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Ääni on yksi henkilökohtaisimmista ihmisen ominaisuuksista. Äänen synty-
mekanismi on kaikilla samanlainen, mutta ihmiskehon tuottamat äänet ovat 

kaikki erilaisia. Se tekee meistä jokaisesta ainutlaatuisen. Ääni on myös poliitti-
nen. Kaikilla ei ole oikeutta omaan ääneen. Valtakoneisto määrittelee sen kuka 
saa sanoa ja mitä saa sanoa. Erilaiset äänet tuntuvat silloin haihtuvan kuin tuhka 
tuuleen, kun yksi ääni jyrää alleen kaiken muun. 

Ääni liittyy kiinteästi myös taiteeseen ja taiteen tekemiseen. En puhu nyt ää-
nestä konkreettisena instrumenttina, vaan taideteoksen äänistä, jotka resonoivat 
taiteen vastaanottajissa eri tavalla. Ääni liittyy myös kerronnan muotoihin. Kau-
nokirjallisuudessa moniäänisyyttä voi pitää demokraattisena kerronnan keinona, 
jossa tekijä poistaa yhteiskunnassa vaiettujen mykkyyden. Valitettavan usein käy 
myös niin, että kirjailijan ääni on niin voimakas, että se pitää vaientaa. 

Tässä Käkriäisen numerossa pohditaan äänen eri ilmentymiä kaunokirjallisuu-
den, teatterin ja taiteentutkimuksen alueilla. Elina Hirvosen Afrikkaan sijoittu-
va romaani Kauimpana kuolemasta nostaa esiin tyttöjen aseman. Moniäänisessä 
romaanissa ääni ilmenee sekä teeman että kerronnan tasoilla. Kaisa Kauhanen 
tutustui kirjailijaan ja selvitti, miten Hirvosen oma kirjailijan ääni on syntynyt. 
Kirjailijan ääntä voi kuulla myös yli vuosisadan takaa uudessa valossa. Elise Mal-
mivirta meni teatteriin ja pohti, millä tavalla Minna Canthin novellit tulevat 
kuulluksi nykyajan näyttämötaiteessa. Canthin ääneen on tällä hetkellä perehtynyt 
parhaiten Minna Maijala, jota Eveliina Laurila kävi tapaamassa. Minkälainen 
Canthin ääni kuullaan tänä päivänä? 

Äänen tuomaan sanomaan ja moniäänisyyteen perehtyi myös Anni Lappe-
la, joka luki Jyrki Lehtolan pari vuosikymmentä sitten ilmestynyttä romaania 
uusin silmin ja pohtien, mitä annettavaa teoksella on nykyajan lukijalle. Saila 
Susiluodon tuorein runokokoelma liittyy sekin ääneen, ja Eveliina Rämö ruotii 
kokoelman yhteyksiä tunnettuun oopperaan. Petra Partaselle ääni liittyy läheises-
ti jo lähes edesmenneeseen tallennusvälineeseen eli C-kasettiin, ja elämän omalta 
ääniraidalta löytyykin monia muistoja lähes yhtä sykkyrällä kuin kasetin nauhat. 
Anna Tomin sarjakuvassa ja kansikuvassa ääni yhdistyy kuvaan.

Teemana ääni inspiroi myös kaunokirjallisuuden kirjoittajia. Käkriäisen lukijoi-
ta ilahduttaa tässä numerossa Maria Penttisen satu, ja oman runoilijan äänensä 
tuo kuuluville Piatta Rulja, jonka runoja julkaistaan tässä ja ensi numerossa. 

Ole siis kuulolla ja lue erilaisia ääniä. v

PääKirjoiTuS

Tuija Lappalainen

Pari Sanaa ääneSTä  
ja ääneTTömyydeSTäKin
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Teksti: Kaisa Kauhanen
Kuva: Avain / Juha Salminen 

yKSinäiSyyden  
PiSTeen  

yli

vuonna 2001 
elina Hirvonen oli SambiaSSa 

TeKemäSSä HenKilöKuvia ylelle  
urbaani afriKKa -oHjelmaSarjaan. Hän  

TaPaSi CHariTyn, joKa PiTi HuolTa orvoiKSi  
jääneiSTä SuKulaiSTyTöiSTään. CHariTyn Tarina jäi  

vaivaamaan HirvoSTa. Keväällä 2010  
ilmeSTyi HirvoSen Toinen romaani,  

Kauimpana Kuolemasta, jonKa  
innoiTTajana oli CHariTyn  

Tarina.  

HaaSTaTTelu
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On vuosi 2005 ja Elina Hirvonen sei-
soo Taideteollisen korkeakoulun au-

lassa. Hänen olonsa on epäuskoinen, sillä 
hän on juuri saanut tietää, että hänen esi-
koisromaaninsa Että hän muistaisi saman 
on valittu Finlandia-palkintoehdokkaaksi. 

Pahinta on, ettei ehdokkuudesta saa 
kertoa kenellekään.

”Toisen romaanin jälkeen tuntuu jo vä-
hän enemmän siltä, että olen oikeasti kir-
jailija. Vieläkin on välillä olo, että esiinnyn 
tai leikin kirjailijaa”, Hirvonen sanoo nyt, 
viisi vuotta myöhemmin.

Ei taida olla Hirvosen itsensä lisäksi 
muita, jotka epäilisivät hänen kirjailijuut-
taan. Että hän muistaisi saman -romaa-
nin käännösoikeudet on myyty yhdeksään 
maahan, ja se oli Suomessa niin yleisön 
kuin kriitikoidenkin ylistämä. 

 Hirvonen on kirjojen kirjoittamisen 
lisäksi työskennellyt toimittajana ja ohjan-
nut dokumenttielokuvia. Hirvosen toinen 
romaani, Kauim-
pana kuolemasta, 
ilmestyi viime ke-
väänä. 

Romaanin ta-
pahtumapaikkana 
on Suomen lisäk-
si Afrikka. Kirjan 
kirjoittaminen oli 
vaikea prosessi, 
täysin erilainen 
kuin ensimmäisen 
romaanin. 

”Tuntui lop-
puun asti siltä, 
ettei tästä nyt tule 
mitään.” Kirjoitta-
misen ohella Hirvonen teki pitkää päivää 
elokuvan parissa, ja kirjoittamiseen tuli 
pitkiä taukoja. Kirjaan päätyi myös paljon 
sambialaisten ystävien kertomia tarinoita.

Kauimpana kuolemasta yhtenä vaikut-
timena oli kuusi vuotta aiemmin tavatun 
Charityn tarina. Hän ja Hirvonen istuivat 
tuolloin Sambiassa baarissa, kun Charity 
kertoi brittiläisestä poikaystävästään. Cha-
rityn poikaystävä oli pahoinpidelty, ja len-
nätetty sairaalaan Lontooseen. Kun Cha-
rity itse palasi työmatkaltaan, poikaystävä 
oli jo Lontoossa, eikä hänellä ollut mah-
dollisuutta tai keinoa matkustaa sinne. 

”Se, että toinen oli Euroopasta ja toi-
nen Afrikasta, tarkoitti konkreettisesti si-
tä, ettei päässyt katsomaan omaa rakastet-
tuaan sairaalaan.”

Charity olisi halunnut olla läsnä, mu-
kana hoidon suunnittelussa, mutta kun 
paljastui, että hän on köyhä afrikkalainen, 
vaikka olikin koulutettu ja avustusjärjes-
tössä töissä, ei Lontooseen matkustami-
sesta tullut mitään. 

”Charityn tarina kiehtoi myös sen 
tähden, että vaikka me olimme Charityn 
kanssa samanikäisiä, oli toisella paljon 
enemmän vastuuta ja kovin erilainen koh-
talo.”

afriKan merKiTyS

Hirvonen muutti vuonna 2007 kahdeksi 
vuodeksi Sambiaan, jossa hänen miehensä 
oli töissä YK:n kehitysohjelmassa.  Hirvo-
nen itse oli mukana tekemässä Sambian 

toista kokopitkää 
elokuvaa apulaisoh-
jaajan roolissa, ja 
auttoi siinä samalla 
kouluttamaan sam-
bialaisia nuoria elo-
kuvan tekemisessä.  
Samalla hän kir-
joitti toista romaa-
niaan. 

Afrikka on mer-
kinnyt Hirvoselle eri 
asioita eri elämän-
vaiheissa. Asuttuaan 
Sambiassa hänen 
suhtautuminen Af-
rikkaan on muuttu-

nut. Nykyään hän sanoo kokevansa Afri-
kan samalla tavoin kuin Euroopan. 

”En näe Afrikkaa enää vain isona 
möykkynä, vaan erilaisina paikkoina, jois-
sa on sekä hyviä että rasittavia piirteitä.”

Mediassa Hirvonen nostetaan helposti 
Afrikka-asiantuntijaksi vain sen takia, että 
hän on asunut siellä. Itse hän kokee tilan-
teen kiusalliseksi. Hän sanoo toivovansa, 
että pystyisi nostamaan marginaalissa elä-
vien ääntä esille, mutta olisi hienoa, jos ih-
miset olisivat itse äänessä heitä koskevissa 
asioissa. 

”Nyt esimerkiksi siirtolaisten ääni ei 

”myöHemmin  
TyöelämäSSä, Kun PiTää 

olla Hyödyllinen,  
niin Se KoKemuS SiiTä 

HyödyTTömien ajaTuSTen 
KanSSa PeleHTelemiSeSTä 

on olluT TärKeä.”
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”KaunoKirjalliSuuS 
merKiTSee TaPaa  

ilmaiSTa SellaiSTa,  
miTä ei muuTen  

oSaiSi”

”välillä ajaTTelen, eTTä miTä joS muuT 
ovaTKin avaruudeSTa ja TieTäväT joTain, 

miTä minä en Tiedä. KirjoiTTamalla  
PääSee KäSiKSi TunneKoKemuKSiin,  

joiTa ei muuTen oSaiSi jaKaa.”
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kuulu heitä itseään koskevassa keskuste-
lussa lainkaan.”

Jos Hirvonen ei kirjoittaisi, hän ohjai-
si enemmän dokumenttielokuvia. Hänen 
ohjaamansa Paratiisi – kolme matkaa tässä 
maailmassa käsitteli Afrikasta Eurooppaan 
tulevaa siirtolaisuutta, ja se on palkittu 
useilla festivaaleilla. Hän kertoo säännöl-
lisesti pohtivansa, olisiko sittenkin pitänyt 
opiskella oikeustieteellisessä ja ryhtyä ih-
misoikeusjuristiksi.

Ei häntä kuitenkaan kaduta, ettei juris-
tin ura osunut hänen kohdalleen. Hänestä 
tuntuu, että hän on päätynyt hänelle oikei-
siin töihin. 

”Tuntuu, että kirjoittaminen ja doku-
menttien tekeminen on minun juttuni.”

Miten Hirvosesta sitten tuli kirjailija?

laPSinero

Neljävuotiaana Hirvonen halusi Suomen 
nuorimmaksi kirjailijaksi ja lapsineroksi. 
Hän teki mummilleen neljäsivuisen kuva-
kirjan, jossa oli itkevä enkeli, jota Jumala 
lohdutti. 

”Kirjoitin juttuja ja ajattelin, että lapsi-
nerouden tie siitä aukeaa.”

Lapsuuden kokeilujen jälkeen kirjoitta-
miseen tuli kuitenkin pitkä tauko. Hirvo-
nen alkoi työstää ensimmäistä romaaniaan 
28-vuotiaana. Hänestä tuntui pitkään, 
ettei hänellä ollut omaa kieltä tai järkevää 
sanomaa. 

Kaikki Hirvosen työt ovat jollain tapaa 
käsitelleet läheisyyden rikkoutumista. Hän 
kirjoittaa asioista, jotka ovat jääneet vai-
vaamaan mieltä. 

”Kaunokirjallisuus merkitsee tapaa il-
maista sellaista, mitä ei muuten osaisi”, 
Hirvonen sanoo.  

Hirvosen mukaan hänenlaiselleen, jolla 
lauseet jäävät aina kesken, kirjoittaminen 
ja lukeminen edustavat todellista maail-
massa olemisen tapaa. Lauseet ja ajatukset 
on helpompi päättää kirjoittamalla. 

Kirjoittaminen on lukemisen toinen 
puoli. Lukeminen koostuu tunnistamisen 
kokemuksista ja parhaimmillaan tunniste-
taan, ettei olla yksin maailmassa. 

”Yksinäisyyden pisteen pystyy parhai-
ten ylittämään lukemalla ja kirjoittamal-
la”, Hirvonen sanoo. 

”Välillä ajattelen, että mitä jos muut 
ovatkin avaruudesta ja tietävät jotain, mitä 
minä en tiedä. Kirjoittamalla pääsee kä-
siksi tunnekokemuksiin, joita ei muuten 
osaisi jakaa.”

Kirjailija Hirvonen

Hirvosella on erilaisia kirjoittajan rooleja. 
Toimittajana kirjoitetaan selvästi asiak-
kaalle, kun taas kirjailijana ei alussa tiedä, 
mihin teksti on menossa. Dokumenttielo-
kuvia tehtäessä saattaa päätyä usein mat-
kustamaan kauaskin. Kirjoittaminen taas 
tapahtuu suljetussa, pienessä tilassa, koto-
na. 

”Työtilanteessa eron huomaa parhaiten. 
Kun menee paikalle toimittajana, pitää pu-
keutua ja käyttäytyä hyvin. Kirjailijana voi 
pistää päälle mitä vain, eikä kukaan odota, 
että käyttäytyy järjellisesti. Se on vapaut-
tavaa.”

Hirvonen opiskeli Turun yliopistossa 
kirjallisuutta. Sen jälkeen hän on opiskel-
lut dokumenttiohjaajaksi Taideteollisessa 
korkeakoulussa. Kirjallisuutta opiskellessa 
tulee pakostikin luettua paljon, mistä on 
Hirvosen mukaan aina apua kirjoittami-
sessa. Kirjallisuuden opiskelu oli myös jat-
kuvaa analyysia, ja se on antanut tärkeitä 
ajattelun välineitä.  Hirvonen sanoo, että 
toisinaan tuli kuitenkin mietittyä, että on-
ko tässä mitään järkeä.

”Myöhemmin työelämässä, kun pitää 
olla hyödyllinen, niin se kokemus siitä 
hyödyttömien ajatusten kanssa pelehtele-
misestä on ollut tärkeä.”

Hirvonen sanoo, että oma ääni syntyy 
kirjailijan rytmitajusta ja tavasta havain-
noida maailmaa.  Omaa ääntä on vaikea 
itse analysoida, vaikka joku toinen näkisi 
sen helposti. 

”Oma ääni muuttuu jatkuvasti. Ei voi 
olla varma, löytyykö sitä edes seuraavan 
teokseen. Sen joutuu aina etsimään uu-
destaan.” v

Haastattelu tehtiin Kotimaisen kirjallisuu-
den toimittajakurssilla. Kiitokset kaikille 
opiskelijoille hyvistä kysymyksistä ja kurs-
sin opettajalle, toimittaja Anu Silfverbergille 
avusta ja neuvoista.
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Teksti: Tuija Lappalainen

arvio

Estherin ja Paulin tarina saa epilogin-
sa heti ensimmäisellä sivulla, mutta 

romaani pitää lukea loppuun, ennen kuin 
selviää, miten tähän on päästy. Elina Hir-
vosen toinen romaani Kauimpana kuole-
masta kuorii aikakerrosten alta muistoja, 
joista muodostuu yhtenäinen tarina. Aivan 
kuten esikoisromaanissaankin, Että hän 
muisitaisi saman (2005), muistot ovat ih-
misyyden perustava voima.

Kauimpana kuolemasta linkittyy kui-
tenkin esikoista perustavammin muistoi-
hin ja tarinoihin: tarinankerronta, myytit 
ja suullinen kansanperinne, uskomukset 
ovat lähes yhtä tärkeässä roolissa romaa-
nissa kuin päähenkilöiden henkilökohtai-
set hajanaisiin ja kipeisiin tapahtumiin 
ikuisiksi ajoiksi kiinnittyneet muistot. 

monia ääniä

Romaanin kerronta koostuu kahdesta ää-
nestä  – afrikkalaisen Estherin ja suomalai-

sen Paulin. Läpi romaanin kuullaan kum-
mankin elämäntarinan kipeimmät kohdat, 
ja lopulta tarinat myös risteävät toisiaan 
Bessyn, Estherin lapsuudenystävän väli-
tyksellä. Risteyskohta myös määrittää Est-
herin ja Paulin suhteen toisiinsa. 

Paul on keski-ikäinen mies, joka saa-
puu Afrikkaan kuolemaan. Henkilöhah-
mona Paul on osin myös kliseinen anteek-
siantoa ja katumusta huokuva mies. ”Olin 
tähänastisessa elämässäni epäonnistunut 
kaikessa muussa paitsi maratonin juoksemi-
sessa ja Mensan testissä. Avioliitossa. Am-
matissa. Isänä.” Hahmon itsekäs itsesääli 
ja passiivisuus kuitenkin hälvenevät Esthe-
rin tarinaan yhtymisen myötä. Perinteises-
tä rakkaustarinasta ei kuitenkaan ole kyse 
vaan pyyteettömämmästä rakkaudesta ja 
sovituksesta.

Estherin ja Paulin lisäksi romaanin kol-
mantena äänenä on Afrikasta kaikuvat ää-
net ja tarinat, sillä tapahtumat sijoittuvat 
lähes pääosin Afrikkaan. Hirvonen on itse 

EtäisyydEllä  
Ei olE väliä

elina HirvoSen romaaniSSa  
lauSeiden KauneuS Hyväilee luKijaa,  

muTTa Tarina raaPii iHon aluSTaa.
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asunut Afrikassa pitkiä ajanjaksoja, joiden 
aikana kuullut tarinat ja eletyt tapahtumat 
ovat eittämättä tart-
tuneet elävinä ro-
maanin sivuille. Kie-
lellisesti Hirvonen 
onnistuu kutomaan 
pitkiä, koskettavia 
lauseita, jotka ku-
rottavat kohti ihmi-
syyden sisintä: ”Olen 
kivi, kaljapullo, rikki-
näinen kenkä, vajo-
an pyörteen mukana 
pimeään syliin, jossa 
minun rajani hälvene-
vät, liu’un maailmaan 
josta on armollisen turha yrittää saada otet-
ta, minä en ole minä, en kukaan, liukenen 
pimeään, eikä ole enää ketään joka olisi, 
ajattelisi, muistaisi, tuntisi.”

Kolmannen maailman  
KaiKuja

Lukijalle Afrikka ei kuitenkaan ole mi-
kä tahansa tapahtumapaikka. Afrikkaan 
liittyy kolonialismin synkkä perintö, joka 

yhä vaikuttaa sen valtioiden taloudellisiin 
ja poliittisiin suhteisiin. Länsimainen ku-
va Afrikasta on usein eksoottinen ja vailla 
maanosan omaa ääntä. Hirvonen on kir-
joittaessaan ottanut myös riskin kertoes-
saan tarinaa afrikkalaisen naisen näkökul-
masta. 

Kolonialismin kaiut soivat synkkinä 
Bessyn ja romaanin monien katulasten ja 
hyväksikäytettyjen hahmoissa. Raastavat 
tarinat ovat tuttuja uutisista, mutta Hir-
vonen ei aseta syyllisen asemaan suoraan 
länsimaista, valkoista (miestä), vaan selit-
täviä tekijöitä löytyy myös läheltä. Hirvo-
nen myös osuvasti näkee juuri ne kliseet, 
joita Afrikkaan liitetään ja miten turismi 
ja elokuvateollisuus muokkaa ja ruokkii 
näitä näkemyksiä.

Bessy, jonka hahmo välittyy lukijalle 
vain Estherin äänen kautta, on lopulta 
enemmänkin kuin vain henkilöhahmo. 
Bessy ja Esther ovat kuin kaksi erilaista 
Afrikkaan liitettyä representaatiota – toi-
nen primitiivinen ja kolonialismin riistä-
mä naisen ruumis, toinen sivistynyt, aka-
teeminen ja länsimaistuva sillanrakentaja. 
Vaikka Bessy on uhri, Esther on aktiivinen 

toimija. Bessyn ja 
Estherin hahmoissa 
kohtaavatkin kiin-
nostavalla tavalla 
uskomukset ja tieto, 
tunne ja äly, uhrius 
ja toimijuus. Est-
her on kuitenkin 
lähes yhtä traaginen 
hahmo kuin Bessy. 
Rakkaimpien mene-
tyksen tuska on kuin 
Midaksen syleily, jo-
hon Esther on tah-
tomattaan joutunut. 

Lukijalle Hirvosen toinen romaani tar-
joaa haasteen yhdistää kahden eri henki-
lön monologeista yhtenäinen tarina. Se ei 
ole vain se tavallinen rakkaustarina, vaan 
sisältää myös tärkeitä teemoja tyttöjen ja 
lasten asemasta. Hirvosella on kielen ja 
mielen herkkyyttä, vaikka tarina onkin 
painava. v 

Elina Hirvonen: Kauimpana kuolemasta
Romaani, 239 s.
Avain, 2010

Hirvonen on  
KirjoiTTaeSSaan  

oTTanuT myöS riSKin 
KerToeSSaan Tarinaa 
afriKKalaiSen naiSen 

näKöKulmaSTa.
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Sipuli ansaitsi oodinsa, tuo maailman 
ainoa tuskaton kyynel. Nyt tahdon 

omistaa oodin kasetille. Minulle tuo köm-
pelö, esitekninen väline ei nimittäin ole 
vain hellyttävä muinaismuisto, vaan erään 
henkilökohtaisen kulttuurikauden keski-
piste, pieni elämä ääniraitoineen. 

Muistan cd:n, olen kuullut kasiraidas-
ta ja ulkoistanut mp3-tiedostojen hallin-
noinnin poikaystäville vuodesta 2000. 
Spotifyta pidän henkilökohtaisena louk-
kauksena: kieltäydyn nauttimasta palve-
lusta, jonne minua ei ole kutsuttu ja jossa 
joudun vierailemaan kaverien tunnuksilla 
kuin varkain. Jos haluaisin edelleen tulla 
kutsutuksi bileisiin vain koska ”tuo tulee 
aina Jessikan, Eeron ja Anun siivellä”, pa-
laisin takaisin lukioon.

Mutta kasettia minä kaipaan. Minä, 
radio, saksanläksyt ja puhkikulunut ää-

nitysnappula  Musiikki ei ole koskaan pa-
lannut ennalleen.

Onneksi lamavuodet ovat edelleen 
vain napin painalluksen päässä. Kaappi-
ni pursuavat sikkaralle kelattuja 60- ja 
90-minuuttisia täynnä pehmoteknoa, 
numetallia, suhinaa, puolikkaita lauseita 
ja sattumanvaraisia klassikkoja. Joillakin 
nauhoilla kerron koulupäivästä; kuinka 
olin taas paras tyttö pesiksessä, ja kuinka 
Joni heittikin lumpparilla Satua niin että 
se siitäkin sitten, ja huudan äidille: ”Ovi 
kii, mä äänitän!”. Voisi melkein väittää 
minun varhaiskypsästi ennustelleen ääni-
kirjan läpilyöntiä ja autobiografisen ker-
ronnan uutta nousua. 

90-luvun diskohitit muistuttavat mi-
nua edelleen siitä äärimmilleen virittynees-
tä tajunnantilasta, johon äänittäessään 
joutui. Samaan aikaan, kun oikea käsi 

Petra Partanen

tule takaisin!

kasetti, 

Kolumni
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Elämän tallentamiseen sentään jäivät 
päiväkirjat. Niiden kirjoittaminen vaati 
kuitenkin täydellisyydentavoittelijalta ai-
van erilaista vireystilaa, valmistautumista 
ja viilaamista kuin ajatuksen nopeudella 
liikkuvan pidäkkeettömän puheen äänittä-

minen. Kirjoit-
taminen ei ollut 
t e r apeu t t i s t a 
r a a p u s t e l u a , 
vaan valmiiseen 
t u o t t e e s e e n 
tähtäävää työ-
tä, muistojen ja 
ajatusten pak-
kaamista, puke-
mista ja somis-
tamista. Kun 
minulta vietiin 
kasetti, omaelä-
mäkerrallisesta 
harrastelusta-
ni alkoi jäädä 
jäljelle lähinnä 

siististi järjesteltyjä ja valmiiksi pureskel-
tuja lopputuotteita. Mitä tapahtui omalle 
äänelleni, sille hölmölle ja sensuroimatto-
malle? Kaipaan sitä.

Audiovisuaalisen kulttuurin kukois-
tuksessa kaipaan myös musiikkia sellaise-
na kuin sen muistan. In the End, Sway, 
In the End, Appelsiinipuita aavikkoon, 
In the End... Tällaisten virtuoosimaisten, 
löytämisen iloa uhkuvien soittolistojen 
aika on ohi. Mitä tahansa voi kuunnella 
milloin tahansa sen suurempiin ponnis-
tuksiin ryhtymättä, joten miksi vaivautua 
lainkaan? Kovan työn tuottaman tyydy-
tyksen mukana musiikista on kadonnut 
ilo. Mieluummin tartun hyvään kirjaan ja 
annan sen monien äänien houkutella mi-
nut valveunen rajoille.

Haluaisin silti lähettää vetoomuksen 
laitevalmistajien keskusliittoon: koska 
kaikki kirjan sivuilta esiin loihtimani hen-
kilöhahmot valitettavasti laulavat minun 
käheällä altollani, tarvitsen musiikkia yhä. 
Pelastakaa minut yhden hengen Idolsiltani 
ja palauttakaa ilman kalliita mikrofoneja 
ja hankalia asetuksia radiosta musiikkia ja 
huoneesta puhetta äänittävät nauhurit ta-
kaisin kauppoihin heti tänään! Ehkä oma 
ääneni palaa samalla, se hölmö ja sensu-
roimaton. v

ja vasen aivopuolisko askartelivat saksan 
verbitaivutuksen parissa, leijui vasen käsi 
painovoimaa uhmaten radion yllä, ja loput 
aivokapasiteetista oli viritetty reagoimaan 
hyvien kappaleiden ensitahteihin äänen 
nopeudella. Samanlaiseen yhtä aikaa se-
kä kuluttavaan 
että virkistävään 
transsiin olen 
päässyt vain lu-
kiessani.

Kasettirum-
ba vei aikaa, 
energiaa ja koh-
tuuttoman pal-
jon hyllytilaa. 
Jopa kasetin 
kelaaminen oi-
keaan kohtaan 
kävi huippu-
urheilusta: siinä 
vaadittiin lyö-
mättömiä ref-
leksejä ja hippu-
nen intuitiotakin. Mutta mikä täyttymys 
odottikaan keskellä kasettia naisjuontajan 
naurahduksen ja erinäisten epämääräisten 
napsahdusten välissä: kaksi kolmasosaa 
juuri siitä kappaleesta, jota olin iltakaudet 
sydän pamppaillen odottanut, ja jonka sit-
ten itse vaivalla ja rakkaudella äänittänyt. 
Sitä iloa en ole youtuben ja spotifyn välit-
tömän täyttymyksen maailmasta löytänyt.

Myönnän olevani katkera. Olisin mie-
lelläni seurannut sivusta, kun viisaammat 
kehittelivät uusia tapoja nauttia musiikis-
ta ja omaelämäkerrallisesta harrastelusta, 
jos minun vain olisi annettu pitää omani. 
Mutta kasettivälistä tuli cd-soittimessa 
harvinaisuus, sitten cd-soittimesta itses-
tään. Puheen äänittäminen alkoi vaatia 
kalliita ja hankalia mikrofoneja, jotka 
tietenkin myytiin erikseen. Kehitys jyräsi 
joka taholla minun kehittymättömän elä-
mänpiirini.

Milloin muutoksesta tuli itseisarvo 
sen suunnasta riippumatta? Kieltäydyn 
uusimasta elektronisia vempaimiani puo-
livuosittain vain todetakseni niiden olevan 
antiikkia jo siinä vaiheessa kun saan pak-
kauksen auki. Vaadin saada valita. Miksei 
typerien soittolistojensa eteen saisi valvoa 
yökausia? Miksei elämäänsä saisi taltioida 
spontaanisti, välineellä, jota osaa käyttää? 

oliSin mielelläni SeurannuT  
SivuSTa, Kun viiSaammaT  

KeHiTTeliväT uuSia TaPoja  
nauTTia muSiiKiSTa ja  

omaelämäKerralliSeSTa  
HarraSTeluSTa,  

joS minun vain oliSi  
anneTTu PiTää omani.
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PaSSion vallaSSa – KuinKa 
TuTKimuS veTi PuoleenSa

Kun koputan Maijalan huoneeseen, on 
siellä jotain meneillään. ”Odotatko ihan 
hetkisen, meillä on täällä tietojen siirtämi-
nen vielä hieman kesken”, Maijalan näköi-
nen nainen pyytää ystävällisesti. Hänellä 
on viimeinen työpäivä laitoksella ennen 
äitiyslomaa ja vielä muutama tiedosto siir-
tämättä. 

Hetken kuluttua hän on vapaa, ja is-
tumme aloittamaan haastattelun. 

Minna Maijala opiskeli aluksi teoreet-
tista filosofiaa, vaikka pääsikin kotimaiseen 
suoraan pääsykokeista. ”Passio kiinnosti 
minua jo teoreettisen filosofian opiskelun 
aikana. Kotimaiseen kirjallisuuteen jäin 
koukkuun hyvien opettajien takia.”Perus- 
ja realismikurssilla opetti Mervi Kanto-
korpi, joka nosti esiin Minna Canthin 
teokset passiokirjallisuutena.”Halusin so-

Teksti ja kuva:  
Eveliina Laurila

KeSKuSTelua KaHden  

minna maijalaa inSPiroivaT KoTimaiSeSSa  
KirjalliSuudeSSa HyväT oPeTTajaT,  

vaSTauSTa vaille jääväT KySymyKSeT  
ja KeSKuSTeluT SamanHenKiSen  

oPiSKelijaToverin KanSSa.  
avoimeT KySymyKSeT veiväT TuTKimaan  

minna CanTHia, joSTa KuoriuTui  
muuTaKin Kuin naiSaSianainen. 

HaaSTaTTelu

Minnan
Canthista Canth-tutkijaan

KanSSa:
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veltaa passion käsitettä myös kirjallisuu-
teen”, Maijala kertoo. 

Peruskurssilla aloitti myös Riikka Ros-
si: ”Riikan kanssa kiinnostuimme molem-
mat realismista, emmekä tulleet missään 
vaiheessa tyydyttyneiksi kysymysten kans-
sa.” Rossi käsitteli väitöskirjassaan Le na-
turalisme finlandais. Une conception entropi-
que du quotidien (SKS 2007) ranskalaisen 
1800-luvun naturalismin vaikutusta suo-
malaiseen kirjallisuuteen, ja tutkii nyt ar-
jen kuvauksen ulottuvuuksia 1900-luvun 
alun uusnaturalistisessa proosassa. 

Tutkijaluonteet olivat tavanneet. Mo-
lemmat työskentelevät laitoksella edelleen. 
”Ei täältä kukaan tunnu pois pääsevän”, 
Maijala naurahtaa.

Maijala teki proseminaarityönsä, gra-
dunsa ja väitöskirjansa Minna Canthista. 
Kandintyössään Maijala käsitteli Köyhää 
kansaa, mutta gradun tarkempi aihepiiri 
ei muistukaan mieleen. ”Kun siirryin teke-
mään väitöskirjaa, gradu piti murskata täy-
sin, asiat pureskella uusiksi. Se toi omat 
kasvukipunsa. Riikalle oli selvää, että hän 
lähtee tutkimaan lajin kysymyksiä, mutta 
minä tiesin tahtovani irtautua niistä täy-
sin.”

Gradussaan Sosiaalisen järjestyksen 
hauras tasapaino ja tuhoava passio: Minna 
Canthin naturalismi Maijalan lähtökohta-
na onkin Canthin tuotanto naturalistisen 
genren kannalta. Väitöskirjassa Passion 
vallassa. Hermostunut aika Minna Cant-
hin teoksissa (SKS: 2008), näkökulma on 
siirtynyt henkilöhahmojen passioon ajan 
tieteellistä ihmiskuvaa vasten. 

”Väitöskirjan teossa haastavinta oli, 
ettei minulla ollut selkeää esikuvaa. En 
voinut katsoa mallia, miten sellaista teh-
dään”, Maijala kertoo. ”Vasta viimeisen 
kahden vuoden aikana alkoi tulla varmuus 
myös metodista, ja silloin aloin nähdä yh-
teyksiä asioiden välillä.”

Mitä passio sitten on? Maijalan mu-
kaan Canthin teokset näyttäytyvät ko-
keellisina tutkielmina passiosta, intohi-
mojen, halujen ja psyykkisen kärsimyksen 
vaikutuksista päähenkilöihin. Jouduttu-
aan passion valtaan henkilöt menettävät 
oman hallintansa ja kykynsä aktiiviseen 
toimintaan. Tuhon tuojana voi olla sokea 
rakkaus, ikävystyneisyys, romaanien ruok-

kimat romanttiset kuvitelmat, itsekkäät 
halut, uskonnollinen nöyryys, syyllisyys tai 
loukattu ylpeys.

Yhteydet eivät kuitenkaan tule itses-
tään: ”Ne syntyvät kovan työn jälkeen. 
Minä esimerkiksi rakastan suunnitelmia 
ja sisällysluetteloita. Väitöskirjan aikana 
niitä oli varmaan 50 erilaista!” Maijala 
nauraa. ”Väitöskirjan teon alussa ei voi 
tietää, mihin työ menee. Siksi tarvitaan 
niin monta vuotta.” 

Seuraavat tutkimusprojektit ovat Mai-
jalalla jo mielessä. Hän haluaisi paneutua 
Canthin näytelmiin tekstikriittisen tutki-
muksen kautta ja selvittää, miten Canth 
rakensi näytelmänsä. Lisäksi suunnitel-
missa on kriittisten editioiden kokoami-
nen.  

moniPuoliSemPi minna 
CanTH – muuTaKin Kuin 
TaSa-arvoTaiSTelija

Mitä mieltä Maijala on Canthin kuvasta 
nykyään? Tasa-arvo ja naiseus tuntuvat 
olevan edelleen tapetilla. ”Minulla on hie-
man hankala, kriittinen, tasapainoinen ja 
diplomaattinen suhtautuminen naisnä-
kökulmaisiin tutkimuksiin. Vaarana on, 
että yhtä asiaa painottamalla mennään 
ohi paljosta muusta. Siinä voi piillä pie-
ni anakronismin vaara: asettamalla Canth 
tasa-arvon esitaistelijaksi hänet irrotetaan 
historiasta ja muuta jää piiloon.” 

”Tarkoitukseni ei ole kyseenalaistaa 
naisnäkökulmaisia tutkimuksia, mutta 
toistamalla samaa ei voi saada irti mitään 
tuoretta. Haluan nostaa rinnalle muuta-
kin. Kyseessä on kuitenkin vain painotu-
sero”, Maijala huomauttaa. 

Miten painotus on syntynyt ja miksi se 
on voimissaan edelleen? 

”Ensinnäkin, naisnäkökulmaa halu-
taan. Monet haluavat kuulla vain sen sa-
man puolen Canthista, jonka ovat kuulleet 
ennenkin. Minulta kysytään usein, mitä 
annettavaa Canthilla on nykyajalle. Ky-
symys sisältää oletuksen, että kaikessa on 
oltava ajankohtaisuutta. Miksi pelkkä his-
toriallinen kiinnostavuus ei riitä?” 

”Toiseksi, puhetta Canthista on paljon. 
Viime aikoina tehdyissä elämäkerroissa ja 



”Tarkoitukseni ei ole kyseenalaistaa  
naisnäkökulmaisia tutkimuksia,  
mutta toistamalla samaa ei voi  

saada irti mitään tuoretta.  
Haluan nostaa rinnalle muutakin.”
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kirjekokoelmissa on painokkaasti esillä 
naisnäkökulma. Jos nopealla kirjastohaulla 
saa mukaansa kourallisen tai sylillisen tasa-
arvotaistelua painottavia Canth-lähteitä, ei 
muuta oikeastaan tarvitse.”

”Kolmanneksi, Canth ei esimerkiksi 
Lucina Hagmaniin verrattuna ollut mi-
kään naisasia-
aktivisti. Hag-
man pyhitti 
koko elämänsä 
tasa-arvotais-
telulle, mutta 
Canthille se oli 
vain yksi intohimo muiden joukossa: häntä 
kiinnosti naisten aseman lisäksi köyhien ja 
mielisairaiden asema sekä vankilat. Canth 
puuttui kaikenlaisiin epäkohtiin, ja hän oli 
sosiaalisesti valpas”, Maijala selvittää. 

Maijala nostaa esiin Lucina Hagmanin 
elämäkerran, jota jo Canthin tytär kritisoi 
liian painokkaasta naisnäkökulmasta. Se 
on kirjoitettu vahvasti Hagmanin oman 
tasa-arvotaistelijan linssin läpi. Tekstikriit-
tisen tarkastelun kautta Maijala on havain-
nut Hagmanin elämäkerran olevan lähes 
kaikkien Canthista tehtyjen elämäkertojen 
taustalla. ”Kaikesta huolimatta Hagmanin 
elämäkerta on edelleen laajin, ja siinä on 
käsitelty parhaiten Canthin teoksia ja nii-
den vastaanottoa.”

radiKaali ja KonServaTiivi 
– oman aiKanSa nainen 
”Omana aikanaan Canth oli helppo leima-
ta: hän oli varmasti varsinainen riivinrauta 
Kuopion porvareiden mielestä ja aika ra-
dikaali ylipäätään. Lisäksi hän saattoi so-
siaalisissa tilanteissa heittää provosoiviakin 
väitteitä naisen vapauttamisesta. Canth ei 
ollut edelläkävijä kuitenkaan siinä määrin, 
että olisi verrattavissa 2000-luvun naiseen. 
Hän oli ennen kaikkea oman aikansa nai-
nen. Kirjeenvaihdosta nuorempien naisten 

kanssa on löydettävissä jopa jotain konser-
vatiivisia sävyjä.”

Maijalasta Canthin toimintaa pitäi-
si tarkastella aikansa kontekstia vasten: 
”Hän jättäytyi kansallisesta järjestötoimin-
nasta kauemmaksi, vaikka saikin kutsuja 
kansainvälisiin naisasiakonferensseihin. 

Canth tunsi, 
ettei ole oikea 
henkilö tapah-
tumiin.”

M i t e n 
Canth sai ää-
nensä kuulu-

viin? ”Varsin hyvin. Häntä ei välttämättä 
vain ymmärretty oikein. Canth saattoi yl-
lättyä kaikesta pauhusta, joka näytelmistä 
seurasi”, Maijala kertoo.

Kun kysyn Canthin äänen kuulumi-
sesta nykyaikana, Maijala miettii hetken. 
”Ehkä Canthia voisi tuoda esille muissakin 
kuin naisasiayhteyksissä, ja korostaa mo-
nipuolisuutta.” 

Ehkä voisimme olla avoimempia Min-
na Canthille, ja antaa toisen mahdollisuu-
den kansalliselle radikaalille riivinraudal-
lemme. Eikö? v

”miKSi PelKKä HiSToriallinen 
KiinnoSTavuuS ei riiTä?” 
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arvio

Monivärinen ääni  
tuo klassikkotekstit 

tähän hetkeen

Teksti: Elise Malmivirta
Kuvat: Teatteri Avoimet Ovet

Piiloskeptinen kirjallisuuden  
opiskelija päätyi puolivahingossa  

seuraamaan kolmen näytelmän  
kokonaisuutta syyskuisena iltapäivänä.
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Teatteri Avoimien Ovien Canthia-
näytelmässä puhutaan kolme Minna 

Canthin novellia nykyaikaan.  Viiden 
näyttelijän voimin lavalla nähdään – ja 
kuullaan – aiemmin teatteriversioina to-
teuttamattomat Lain mukaan, Ompelija ja 
Kodista pois. Yhteinen tekijä, kuten Cant-
hin tuotannolle yleensäkin, on erilaiset 
naiskohtalot.

Ensimmäinen ajatus lavan nähdessäni 
on varovainen skeptisyys: voiko tähän ti-
laan onnistua tuomaan toimivan, uskot-
tavan näytelmän? Ratkaisu on raikas ja 
(ainakin itselleni) uudenlainen: katsomo 
kahden puolen lavaa, jolloin esiintyjien ti-
la on melko lailla minimissä. Näytelmien 
alettua ja edetessä tämä muuttuu pelkäs-
tään hyväksi asiaksi; henkilöt yltävät ole-
maan läsnä kauimmaiseenkin nurkkaan 
saakka.

allegorinen äänimaiSema

Lavastuksen ja muun visuaalisen puolen 
ollessa minimalistinen, kohtaukset ja ti-
lanteet luodaan eläviksi pitkälti allegorisen, 
mutta silti hyvin mimeettisen äänimaise-
man keinoin. Sydämensyke, taustahäly, 
kertojaääni; kaikki tuodaan lavalle näytte-
lijöiden ihmisääntä käyttämällä. 

Lavasteet, tarpeisto ja puvusto ovat kai-
kessa vähäeleisyydessään monipuolisesti ja 
metonyymisesti ”todellisuutta” kuvaavia: 
puvusto on harmaa, ja muutamalla selkeän 
kohosteisella vaihtuvalla yksityiskohdalla 
on lisätty monimerkityksistä värisymbo-
liikkaa. Kertova ääni, puhdas dialogi ja 
maisema saadaan eläväksi polyfonisella ih-
misäänen käytöllä, ja lopputulos on kuin 
onkin uskottava. 

Huomio pääsee kiinnittymään ilman 
häiriöitä näytelmän kertovuuteen ja näyt-
telijöihin, sekä heidän roolihahmoihinsa. 
Äänien avulla luodaan yksinkertaisen mo-
nisärmäinen tunnelma, joka nimenomaan 
näennäisen yksinkertaisuutensa vuoksi up-
poaa katsojan omakohtaiseen vastaanotta-
miseen ja tulkintaan.

Viiden näyttelijän kokoonpano pelaa 
hyvin yhteen. Vuoropuhelut, keholliset tai 
äänelliset, ovat viimeisteltyjä ja toimivia. 
Nämä taiteilijat uskaltavat laittaa itsensä 
likoon siinä, yleisön keskellä. Tämäntyy-
lisessä esittävässä taiteenmuodossa viestin 

perillemenoon melkein vaaditaankin täyt-
tä avoimuutta ulospäin; yksisuuntaista 
avoimuutta yleisön suuntaan. Ainoastaan 
silloin tunnekanavat voivat todella olla au-
ki äänen ja läsnäolon myötä. 

Voi vain kuvitella kuinka pitkän pro-
sessin takana tällä lailla onnistunut työs-
kentely lavalla on, mutta se palkitsee eh-
dottomasti: lopputulos livahtaa todella 
katsojan sisimpään, syvemmältä kosket-
taen.

Ja mitä seuraavaksi tapahtuu? Juuri 
kun pyyhit (salaa) kyyneleitä silmäkul-
mistasi, tunnelma paiskataan toiseen ää-
rilaitaan. Ei ole helppoa tehdä koskettavaa 
työtä esiintyen, mutta vielä vaikeampaa 
on luoda vilpittömän toimivaa huumoria. 

KlaSSiKKoTeKSTien  
uudeSTiSynTyminen

Tässä tapauksessa näyttelijätyö vakuut-
taisi jo itsessään, mutta se, mikä näistä 
lyhytnäytelmistä tekee omaleimaisen, on 
juuri se painotus ihmisääneen.  Kun ky-
seessä on tässä hetkessä tapahtuva, elävä, 
ilmaiseva fyysinen ääni, se resonoi kehoon 
ja vastaanottajaan; yleisön psykofyysinen 
kokonaisuus vastaa näyttelijöiden heittä-
mään haasteeseen. 

Lavalle tuodaan kiinnostavalla tavalla 
eläväksi vanhat tarinat, ja vaikka kysees-
sä ovatkin klassikkoteokset, ne syntyvät 
uudestaan eloon juuri sillä nimenomai-
sella hetkellä, kun ne näyttelijä-esiintyjän, 
elävän ihmisen tajunnan kautta siirtyvät 
eteenpäin. Ääni ei ole vain fyysinen puhe- 
ja lauluääni, se on hahmo, paikka, tarina 
ja tunnetila. 

Harvemmin kahta taidemuotoa yhdis-
tävässä, nk. intertaiteellisessa, esittävässä 
teoksessa toteutuu tämän tasoinen mo-
niäänisyys. Tässä yhdistyy kirjailijan ääni 
vuosisatojen takaa, silti voimakkaana ja 
kertovana kuuluen, suodattuen käsikir-
joittajan äänen kautta. 

Lopuksi se, mitä yleisö kuulee, on 
näyttelijöiden ääni. He tuovat tämän 
alun perin paperin varassa olevan kirjal-
lisen taideteoksen eläväksi tähän hetkeen, 
antavat sille lihan ja veren, todellisuuden. 
Ja tämä äänikollaasi on ehjä ja kaunis ko-
konaisuus.
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Ääni ei ole vain fyysinen  
puhe- ja lauluääni,  
se on hahmo, paikka,  
tarina ja tunnetila.
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PSyKologiSia KariKaTyyrejä 
PaHaSSa maailmaSSa

”Mää oon Unelma, Urpon nainen”, esit-
telee yksi Jyrki Lehtolan romaanin Tule 
takaisin, olmi! lukuisista päähenkilöistä 
itsensä ja johdattaa lukijan heti romaanin 
ytimeen. Henkilöt ovat fragmentaarises-
sa kerronnassa ajelehtivia antisankareita, 
joista jokainen sulkeutuu omaan tragedi-
aansa sekä selittäen tekonsa kaikilla kli-
seillä ja stereotypioilla että pilkaten kaikkia 
kliseitä ja stereotypioita.

Unelma on jokaisen miehen haaveku-
va, kunnes hän menettää kauneutensa it-
setuhoisen päihteidenkäytön seurauksena. 
Urpo on narsistinen äijähahmo, kunnes 

hänestä tulee se joka kaikkien riitojen lo-
massa jaksaa olla Unelmasta huolissaan. 
Kaksoset Yin ja Yan tulevat hulluiksi Unel-
maan kohdistuneen yksipuolisen rakkau-
den vuoksi ja ovat ehkä loppujen lopuksi 
saman persoonan kaksi eri puolta, mikä jää 
lukijan ratkaistavaksi. 

Jumalan ja Kuninkaan hämmentävät 
dialogit rosvojuoman äärellä näyttävät lu-
kijalle maailman inhorealistisesti. Näissä 
dialogeissa Kuningas osoittautuu Saata-
naksi, ja Jumala ja Saatana osoittautuvat 
erottamattomiksi bestiksiksi, jotka kän-
näävät yhdessä ja seuraavat sivusta maail-
manmenoa. 

Henkilöhahmojen merkitykselliset ja 
merkilliset nimet ohjaavat lukijaa suhtau-

arvio

Teksti: Anni Lappela iKuiSeT      beSTiKSeT

leHTola Kuvaa maailman, joTa jumalaKaan  
ei KeSTä Selvin Päin, ja joSSa Hyvä ja PaHa ovaT 
aina eroTTamaTTomaSTi yHTeen KieTouTuneiTa.  

Tuomio on armoTon, eiKä leHTolan romaaniSTa 
ole Toivoa Paljon löydeTTäviSSä.  

loPPuun Hän SujauTTaa SiTä HiuKan, viimeiSeKSi 
ylläTyKSeKSi KauHiSTuneelle luKijalle.

Jumala Saatana
ja
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tumaan näihin karikatyyreinä ja stereo-
tyyppeinä, mutta suorasukaisuudessaan 
myös kyseenalaistavat tällaisen suhtau-
tumisen. Unelma 
osoittautuu varsin 
inhimilliseksi päih-
teiden väärinkäyt-
täjäksi, joka ei jaksa 
käydä terapiaansa 
loppuun, Urpo kär-
sii Unelman petol-
lisuudesta kuten 
kuka tahansa petet-
ty, ja Yin selviytyy 
heidän kolmen kol-
miodraamasta vain 
luottamalla rakkau-
teen sokeasti. 

Romaani keskustelee koko ajan oman 
vakavastiotettavuutensa kanssa, ja sen ta-
rinoiden julmuus on välillä jotain todella 
groteskiakin groteskimpaa. Äärimmäistä 
julmuutta keventävät metatekstuaaliset 
kommentit, joilla kertoja osallistuu tari-
naan tai joilla henkilöt sitä kommentoivat 
kuten Unelma: ”Mä yritin lukea niitä siis-
tejä papereita, oijoi, oijoi, en mä voinut, mä 
olen nauranut itselleni jo niin että mä olen 
pian Ali-Ra-Vittu.”

PirSTaleTodelliSuuden 
KaKofonia

Romaani on kerronnaltaan tuore ja kieh-
tova, vaikka onkin ilmestynyt jo kaksikym-
mentä vuotta sitten. Sen tarkasteleminen 
äänenä menneisyydestä ei ole mahdollista, 
koska se on aivan yhtä hyvin kommentti 
nykypäivään, niin tyylillisesti (postmo-
dernismin kritiikkinä se toimii mainiosti) 
kuin temaattisestikin (nykyhetken psykiat-
risen hoidon resurssipula ja syrjäytyminen 
eivät ole kadonneet minnekään). 

Sen lyhyistä luvuista ja lyhyistä kappa-
leista äkkinäisillä näkökulman vaihdoilla 
rakennettu pirstaleinen kollaasitodellisuus 
ei ole postmodernin kerronnan ohjelmal-
lista toteuttamista vaan omaehtoinen yri-
tys luoda kuva särkyneiden yksilöiden sär-
kyneistä tajunnoista. 

Ahdistuneiden äänten rinnakkaisuutta 
voisi polyfonian sijasta kuvata kakofoniak-
si. ”Ai sä haluut kuulla lauseita, et tarinaa. 
Sä haluut verkon johon sotkeentua ja jota 

sotkea”, eräs hahmoista puhuttelee lukijaa 
kiteyttäen romaanin tyyliä ja suhdetta lu-
kijaan, jonka on turha yrittää valita jokin 

ennakkoasenne ala-
ti yllättävään teks-
tiin.

Romaania voi 
lukea myös kom-
menttina Lehto-
lan ja Markku 
Eskelisen 1987 
julkaisemaan kult-
tikirjaan Jälkisanat; 
Sianhoito-opas. Es-
seekokoelmassaan 
Lehtola ja Eske-
linen analysoivat 
suorasukaisen pil-

kallisesti, ironisesti ja hilpeästi kotimaisen 
kirjallisuuden ja etenkin sen tutkimuksen 
ja opetuksen nykytilaa. Kaanoniin sitoutu-
nut, klassikkopainotteinen ja mannermai-
sen filosofian sanahelinää kritiikittömästi 
ja pinnallisesti siteeraileva yliopisto-opetus 
saa kokoelmassa kuulla kunniansa. Palvot-
tu anttituuriproosa ja postmodernismin 
kliseitä ohjelmallisesti toteuttavat nykyro-
maanit tulevat arvostelluiksi samaan kevy-
een sävyyn. 

Lehtolan romaani ei toteuta mitään 
kliseitä vaan yllättää yhä uudelleen. Sen 
ainoana kliseenä voidaan pitää sen lohdut-
tomuutta: maailma ei ehkä ole niin kä-
sittämättömän julma ja egoistinen paikka 
kuin millaisena Lehtola sen esittää. Toi-
saalta aikana, jonka jokaisen korostetaan 
olevan vastuussa vain omasta itsestään, on 
pakko käyttää räväkkää kieltä saadakseen 
ihmiset tajuamaan, että tosiasiassa jokai-
nen on vastuussa myös ihmisistä lähellään. 
Ei kukaan voi tosissaan haluta elää rak-
kaudettomassa maailmassa.

Romaanin aloittavaa Deleuze-sitaat-
tia joku romaanin puhujista kommentoi 
myöhemmin romaanissa sivulla 279 näin: 
”Deleuze – Ole sinä nyt edes hiljaa. Kukaan 
ei taaskaan kysynyt yhtään mitään.” 

Vastauksia kaivataan kysymyksiin, joi-
hin vastaamalla maailma on muutettavissa 
edes vähän paremmaksi. v

on PaKKo KäyTTää  
räväKKää KielTä  

SaadaKSeen iHmiSeT  
Tajuamaan, eTTä  

ToSiaSiaSSa joKainen on 
vaSTuuSSa myöS iHmiSiSTä 

läHellään.

Jyrki Lehtola: Tule takaisin, olmi! 
Romaani, 315 s.
WSOY, 1990
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Susiluodon aiempia runokokoelmia 
on kiitelty muun muassa niiden il-

maisuvoimaisesta kielestä ja dynaamisista 
proosarunoista. Aikaisemmissa kokoel-
missa teemojen äärelle on ponnistettu 
muun muassa sadun ja tarinoiden maail-
masta. Kuten ennalta arvata saattaa, tuo-
reimman, viidennen kokoelman pohjana 
on kuuluisa ooppera, Carmen. 

Georges Bizet’n oopperan juoni 
kytkeytyy mustalaistyttö Carmenin ja 
Don Josén kohtalokkaan rakkaustarinan 

ympärille. Italialaisen torimiljöön sijaan 
Susiluodon Carmenin tanssi ja hänen ra-
kastajansa askeleet kulkevat nykypäivän 
kauppakeskukseen. 

Reklaamiromanttisesti kokoelmassa 
välkkyvät kauppojen valokyltit päätähden 
paljettipuvun hehkuessa. ”Accent! / Andia-
mo! Beauty Hair!” Ostarimaailmassa tyt-
tö juo siideriä ja tiuskivat äidit kipittävät 
kampaamosta lastensa luo. Näissäkään 
lavasteissa Carmenin rakkaus ei kulje käsi 
kädessä vapauden kanssa, ja lopputulos on 

arvio

Teksti: Eveliina Rämö

Habaneran  
taHdissa  
ostarilta  

keskikesän  
luontoon 

Saila SuSiluodon TyylilliSeSTi KirjavaSSa  
CarmeniSSa Soi TaidemuSiiKin meSTarinäyTe  

ja elämän PeruSKySymyKSeT.



toiselle osapuolelle onneton: ”Näen hänen 
paljettivarjonsa, ihon, hänen naurunsa var-
jon. Hän koskee jokaista / miestä.”

Ensi-istumalta voisi luulla, että ko-
koelma on nykyaikainen versio ooppe-
rasta. Runokokonaisuutta ei kuitenkaan 
vie eteenpäin kerronnallinen yhtenevyys, 
vaan oopperan hahmot johdatetaan alas 
näyttämöltä, ulos kauppakeskuksen ovis-
ta, omaan maailmaansa. 

Ostarilta kokoelma siirtyy kaupun-
kimaisemaan, jossa pohditaan yöllisten 
unien olemusta, sanojen merkitystä ja 
rakkauden kipupisteitä. Arjen keskellä, 
betonin ja sepelin viileydessä oopperan 
hahmot asetetaan vastakkain myös ihmi-
syyden peruskysymysten kanssa: ”kirkkaat 
tähdet saavat katsoa minua / niiden vanha 
valo / ihmisen lyhyttä, paistaa hetken, sam-
muu.”

Kokoelma hakee vastapainon kauppa-
keskukselle myös kesäsateesta, juhannus-
häistä ja meren rannasta. Kesäisessä luon-

nossa, metsien varjossa kuljetaan aistit 
auki. Aistikkuus kytkeytyy ansiokkaasti 
myös kokoelmassa monella tasolla läsnä 
olevaan taidemuotoon, musiikkiin: ”Kuin 
sello joka soi suurella aukealla, veistääkin 
tilan todeksi / niin kuin kirjoittaisi ihmisen 
tilan / antamalla sen soida.” 

Niille, jotka kaipaavat perinteistä 
proosarunon tyyliä, oopperan puitteisiin 
rakentuva kokoelma voi tuottaa pienen 
pettymyksen. Susiluodolle tyypillisen 
proosarunomuodon lomassa on muun 
muassa perinteisempiä modernistisia ja 
jopa mitallisiakin runoja. Kaikkien tyy-
lillisten seikkojen laajempi merkitys ei 
aukea aivan ensimmäisellä kerralla. Ehkä 
tämän selvittämiseksi tarvitaankin toinen 
lukukerta, jos kolmaskin. Ne kokoelma 
kyllä kestää kiitettävästi. v

Saila Susiluoto: Carmen
Runokokoelma, 118 s.
Otava, 2010
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Olipa kerran Ääni, joka asui kaivin-
koneessa. Aiemmin se oli ollut mie-

lissään kelpo asunnostaan. Ääni sai har-
joittaa itseään lähes päivittäin ja sai aina 
paljon huomiota osakseen. Asunto soi sille 
mahdollisuuden vaihtelevaan elämään: ko-
neen kulkiessa paikasta toiseen Ääni saat-
toi rymistä ja klonksuttaa, koneen kaivaes-
sa se saattoi kitistä ja paukuttaa sydämensä 
halusta, ja jopa koneen ollessa paikallaan 
se saattoi hyristellä lähistöllä töllistelevien 
pikkupoikien ainaiseksi riemuksi. 

Mutta eräänä iltana työmiesten sam-
mutettua kaivinkoneen ja lähdettyä omiin 
koteihinsa muuan poika maleksi työmaan 
lähistöllä. Poika vilkaisi työmaalla viruvia 
koneita, mutta katse jatkoi tasaista kulku-
aan etsien jotakin mielenkiintoisempaa. 

Ääni oli harmissaan, ettei voinut päästää 
itseään ilmoille ja siten ansaita tuon po-
jan kiinnostusta. Oli kummallista, ettei jo 
hänen asuntonsa uhkea ulkomuoto saanut 
poikaa innostumaan. Samassa poika löy-
si etsimänsä. Pojan katse kirkastui, poika 
sukelsi työmaan aidan alitse ja kumartui 
poimimaan jotakin käteensä. Äänen mie-
lestä se näytti tavalliselta kiveltä, mutta 
ehkä hän oli nähnyt väärin. Poika tutki 
tovin äänettömänä aarrettaan ja tunki sen 
sitten taskuunsa, joka näytti olevan pullol-
laan erimuotoisia esineitä. Luotuaan joka 
puolelle maahan pikaisen silmäyksen poi-
ka luikki takaisin aidan toiselle puolelle ja 
jatkoi lauleskellen kulkuaan, silminnähden 
tyytyväisenä.  

Ääni oli sekä ihmeissään että kovin 

SaTu

Maria Penttinen
Kuva: Katariina Vuori

ÄÄni ja 
simpukka
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pettynyt jäätyään tyystin vaille huomiota. 
Tuo jokin, jonka poika oli maasta löytänyt, 
oli jotakin mitättömän kokoista verrattu-
na hänen mahtipontiseen asuinsijaansa, ja 
ennen kaikkea se ei ollut päästänyt pienin-
täkään ääntä – ei sitten minkäänlaista! 

Tuon tapauksen jälkeen Ääni havait-
si hämmästyksekseen olevansa varsin 

tyytymätön elämäänsä. Se oli lähes aina 
huonolla tuulella. Ääni alkoi ärsyyntyä 
asunnon asettamiin rajoituksiin – se saat-
toi tuoda itsensä esiin vain toisten määrit-
täminä ajankohtina, joita kaiken lisäksi oli 
aivan liian vähän. Hiljaiset illat ja yöt tun-
tuivat loputtoman pitkiltä, ja Ääni odotti 
kärsimättömänä uutta aamua päästäkseen 
avautumaan. Ääntä alkoi kyllästyttää myös 
se kategoria, jonka puitteissa hänen oli 
mahdollista toteuttaa itseään. Enää koli-
nat ja surinat eivät riittäneet tyydyttämään 
sen tarpeita. Suuri ja mahtava asunto alkoi 
yhtäkkiä tuntua vankilalta. Äänen ahdis-
tus kasvoi päivä päivältä.

Niinpä eräänä hiljaisena yönä Äänen 
maattua valveilla saamatta unta se teki 
yhtäkkiä päätöksensä. Vaivihkaa se pakkasi 
vähäiset tavaransa, hyvästeli koruttomasti 
kaivinkoneen ja lähti. Sellaista tunne-
mylläkkää Ääni ei ollut koskaan aiemmin 
kokenut. Taakseen vilkaistessaan se tunsi 
helpotusta ja riemua, mutta toisaalta sitä 
pelotti niin että se oli kadottaa itsensä ko-
konaan. Maailma aukeni edessä tuntemat-
tomana ja huimaavana, täynnä uhkaavia 
tuulia ja ilmavirtoja, ja Ääni tunsi itsensä 
huteraksi ja ohueksi vailla minkäänlaista 
kaikupohjaa. 

Ääni vaelsi kauan eksyksissä löytä-
mättä itselleen sopivaa elinympäristöä. 
Se tunsi menettäneensä kaiken vaikutus-
valtansa. Kukaan ei kuullut eikä nähnyt 
sitä. Se ei enää tiennyt itsekään, kuka oli. 
Toisinaan Ääni kaipasi vanhaa turvallista 
elämäänsä, mutta jossakin syvällä sisim-
mässään Ääni tunsi tehneensä oikean rat-
kaisun.

Kuukausia päämäärättömänä harhail-
leena Ääni saapui lopulta meren rantaan. 
Ranta oli pimeä ja tyhjä, missään ei nä-
kynyt mitään eikä ketään. Uupuneena ja 
lannistuneena Ääni pysähtyi niille sijoil-
leen ja vaipui syvään uneen. Kostea raikas 
meri-ilma ympäröi lempeydellään Äänen, 

ja tietämättään Ääni alkoi hengittää yhä 
rauhallisemmin ja syvempään, päästäen 
ilmoille pientä mutta syvää kaunista hy-
minää. Silloin ulapalta nousi tuuli, joka 
kuuli Äänen. Tuuli tiesi erään kauniin 
simpukan, joka oli ollut tyhjillään ja vaiti 
jo vuosia, ja jostain syystä simpukka muis-
tui nyt tuulen mieleen. Tuuli kietoi Äänen 
hellästi sisäänsä ja kantoi sen simpukan 
luo. Sitten tuuli riensi taas huolettomaan 
tapaansa omille teilleen. 

Aamun valjetessa Ääni heräsi. Se ei en-
sin muistanut lainkaan saapuneensa 

rannalle, ja se kummasteli raukeaa ja le-
vännyttä oloaan. Vielä enemmän se häm-
mästyi havaitessaan vieressään aamuaurin-
gon säteissä kimaltelevan helmiäishohtoi-
sen simpukan. Ääni kurkisti varovaisesti 
simpukan sisään ja huhuili hiljaa. Voi 
miten kauniisti Ääni soikaan! Se humisi 
ja kaikui simpukan onkaloita pitkin. Ää-
ni värisi pidätellystä innostuksesta – voiko 
tämä olla totta. Ääni kokeili uudelleen, ja 
vielä uudelleen. Edelleenkään asunnos-
ta ei vastannut kukaan muu kuin hänen 
ikioma kaikunsa. Enää Ääni ei epäröinyt, 
se astui rohkeasti sisään, kiersi simpukan 
käytäviä, hyväili sen sileitä seiniä, ja päästi 
valloilleen kaikki solinansa, hyminänsä, 
huokauksensa ja pauhinansa. Ja Ääni lau-
loi laulamistaan, hurmioituneena uudesta 
vapaudestaan. Sen sointi oli nyt puhdas ja 
täysi. 

Viimein Ääni vaikeni väsyneenä ja 
kiitollisena, ja antoi hiljaisuuden kaikua 
simpukan syövereissä. Ensimmäistä ker-
taa Ääni nautti levosta, kuunnellen ympä-
röivää hiljaisuutta. Se ymmärsi olevansa 
yhtä hiljaisuuden kanssa, samoin kuin va-
lo ja varjo tarvitsevat toisiaan luodakseen 
kokonaisuuden. v
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runoja

Mustassa sateessa varjon kanssa

Mersut siirtävät lätäköt rinnuksille

Yritän hahmottaa olemukseni rajoja

Selkämeri velloo ja noruu jalkojen alla

 jään siihen makaamaan

Aika on vain

vieraiden kasvojen synnyttämä käsite

sen mittaus

perustuu muutoksen havaitsemiseen

Piatta Rulja

Mietin, voiko yöhön luisua

voiko katulamppuun vangita

Ennen kirkkautta riisua

tai maukastakaan juopumusta katua

Voiko sumuseinään eksyä

hetken vaeltaa tai viipyä

laiturilla lahkeet märkinä

Noina paljaina, polttavina kesinä
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Juoksen saappaissani ja sotkuisessa tukassani
hypähdän muutaman portaan yli
lyön ovea
             yksi
                       kaksi
                                 kuusi kop kop
                                 minä täällä

Portieeri ojentaa näkymättömän kätensä
ja pyörittelee verkkaisesti ajatuksiani
kerää aineistoa

(Isoäitini pitää arkistoa ullakkokirjastossa.)

Tässä palatsissa
siivekkäät ihmiset, kotkat leijonat härät
ne pitävät kokoustaan
ja juovat kamomillateetä isoäidin kanssa ullakolla

Eteishallissa minun ajatukseni ovat sekoitetut
aivan niin kuin mutaloska metsäpolulla
läts läts
Missä minun ajatukseni ovat?
läts läts
Isoäiti??
läts läts

Tässä palatsissa en omista mitään Olen immuuni kaikille vaikutteille Ei Big Brotheria Ei Kirjavaa  
huntua Ei Sinuhe egyptiläistä Ei sotkutukkaystäviä Ei niin yhtikäs mitään

Isoäiti kilistelee teelusikkaansa

marmoriportaat loppuvat polun reunaan.
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