTieTeen yo, porThania

1. Massamainonta ja hehkutus eivät pelkästään 
mairittele. Ajatellaanpa vaikka Ilkka Remestä. 
Toisaalta se voi tietyllä tapaa olla merkki jos-
takin, jos pystyy myymään sellaisia määriä.
 2. Jos ei tuomita ennakolta. Tulee mieleen Kata 
Kärkkäinen, vaikka en hänen kirjojaan olekaan 
lukenut. Harmittaa, jos suhtaudutaan naureskel-
len ja ennakkoluuloisesti.
3. Ilkka Remes nyt tietysti ja Jari Tervo sekä 
Juha Vuorinen. Ehkä voisi vastata jopa että Arto 
Paasilinna. Ulkomailla Paasilinna on ihan eri 
arvossa, jo käyttäytymisensä ja julkisuuskuvansa 
takia, mutta Suomessa hänet koetaan eri tavalla.

Kadulla
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arvio

Teksti: Panu Lempiäinen

Matkalla –              historian kohtalonhetkissä
Jari Tervon TroiKKa ei Kerro vain mannerheimisTa, suomen sisällis-

sodasTa Ja venäJän vallanKumouKsen KarusTa maailmasTa vaan ennen 
KaiKKea ihmisisTä hisTorian vasTusTamaTToman virran vieTävänä.

Troikka päättää Jari Tervon Myyrällä 
(2004) alkaneen ja Ohranalla  (2006) 

täydentyneen historiatrilogian. Ajassa on lii-
kuttu taaksepäin: Kekkosesta ja suomettumi-
sesta on edetty toisen maailmansodan Helsin-
gin-pommitusten kautta itsenäisen Suomen 
historian alkuhämärään, sisällissotaan ja sitä 
seuranneisiin vallankaappaushaaveisiin. Troik-
ka nostaa esiin kaksi harvoin esille tuotua to-

mukaan lukien – eivät tunnu tietävän, mitä 
he ovat tekemässä. Näitä toiminnan ihmisiä 
ohjaa epämääräinen aate ja jonkinlainen ha-
lu sytyttää vallankumouksen liekki uudelleen. 
Mutta ei ole mitään yhtenäistä, yhteisen pu-
naisen hyvän puolesta taistelevaa joukkoa. On 
vain yksittäisiä ihmisiä, jotka pyrkivät selviy-
tymään. Epämääräiset punakaartit tarjoavat 
edes jonkinlaisen turvasataman. Kertoja ki-

“mannerheim 
manaa olevansa 

seKä ryssä 
eTTä hurri.”

sitapahtumaa: punaisten 
joukkopaon Tampereelta 
Pietariin ja Pietarissa muo-
dostetun ”troikan” suo-
rittaman murhayrityksen 
Mannerheimia vastaan. 
Uuden vallankumouksen 
alkua tavoitelleesta murha-
yrityksestä on vaiettu vuo-
sikausiksi sekä valkoisten 
että punaisten puolelta. Edes Veijo Meren 
elämänkerta ei siitä kerro. 

Troikassa liikutaan vahvasti punaisten 
maailmassa. Finlaysonin luutapojasta pu-
nakomentajaksi nouseva Eljas Rossi pääsee 
Pietarissa toverinsa Herman Hevoskosken 
kanssa todellisen historiallisen henkilön, pu-
naterroristi Eino Rahjan oppiin. Rossille ja 
Hevoskoskelle, tulevan troikan kolmesta len-
kistä kahdelle, Rahjan komentama uusi val-
lankumous varaa vaativan tehtävän: heidän on 
palattava etappireittiä Tampereelle, ja Rossin 
on hoideltava pois päiviltä ”Murha-Kustaa”, 
”mahtilahtari” Mannerheim. 

Tervo tavoittaa hienosti sodanaikaisen toi-
minnan epämääräisyyden. Punaiset – troikka 

teyttää henkilöidensä aseman: 
”He olivat vain kulkumiehiä 
vallankumouksen poluilla.” 

Jari Tervo on taitava kir-
joittaja. Hän hallitsee niin 
kielikuvat ja kielelliset leikit-
telyt kuin näkökulmateknii-
kan, jossa kertovat äänet ja 
aikatasot sekoittuvat. Tämä 
taiturimaisuus on leimannut 

Tervon teoksia 1990-luvulta saakka – mutta 
se on myös jalostunut matkan varrella. Myy-
rän huikaisevista, jopa liioitellun nokkelista 
harhautuksista on Troikkaan tultaessa kuorit-
tu enimmät konnuudet. Romaani on tiiviisti 
kirjoitettu. Se uudistaa tekijänsä poetiikkaa 
mutta ei vie häntä kauaksi juuriltaan.

Eljas Rossi kirjoittaa muistelmia. Muistel-
mista napatut otteet maustavat ulkopuolisen 
kertojan kuljettamaa tarinaa. Rossin kirjoi-
tukset kommentoivat tapahtumia ja rikkovat 
aikarakenteen kiinnostavasti. Muistelmat 
eivät sorru häiritsevään jälkiviisasteluun tai 
jossitteluun. Ne ovat ennemmin kuin herkul-
linen mauste, Troikalle sen pikantin aromin 
antava ainesosa. Paikoin maustetta on kokilta 
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lipsahtanut hyppysellinen liikaa, sillä Rossin 
pisimmissä lainauksissa vaarana on lievä her-
paantuminen.

Päähenkilön muistelu yhdistää historiatrilo-
gian kaikkia osia ja korostaa Tervon käsitystä 
historiasta: historia ei ole valmiiksi määritelty 
ja pureksittu polku, vaan historia on subjektii-
vista tulkintaa. Romaanissa todetaan ohimen-
nen: ”Kaikki oli pelkkää tulkintaa.” Kommentti 
on erinomainen temaattinen tiivistys. Historia 
näyttäytyy erilailla eri perspektiiveistä. 

Troikka on paitsi romaani ihmisistä his-
torian vastustamattomassa virrassa myös ro-
maani Mannerheimista. Tervon Mannerheim 
on älykäs, sivistynyt herrasmies, joka rakastaa 
mahtavaa Venäjänmaata ja ylipäätään kaikkea 
suurta. ”Rakastan suurta Venäjää, mutta tun-
teeseeni vastaa vain pie-
ni Suomi”, hän toteaa. 
Tässäkään tapauksessa 
historia ei kulje niin 
kuin sen haluaisi kul-
kevan. Suomen vapaut-
tajaksi noussut Manner-
heim on pohjimmiltaan 
juureton, kaukana Suo-
men kansasta. Hän ma-
naa olevansa ”sekä ryssä 
että hurri” ja jopa odot-
taa tulevansa murhatuk-
si. Huipennukseksensa 
Tervon intensiivinen 
kerrontatekniikka saa, 
kun Rossin ja Manner-
heimin ajatukset ja nä-
kökulmat vuorottelevat 
ennen lopullista kohtaa-
mista. 

Tervo sukeltaa häi-
käilemättä Mannerheimin mieleen, hänen sy-
vimpiin ajatuksiinsa ja tuntoihinsa. Suurmies 
inhimillistyy ronskistikin: yhdeksi romaanin 
huippukohdista nousevan junamatkan aikana 
erinomaiseksi rakastajaksi paljastuva Man-
nerheim harrastaa seksiä vahvan naishahmon, 
varatuomari Ellen Katajan kanssa. ”Mies ei 
ole koskaan ennen rakastellut minua saappaat 
jalassa”, Ellen ihastelee. 

Historiatrilogiassaan Tervo ei kumarra 
kenenkään edessä. Jo aiemmin olemme ta-
vanneet piereskelevän Stalinin ja erektioita 
saavan vanhentuvan Presidentin. Tällaista 
taustaa vasten seksiä harrastava Mannerheim 
ei yllätä. Samankaltaista jatkumoa edusta-

vat myös muuten uskottavan oloiseen maail-
maan ympätyt absurdit – vai pitäisikö sanoa 
fantastiset – elementit. Korostetun fiktiiviset 
vivahteet sulautuvat saumattomasti tosipoh-
jaiseen maailmaan. Eljas Rossi on luvannut 
”äiteelleen” olla tappamatta, ja tämä tappa-
misen vastainen eetos leimaa koko romaanin 
henkeä, vaikka lyhyet virkkeet ja kerronnan 
toteavuus paikoin korostavat henkilöiden kas-
vavaa turtumusta väkivaltaan ja kärsimykseen. 
Kun kolera on tappanut 15 000 itävaltalais-
ta taistelijaa, se kuitataan ohimennen: ”Heitä 
oli ollut viisitoistatuhatta, mutta nyt heitä oli 
jäljellä muutama kymmen.” Sekasortoisen so-
ta- ja vallankumousajan järkyttävät tapahtu-
mat luovat realistisen kuoren, mutta sen alta 
paljastuu kirjailijan suuri, rauhaa rakastava 

sydän. 
Va l l a n k u m o u k s e n 

mullistamassa Pietarissa 
liikkuvat ryöstelevät lapsi-
laumat. ”Vallankumous oli 
kuulemma kymmenker-
taistunut Pietarin ja Mos-
kovan orpojen määrän. 
Niin katosi äitiä ja isää 
vallankumouksen kitaan. 
Lapset varastelivat ja myi-
vät itseään. Nyt minä sen 
uskoin, ainakin varaste-
lun”, Eljas Rossi kuvailee. 
Ryöstelevät lapsilaumat 
ovat kuitenkin teoksen lap-
sikuvauksesta vain toinen 
puoli. Kuten Tervo tämän 
lehden haastattelussa tote-
aa, lapsihahmojen tehtävä-
nä on palauttaa onnelli-
sen elämän mahdollisuus 

teoksen maailmaan, keskelle aikuisten verisiä 
leikkejä. Troikan häikäisevän laajassa henkilö-
galleriassa esiin nousee useampikin lapsihah-
mo. Eljas Rossin ja katulapsi Katjušan välille 
syntyy erikoislaatuinen suhde. Entä mikä roo-
li mahtaakaan olla varattuna Eljaksen omalle, 
hänen tietämättään syntyneelle pojalle?

Troikka päättää historiatrilogian hienosti. 
Se on vahvasti kirjoitettu, tunteisiin vetoava 
romaani – ja  suhteellisen helposti lähestyt-
tävä. Etenkin jos Tervo ei ole tuttu, tästä on 
hyvä aloittaa. v

Jari Tervo: Troikka 
Romaani, 409 s. WSOY 2008
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Maaliskuussa 2008 Veera Luoma-aho, 
30, oli varma, että hänestä ei tule Yliop-

pilaslehden päätoimittajaa. Joku muu viides-
tätoista hakijasta saisi paikan. Surutyökin oli 
jo tehtynä.

”Olin aikoinani HYY:ssä edustustossa vih-
reiden listalla monta vuotta ja ajattelin, että 
vihreät eivät ole kauhean hyvässä huudossa”, 
hän sanoo ja nauraa. ”Kun ne on rähinöineet 
siellä.”

Luoma-aho arveli, että vihreä leima vai-
kuttaa liikaa. Hän oli tehnyt salapoliisityötä ja 
saanut vahvistuksen sille, että ei saisi pestiä.

”Olin psyykannut itseäni, että no siitä olisi 
kuitenkin saanut burnoutin ja liikaa duunia.”

Teksti: Kotimaisen 
kirjallisuuden
toimittajakurssi

”eliTisTi”
ylioppilaslehden veera luoma-aho 

mieTTii vielä, 
miTä ne suureT unelmaT ovaT.

Työelämässä

Huhtikuussa hänet valittiin päätoimitta-
jaksi äänimäärällä 32/60.

”Ajattelin että apua, pitääkö oikeasti ryhtyä 
nyt.”

radanvarren TyTTö

Luoma-aho on syntynyt Helsingissä, mutta 
asui pitkään Keravalla.

”Radanvarren tyttöjä siis, osittain ainakin”, 
hän naurahtaa.

Kun Luoma-aho oli lukiossa, hänen sis-
konsa aloitti yliopisto-opinnot. Ylioppilas-
lehti alkoi tulla kotiin. ”Se oli musta kauhean 
hyvä.”
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Kynäilyn makuun Luoma-aho pääsi 
lukioikäisenä toimittaessaan partio-
laisten Pärske-lehteä.

”Se oli ihanaa”, hän sanoo. ”Teimme 
tosi avantgardistista taittoa – eli juttuja 
oli mahdoton lukea.”

Pärskeen jälkeen harrastus jatkui 
muiden järjestölehtien parissa. Opis-
keluaikoinaan Luoma-aho päätoimitti 
osakunnan Eteläsuomalainen-lehteä 
sekä valtiotieteilijöiden Tutkainta. 
Maksettuja juttuja hän alkoi kirjoittaa 
ensin Ylioppilaslehteen, sitten muun 
muassa Nyt-liitteeseen.

Valtio-opin gradu jäi roikkumaan 
viime kevääseen asti. Se ei mutkistanut 
urapolkua: Luoma-ahon ansioluette-
losta löytyy sellaisia etappeja kuin Yle, 
Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat. 
Harjoittelun hän kävi tekemässä New 
Yorkissa asti.

Vapaa-ajallaan Ylkkärin tuore pää-
toimittaja lukee Imagea, Rumbaa ja 
Vanity Fairia. Hän tyhjentää päänsä 
juoksemalla, ruotii kirjoja lukupiirissä 
ja haaveilee talvella perustetun impro-
visaatioryhmän jatkamisesta. Kulttuu-
ria kuluu.

”Olen tosi elitistinen”, hän myöntää. 
”Mä ihan oikeasti katson televisiosta 
vain ajankohtaisohjelmia. Mutta olen 
luopunut ajatuksesta, että pitäisi tietää 
kaikesta tv- hömpästä kauheasti.”

leiKKiKenTTä

Päätoimittajan arki on sähköposti-
vuoren perkaamista, puhelimessa pu-
humista, neuvotteluja, sidosryhmäta-
paamisia, mainosmyynnin ja jakelun 
suunnittelua sekä muiden medioiden 
seuraamista.

”Aika omille jutuille alkaa silloin, 
kun muut lähtevät töistä”, Luoma-aho 
toteaa.

Lehti syntyy tiimityönä. Se passaa 
entiselle partiolaiselle. ”Olen kuullut, 

että uusi Y-sukupolvi ei osaa tehdä päätöksiä yksin, 
koska ne on liian verkostoituneita. Olen samanlai-
nen, vaikka kuulunkin X-sukupolveen.”

Pomona Luoma-aho satsaa hyvän hengen luomi-
seen ja keskusteluun.

Millaista lehteä he sitten tekevät? Päätoimittaja 

”eliTisTi”
ylioppilaslehden veera luoma-aho 

mieTTii vielä, 
miTä ne suureT unelmaT ovaT.

“mä ihan 
oiKeasTi KaTson 

TelevisiosTa 
vain 

aJanKohTais-
ohJelmia.”

kuvailee Ylkkäriä mahdollisuudeksi ja leikkikentäk-
si. ”Ei ole hirveää taloudellista vastuuta myydä. Siksi 
on melkein velvollisuus tehdä kokeiluja ja uskaltaa 
epäonnistua.”

Luoma-aho ei halua vielä paljastaa tulevan vuo-
den teemoja. Hän vihjaa kuitenkin, että pirstaloitu-
nut työelämä on ikuisuusteema. Se kiinnostaa sekä 
niitä, joiden mielestä Ylkkärin tulisi käsitellä opis-
kelijoiden asioita, että niitä, jotka kaipaavat yhteis-
kunnallisempaa otetta.

suuria unelmia

Ensimmäinen Ylioppilaslehti tuli painosta 5.9. Sen 
kannessa oli veteraanipromoottori Antti Einiö.

”Tuntui vähän epätodelliselta ja hämmentyneel-
tä”, Luoma-aho kuvailee tunnelmia. ”Päässä surisi. 
Olimme innoissamme ja kiljahtelimme.”

Onko suurin unelma nyt täyttynyt?
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veeran luKuvinKiT
 
Tommi Uschanov: Mikä vasemmistoa 
vaivaa? Teos 2008. 
– Kirja on erinomaisesti kirjoitettu, 
inspiroiva pamfletti.
 
Guy Delisle: Merkintöjä Burmasta. 
WSOY 2008. 
– Sarjakuvareportaasi perheenisän vuo-
desta diktatuurissa. 

Matti Wiberg: Politiikka Suomessa. 
WSOY 2006. 
– Ilmestyi jo 2006, mutta rautalangasta 
väännetylle paketille on jatkuvasti käyt-
töä. Kotimaisen kirjallisuuden toimittajakurssi haas-

tatteli Ylioppilaslehden päätoimittaja Veera 
Luoma-ahoa syyskuussa. Kurssin osallistujat 
työstivät jutun yhteistyössä valmiiksi, ohjaa-
janaan kurssin opettaja, HS:n toimittaja Anu 
Silfverberg.

Luoma-aho näyttää mietteliäältä.
”Olen yrittänyt ajatella että tämä on tosi 

mahtavaa, että olen aina halunnut tehdä jo-
tain tällaista.”

Yrittänyt?
”Mutta ei tämä ole niitä suuria unelmia.”
Mitä ne sitten ovat?
”Ehkä jotain elämän isoja juttuja, kuten 

lapsi. Tai ihan muita asioita, kuten maailman-
ympärysmatka tai että oppisi puhumaan hyvin 
ranskaa.”

Luoma-aho tunnustautuu melkkikseksi 
eli melkein-keski-ikäiseksi. Kolmenkympin 
kriisi painaa päälle. ”Luen lehtijuttuja sillä 
silmällä, minkä ikäisenä ihmiset ovat tehneet 
asioita.” 

Veera Luoma-aho on kolmikymppisenä 
päätoimittaja – moni ei ole.v

“luoma-aho TunnusTauTuu melKKiKseKsi”                       

RUNOA / NOT?
rocklyriikkaklubi

Villa Kivi 17.11. klo 18–20

Missä on rocklyriikan paikka?
Keskustelemassa kirjallisuuden ja musiikin suhteesta

KAUKO RÖYHKÄ
JUHA ITKONEN
ANTTI NYLÉN

Musiikkia soittaa indiejazz-yhtye BREAKFAST AT PHOEBE’S

Tule vaikuttamaan sijoitukseen ja koe uudenlainen kirjallisuustapatuma.
Ilmainen sisäänpääsy.

 
Järjestäjät: Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden  

ja yleisen kirjallisuustieteen opiskelijat (Kulttuurituottamisen kurssityö)
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Minna Canthin  pienoisromaani Salakari 
julkaistiin 1887. 121 vuotta myöhem-

min kirjasyksy toi markkinoille Anna-Leena 
Härkösen romaanin Ei kiitos. Teosten alku-
asetelmat näyttävät erehdyttävän identtisiltä. 
Voiko Canthin ja Härkösen tekstien välille 
syntyä keskustelua 121 vuoden yli? 

Molemmissa romaaneissa nainen elää tur-
hauttavassa parisuhteessa, jossa mies ei ym-
märrä vaimonsa tarpeita. Valtiopäivätoimet 
pitävät Salakarin Alma Karellin puolison Joh-
nin kiireisenä ja kylmänä; Ei kiitos -romaa-
nissa Heli Valkosen aviomies uppoutuu päivä 
päivältä syvemmälle videopeleihin ja omaan 
masennukseensa. Alma kaipaa mieheltään 
paitsi hellyyttä myös toveruutta ja tasaveroista 
kumppanuutta. Heli puolestaan janoaa seksiä 
kyltymättömästi, mutta Matti ei kykene vas-
taamaan hänen tarpeisiinsa. 

Molemmat löytävät vapauttajansa salske-
asta naistenmiehestä. Alma nappaa huiken-
televaisen maisteri Nymarkin, saksanopettaja 
Heli 15 vuotta nuoremman oppilaansa Jarmo 
Lapinniemen. Miehet voisivat olla yksi ja sa-
ma henkilö: kumpikin on sulava seurapiirihai 
ja ajatuksiltaan vapaamielinen. He ovat riittä-
vän rakastettavasti renttuja mutta silti kyllin 
kunnollisia. 

darwinismisTa pilaTeKseen

Sekä Salakari että Ei kiitos pyrkivät aikalaisku-
vauksessaan yksityiskohtaisuuteen. Molempi-
en polttopisteessä on keskiluokkainen perhe. 
Siinä missä Karellit kuuluvat kaupungistu-
neeseen kansanosaan, Valkoset elävät esikau-
pungistuneessa todellisuudessa elämää, joka 
pyörii kodin ja automarketin noidankehässä. 

Canthin ajankuva virittyy eritoten 1800-

minna CanTh Ja anna-leena härKönen KirJoiTTavaT halusTa, 
peToKsesTa Ja syyllisyydesTä välillään 121 vuoTTa. voivaTKo 

heidän maailmansa KohdaTa? 

Teksti: Saila Kahlos

KariuTuneiTa naisia 
KahdelTa vuosisadalTa

verTailu

luvun lopun kiihkeiden yhteiskunnallisten de-
battien varaan. Lukija tempautuu maailmaan, 
joka on täynnä keskustelua naisen asemasta, 
aviollisesta siveydestä ja luonnontieteellisestä 
maailmankuvasta. Härkösen pariskunta tut-
tavineen näyttäytyy Karelleihin verrattuna 
aatteettoman ja individualistisen aikansa ku-
vilta. Heli ja Matti ovat suhteensa alkuaikoi-
na keskustelleet ”jopa” Israelin ja Palestiinan 
konfliktista, mutta romaanin nykyhetkeen 
mennessä masennus ja hedonistinen halu ovat 
syrjäyttäneet korkeammat periaatteet. Kävely-
sauvat, paniikkihäiriö, etelänlomat, nettipelit, 
parisuhdeterapia ja pilatetes – niistä on Här-
kösen keskiluokka tehty. Pinnallinen ajanku-
va vastaa täydellisesti ohuita aineksiaan.

yKsiTyisiä Ja JulKisia          
KesKusTeluJa

Avioliiton ulkopuolisten suhteiden vaikutuk-
set romaaneissa eroavat toisistaan tyystin. Joh-
nin, Alman ja Nymarkin triangeli ei jää ihmis-
suhdedraamaksi. Sillä on seurauksensa heitä 
ympäröivään yhteisöön ja viime kädessä koko 
yhteiskuntaan. Alman kielletyn halun proble-
matisointi on kuin yritys purkaa 1800-luvun 
snellmanilainen naiskuva. Henkilökohtaises-
ta tulee salamannopeasti poliittista – Alman 
ja Johnin koti lavastetaan käden käänteessä 
sukupuolikeskustelujen näyttämöksi. 

Helin pettäminen romahduttaa perheilluu-
sion. Ainoastaan Matin dementiaa sairastava 
isä kykenee näkemään kulissien läpi. Hän to-
teaa poikansa ja miniänsä kodin olevan ”joku 
lavastetalo”. Niissä lavasteissa käydyt yksityi-
set keskustelut eivät osu yhtä syvälle yhteis-
kunnan ytimeen kuin Karellien porvariskodin 
valkoisten pöytäliinojen äärellä koettu jänni-

.................
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tysnäytelmä – vaikka aineksia siihen olisikin. 
Romaanin lähtökohdissa näkyy yksilön ym-
pärillä pyörivä ”kaikki mulle heti nyt” -men-
taliteetti. Se ei kuitenkaan saa tarpeeksi tuulta 
siipiensä alle. Härkösen napakka teksti tuntuu 
paitsi kevyeltä lukea myös ajatella. 

Alma etsii Nymarkin kautta uutta tulevai-
suutta ja eettisempää parisuhdetta. Helin halu 
on erilaista. Hän näkee Lapinniemessä vain 
kaikki lyhyen tähtäimen halut moninkertai-
sesti tyydyttävän täydellisen rakastajan. Alma 
löytää keskusteluyhteyden ja sielunkumppa-
nuuden Nymarkin kanssa – Heli taas ajattelee 
astelevansa Lapinniemen luota ”kahta orgas-
mia viisaampana”. 

Nykylukijaa hätkähdyttää ero Alman ja 
Helin ruumiillisuudessa. Alman ruumis on 

roolien kääntäminen päälaelleen ei tunnu 
radikaalilta saati sitten koomiselta. Sinänsä 
surullinen torjutuksi tulemisen tunne näyttää 
vähintäänkin irvokkaalta, kun sen kokijana on 
miehensä masennuksen totaalisesti ohittava ja 
hänen elämäänsä tiukasti rajoittava himon 
sokaisema nainen. Niinpä lukija liittoutuukin 
Helin selän takana Matin kanssa ja suorastaan 
riemastuu, kun Matti löytää ranskalaisesta 
naisesta itselleen ymmärtäjän. Heidän kir-
jeenvaihtosuhteensa pysyttelee ideaalin pla-
tonisena ja kontrastoi Helin ja Jarmon myrs-
kyisää intohimoa. Samastumiskelvottoman ja 
raivostuttavan päähenkilön takia romaanin 
yrittämä seksuaalisuuskeskustelun herättämi-
nen jää muotopuoleksi kyhäelmäksi. 

Canthin otsikon salakari vie lukijan aja-

“onKo KesTävä 
parisuhde poissa muodisTa 

yhTä auTTamaTTomasTi 
Kuin dvd-levyJen TielTä 

laonneeT videoT?”

kokonainen: hän tuntee 
masennuksen, rakkau-
den, pettymyksen ja ilon 
kaikkialla kehossaan. 
Alman ruumis ei irtoa 
hänen sisäisistä tunteis-
taan vaan elää niissä ja 
niiden kautta. 

Heli tuntuu tiivisty-
vän kuin yhdeksi suu-
reksi, kaikennieleväksi 
vaginaksi, josta tulee 
Helin fantasioiden ja halujen keskipiste. Heli 
ei halua ensisijaisesti kohtaamista ja fyysistä 
läheisyyttä vaan miehen sisäänsä. Lapinniemi 
tiivistää Helinkin jakaman ruumiillisuuskäsi-
tyksen sanomalla, että nainen ei ole vain va-
gina, vaan hänet tulee ottaa kokonaisuutena: 
”nainen on myös tissit ja perse”. 

KareJa vedenpinnan               
Ja sängyn alla

Canthin ja Härkösen samankaltaisia tarinoi-
ta erottaa henkilökuvaus. Epätyydyttävässä 
avioliitossa etäisen miehensä kanssa elävä Al-
ma Karell kerää välittömästi lukijan sympatiat 
puolelleen. Alman melankolian ja masennuk-
sen kuvaukset, taiteilu kuolemanhalun ja pa-
lavan rakkauden välillä, tekevät hänestä syvän 
traagisen hahmon.

Sen sijaan punaisessa korsetissa miehensä 
perässä konttaavasta Helistä ei rakennu us-
kottavaa henkilöä. Hänen käytöksensä tuntuu 
pinnalliselta ja lapselliselta. Sitä ei riitä selit-
tämään neljänkympin kriisi. Edes miehen ja 
naisen oletettujen aktiivisten ja passiivisten 

tukset arkielämän 
pinnan alla muhiviin 
salaisuuksiin ja Al-
man alitajuisiin, vas-
tustamattomiin ha-
luihin. Härkösen ta-
rinassa kätketty salai-
suus latistuu Helin ja 
Matin parisängyn alla 
pölyttyväksi kierrä-
tyskeskuskelpoiseksi 
videonauhuriksi. Lu-

kija jää pohtimaan sen syvintä symboliarvoa. 
Kärjistääkö se kenties laitteen hävittämistä jo 
vuoden suunnitelleen Matin masennusta ja 
saamattomuutta? Vai onko kestävä parisuhde 
poissa muodista yhtä auttamattomasti kuin 
dvd-levyjen tieltä laonneet videot?

Salakari johtaa Alman väistämättömään 
tuhoon. Hillitsemättömät halut vievät hänet 
hulluuden partaalle ja lopullisen iskun antaa 
Arvi-pojan kuolema. ”Jumalan armo on pa-
lanut pois”, Alma mutisee järkensä menet-
täneenä. Armo ja armottomuus ovat läsnä 
myös Härkösen romaanin lopussa, jossa Heli 
ja Matti löytävät hauraan yhteyden. Viimeis-
ten lauseiden taustalla soivat kirkonkellot. 
Ne soivat Helille ja Matille – mutta tuovatko 
ne viestiä sovituksesta vai kuolemasta? Heille 
sovitus on mahdollinen toisin kuin Almalle 
ja Johnille. Ahdas naisen rooli kuristaa Al-
man hengiltä, mutta Helille annetaan vielä 
yksi tilaisuus.v

Kirjoittaja toimi Käkriäisen 
päätoimittajana vuonna 2007.
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Teksti: Anne Sämpi
Kuvat: Sinikka Sipola, Anne Sämpi

näKöKulma

Café Helsingissä on kotoisa tunnelma. 
Suuntaamme kirjoittamista opettavan 

Lasse Koskelan kanssa kahvilan perälle, jossa 
on rauhallisempaa jutella. Koskela ostaa kah-
via ja croissantin, minä puolestani kaakaon ja 
suklaata, jotka Koskela herrasmiehenä tarjo-
aa. Suklaalla on – kliseistä mutta totta – tai-
pumusta rentouttaa ja suunnata keskustelua 
syvällisempään suuntaan. Siksi päätin tarjota 
suklaata Koskelalle. Tosin hänen itse osta-
maansa, mutta ajatushan on tärkein.

Koskela on tullut monelle tutuksi kirjas-
toamanuenssina. Hänen työpisteensä löytyy 
päärakennuksen kolmannen kerroksen kirjas-
tosta, hyllyjen takaa. Koskela on tämän lisäksi 
kirjoittamisen opettaja, tietokirjailija, kriitik-
ko ja Hiidenkiven entinen päätoimittaja. Hä-
nen kirjallinen tuotantonsa koostuu pääosin 
oppikirjoista ja kirjallisuudentutkimuksesta, 
mutta joukkoon mahtuu myös Parnassossa 
vuonna 1986 julkaistu novelli Yö.

“KersanTTi
lehTo”

opeTTaa 

KirJoiTTamisTa

Kumpi Tuli ensin, KirJoiTTaminen vain inspiraaTio? 
lasse KosKela KerToo vasTauKsen.
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“melKein 
     KaiKisTa voisi 
Tulla KirJailiJoiTa.”

Kriisiapua Kun-
nanlääKärilTä

”Olen kirjoittanut mel-
kein mitä vain riettaita 
lehtiä myöten”, Koskela 
väläyttää. Viimeksi hän 
kirjoitti kritiikin Par-
nassoon Antti Tuurin 
Surmanpellosta. Kynä 
alkoi sauhuta jo lukioi-
käisenä, ”neuroottisen 
nuoruuden aikoina”, jol-
loin nuori mies unelmoi 
kirjailijan ammatista. 

”Minusta tulee runoi-
lija tai ruumis”, hän sa-
noi kerran kunnanlää-
kärille. Lääkärin naseva 
vastaus kuului: ”Ruumis 
susta tulee joka tapauk-
sessa”, Koskela nauraa. 

Kirjoittaminen on 
Koskelalle tärkeää, kos-
ka kirjoittamalla pystyy 
käsittelemään vaikei-
takin tunteita. Hän on 
myös aina lukenut pal-
jon. Koskela muistelee 
lukeneensa ensimmäi-
senä kirjanaan Sitsonti-
aisen seikkailut. Viimeksi 
hän luki Félix Guatta-
rin teosta Kolme ekolo-
giaa. 

Lempikirjailijakseen 
Koskela nimeää Väinö 
Linnan. Parhaista kir-
joista tulevat mieleen 
Täällä Pohjantähden alla 
ja D. M. Thomasin Val-
koinen hotelli. Entäpä 
Tuntematon sotilas? 

”Hyvä kirja, mutta 
kaipaisi pientä editoin-
tia”, hän toteaa. 

Otin Tuntemattoman puheeksi Koske-
lan sukunimikaiman, vaiteliaan joukkueen-
johtajan Vilho Koskelan vuoksi. Lasse ei ole 
osannut samaistua hiljaiseen ja passiiviseen 
Vilhoon, vaan tuntee olevansa lähempänä 
alikersantti Lehtoa. Kovaluontoiseksi ja syn-
käksi johtajaksi kuvailtu Lehto ei liiemmin 
auktoriteetteja kumartele. Lasse itse kuvailee 

Lehtoa kulmikkaaksi hahmoksi. Hän samais-
tuu myös Pohjantähti-trilogian särmikkäisiin 
henkilöihin.

”KirJoiTTaminen on perseTyöTä”
”Kirjoitus- ja lukutaito ovat selvästi huonon-
tuneet 1990-luvulta lähtien”, Koskela kertoo. 

lehTo”
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Vuodesta 1993 äidinkielen sensorina ylioppi-
laskirjoituksista toiminut Koskela tietää mistä 
puhuu. Syynä abien taitojen heikkenemiseen 
on äidinkielen pakollisten kurssien vähen-
täminen. Opetuksen karsiminen ja kielitaito 
ovat laskeneet rinnakkain, joten syyllistä ei 
ole vaikea löytää. Jotain lohduttavaa Koskela 
silti löytää: ”Opetuksella on merkitystä.” 

“KirJoiTTamalla 
pysTyy 

KäsiTTelemään 
vaiKeiTaKin 
TunTeiTa.”

Entä sitten kun peruskirjoitustaito on hal-
lussa? Miten siirtyä seuraavalle tasolle ja tuot-
taa kaunokirjallista tekstiä? Koskelan vas-
taus on yksinkertainen: kirjoittamaan oppii 
lukemalla ja kirjoittamalla. On unohdettava 
turhat luovuushöpinät, inspiraatio tulee siitä 
kun istuu kirjoittamaan. Koskela kutsuukin 
kirjoittamista persetyöksi. Deadline on myös 
erinomainen inspiraation lähde. ”Melkein 
kaikista voisi tulla kirjailijoita”, hän sanoo. Se 
kysyy vain kovaa työtä ja motivaatiota.

nobelisTiT Jyrää!
Koskela opetti kirjoittamista yliopistossa 
ensimmäisen kerran vuonna 1993. Tämän 
opetuksen tuloksena syntyi opintopiiri, joka 
tunnetaan Nobelisti-klubina. Klubi on poiki-
nut monta uutta kirjailijaa ja palkintoja. Jul-
kaisukynnyksen ovat ylittäneet muun muassa 
Laura Honkasalo, Tuuve Aro, Olli Sinivaa-
ra ja Taina Latvala. Myös Maija Vilkkumaa 
on ollut mukana klubin toiminnassa. Nobe-
listit kokoontuvat edelleen joka keskiviikko 
yliopistolla. ”Sinne saavat tulla kaikki, joilla 
kantti kestää”, Koskela lisää. 

Koskela pitää ensi keväänä kirjoittami-
sen kurssin kotimaisen kirjallisuuden pääai-
neopiskelijoille. Kurssi sopii kaikille, joilla on 
motivaatio kunnossa. Sen aikana tehdään töi-

tä koko viiden opintopisteen edestä eli luetaan 
ja kirjoitetaan paljon.

Mitä Koskela kirjoittaisi, jos olisi päätoimi-
nen kirjailija?  ”Ei aavistustakaan”, hän vastaa 
heti. Pienen miettimisen jälkeen Koskela to-
teaa, että kirjoittaisi varmaankin poleemisen 
sävyistä proosaa, ”samantapaista kuin Erno 
Paasilinna”.  Paasilinna on hänelle suuri esi-

kuva.
Vaikka puheet luovuudesta tuli-

kin jättää sikseen, en voinut vastus-
taa kiusausta nostaa kissaa pöydälle. 
Kissoja pidetään salaperäisinä ja 
muusamaisina eläiminä. Koskelalla 
on Viivi-niminen kissa, mutta onko 
se vaikuttanut hänen luovuuteen-
sa jollakin tavalla? Ainakin se on 
tarjonnut hyvää sijaistoimea kir-
joittamisen oheen. Kun työnteko ei 
luonnistu, kannattaa viedä vaikkapa 
kissa lenkille. Koskela tunnustaa 
myös laulavansa silloin tällöin Vii-
ville. Sävelet tulevat omasta päästä 
ja sanoitukset syntyvät spontaanisti 

laulun edetessä. Viivi on hyvä yleisö. ”Se ar-
vostaa lyriikoitani”, Koskela hymyilee.v
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Historiallisista romaaneistaan tunnetun 
Kaari Utrion Ilkeät sisarpuolet on tarina 

kahdesta sisaruksesta, jotka saavat yllättäen 
sisarpuolen. Kolmikon taival ei ala suotuisas-
ti. Turun suuri palo roihahtaa ja asettaa moni-
en elämän vaakalaudalle. Miten mahtaa käydä 
Emilialle, Matildalle ja heidän sisarpuolelleen 
Beatalle tulimyrskyn keskellä vuonna 1827? 

Romaanin vahva puoli on historiallinen 
tarkkuus. Ajan hengen mukaiset yksityis-
kohdat tekevät tapahtumista uskottavia ja 
onnistuvat miltei peittämään sen, että juoni 
on vain tavanomainen rakkaustarina. Vali-
tettavasti yksityiskohdilla kikkailulla on myös 
heikkoutensa. Nykymaailman sisustamisen 
trendi tunkeutuu kummallisesti Utrion his-
torialliseen maailmaan. Tapettien kuvauksia 
kartanoiden saleista riittää kyllästymiseen 
saakka. Esimerkiksi Granbackan kartano saa 
runsaasti tilaa tapetteineen päivineen: ”Salia 
kiersi ruskeaksi maalattu matala seinäpanee-
li, jonka yläpuolella seiniä koristivat rouvan 

Kaari uTrion KauniiT naishahmoT soinTuvaT 
TodenTunTuisesTi 1800-luvun alun sisusTuKseen.

aiskauneutta 
    kartanomiljöössäN

Teksti: Hanna Matilainen

arvio

myötäjäisillä hankitut kellanruskeat tapetit ja 
katonrajassa tummakuvioinen boordi. Katto 
oli parrujen välistä maalattu ruskeaksi kuten 
seinäpaneeli.”

Teoksen sijoittumisen autenttiseen histo-
rialliseen miljööseen Utrio osoittaa paitsi yk-
sityiskohtaisilla kartanokuvauksilla myös to-
dellisilla tapahtumilla. Turun palosta syineen 
ja seurauksineen kerrotaan niin vaikuttavasti, 
että palon nokisuus ja savuisuus tuntuvat lä-
hes lukijan keuhkoissa saakka: ”– Katsokaa, 
tuolla palaa, Aninkaisten mäellä! Olisiko 
Hellmanin krouvi? – Tottakai, kamreerin 
leski tuhahti. – Juovuksissa ja varomattomia. 
– Sammutusväestä voi tulla pula, kun rahvas 
on Tampereella ja ylioppilaat lomalla, Mam-
ma Puls tuumi.” 

Toinen taidonnäyte todentunnun luomises-
sa ovat historialliset hahmot. Teen ja voileivät 
jakaa pöytäseurueessa Matildan kanssa rai-
vostuttava riiminikkari Runeberg ja häneen 
tyhjäpäisesti ihastunut Fredrika Tengström. 
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“nyKymaailman

sisusTamisen Trendi TunKeuTuu 
KummallisesTi uTrion 

hisTorialliseen maailmaan.”

Piiat saavat vauhtia kinttuihinsa kun huo-
neeseen astuu studiosus Snellman – voileipiä 
pitää tehdä paljon lisää! Beatan aiheuttama 
skandaali unohtuu pian, kun Helsingin seu-
rapiiri saa pähkäiltäväkseen, naisiko Aurora 
Stjernvall serkkunsa Carl Gustav Manner-
heimin, marsalkka Mannerheimin isoisän. 

Romaanissa ihaillaan naiskauneutta Utri-
olle tyypilliseen tapaan, eivätkä päähenkilöt 
ole mitään variksenpelättiminä. Matildaa ver-
rataan kreikkalaiseen jumalattareen, ja Bea-
ta on enkelikiharainen prinsessa säihkyvine 
silmineen. Emilia erottuu joukosta sisäisellä 
kauneudellaan: ”Pikku Emilia, jonka Caspar 
oli nähnyt viimeksi vuosia sitten, muistutti 
harmaavarpusta näyttävien sisartensa rinnal-
la. Emilia piti tuntea hyvin ennen kuin oivalsi 
hänen lempeän viehätyksensä.”

Teoksen suurin heikkous on pinnallisiksi 
jäävät henkilökuvaukset. Emilia Dalman saa 
pääroolin, mutta hänestäkään ei saa otetta. 
Matildasta jää äksy päällepäsmärin vaikutel-
ma, vaikka rivien välistä voi aistia, ettei se 
ollut tarkoitus. Sisarpuoli Beata Boström on 
itkuherkkä kieroilija, josta ei kuitenkaan tule 
kunnon pahista. Sisarusten väliset suhteet-
kaan eivät saa kunnolla syvyyttä, ja kaikki 
näyttää tiivistyvän keskinäiseen vaisuun nal-
jailuun. ”– Sinä menisit naimisiin Caspar-ser-
kun kanssa, jos hän vain suostuisi kosimaan, 
Beata mutisi voimattomasti. Hänen kaunas-
taan ei riittänyt vastusta Matildalle, joka pur-
jehti kuin nelimastoparkki soutuveneen yli.  
– Luuletko, ettei ole kosinut? Matilda kysyi 
yllättyneenä. Beata henkäisi katkerasti. – Mi-
nä haluan hänet.”

Kaari Utrio: Ilkeät sisarpuolet
Romaani, 374 s.
Tammi 2007

Ilkeät sisarpuolet on perinteistä Kaari Utrio-
ta, mutta ei veny samanlaiseen loisteliaisuu-
teen ja tunteenpaloon kuin Utrion parhaim-
mat teokset. Historiallinen tarkkuus ei pelasta 
latteita henkilöhahmoja eikä pinnallisiksi jää-
viä henkilösuhteita. Puutteistaan huolimatta 
teos on kuitenkin viihdyttävä välipala kirjalli-
suudenopiskelijan kirjatarjottimella.v
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Antti Nylénin palkittua semi-fiktiivistä 
teosta Vihan ja katkeruuden esseet on kii-

tetty suomalaisen esseistiikan uudistamisesta. 
Teos pyrkii rikkomaan esseen perinteistä kaa-
vaa ja kiinnittämään maanista huomiota sano-
jen muodoille ja tekstin tyylille Huymans’n, 
Baudelairen ja Wilden estetismin perinnettä 
kunnioittaen. Nylén kertoo esseiden ristirii-
tojen kuvaavan oikeaa elämää, jossa kukaan ei 
ole ristiriidaton. Tyyli taas on kaiken mitta. 
Hän on kirjoittanut ja kääntänyt 17-vuo-
tiaasta: pyrkimys kirjalliselle alalle on ollut 
vahva, mutta tarkkoja urasuunnitelmia ei ole 
koskaan ollut.

Teksti: Ville Raivio

Hirmu 
ja 

vimmainen

Nylén tunsi ennestään vahvuutensa ja toi-
voi kriitikoilta kirjallisten heikkouksien kä-
sittelyä – turhaan. Helsingin Sanomat kehui 
esseekokoelman pian sen ilmestyttyä. Kirjaili-
ja uskoo tämän vaikuttaneen vahvasti muiden 
lehtien arvosteluihin. ”Tunnen saaneeni vain 
vähän kehittävää kritiikkiä. Oikein odotan si-
tä. Tosin yksi nettikirjoittelija ivasi kenkiäni 
– ja syystäkin. En silti oikein tiedä, mitä jat-
kossa odottaa.” 

Kirjassa esitelty käsitemonsteri anarkodan-
dyveganismi on muokattu lainaus englantilai-
selta Chap-ryhmittymältä, joiden anarkodan-
dyismi kapinoi 2000-luvun vulgaaria elämää 

KäänTäJä-KirJailiJa anTTi nylén on vasTiKään saavuTTanuT 
hengenTuoTTeiTa näKerTävien KriiTiKoiden hyväKsynnän. 
KäKriäinen Tapasi yhTeisKunTaKriiTiKKonaKin maineTTa 
niiTTäneen miehen heinäKuussa. 

Kuva: Savukeidas

haasTaTTelu
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anTTi nylén

Antti Nylén (s.1973) on helsinkiläinen 
esseisti ja 1800-luvun ranskalaiseen kirjal-
lisuuteen erikoistunut suomentaja. Hänen 
poleeminen esikoisteoksensa Vihan ja katkeru-
uden esseet julkaistiin loppuvuodesta 2007, ja 
se voitti Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon. 
Nylén kirjoittaa solmioista, seksistä, hulluista 
ämmistä, lihasta, popista ja Jumalasta. Hän 
pohtii kohtalon ja valinnan eroa. Miksi niin 
monet suostuvat esiintymään käsikirjoituk-
sissa, joita eivät itse ole valinneet?
Nylén on feministi, katolinen konservatiivi, 
vegaani, dandy, kahden lapsen isä, erittäin 
väkivaltainen kirjoittaja ja paradoksi. Essee-
kokoelma sisältää alkulauseen, viiteosaston, 
henkilöhakemiston ja rikoksen.

dandy

w Dandy on mies, joka pyrkii kultivoimaan 
henkilökohtaisen eleganssinsa kattamaan 
elämänsä kaikki osa-alueet.

w Dandyn tunnistaa selkeimmin äärim-
mäisen tyylikkäästä pukeutumisesta, puheesta 
ja käytöksestä.

w Suomalaisia dandyjä ovat esimerkiksi 
Matti Klinge, Björn Wahlroos ja Antti 
Nylén.

Lisätietoa: www.dandyism.net 

vastaan. Nämä engelsmannit eivät pommita 
lähetystöjä, sieppaa diplomaatteja eivätkä lii-
oin tahmaa tuulipukukansaa spray-maalilla. 
Sen sijaan chapit käyttäytyvät raivostuttavan 
kohteliaasti, keskustelevat huolitellusti ja 
kantavat housuissaan julman tiukkoja präs-
säyksiä. Kaikki on omiaan hämmentämään 
sivistymätöntä rahvasta, joka tulee ravistella 
eleganssiin. 

Nylén kertoo, että myös hän haluaa häiritä 
ja rikkoa vallitsevia oletuksia. Kielen päällä 
mukavasti pomppiva anarkodandyveganismi 
ei kuitenkaan ole luomalla luotu, vaan kirjoit-
tamisen edetessä syntynyt. Dogmit kiehtovat 
häntä. ”Haaveilen osallistumisesta eläinakti-
vismiin, mutta olen siihen liian heikko ja lais-
ka. Olen myös kyyninen muutoksen suhteen. 
Mieluummin kirjoitan ja autan toisia oivalta-
maan ja toimimaan.”

Nylén törmäsi dandyismiin myöhäisessä 

teini-iässä kohdatessaan Charles Baudelai-
ren kirjoitukset. Hän pitää niitä yhä parhai-
na versioina aiheesta. ”Baudelairen teksteissä 
englantilaisten luoman dandyismi ja ranska-
laisten kirjaamat kuvaukset siitä saavat kirk-
kaimman ja vahvimman muotonsa.”

Dandyismi syntyi Englannissa 1800-lu-
vulla, kun George Bryan ”Beau” Brummell 
muutti aikalaisten käsityksen miehisestä ele-
ganssista. Ranskalaiset kirjailijat kuitenkin 
laativat ismin teoreettiset opit, joiden perus-
teella dandy on yhä tunnistettavissa. Nylé-
nin mielestä aito dandy on kuin homoikoni: 
Sellaiseksi ei voi itse tunnistautua, ainoastaan 
tulla tunnistetuksi. Arvonimi saadaan muilta 
ryhmän jäseniltä. Koska määritelmä on silti 
kuin haihtuvaa eetteriä, luokittelu on hel-
pompaa negaation kautta: dandy pikemmin-
kin ei ole jotakin. 

”Jos Baudelaire eläisi, hän olisi taatusti ah-

”aiTo dandy on Kuin 
homoiKoni: 

sellaiseKsi ei voi iTse 
TunnisTauTua, ainoasTaan 

Tulla TunnisTeTuKsi.”
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distunut sanan väärinkäytöstä”, Nylen sanoo 
ja osuu naulankantaan. Euroopan takahikiällä 
Suomessa dandyn tai keikarin käsite herättää 
lähinnä mielikuvia homoseksuaalista tärkeili-
jästä.

”Dandyismiin kuuluu ehdottomasti tiet-
tyjen vaikutteiden vastustaminen, modernin 
elämän kritisointi ja kieltäytyminen. Se on 
antimodernia, mutta kaikkea ei torjuta. Esi-
merkiksi minulle LP-soitin on kuin rituaali-
esine. Levyn ottaminen pakkauksesta, neulan 
asettaminen paikoilleen ja soittimen käynnis-
täminen – kaikki on osa rituaalia, mutta tämä 
rituaali itsessään on moderni!” 

Tällä hetkellä Nylénillä on työn alla kään-
nös Jules Barbey d’Aurevillyn teoksesta Du 
Dandysme et de Georges Brummel (1845), joka 
on käännettävänä ”pirun hankala”. ”Kirjoitan 
teoksen ikään kuin uusiksi, mutta saan itse 
valita sanat ja muodot”, hän tarkentaa. 

Lopuksi on  pakko tiedustella elämän tar-
koitusta. Pienen hämmentyneen hymyn saat-
telemana Nylén antaa ohjenuoran. ”Koska 
kukaan meistä ei pyytänyt syntymistä tänne, 
tulisi vain elää siivosti ja rohkeana elämän 
valtavan taakan alla.”

Viimeiset sanat vaihdetaan korotetulla ää-
nellä. Kämmenet vaihtavat lämpöä kättelyssä. 
Nylén hyvästelee toimittajan ja keikkuu lakki 
päässään läpättäen kahvilasta työhuoneelleen. 
Jostakin piilostaan paistaa aurinko, lehdet 
loistavat vihreää, ja pilvet hattaroivat taivaan. 
Kaupunki on sama – vain toimittaja on muut-
tunut.v

Jutun kirjoittaja Ville Raivio on humanisti, va-
paa mies ja osa-aikadandy. Hän kirjoittaa mies-
ten klassisesta tyylistä blogissaan www.keikari.
blogspot.com.

Antti Nylén: 
Vihan ja katkeruuden 
esseet. 301 s. 
Savukeidas 2007
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Simone de Beauvoir on yksi 1900-luvun 
merkittävimmistä (nais)filosofeista sekä fe-

ministisen teorian uranuurtaja. Hän on se teo-
reetikko, joka sai julki ymmärryksen siitä, ettei 
yksilön biologinen sukupuoli voi yksin mää-
rätä hänen kohtaloaan yhteiskunnassa. Viime 
vuonna julkaistu esseekokoelma Onko Sade pol-

suomennosKoKoelma esiTTelee beauvoirin filosofisia aJaTuKsia seKä 
KäsiTyKsiä KirJallisuudesTa.

Teksti: Anna Ovaska

arvio

Simone de Beauvoir: 
filosofi, kirjailija ja feministi

kiistanalaista Saden hahmoa tavalla, jolla on 
paljon annettavaa nykyisellekin Sade-tutki-
mukselle.

”Kirjallisuus ja metafysiikka” -esseessä 
Beauvoir puolestaan analysoi kirjallisuuden 
ja filosofian välistä kahtiajakoa. Hänen mu-
kaansa todellisuus tarvitsee esittäjäkseen filo-

tettava? täyttää huutavan au-
kon Beauvoirin teoreettisen 
tuotannon suomennoksissa. 
Yleisesti lähinnä feministinä 
tunnettu Beauvoir tulee teok-
sessa esiin paitsi feministinä 
myös filosofina, kirjailijana ja 
esteetikkona. 

Kokoelman filosofiset es-
seet ”Moraalinen idealismi ja 
poliittinen realismi”, ”Eksis-
tentialismi ja kansanviisau-
det” sekä laaja nimikkoessee 
”Onko Sade poltettava?” va-
lottavat Beauvoirin ajattelua 
suhteessa eksistentialismiin 
ja vievät sitä kohti hänen 
ruumista ja olemista käsitte-
levää filosofiaansa, jota myös 
teoksen johdannon kirjoitta-
nut filosofi Sara Heinämaa 
on avannut tutkimuksissaan. 
Esseet osoittavat, että Beauvoir on ennen kaik-
kea eettinen ajattelija, joka korostaa ihmiseen 
olemuksellisesti kuuluvaa vapautta ja myös 
sen tuomaa vastuuta toisesta. Tulevaisuus saa 
esimerkiksi Beauvoirin ajattelussa merkityk-
sensä siihen tähtäävien tekojen kautta: tarkoi-
tus ei voi pyhittää keinoja, vaan käyttämämme 
keinot, menetelmät ja metodit jäävät elämään 
lopputuloksessa. Olemme vastuussa teoistam-
me. Erityisesti markiisi de Sadea käsittelevä 
nimikkoessee on briljanttia etiikan ja fyysisen 
maailmassa-olemisen filosofiaa. Se käsittelee 

sofian lisäksi kirjallisuuden 
ja liittyy tällä siihen kes-
kusteluun, jota myös Jean-
Paul Sartre ja Maurice 
Blanchot kävivät samaan 
aikaan, joskin Beauvoir on 
tähän mennessä usein si-
vuutettu kommentaareissa. 
Myöhäisempi ”Kokemuksis-
tani kirjailijana” taas pohtii 
romaanin ja elämäkerran 
välisiä eroja sekä käsittelee 
hänen suhdettaan Nouveau 
roman:iin ja Tel Quel -leh-
den piiriin. Beauvoir edus-
taa näihin nähden edellistä 
kirjailijasukupolvea, mutta 
essee toimii samalla hyvä-
nä aikalaisdokumenttina 
1960-luvun kirjallisesta 
murroksesta.

Kokoelman aloittava 
”Naisten asema” edustaa Beauvoiria feminis-
tinä. Siinä Beauvoir esittää näkemyksiään 
naisten tilanteesta reilu vuosikymmen pääte-
oksensa eli Toisen sukupuolen (1949) julkis-
tamisen jälkeen. Essee on käytännönläheinen 
puheenvuoro tasa-arvon puolesta, naisten 
sosiaalisen aseman parantamiseksi. Nyky-
näkökulmastakin vuonna 1961 kirjoitettu 
teksti sisältää tarkkanäköistä luutuneiden 
kulttuuristen arvojen ja rakenteiden kyseen-
alaistamista ja purkamista. Anakronismeilta 
ei tietenkään voida välttyä, mutta ne liittyvät 
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Simone de Beauvoir: Onko 
Sade poltettava? ja muita esseitä 
Suomennos Erika Ruonako-
ski, esipuhe Sara Heinämaa. 
WSOY 2007

siri husTvedTin new yorKia ei ole 
lasTaTTu KenKähulluilla sinKuilla vaan 
TaiTeella Ja perhesiTeillä.

Teksti: Maija Lielahti

arvio

Kahden perheen 
myöTä- Ja 

vasToinKäymiseT

 

Kaikki mitä rakastin on norjalaistaustaisen Siri Hustvedtin  
(s.1955) ensimmäinen suomennettu romaani. Amerik-

kalainen taidekriitikko ja kirjallisuustieteen tohtori on kir-
jallisuuden moniottelija: neljän romaanin lisäksi hänen tuo-
tantonsa käsittää runoja, novelleja ja esseitä. 

Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla vierailleen Hust-
vedtin teos kiehtonee kirjallisuuden  opiskelijoita jo siksi, 
että sen keskeisiä henkilöitä ovat paitsi runoilija ja kirjalli-
suudentutkija myös taidehistorioitsija ja kuvataiteilija. 

Romaanihenkilöiden arjesta ei tyydytä tarjoamaan vain 
välähdyksiä, vaan teos pureutuu kahden newyorkilaisen per-
heen elämään pitkällä aikavälillä. Perhe-elämän tunneskaala 
käydään läpi laidasta laitaan. Taidehistorioitsija Leo Hertz-
berg ostaa seinälleen Bill Wechlerin maalauksen ja tutustuu 
taiteilijaan. Miehet ystävystyvät, ja muutaman tovin päästä 

lähinnä Beauvoirin arvioon 
sosialistisesta yhteiskun-
nasta sukupuolten välisen 
tasa-arvon mahdollisuute-
na, eivät siihen että hänen 
sanomansa inhimillises-
tä tasavertaisuudesta olisi 
vanhentunut. 

Beauvoirin jutustele-
va mutta samaan aikaan 
analyyttinen tyyli on rai-
kas tuulahdus filosofisen 
kirjoittamisen perinteessä. 
Suomentaja Erika Ruo-
nakoski tavoittaa käännök-
sessä hienosti Beauvoirin 
ilmaisun vanhahtavat ele-
mentit, jotka sitovat tekstit 
ja käsitellyt esimerkit, toi-
sen maailmasodan jälkei-
set ongelmat Euroopassa, 
kirjoittamisajankohtaansa. 
Beauvoirin tarjoama näkö-
kulma ihmisen toimintaan 
ja sen eettisyyttä koskeviin 
kysymyksiin ei kuitenkaan 
ole aikaansa sidottu – ja 
hyvä niin. Esimerkiksi ris-
tiriita idealistisen etiikan ja 
realistisen politiikan välillä 
koetaan nykyään ajankoh-
taisemmaksi kuin teoksen 
kirjoittamisaikaan globali-
saation ja ympäristön saas-
tumisen vuoksi. 

Seuraava tärkeä askel 
olisi suomentaa Toinen 
sukupuoli uudelleen, sillä 
– kuten Sara Heinämaa on 
todennut – vain sen täydel-
lisestä laitoksesta voidaan 
saada kokonainen käsitys 
Beauvoirin filosofisesta 
projektista, jonka tarkoi-
tuksena on tutkia ihmisen 
olemista maailmassa. Tästä 
projektista suomennosko-
koelma tarjoaa onnistu-
neesti esimakua.v
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Leon tutkijaperhe ja Billin taiteilijahuushol-
li viettävät jo rinnakkaiseloa saman talon eri 
kerroksissa. Leon vaimo Erica on kirjallisuu-
dentutkija, Billin taloutta taas jakaa runoilija-
vaimo Lucille. Billin maalauksia varten posee-
rannut Violet tekee tutkimusta keskeisimpinä 
aiheinaan hysteria ja syömishäiriöt.

Leon ja Billin perheiden elämät limittyvät 
toisiinsa tiivisti, ja molempiin syntyy lähes sa-
manaikaisesti poikalapsi. Pojat Matt ja Mark 
kasvavat ystävyksiksi ja tiivistävät perheyhte-
yttä entisestään. Näiden perheiden – kuten 
varmasti niin monen muun perheen –  elämä 
ei kuitenkaan ole pelkkää onnellista karusel-
lia, vaan romaanin traagiset sävyt tekevät siitä 
kiinnostavan. Päähenkilöiden elämää varjos-
tava surullinen sattumus pedataan niin hie-
nosti, että lukija lähestulkoon huutaa: näin ei 
saisi tapahtua!

TaidepuheTTa Ja luKuKuvia

Romaanin keskeisiksi teemoiksi nousevat tai-
de, ihmissuhteet, rakkaus ja menetys. Henkilöt 
keskustelevat rönsyilevästi taiteesta, filosofias-
ta ja kirjallisuudesta, mutta myös baseballista.

Taidehistorioitsija Leo on teoksen kertoja 
ja samalla koko romaanin keskiössä. Häntä 
kuvataan hienovireisesti, ja Hustvedt todel-
la päästää lukijan hahmonsa nahkoihin. Leo 
katsoo taidetta hartaasti ja äärimmäisellä 
tarkkaavuudella. Yksi hänen elämänsä trage-
dioista on se, ettei hän vanhemmiten kykene 
enää näkemään silmillään taidetta.

Hustvedt käyttää suuren osan romaanistaan 
taiteen kuvailuun, ja nuo kuvaukset lunastavat 
paikkansa. Voin nimittäin miltei uskoa näh-
neeni Billin teokset oikeasti, vaikka ne ovat 
vain kirjailijan luomia lukukuvia. Taideteos-
ten kuvailu saa lukijan näkemään sen, minkä 
romaanin hahmotkin näkevät. Samalla taide-
teoksista kumpuavat ajatukset ja keskustelut 
ymmärtää helpommin. 

”Iho on pehmeä  – –. Siihen tulee helpos-

Siri Hustvedt: Kaikki mitä rakastin
Romaani, 469 s.
Suom. Kristiina Rikman
Otava 2007 
(What I Loved 2003) 

ti haavoja ja mustelmia. Ei tytön mustelma 
näytä pahalta. Se on tavallinen pieni sinelmä, 
mutta tapa jolla se on tehty saa katseen kiin-
nittymään siihen. Taiteilija näyttää maalan-
neen sen rakkaudella, aivan kuin olisi halun-
nut tehdä pienen haavan joka pysyy ikuisesti”, 
kuvailee Leon vaimo Erica Billin maalausta. 
Romaanissa henkilöihin maalataan haavo-
ja, jotka eivät koskaan umpeudu. Lukijan ei 
tarvitse kuitenkaan vaipua synkkyyteen, sillä 
Hustvedtin maalaamat hahmot huokuvat rak-
kautta ja toisista välittämistä. Surun hetkinä 
perheet auttavat toinen toisiaan selviämään 
arjen askareista, eikä kukaan joudu suremaan 
yksin.

Suomessa on jouduttu kantamaan huolta 
nuorista erityisesti viime aikoina, ja ajankoh-
tainen teema nousee esiin myös Hustvedtin 
romaanista.  Kun nuoriso huitelee omilla 
teillään, vanhemmat ja läheiset joutuvat vai-
keiden kysymysten eteen. Millainen on ai-
kuistuvien nuorten maailma ja mitä kaikkea 
he siellä kohtaavat? Miten nuoren sairastu-
misen huomaa ja miten siihen pitäisi puuttua? 
Entäpä miten väkivaltaan tulisi suhtautua tai-
teessa tai viihteessä? Romaanin aikuiset ovat 
nuortensa kanssa yhtä hukassa kuin varmasti 
monet vanhemmat nykypäivänä. 

liiKaa vai Juuri sopivasTi?
Kun Hustvedtin romaani etenee tarpeeksi pit-
källe, sen juonikuvio käy niin kutkuttavaksi, 
että seuraavaa käännettä ei malttaisi millään 
odottaa. Silti henkilöiden ajatuksiin ja tun-
teisiin syvälle pureutuva taso on yhä läsnä. 
Rakentuvan jännityskertomuksen ei tarvitse 
nousta ontolta pohjalta.

Tasoja Kaikki mitä rakastin  sisältää miltei 
liikaa: on taidekeskustelua, ihmissuhteiden 
ja syvän surun kuvausta, mutta romaani on 
myös koukuttava jännityskertomus. Läpiluo-
taavuus on niin vahva, että lukija käy lähellä 
ähkyreaktiota, mutta toisaalta yltäkylläisyys 
hipoo täydellistä lukuelämystä. Niin tai näin, 
itselleni päällimmäiseksi jäi tunne, että nyt 
on mentävä kirjastoon tai kirjakauppaan etsi-
mään Hustvedtin tuoreempaa romaania Ame-
rikkalainen elegia.v

”luKiJa 
       lähesTulKoon 
huuTaa: näin ei 
     saisi TapahTua!”
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”Et juokse sinne puroon noin vain, sen virta 
imaisee sinut mukaansa”, minä huusin kun 

Sammy taas käyttäytyi holtittomasti.
Noilla kivillä oli ihana istua ja liottaa var-

paita puron viileässä vedessä. Me istuimme 
täällä Sammyn kanssa useinkin, aina silloin 
kun olimme juosseet pois kotoa, pakoon isän 
lyöntejä ja äidin itkua.

Me juoksimme metsän läpi ja niityn poikki. 
Minä pidin Sammyä kädestä kiinni ja puoliksi 
roikotin häntä ilmalla jotta hän pysyisi peräs-
säni. Nyt metsää on alettu raivata ja niitystä-
kin on tullut vain iso mutakuoppa.

Aina juoksemisen jälkeen heitimme lii-
at vaatteet pois ja sukelsimme uimaan puron 
viileään veteen. Annoimme virran kuljettaa 
meitä vähän matkaa eteenpäin; minä pidin 
Sammystä kiinni ettei hän ruhjoutuisi kiviin. 
Lähestyessämme alajuoksua me hyppäsimme 
kaislikkoon ja ryömimme takaisin kuivalle 
maalle. Rannassa oli hylätty talo, on se näkö-
jään vieläkin siellä. 

Hassua, ennen se tuntui olevan niin kauka-
na, ettei sitä näkynyt ollenkaan.

Me veimme hylättyyn taloon kassillisen 
vaatteita, koska aioimme muuttaa sinne tal-
veksi asumaan. Kuvittelimme selviävämme 
talven yli marjoja ja kaarnaa syömällä. Kyl-
lä me siinä talossa muutaman yön vietimme, 
painautuneina tiukasti toisiimme. Minä ker-
roin Sammylle tarinoita jotta hän nukahtaisi. 
Hänen nukkuessaan minä aina itkin. Pelotti.

Talo on vieläkin tyhjillään. Maali on rapis-

tunut sen seinistä niin, että ei uskoisi talon jos-
kus olleen punainen. Siitä on rikottu muutama 
ikkuna, ja uudet lapset ovat maalanneet seiniin 
kirjoituksia ja kuvia, joita minä en ymmärrä.

Kun talon oven avaa, sisältä tulee um-
mehtunut, kostea haju. Tapetti on kuprulla 
ja useista kohdista tippunut pois. Pienen ma-
kuukammarin nurkassa on kaksi muhkuraista 
patjaa, me veimme ne sinne Sammyn kanssa. 
Tuntuu kummalliselta huomata, että kukaan 
ei ole siirtänyt niitä.

Siellä on vielä Sammyn vanhoja leluja. Ne 
ovat virttyneitä, mutta kyllä niistä vielä tun-
nistaa apinan, koiran ja minun tekemän iki-
vanhan hylkeen. Lattialla lojuu repaleisia si-
vuja vanhasta Aku Ankka- lehdestä. Joku on 
siis kuitenkin ollut täällä, me emme Sammyn 
kanssa koskaan saaneet lukea Akkareita. 

Vastaisikohan Sammy jos minä soittaisin? 
En ole puhunut hänen kanssaan muuta-

maan vuoteen, hän on niin kiireinen nyky-
ään. Pieniä lapsia ja kaikki. Minulla on jonkin 
verran säästöjä. Voisin ostaa hylätyn talon ja 
voisimme Sammyn kanssa remontoidoida sen 
kuntoon. Voisimme olla siellä talven yli, tai 
ainakin yrittää.

Vai pitäisiköhän lähettää kirje?
Viime jouluna sain kortissa hänen uuden 

osoitteensa Tampereella, hän muutti vaimon-
sa kotikaupunkiin.

Tuon kiven minä muistan aina.
Sillä Sammy kuiskasi minulle, että minä 

olen maailman paras isoveli.v

novelli

Anna Hiekkataipale

Talo ja kivi
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runoJa

Sirpa Kyyrönen

Hän maalaa itselleen maiseman kävelemällä sisään,
maalaa silmiin lintuhämähäkit,
ihmettelee kuinka helppoa on antaa kasvoille mitä ne haluavat.
Näet koivun, tammen, terraarion,
juurilla hän kirjoittaa lehdille,
pihkaan kastetuin kynsin ja satanein sulin
luo nahkaansa kuin käärme,
hilseilee eilistä ihoa, naurahtaa suikaleen tuohta,
narahtaa viestejä vieraisiin sänkyihin.
Hän on kävellyt, kukkinut, kirjaillut,
lehteillyt sisään, pesinyt linnut ja tuulet,
hän on iho. 
Hän saattaa etsii päättää vaihtaa 
väriä, kaihtaa samaa polkua, 

samaa saarta, ruukkua, paitaa,

hän joka maalaa ikkunan tähän,
 
taittelee paperilakanoista joutsenet.
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Tulppaaneita on enemmän kuin sipuleita.
Asukkaita enemmän kuin sänkyjä.
Ovia enemmän kuin ikkunoita.
Montako kylää mahtuu palloon.
Miksi on vaikea sulkea haluava vihreä sylistä.
Seurakunnan kerhossa on alettu rukoilla ennen leikkiä.
Yläkerrassa tapahtuu jotain mitä astiakaappini resonoi.
Toukokuu ja kaikki maailman taudit kukkivat jo norjanangervot.
Yläkerrassa tapahtuu jotain.
Kuin puhuisi kolmivuotiaan kanssa puhelimessa.
Tällä on nämä siivet vaikka ei se lentää tahdo.
Mennään yhdessä kokoon, ihan pieniksi, käsitellään,
ollaan vedenpaisumuskertomus.
Sillä sinä olet jäykkä ja lakastumaton.
Sinun kanssasi taas minä tahtoisin näitä metsiä mennen tullen.
Sinun kanssasi tahtoisin nukkua lattian läpi.

“Tällä on nämä 
siivet vaikka ei 

se lentää tahdo”



Tutkimus avaa näkökulmia omaa aikaansa peilaavaan 
rikoskirjallisuuteen ja sen yhteyksiä yhteiskuntatutkimuk-
seen. Kirjassa tarkastellaan myös pahuuden tematiikkaa, 
rikoksen ja kaupungin kohtalonyhteyttä sekä uutta 
pohjoismaista rikoskirjallisuutta.

29,–

Teos tarkastelee Canthin henkilöhahmojen intohimoja ja 
kärsimystä oman aikansa tieteellistä ihmiskuvaa vasten. 
Tutkimus osoittaa miten psykologinen ja yhteiskunnal-
linen kietoutuvat yhteen koko kirjailijan kypsän tuotan-
non ajan. Teokseen sisältyy myös kirjailijan Lääkäri-
novelli.

29,–

Ensimmäinen väitöskirja Timo K. Mukan (1944–1973) 
tuotannosta käsittelee siinä toistuvia rakkauden, sek-
suaalisuuden ja kuoleman teemoja. Tuore ja intensii-
vinen näkemys Mukan proosataiteesta asettaa kirjailijan 
tuotannon arvoiselleen paikalleen suomalaisen kirjalli-
suuden kentässä.

29,–

Opiskelija-alennus Kirjatalossa nyt –20% 

Kirjailijan kaupunki -sarja jatkuu nyt kotimaassa! 
Turkulaisuuden olemusta etsivä kokoelma kirjailijoi-
den teksteistä kuljettaa lukijan pikapiirroin kaupungin 
historiaan, elämään ja henkilöihin Kräki-Kallesta rockia 
soittavaan koiraan.

32,–

Minna Maijala

Passion vallassa
Hermostunut aika 
Minna Canthin teoksissa

Leena Mäkelä-Marttinen

Olen maa 
johon tahdot
Timo K. Mukan maail-
mankuvan poetiikkaa

Turku
Kirjailijan kaupunki
Toimittaneet 
Ritva Hapuli, 
Tuuli Åkerman ja 
Leena Päivölä

Voitto Ruohonen

Kadun varjoisalla 
puolella
Rikoskirjallisuuden ja 
yhteiskuntatutkimuksen
dialogeja

MUISTA MYÖS

Kirjailijan kaupunki -sarjassa 
aiemmin ilmestyneet 

Berliini, Budapest,
Lontoo, Pariisi, Praha,

Rooma ja Tartto


