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PääKirjoiTuS

Panu Lempiäinen

Kannen Kuva: Elina Kosunen

avarTava 
maTKa

”Matkailu avartaa” ja ”elämä on matka” ovat hyvin tunnettuja ja monien vihaamia 
latteita lausahduksia. Kuitenkin nämä kaksi hokemaa kätkevät sisäänsä mitä suu-

rimman viisauden: elämä todella on jatkuvaa matkailua, joka varmasti avartaa. 
Avartavalla matkailuilla en suinkaan tarkoita vain reissuja kaukomaille, vaan 

myös pienet, päivittäiset ja toistuvat matkat laajentavat elämänkokemustamme. 
Useimmat meistä liikkuvat päivittäin paikasta toiseen ja ihailevat matkalla mai-
semia. Maisema on ehkä tuttu ja turvallinen mutta silti yllätyksellinen; jotakin 
odottamatonta saattaa tapahtua milloin tahansa. Vastaan voi vaikkapa kävellä niin 
kiinnostava ihminen, että kohtaajien elämä ei sen jälkeen ole entisensä.

Päivittäinen matkailu on myös mitä mainioin ajattelun tehostaja. Kun alkaa ottaa 
pattiin, on syytä lähteä pihalle ja suunnata lähimetsään lenkille. Hieman tehokasta 
kävelyä tai hikijuoksua, päälle ehkä leukoja tai punnerruksia – ja yhtäkkiä olo on 
paljon parempi. Tällaiset hetket kirjautuvat pieniksi, jopa mitättömän tuntuisiksi 
luvuiksi elämän matkapäiväkirjaan, mutta niiden tärkeyttä ei kannata aliarvioida: 
usein parhaimmat älynvälähdykset tulee koettua silloin kun niitä vähiten odottaa. 
Helposti näin käy myös junassa tai metrossa tasaisen kulun tuudittamana ja toisten 
tarkkailtavana istuessa. Lieko syynä se, että arvaamattomassa ympäristössä, jossa 
maisemat alati vaihtuvat, aivotkin valpastuvat?

Kirjallisuudessa elämän matkaluonne nivoutuu inspiraatioon. Kirjailijat jos ket-
kä tietävät, että ideoita ei synny ilman kokemuksia. Ja mistäpä muualta ideoita ja 
inspiraatiota saisi kuin päivittäisestä matkailusta? Välillä tietysti koti-Suomesta vi-
rikkeet loppuvat kesken, ja silloin kutsuvat ulkomaat. Tyypillisesti taidetta suunna-
taan tekemään Pariisiin. Ehkäpä loikoilu hienostuneissa kahviloissa Eiffel-tornin 
varjossa kerta kaikkiaan pakottaa kirjoittamaan luovasti?

Käkriäisen matka vuonna 2008 on ollut melkoinen seikkailu. Kun vuosi sitten 
vastaanotin päätoimittajan pestin, uhkailin lehden viihteellistämisellä. Putkinot-
kon pikkujouluissa uhosin roskakirjallisuudella ja katuhaastatteluilla. Kuinka olla-
kaan, nämä pikkujoulumatkalla ideoidut aiheet on toteutettu kuluvana vuonna. 

Käkriäisen formaattia on selkeytetty, ja lehden ulkoasu on uudistunut. Haluam-
me olla monipuolinen kirjallisuus- ja kulttuurijulkaisu, joka käsittelee laitoksemme 
opiskelijoita kiinnostavia aiheita: kirjailijoita ja kirjallisuutta, opiskelun jälkeisiä 
urapolkuja sekä kulttuuriin liittyviä ilmiöitä. Lehden sisältöön on haettu jatku-
vuutta uusilla vakiopalstoilla. Erityisesti työelämän ja alan ihmisten näkyvyyttä 
Käkriäisessä on lisätty. 

Uudistukset ovat onnistuneet. Työstämme saimme joulukuun alussa hienon pal-
kinnon: ensimmäisen kunniamaininnan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ai-
nejärjestölehtikilpailussa. Tämän kunniamaininnan haluan omistaa lehtemme lu-
kijoille sekä erityisesti niille aktiiveille, jotka ovat tuottaneet sisältöä Käkriäiseen. 
Ainejärjestölehtemme on hyvä paikka harjoitella laadukasta kulttuurijournalismia. 
Pidetään tästä kiinni myös tulevaisuudessa! 

Ensi vuonna Käkriäistä päätoimittaa lehteä kaksi vuotta taittanut Maija Lielah-
ti. Millaista ainejärjestölehteä sinä haluaisit lukea? Lähetä ideasi joko väistyvälle 
tai uudelle päätoimittajalle sähköpostitse. 
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Kello lähenee puolta viittä kylmänä keski-
viikkoiltana, kun kolmen hengen tutki-

musryhmämme saapuu Liisankatu 1:n koh-
dalle Kruununhakaan. Ehdimme tuskin huo-
mata talon seinässä olevaa pysäkkikylttiä, kun 
kauttaaltaan sininen bussi kaartaa näkyviin 
kulman takaa. Kirjastoauto on viisi minuut-

PeruSKirjaSToSTa  
PoiKKeava TyöymPäriSTö 
Kirjastoauton ulkopintoihin on painettu kir-
jojen nimiä. Sisäpuolelta auto on pieni kirjas-
toksi mutta sisältää yllättävän paljon aineis-
toa. Käytävä on melko lyhyt ja kapea, mutta 

Teksti: Sanna Paakki
Kuvat: Anne Sämpi

tia etuajassa. Ensim-
mäinen asiakas on jo 
valmiina pysäkillä, ja 
nousemme hänen va-
navedessään kyytiin. 

Sisällä autossa on 
valoisaa, kirkasta ja 
lämmintä. Takaosassa 
on palautustiski ja vir-
kailijat, toisessa päässä 
kuljettajan paikka ja 
lainaustiski. Nopealla 
vilkaisulla havaitsen 
hyllyissä kaikenlaista 
kirjallisuutta ja levyjä. 
On runoja, viihdettä, 
klassikkoja sekä mu-
siikkia ja elokuvia eli 
kaikkea sitä mitä kir-
jastoissakin. Vuoden-
ajat näkyvät auton 
sisustuksessa: nyt paraatipaikalla komeilee 
jouluaskartelukirjoja. ”Klassiseksi kauno-
kirjallisuudeksi” nimetystä hyllystä löytyy 
muun muassa Waltaria, Hemingwayta ja 
Merta.

tunnelma on kodi-
kas. Väkeä tulee ja 
menee: ensin palau-
tus- ja varaustiskil-
le, sitten katsomaan 
kirjoja ja lopulta toi-
selle tiskille lainaa-
maan. 

12-vuotias Eelis 
käy kirjastoautossa 
joka viikko, koska 
pysäkki on lähellä 
hänen kotiaan. Hän 
lukee ”sopivasti” ja 
lainasi tällä kertaa 
Monte Criston Krei-
vin, lempikirjansa. 
Lapsiperheitä käy 
paljon kirjastoautos-
sa. Erityisesti uusilla 
asuinalueilla, kuten 

Viikissä, lapsiperheillä on lyhyt matka pysä-
keille. 

Veera on saapunut paikalle 4- ja 3-vuoti-
aiden poikiensa Ilmarin ja Eeron kanssa. He 
käyvät kirjastoautossa melkein joka viikko, 

a ll aKtma
ajriK O

vierailimme

ePäilyKSeT TyhjäSTä KirjaSToauToSTa 
oSoiTTauTuivaT TurhiKSi.
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koska se tulee lähelle ja lastenkirjojen vali-
koima on hyvä, jopa parempi kuin lähimmässä 
kirjastossa Rikhardinkadulla. Alun perin he 
alkoivat vierailla kirjastoautossa, kun Veera 
sai vinkin tuttavaltaan. Nytkin mukaan tart-
tuu monta lastenkirjaa – syliin kasatun pinon 
päällimmäisenä komeilee Muumipeikon ystä-
vät. 

Reitillä mukana on aina kaksi kirjastovir-
kailijaa ja kuljettaja, jolla myös usein on kir-
jastovirkailijan pätevyys. Tutkimusryhmämme 
ei saanut matkustaa kyydissä kahden pysäkin 
väliä, koska istumapaikkoja on vain kolmelle. 
Se ei meitä haitannut, sillä havaittavaa riitti 
yhdellä pysäkilläkin paljon.

Topi Maarno on työskennellyt kirjastoau-
ton virkailijana reilun vuoden. Hän kertoo, 
että palvelutilanne on kirjastoautossa hekti-
sempi kuin tavallisessa kirjastossa: virkailijalta 
vaaditaan nopeutta eikä niinkään tiedonhakua 
tai aineiston esittelyä. Topi Maarno kertoo, että 
lastenkirjastoauto Snadi kiertää aamupäivisin 
kouluissa ja päiväkodeissa sekä asuinaluereitil-
lä kahtena iltana viikossa. 

Helsingin kaupungin toinen kirjastoauto 
on Stara, ja sen kyydissä olemme nyt. Illas-
sa Stara kiertää 5–6 pysäkkiä. Jos jollakin 
asuinalueella ei ole kilometrin säteellä omaa 
kirjastoa, pyritään vaje paikkaamaan kirjas-
toautolla. Viime vuosina ei ole vähennetty 
pysäkkejä, mutta henkilökuntaa ei ole yhtä 
paljon kuin ennen. Kirjastoautoon tehdään 
yhä enemmän varauksia, koska varausmak-
sua ei peritä, jos varauksen noutaa kirjasto-
autosta.

Varausmaksun puute ihmetyttää testi-
ryhmäämme, sillä Topi Maarno kertoo, että 
yhden lainan eteen tehdään enemmän töitä 
kuin tavallisessa kirjastossa. Auto pakataan 
ennen reitille lähtöä mahdollisimman hou-
kuttelevaksi, kerätään kyytiin laadukasta 
aineistoa ja uusimpia lehtiä ja otetaan palau-
tukset pois kyydistä. Reitin ajamiseen menee 
noin neljä tuntia, mutta työaikaa kuluu myös 
auton pakkaamiseen. Kesäisin asiakkaita 
on vähemmän, ja kirjastoautokin on silloin 
usean viikon tauolla. Ensimmäisellä pysä-
killä on yleensä vähemmän asiakkaita kuin 

“eTuKäTeiSmieliKuvamme 
KirjaSToauToSTa oli 
romanTTinen: auTo 

KierTäiSi maaSeuTuja ja 
Kyliä, ja aSiaKKaiTa 

oliSivaT lähinnä 
eläKeläiSeT ja laPSeT.”
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viimeisellä, koska ihmiset ovat vasta päässeet 
töistä kirjastoauton aloittaessa kierrostaan. 
Topi Maarnon mielestä työssä parasta työssä 
ovat tyytyväiset asiakkaat ja maisemien nopea 
vaihtuminen. 

jo 15 vuoTTa 
Samoja aSiaKKaiTa

Täällähän Käy Kuhina!
Asiakkaita käy illan aikana 30–40. Testi-
ryhmän laskut sekoavat jossain vaiheessa, 
etenkin kun epäilimme ennakkoon, ettei asi-
akkaita välttämättä tulisi ollenkaan. Etukä-
teismielikuvamme kirjastoautosta oli romant-
tinen: auto kiertäisi maaseutuja ja kyliä, ja 

Kuljettaja Veijo Sale-
kari on ajanut kirjas-
toautoa jo 15 vuot-
ta. Osa asiakkaista 
on tuttuja koko tältä 
ajalta. Kävijäkunta 
on muutenkin mel-
ko vakiintunutta, 
eikä hankalia asi-
akkaita tai häiriköi-
tä ole tullut koskaan 
vastaan. Veijo Sale-
kari on päässyt nä-
kemään ala  nyky- 
aikaistumisen, mikä 
on tapahtunut vasta 
hiljattain. 1990-
luvulla tietotek-
niikkaa alettiin käyttää aiempaa enemmän. 
Käyttöön tulivat muun muassa nykyiset 
viivakoodinlukijat. Sitä ennen lainattavasta 
kirjasta otettiin valokuva yhdessä eräpäivä-
kortin ja kirjastokortin kanssa. Veijo Sa-
lekarista työssä on parasta vaihtelevuus ja 
ajan nopea kuluminen. Työaikoihinkin hän 
on tyytyväinen, mutta pimeällä ajaminen on 
ikävää. 

Myös iäkkäämpiä asiakkaita näkyy jon-
kin verran, mutta miehiä laskujemme mu-
kaan vain kaksi. Toinen näistä on Jarl. Hän 
käy kirjastoautossa säännöllisesti, koska 
saa varauksensa lähelle kotiaan. Paula on 
tullut käymään kirjastoautoon 2-vuoti-
aan poikansa Paavon kanssa. He käyvät 
kirjastoautossa pari kertaa kuukaudes-
sa, koska se tulee ”kotiovelle”. Paula varaa  
paljon kirjoja, erityisesti uutuuksia, jot-
ka ovat saaneet hyvät arvostelut. Hän pi-
tää esimerkiksi Anna-Leena Härkösestä 
 ja Juha Itkosesta. Jos kirjastoauto ei tulisi 
lähelle, hän kävisi kirjastossa harvemmin, 
ostaisi enemmän kirjoja tai ei lukisi ollen-
kaan. Nyt mukaan tarttui kaksi autokirjaa, 
helppolukuisia esikoiselle sekä hänelle it-
selleen kirjat Kontallaan ja Se on poika. 

asiakkaita olisivat 
lähinnä eläkeläiset 
ja lapset. Nyt saim-
me huomata, ettei 
kuvitelma pidä paik-
kaansa. Kirjastoauto 
on aktiivinen osa 
kirjastolaitosta. Se 
kiertää kaupunkia 
ja tulee lähelle kes-
kustaakin. Ja asiak- 
kaita siinä käy pal-
jon ja säännöllisesti. 
Ja miksei kävisi-
kin, mikäs olisi sen 
käytännöllisempää 
kuin asua lähellä 
pysäkkiä ja tilata 
haluamansa kirjat 

melkein kotiin? 
Kohtaamme asiakkaana myös entisen ko-

timaisen kirjallisuuden opiskelijan lastensa 
kanssa, jotka touhuavat lastenkirjahyllyjen 
luona. Lapsille onkin paljon kirjoja, muuta-
man hyllyn lisäksi matalalla oleva, kirjahyl-
lyihin kuuluva ”laatikko”, jonka ylle pienet 
asiakkaat uteliaina kumartuvat. Pari pikkuista 
jakkaraakin löytyy lastenaineiston vierestä, ja 
lasten kesken syntyy kina siitä, kuka pääsee 
istumaan. Kirjastoauton viipymisaika pysäkil-
lä vaihtelee, mutta aikaa kirjastokäynnille on 
aina vähintään 20 minuuttia. 

Meidän valitsemallamme pysäkillä auto vii-
pyy 40 minuuttia ja pahin suma hellittää puo-
len tunnin kuluttua saapumisesta. Vielä viime 
minuuteilla lukioikäinen tyttö kapuaa kyytiin 
ja virkailijat joutuvat pian toteamaan, että 
auton olisi jatkettava matkaa. Testityhmäm-
me poistuu tytön vanavedessä Sofi Oksasen 
Puhdistus mukanaan ja jää kadulle katsomaan, 
kuinka kirjastoauto pyyhältää eteenpäin pi-
mentyneeseen iltaan. v

 
Testiryhmä, johon kuuluivat Eveliina Laurila, Anne 
Sämpi ja Sanna Paakki, vieraili kirjastoautossa 
20.11.
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LAVASTUS JA PUVUT Katri Rentto
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Kotimainen kirjallisuus houkuttelee oppiai-
neena enemmän naisia kuin miehiä. Oli-

siko tähän osasyynä kohteliaat miesopettajat? 
Käkriäinen haastatteli Lasse Koskelaa viime 
numeroon. Silloin Koskela tarjoutui maksa-
maan haastattelijan kahvilalaskun. Tässä nu-
merossa perinnettä jatkaa Juhani Sipilä Café 
Engelissä. Aika velikultia, täytyy sanoa.

heSPeriaSTa 
helSingin ylioPiSToon

Juhani Sipilän tie kotimaisen kirjallisuuden 
laitokselle kävi mielisairaalan kautta. Ei ole 
kuitenkaan syytä kutsua valkotakkisia, sil-
lä nykyinen lehtori ei ollut suinkaan potilas, 
vaan hoitaja. Hän ehti työskennellä Hespe-
rian sairaalassa yhdeksän vuotta. Sipilä kou-
luttautui hoitajaksi omien sanojensa mukaan 
”tilapäisessä mielenhäiriössä”. Hän ei ole jää-
nyt kaipaamaan sairaalaa, mutta työkavereita 
kyllä. Sairaalassa oli töissä monen eri ammat-
tikunnan jäseniä. Asioita tehtiin yhdessä, kun 
taas yliopistossa työ on yksinäisempää. Entäs 
potilaat? Sipilän mukaan he olivat mielen-
kiintoisia. ”Työssä sai näkökulman elämään 
takapihan puolelta.” 

Sipilä on työläisperheen poika ja kotoisin 
Tampereelta. Hänen koko sukunsa on tehdas-
työläisiä, joten kirjallisuutta oli vaikea ajatella 
ammattina. ”Yliopistossa piti opiskella oikei-
siin ammatteihin, kuten opettajaksi; humanis-
tista haahuilua ei ymmärretty”, Sipilä kertoo. 

Häntä kiinnosti myös historia, mutta opetta-
jan ammatti ei innostanut. 

Sipilä on aina ollut innokas lukemaan. 
”Luin kaikenlaista, lapsena tuli koluttua mo-
net kirjastot”, hän muistelee. Antti Tuuri on 
ollut kauan Sipilän lempikirjailija. Hän ker-
too pitävänsä hyvästä peruskerronnasta. Juha 
Seppälä kuuluu myös suosikkeihin, vaikka 
”kikkaileekin liikaa”. Lukuinnosta huolimat-
ta Sipilän lapsuuden toiveammatti ei liittynyt 
kirjallisuuteen. Hän halusi lentäjäksi. Sipilä 
myös tähtäsi ammattiin ja suoritti ammatti-
lentäjien peruskurssin. ”Sitten tuli 1970-lu-
vun lopun lama, ja lentäjiä ei tarvittukaan.”

Kotimaista kirjallisuutta Sipilä alkoi opis-
kella omaksi ilokseen. Hän ei päässyt sisälle 
ensimmäisellä yrittämällä, koska pääsykoe oli 
yhteinen muiden taideaineiden kanssa. Seu-
raavana vuonna kotimaiselle kirjallisuudelle 
oli erillinen koe ja Sipilä hyväksyttiin. Hän 
aloitti opiskelut vuonna 1985, 32-vuotiaana 
kolmen lapsen isänä. 

Perheen ja opiskelun lisäksi Sipilän piti 
kiireisenä toimitustyö kristillisessä Avain-
sanoma-lehdessä. ”En koskaan viettänyt pe-
rinteistä iloista opiskelijaelämää”, hän ker-
too. Vaikka lehti oli uskonnollinen, Sipilä ei 
kokenut olevansa julistava lähetystyöntekijä 
vaan toimittaja. Hän oppi lehdenteon käytän-
nön kautta. Rupeama toimitussihteerinä kesti 
kuusi vuotta. Graduvaiheessa Sipilä sanoi it-
sensä irti lehtityöstä. Hän valmistui filosofian 
kandidaatiksi vuonna 1993. Tuohon aikaan 

lehtori
Teksti ja kuva: Anne Sämpi

TaPaSimme

juhani SiPiläSTä PiTi Tulla lenTäjä. 
KuinKaS SiTTen KäviKään?

Lennokas
..................
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ei valmistuttu maisteriksi gradulla. ”Maisterin 
arvon pystyi kyllä ostamaan muistaakseni 60 
markalla. Koskelan Lasse on tällainen mais-
teri”, Sipilä nauraa.

Tuurilla raamaTun 
oPeTTajaKSi

Sipilälle kävi niin kuin monelle kotimaisen 
kirjallisuuden opiskelijalle. Vaikka opettajuus 
ei ollut suunnitelmissa, ammattinimike on 
tällä hetkellä yliopistonlehtori. Sipilä väitteli 
tohtoriksi talvella 2002 ja sai samana vuonna 
lehtorin viran. Hän on viihtynyt opettajana. 
Sipilä kehuu erityisesti opiskelijoita. ”Mikäs 
tässä on opettaessa. Sitä viisastuu itsekin, kun 
opiskelijat ovat fiksuja.”

Raamattu ja kirjallisuus -kurssin vetäjäk-
si Sipilä pääsi Tuurilla. Hänen gradunsa ai-
heena oli Antti Tuurin Uuden Jerusalemin ja 

kirjallisuuden kannalta eniten Saarnaajan 
kirja, Johanneksen evankeliumi ja Johannek-
sen ilmestys. Raamattua voi hänen mukaansa 
lukea ainakin osittain kaunokirjallisuutena. 
Joissain teksteissä uskonnollinen sisältö on 
kuitenkin etusijalla, kuten Paavalin kirjeissä. 
Raamatusta löytyy julistavaa ja tarinallista 
ainesta, mutta niitä ei aina tarvitse erottaa 
toisistaan. Sipilän mukaan uskonnollinen ja 
kaunokirjallinen merkitys nivoutuvat yhteen. 

Entäpä kenen Raamatun henkilön saappai-
siin Sipilä hyppäisi, jos saisi valita. ”Tähän ei 
kyllä kehtaa sanoa Jeesusta”, hän heittää. Pie-
nen mietinnän jälkeen Sipilä valitsee Vanhas-
ta testamentista Joosefin. Joosef muistuttaa 
hiukan Jeesusta: molemmat kärsivät ja mo-
lemmista tuli merkittäviä miehiä. Sipilä olisi 
mielellään Joosef, sillä hänen tarinansa lop-
puu onnellisesti. ”Jopa omat veljet tunnustavat 
järkimieheksi!” v

Maan avaruuden tekstienväliset 
kytkennät Raamattuun. Pro-
fessori Auli Viikari innostui 
gradusta ja ehdotti väitöskir-
jan tekoa. Samaan aikaan yli-
opistolla oli tarjolla assistentin 
sijaisuus, johon Sipilä tarttui. 
Hän päätyi pitämään eri kurs-
seja, muun muassa Raamattu 
ja kirjallisuus -praktikumia. 
Sipilä on vetänyt kurssia jo yli 
kymmenen vuotta, mutta se 
ei ole käynyt hänelle tylsäksi. 
Sipilä pitää kurssin keskuste-
levasta luonteesta. ”Keskuste-
levaa pienryhmäopetusta voisi 
olla yliopistolla enemmänkin”, 
hän sanoo.

Raamattu ja muu uskonnol-
linen kirjallisuus tuli Sipilälle 
tutuksi jo nuorena. Hän on 
kuitenkin vain ”kotitarveteolo-
gi”. Hän tarkastelee Raamattua 
kirjallisuuden kautta. Siinä 
riittääkin sarkaa, sillä kristin-
uskon pyhä kirja on vaikutta-
nut merkittävästi länsimaiseen 
kirjallisuuteen. Löytyykö edes 
kirjallisuutta, joka ei viittai-
si millään lailla Raamattuun? 
”Kysymys on vaikea. Ehkä 
neuvostokirjallisuuden tai fan-
tasian puolelta.” 

Sipilää kiinnostaa kauno-

”Mikäs tässä
 opettaessa. Sitä 
viisastuu itsekin, 

kun opiskelijat 
ovat fiksuja.”
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Lähdin Pariisiin mielessäni kolme nähtävyyttä, jotka halusin ehdottomasti löy-
tää ja kokea. Eiffel-tornin etsiminen oli vaivatonta, ja kuuluisaan Shakespeare 

& Company -kirjakauppaan päädyin karttakirjan johdattamana. Mutta Sartren ja 
Beauvoirin haudan löytäminen Monparnassen hautausmaalta oli yllättävän vaike-
aa, vaikka hauta oli merkitty opastaulun sekavaan karttaan. Ajanpuute tosin vai-
keutti etsintääni merkittävästi, ja kun hautausmaata pitkin juostuani saavuin läkäh-
tyneenä haudalle, seuraava tunteeni riemun jälkeen oli ärtymys.

Mieleni teki kysyä: ”Jean-Paul Sartre, jos kerran olit ateisti, eikö olisi aivan sama, 
jos sinut olisi katolisen sijasta haudattu ortodoksiselle hautausmaalle?” Ortodok-
seilla on nimittäin tapana laittaa hautojen reunoille pieniä penkkejä, jotta vieraili-
ja voi levätä. Hengästyneenä olisin kaivannut sama tapaa myös katolilaisilta enkä 

Anni Lappela

Kolumni

Hautakierros

Kirjoittaja loi tämän kolumnin piknikillä Tove Janssonin haudalla Hietaniemessä. Vaikka hauta 
on pyhä paikka, Tove tuskin kieltäisi ketään istumasta haudallaan annettuaan Pikku Myyn istua 
pannukakulla, vaikkei ruoalla saa leikkiä. 

“Onko kukaan 
koskaan haudan
nut mielikuvitus
ystäviään lakattuaan 
uskomasta niihin?”

turistien keskellä kehdannut tietenkään istuutua 
minkään haudan reunalle. Ehkäpä omaiset jaksai-
sivat useammin matkustaa rakkaidensa haudoille 
pitempienkin matkojen takaa, jos voisivat istuu-
tua penkille pitämään kiireetöntä piknikkiä. Or-
todoksisella Venäjällä näin tekevät hautausmailla 
aikaansa viettävät babushkat. Haudalla käynti ei 
tietenkään ole itseisarvo, sillä rakkaidensa muis-
toa kantaa mukanaan kaikkialla, mutta monia 

konkreettisella paikalla vieraileminen auttaa rauhoittumisessa ja muistelussa. Minä 
ainakin uskon siihen, että paikoilla on ihmisille valtavan paljon suurempi merkitys 
kuin aavistammekaan. 

Seuraavaksi matkustin Haminan ortodoksiselle hautausmaalle ja löysin sieltä 
Raskolnikov-nimisen venäläisen suvun haudan (jonka äärellä penkkiä tosin ei ol-
lut). Päätin kuvitella sen olevan Dostojevskin Raskolnikovin hauta, koska ilahduin 
paikasta, jossa todellisuus ja mielikuvitus niin näkyvästi sekoittuvat.

Kaipaan paikkoja, joissa kuvitelmat sekoittuvat todellisuuteen. Sellaisen paikan 
löytäminen nousee herkästi matkan kohokohdaksi. Raskolnikovin haudalla mie-
tin, onko kukaan koskaan haudannut mielikuvitusystäviään lakattuaan uskomasta 
niihin. Millainen ristiriita mielikuvitusystävien hautaan sisältyykään! Mielikuvi-
tusystäviensä haudalla käyvä henkilö ei ole oikeastaan koskaan lakannut uskomasta 
luomiinsa hahmoihin. 

Brittiläisen Ben Ricen pienoisromaanissa Poppy ja Dinga australialaisen pik-
kutytön mielikuvitusystävien hautajaisia vietetään koko kylän voimin. Aikuisten 
todellisuus nyrjäytetään nurin kurin lopulta aika pienin keinoin, ja se tekee romaa-
nista lumoavan.

Kirjailijahautojen ja kirjallisuuden henkilöhahmojen hautojen jälkeen minä ha-
luaisin kokea mielikuvitusolentojen haudan. Löytyisikö sellainen Australiasta, jon-
ne on varmasti matkustettu huonommistakin syistä? v



11

rajaT yliTTäväSTä raKKaudeSTa................
Kuulkaapa tätä: kymmenen vuotta sitten 

Tao Lin muutti Kiinasta Suomeen, ja nyt 
hän julkaisee kirjan – suomeksi. Suomen tai-
vaan alla on tiettävästi ensimmäinen kiinalai-
sen maahanmuuttajan suomeksi kirjoittama 
kirja. Romaanin julkaiseminen oli myös teki-
jän pitkäaikainen unelma. 

Teoksessaan Tao Lin kertoo, millaista on 
elää kiinalaisena Suomessa ja suomalaise-

vanhat sukulaiset yksikseen. Kiinassa välit su-
kulaisiin ovat kiinteät ja rakkaat eikä ketään 
suvun jäsentä ole tapana jättää yksin. Työhar-
joittelussaan vanhainkodissa Ling tutustuu 
Raijaan, jota sukulaiset käyvät katsomassa eh-
kä kaikista harvimmin: ”He kaikki ovat niin 
kovin kiireisiä. En ole nähnyt poikaani puo-
leen vuoteen. Uskon, että hän tulee viimeis-
tään jouluna käymään.” 

Teksti: Eveliina Laurila

arvio

Tao lin Tarinoi KulTTuurieroiSTa 
Suurella Sydämellä. 

Tao Lin: Suomen taivaan alla
Romaani, 188 s. Enostone 2008

na Kiinassa. Se on kertomus 
kulttuurieroista, sopeutumi-
sesta ja ennen kaikkea rak-
kaudesta. Tunteista suurin-
kaan ei silti pysty estämään 
tarinan traagista loppua. 

Päähenkilö Ling on 35-
vuotias kiinalaisnainen ja 
sanonnan mukaan kuin ”par-
haat terälehtensä menettänyt 
kukka”. Kaikki hyvä ei kui-
tenkaan ole vielä takanapäin. 
Ling tapaa Kiinassa isonenäi-
sen mutta komean suomalais-
miehen. Tapio on kuin suo-
raan Lingin unelmista: pitkä, 
vaalea ja sisukas. Rakkaus 
ei valtioiden rajoista piittaa, ja Ling päättää 
muuttaa Tapion luokse Keski-Suomeen. 

Uudessa kotimaassa odottaa todellinen 
”welfare heaven”: rahaa sataa taivaasta niin 
opiskeluun kuin lastenhoitoon. Suomi on tur-
vallinen, ihmiset luotettavia ja metsät rauhan 
tyyssija. Epäilyksistä huolimatta kiinalaisen ja 
suomalaisen rakkaus toimii. Pariskunta pää-
see yhteisymmärrykseen muun muassa siitä, 
että kiinalaista ruokaa syödään kaksi kertaa 
viikossa.

Kaikkea Ling ei Suomessa toki sulata. 
Suhteeton alkoholinkäyttö on järkytys, mutta 
eniten sapiskaa saa suomalaisten tapa jättää 

Kieli on teoksen saavutus 
ja kompastuskivi. Eniten se 
häiritsee henkilökuvaukses-
sa: Lingiä lukuun ottamatta 
muut henkilöt jäävät autta-
matta ohuiksi. Etenkin Tapi-
on ulottuvuuksia olisi voinut 
lihottaa; onhan hän pää-
henkilön aviomies. Autoja, 
olutta ja koiraansa rakastava 
Tapio edustaa suomalaista 
miestä varsin stereotyyppi-
sesti. Hymyt, sanat ja tun-
teenpurkaukset ovat tiukassa, 
ainakin selvin päin. Minä-
kertojana Lingin ajatukset ja 
tunteet tulevat lähelle. Hä-

nestä rakentuukin uskottava ja monikerrok-
sinen henkilö, johon voi helposti samastua. 
Lingin suulla kertoessaan Tao Lin on selkeästi 
omimmillaan. 

Ensimmäisen sivun motto ei voi olla lii-
kuttamatta lukijaa: ”tahdon koskettaa ih-
misten sydämiä”. Kaunis ja koskettava henkii 
säilyy tarinan yllä alusta loppuun saakka. Tao 
Linin Suomen taivaan alla on tunnelmallinen 
kertomus kahdesta kulttuurista, ja sille riittää 
varmasti lukijoita. v
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Tuntuu hienolta astua sisään kustantamo 
Otavan jyhkeästä ovesta Uudenmaan-

kadulla. Kirsi Laukkanen noutaa vieraansa 
odotustilasta iloisesti tervehtien ja johdat-
taa sokkeloisia käytäviä pitkin työpisteelleen 
markkinointiosastolle. Avokonttorissa vallit-
see yllättävän levollinen tunnelma. Eläinrak-
kaan Laukkasen työpisteen seinämää korista-
vat lukuisat valokuvat kissoista.

”Lähetän vain pikaisesti yhden sähköpos-
tin, ja mennään sitten jonnekin, missä voi-
daan puhua rauhassa”, Laukkanen sanoo. 
Viestinsä hän näpyttää pikavauhdilla, soittaa 
ohimennen kollegalleen, ja pari kollegaa ehtii 
käydä työpisteellä kysymässä jotakin. Kaikesta 
huomaa, että markkinointi on kiireistä työtä. 

Laukkanen johdattaa toimittajan uusia 
sokkeloisia käytäviä pitkin Otavan ruokalaan, 
ja pääsemme itse haastattelun pariin.

Laukkanen valmistui aikoinaan trade-
nomiksi, mutta päätyi valmistumisensa jäl-
keen Helsingin yliopistoon opiskelemaan ko-
timaista kirjallisuutta. Miten kaikki tapahtui?

”Tuntui siltä, että tässäkö tämä elämä nyt 
oli. Minulla on tradenomin tutkinto ja pitäisi 
ryhtyä etsimään töitä”, Laukkanen kertoo hy-
my huulillaan. Hän halusi ottaa itselleen aikaa 
ja tehdä asioita, jotka tuntuvat sydämessä asti 
tärkeiltä. Niitä ei ollut vaikea löytää. 

”Muistan lapsuuteni kesät mummolassa. 
Mummo ja vaari lukivat toisilleen runoja, ja 
kaappikello raksutti. Se oli ihanaa. Myös äi-
ti toivoi, että tytär innostuisi kirjoista. Ja se 
kyllä onnistui.” Tällaisten muistojen kautta 
Laukkasen kiinnostus kotimaisen kirjallisuu-
den opiskeluun heräsi. Ala vaikutti lämpimäl-

tä ja läheiseltä.
Tradenomintutkinto ei kuitenkaan mennyt 

hukkaan. Laukkanen kertoo tehneensä koko 
opiskeluajan päivätöitä kaupallisella puolel-
la muun muassa myyntineuvottelijana, lava-
emäntänä ja messujuontajana. Lopulta hän 
päätyi markkinointipäälliköksi Joblineen eli 
nykyiseen Monsteriin ja ehti valmistua siinä 
välissä. 

Yliopisto-opintonsa Laukkanen sai val-
miiksi päivätyön ohessa ihanteellisessa viides-
sä vuodessa. Kuinka tämä oli mahdollista? 

”Menin yliopistoon sisään ajatuksella, et-
tä opiskelen harrastuksena. Päätin, että lu-
en vain sellaista, mikä kiinnostaa, enkä tee 
mitään järkevästi.” Laukkanen kertookin 
opiskelleensa kaikkea, mikä tuntui hauskal-
ta, muun muassa elokuva- ja naistutkimusta, 
uskontotieteitä sekä filosofiaa. Hän ei ottanut 
opintojaan turhan vakavasti, koska tiesi, ettei 
hänestä tule tutkijaa. 

”Halusin kuitenkin tehdä töitä kaupallisel-
la puolella. En oikein koskaan ajatellut, että 
valmistuisin. Yhtenä päivänä vain tajusin, että 
minulta puuttuu enää gradu. Yliopisto-opis-
kelu oli kivaa aikaa elämässä. Se ei tuntunut 
koskaan työläältä, se oli vain mukavaa.”

Töihin KuSTanTamon 
marKKinoinTiPuolelle

Kuinka Kirsi Laukkanen sitten päätyi kustan-
nusalalle? Hän sanoo asioiden tapahtuneen 
yllätyksenä. Opiskeluaikana Laukkanen pää-
si harjoitteluun Tammeen. Siellä hän editoi 
matkaoppaita ja antoi lausuntoja käsikirjoi-

KIRJAN ON 
LÖYDETTÄVÄ LUKIJANSA

Teksti: Jenni Vehkaluoto
Kuva: Kim Koistinen

oTavan mainoSPäälliKKö KirSi lauKKanen jäi viime Kevään  
KuSTanTamo TyöPaiKKana -KurSSilTa monen mieleen  

innoSTavalla vierailijaluennollaan. KäKriäinen SelviTTi, Kuin-
Ka lauKKanen PääTyi Töihin KuSTanTamon mainoSPuolelle.

TyöelämäSSä

....................
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tuksista. ”Tunsin kuitenkin, etten halua kus-
tannustoimittajaksi vaan haluan tehdä jotain, 
mikä on tekemisissä myynnin ja markkinoin-
nin kanssa.” Yhtenä päivänä Laukkanen huo-
masi, että Otavaan etsitään mainospäällikköä, 
ja haki paikkaa. Erilaisten testien ja useiden 
haastattelukierrosten jälkeen hänet palkattiin 
Otavan yleisen kirjallisuuden markkinointi- 
ja myyntiosastolle.

Minkälaista on mainospäällikön työ? Tyy-
pillistä työpäivää ei kuulemma ole. Työajat 
ovat joustavia, joten Järvenpäästä Helsinkiin 
ja takaisin matkustavana Laukkanen pyrkii 
olemaan paikalla yhdeksän ja kuuden välillä. 
”Joskus olen listannut kaikki asiat, jotka aion 
tehdä tänään. Illalla lähtiessä olen saattanut 
tehdä listasta vain yhden asian, koska sen päi-
vän aikana on tapahtunut niin paljon kaikkea 
muuta.” 

Mainospäällikön työhön kuuluu kustanta-
mon kirjojen mainoskampanjoiden vetämi-
nen, joka vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa kirjai-
lijoihin ja jälleenmyyjiin. Yhteistyökumppa-
neita löytyy myös elokuvapuolelta, sillä nyky-
ään monet kirjat sovitetaan myös elokuviksi. 
Talon sisällä yhteistyötä tehdään kustantavien 
osastojen, graafisen osaston ja oppimateriaali-
puolen kanssa.

Kampanjan aluksi mainospäällikkö, vastaa-
va mainostoimittaja ja graafikko kokoontuvat 
yhdessä miettimään, mitä haluavat kampan-

jalta. Sen jälkeen mainostoimittaja ja graafik-
ko vievät yhdessä projektia eteenpäin. Jonkun 
ajan kuluttua Laukkanen astuu taas remmiin, 
ja tiimi yhdessä katsoo, mihin suuntaan kam-
panja on menossa. 

Laukkasen mukaan onnistunut mainos-
kampanja koskettaa jollakin lailla ja koukut-
taa lukijan tai potentiaalisen ostajan. Se saa 
ostajan kiinnostumaan, menemään kirjakaup-
paan, tarttumaan kohdeteokseen ja lukemaan 
takakansitekstin. Hyvä kampanja toteutuu sa-
manaikaisesti useassa eri mediassa. ”Tällaisis-
sa kampanjoissa on aina jälleenmyyjäkytkös, 
eli ne ohjaavat suoraan ostopaikkaan. Koska 
kuitenkin me kaikki teemme tätä sen takia, 
että kirjailija saa palkkansa ja me myös.”

Koska kirjoja tulee satoja vuodessa, niin 
kaikki mainospuolen ihmiset eivät ehdi mil-
lään lukemaan kaikkia teoksia. ”Kuitenkin jo-
ku aina meidänkin osastolla lukee kirjan ja ja-
kaa siitä tietoa. Tietenkin mainostoimittajat, 
jotka tekevät kirjojen takakansitekstit, lukevat 
kaikki omat kässärinsä.”

Työn iloa

Kolme ja puoli vuotta Otavalla työskennel-
lyt Laukkanen tuntuu pitävän työstään. Hän 
vastailee kysymyksiin iloisesti ja ytimekkäästi. 
Mitkä mahtavat olla työn parhaita puolia? 

Laukkasesta parasta ovat uuden kampanjan 

“Menin yliopistoon 
sisään ajatuksella, 
että opiskelen 
harrastuksena. 
Päätin, että luen 
vain sellaista, mikä 
kiinnostaa, enkä tee 
mitään järkevästi.”



14

alkuhetket. Silloin ei vielä ajatella budjettia ja 
tiimi antaa kaikkien ideoiden tulla vapaasti. 
Vasta seuraavassa työvaiheessa tiimi aloittaa 
kampanjan eteenpäin räätälöinnin ja ottaa 
ideointiinsa mukaan jälleenmyyjien tarpeet. 
”Kuinka ihanaa onkaan ideoida lastenkirjoil-
le tai upeille kotimaisille tai  käännöskirjoille 
kampanjoita. Tuntee tekevänsä tärkeää työ-
tä.”

Mainospäällikön työ ei selvästikään ole 
vain tunteetonta bisnestä. Laukkanen tote-
aakin, että ”hauskinta on, kun kaikki ovat 
innostuneita kirjasta”. Innostus takaa hienot 
myynti- ja markkinointitoimenpiteet, mikä 
taas auttaa kuluttajia löytämään kohdekirjan. 
”Kaikista tyydyttävintä on nähdä, että kirja, 
jota me kaikki rakastimme, on menestynyt. 
Esimerkiksi oli upeaa huomata, kuinka hyvin 
Tuhat loistavaa aurinkoa myi.”

Koska mainospäällikön työ itsessään on 
Laukkasen mukaan palkitsevaa, ei voi olla 
utelematta, minkälainen Otava on työpaik-
kana. ”Täällä on sellainen halailukulttuuri,  
arvostetaan jokaisen työtä ja tarjotaan apua. 
Sellainen työilmapiiri, mihin on hirveän kiva 
tulla joka päivä.” Laukkanen kertoo monien 
muiden tavoin kuvitelleensa Otavaan tulles-
saan, että talo on kovin perinteinen; kaikki 
olisi kiveen hakattu eikä mitään ei saisi muut-
taa. Sen sijaan hän sanoo huomanneensa, että 
talossa kaikki muuttuu koko ajan ja tuohon 
muutokseen pääsee myös itse vaikuttamaan. 

Puhuessaan Laukkanen rävähtää aina vä-
lillä hersyvään nauruun. Mahtaako noin mu-
kavassa työssä olla ikäviä puolia ollenkaan? 
”Joskus on niin kiire, ettei ehdi käyttämään 
tarpeeksi aikaa semmoisiin asioihin, joihin 
haluaisi. Toisaalta olen temperamenttinen ih-
minen ja kuolisin hiljaisuuteen. Täällä ei ole 
sitä ongelmaa, kun koko ajan tapahtuu.”

Entäpä millaisia ominaisuuksia kustanta-
moiden mainospuolella vaaditaan työnteki-
jöiltä? Laukkanen mainitsee ensimmäisenä 
vahvan kaupallisen näkemyksen. ”On hy-
väksyttävä, että tämä on kaupallista liiketoi-
mintaa ja tavoitteena on kasvattaa myyntiä 
ja tehdä hyvää tulosta. Kustannusalalla tapaa 
monenlaisia ihmisiä. Erilaisten näkemysten 
olemassaolo on syytä hyväksyä. Alalla saa tuo-
da rohkeasti omia ajatuksiaan esiin, mutta ei 
pidä olla liian mustavalkoinen.”

Koulutusvaatimuksista Laukkanen mainit-
see kotimaisen kirjallisuuden yhdistettynä jo-
honkin kaupalliseen sivuainekokonaisuuteen 

olevan markkinointipuolella loistava yhdis-
telmä. Myös suomen kieli sivuaineena toimii. 
Laukkanen täsmentää vielä, että mainostoi-
mittajan työhön riittävät kirjallisuusopinnot ja 
suomen kielen opinnot, mutta lisäksi olisi hy-
vä olla jonkinlainen tuntemus sähköisistä me-
dioista. Syynä tähän on kasvava asiakaskunta, 
verkkokirjakaupat. Yhä useammin tehdään 
myös sähköisiä kampanjoita. Laukkasen mu-
kaan alalle haluaville on eduksi kaupallinen 
kokemus, ”vaikka olisi myynyt mitä vaan”. 

KiSSan Kummina reijo mäKi

Miten kiireinen mainospäällikkö rentoutuu? 
Laukkanen kertoo aloittaneensa aikuisrat-
sastamisen miehensä kanssa muutama vuosi 
sitten. Suuren eläimen käsittely vaatii rea-
gointiherkkyyttä, jolloin ei ehdi ajattelemaan 
mitään muuta. Eläinrakas Laukkanen kertoo, 
että jos työskentelisi toisella alalla, se liittyisi 
varmasti eläimiin ja eläintensuojeluun. Hän 
omistaa neljä kissaa, joista uusimman, maine 
coon -rotuisen Sulon, hän hankki kustanta-
mosta tutun kirjailija Reijo Mäen kolumnin 
innostamana. Samainen Laukkaselle tutuksi 
tullut kirjailija lupautui myös Sulon kummi-
sedäksi, koska Sulo sattuu olemaan Reijo Mä-
en isän kaima.  

Eläimistä palaamme vielä kirjoihin. Lauk-
kanen kertoo pitäneensä opiskeluaikana eri-
tyisesti vuosisadan vaihteen kirjailijoista. Hän 
palaa yhä uudelleen tuon aikakauden teoksiin, 
erityisesti Juhani Ahon tuotantoon. Myös 
Putkinotko on luettava aina uudelleen. Uu-
demmista teoksista Laukkasen suosikkilistalla 
ovat Olli Jalosen 14 solmua Greenwichiin se-
kä Khaled Hosseinin aiemmin mainittu Tu-
hat loistavaa aurinkoa. Myös Juha Itkonen ja 
”maailman ihanin ihminen” Petri Tamminen 
kuuluvat Laukkasen suosikkikirjailijoihin.

Aikamme alkaa olla lopussa, mutta Lauk-
kanen haluaa vielä muistaa tutun Käkriäisen 
lukijoita.

Hän toivottaa kaikille hyvää joulua. 
”Toivottavasti jokainen löytää oman paik-

kansa ja sellaisen tehtävän kirjojen parissa, 
josta eniten saa itselleen iloa ja sisältöä elä-
määnsä.” 

Loppukiittelyiden jälkeen Laukkanen joh-
dattaa toimittajan toisia sokkeloisia käytäviä 
pitkin ulko-ovelle. Iloisen hyvästelyn jälkeen 
matka jatkuu muistellen tarinaa Sulosta ja tä-
män kirjailijakummisedästä. v
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arvio

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon 
voittaneessa Katri Lipsonin esikoiste-

oksessa Kosmonautissa todellisuus murskaa 
unelmat, kuolema erottaa rakastavaiset ja su-
ru tekee hulluksi. Suurten teemojen käsittely 
on silti pientä ja hienovaraista: tarina etenee 

Lääkäri kommentoi myös ihmisen tapaa ra-
kentaa toisia maailmoja toivolla: ”Toivo on 
veitsi kivun kädessä. Te vain vahingoitatte sil-
lä itseänne.” Kumpikaan romaanin keskeisistä 
naisista ei ymmärrä voimia antavan toivomi-
sen ja turhauttavan mahdottomaan kurotta-

Teksti: Anni Lappela

KaTri liPSonin eSiKoiSromaani KoSmonauTTi anTaa luKijalle 
Toivon SijaSTa lohTua ToivoTTomuuTeen.

iKuiSen SilmänräPäyKSen 
ParadoKSi

huolitellusti yksityiskohdasta 
toiseen.

Serjoša ja hänen paras ystä-
vänä Saša unelmoivat 1980-
luvun Murmanskissa kosmo-
nautin urasta ja neuvostoliit-
tolainen dokumenttiohjaaja 
kiinnostuu kunnianhimoises-
ta haaveesta. Aran Serjošan 
vaikutin on yksinkertainen: 
halu nähdä Maa avaruudes-
ta. Unelma jää toteutumatta. 
Samoin keskeneräiseksi jää 
rakkaus musiikinopettajatar 
Svetlanaan, joka kosmonaut-
tiunelmien sijaan taistelee to-
dellisuuden ankeutta vastaan 
Šostakovitšin sinfonioilla.

Lipson kirjoittaa luopu-
misesta ja surusta. Romaani alkaa takaumal-
la, jossa Svetlana kuvittelee, miten hänen ja 
Serjošan rakkaustarina olisi voinut kehittyä. 
Serjošaa kaipaa myös hänen äitinsä Anna Iva-
novna, eikä kumpikaan naisista suostu hyväk-
symään todellisuutta sellaisenaan. ”Kissa on 
kissa. Torakka on torakka. Vain ihminen ei ole 
ihminen”, toteaa Anna Ivanovnaa hoitava lää-
käri. Ihminen onkin ainut eläin, joka tarvitsee 
enemmän kuin yhden minuuden jaksaakseen 
elää, enemmän kuin yhden todellisuuden. 

misen eroa,  ja tätä eroa myös 
lukija joutuu pohtimaan.

Väkevät kielikuvat ovat ro-
maanin vahvuus. Murmansk 
on milloin polttavan kuumaa 
teetä ja laihaa kaalikeittoa, 
milloin hulluja katutaiteili-
joita ja hyytäviä öitä lumisella 
mäellä. Lopulta Murmansk 
on ääretöntä siperialaista la-
keutta, jonka lumisateeseen 
sekä Svetlana että Saša su-
lautuvat. He vain kävelevät 
tuiskuun ja katoavat äärettö-
mään valkeuteen, joka ver-
tautuu paitsi kuolemaan myös 
onnellisemman elämän mah-
dollisuuteen.

Lipsonia on ehditty ke-
hua venäläismestarien Gogolin, Tšehovin 
ja Dostojevskin suomalaiseksi perilliseksi. 
Hienovarainen ihmissielun haurauden ja ris-
tiriitaisuuksien tutkiminen tuo lumoavasti 
mieleen Dostojevskin. Tunnelmakuvat poiki-
en välisen ystävyyden ja opettajan ja oppilaan 
kielletyn rakkauden käännekohdista ovat sel-
vä kunnianosoitus Tšehoville. Gogolin byro-
kratiaa ja yhteiskunnan korruptiota ivailevat 
teokset puolestaan muistuvat mieleen, kun 
dokumentaristi yrittää luoda Serjošan unel-
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Jälleen erämaasta, periferiasta eli Porista kantautuu 
yksinäinen murahdus. Mihin maailma on menossa? 

Eksistentialisti sieltä tietysti huutaa, itse Juha Seppälä. 
Hän on jälleen tehnyt kirjan – Paholaisen haarukan – täs-
tä maailmasta ja sijoittanut sinne luomiaan henkilöitä 
kokemaan kolkkoja pohjatunteita. Vieraantuneisuutta, 
tietysti, ja yksinäisyyttä sekä ammattikohtaisempia mer-
kityksettömyyden tunteita. 

Romaani kysyy, mitä on talous ja pörssikauppa. Varal-
lisuudenhoitaja Laine on ensimmäisenä myöntämässä, 
että tuulta vain, rahan omalakista ja arvaamatonta lii-
kettä, jota hallitsee sitä vähemmän, mitä enemmän sitä 
ymmärtää. Entä media? Ammattitoimittajalle ja blogin-
pitäjälle se on toistoa ja virtaa, suoraa turrutusta aivoille, 
vapaata sanaa jota ei tarvitse kuunnella. 

Ja lopulta: Mitä on aika? Mitä me mittaamme sekun-
teilla ja minuuteilla, väärennetyillä Rolexeilla ja lähes 
täydellisen tarkoilla atomikelloillamme? Mitä on tämä 
aika, joka meidät jakaa voittajiin ja häviäjiin ja hallitsi-
joihin ja hallittuihin? Joku putoaa ajan ulkopuolelle. Mies 
jonka takaraivoon on tatuoitu kyynel, uneton ja syrjäyty-
nyt masennuslääkkeiden suurkuluttaja, jonka lopullises-
sa hirmuteossa räsähtää rikki koko optinen harha, nollan 
päälle rakennettu Baabel, matematiikka, tyhjä puhe ja 
ihmisen saavuttamattomuus.

”onneKSi moderni TeKnologia oli 
vaPauTTanuT ihmiSeT liian läheiSeS-
Tä KanSSaKäymiSeSTä”
Juha Seppälä kirjoittaa todella hyvin. Hän kiteyttää sa-
nomansa kivikoviksi päälauseiksi, tekee sitten pitempiä 
sarjoja, laventaa ja kiteyttää jälleen. Rytmi on selkeä: sii-
nä on teema ja variaatiot. Lukemisen nautinto kumpuaa 
lauseiden äärelle pysähtymisestä, niiden yhteensovitta-
misesta ja tekstistä syntyviin ajatuksiin uppoamisesta. 
Kuljemme siis virran viertä, katsomme kosken kuohua 
sen sijaan, että olisimme sen keskellä ja vietävissä.

Ensilukemalla kuluu paljon aikaa palasten kokoami-
seen, kulloisenkin näkökulman tunnistamiseen ja ro-
maanin rakenteen hahmottamiseen. Paholaisen haarukka 
on nimittäin jokseenkin kokeellinen. Se ei vielä haittaa, 
että kertojaääniä on useita ja ne vaihtelevat tiuhaan. Sel-Katri Lipson: Kosmonautti

Romaani, 199 s. Tammi 2008

masta neuvostopropagandaksi 
soveltuvaa tarinaa. 

Mikään tyylijäljitelmä Kos-
monautti ei silti ole. Moni-
ääninen romaani on etenkin 
aikarakenteiltaan huoliteltu ja 
kunnianhimoinen. Takaumien 
hyödyntäminen on nerokasta. 
Näkökulmat vaihtuvat nykyi-
sestä menneeseen ja henki-
löstä toiseen. Yllätykset taas 
rakentuvat hitaasti. Romaanin 
monista kertojista edukseen 
erottuu Saša, joka tarinoi eri-
tyisesti omasta nuoruudestaan 
persoonallisella slangilla. Ker-
ronnassa on myös metafiktii-
vinen taso: kun ohjaaja kom-
mentoi dokumentoimaansa 
tarinaa, hän kommentoi sa-
malla koko romaanin kerto-
musta Serjošan unelmasta. 
Ikään kuin dokumentaristille 
olisi tarjolla käsikirjoitus, joka 
ei sellaisenaan miellytä.

Lopulta hallitsevaksi ele-
mentiksi nousee haikeus. 
Henkilöillä, jopa rakastavai-
silla, on vaikeuksia kohda-
ta toisensa ja päästä lähelle. 
Kohtaamisen hetket ovat sil-
mänräpäyksiä. Pienten hetki-
en suurta merkitystä korostaa 
kauniisti Serjošan isoäidil-
tään omaksuma ikuisuuskä-
sitys: ”Ikuisuuteen voi valita 
elämästään yhden hetken, jo-
hon saa jäädä ikuisiksi ajoik-
si.” Haikean slaavilaisen rak-
kaustarinan taustalta on siis 
luettavissa ajatus, että elämä 
rakentuu arjen silmänräpäyk-
sistä eikä modernin ihmisen 
hamuamista extreme-koke-
muksista. 

Haikeudesta huolimatta 
Katri Lipsonin Kosmonautti 
jättää lukijalleen toiveikkaan 
olon. Sellaisia romaaneja ei 
koskaan ole liikaa. v

Tavallisen takana 
on todellinen
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laiseen on nykylukija jo tottunut. 
Mutta että romaanissa on henkilö, Johanna 

Laine, joka kirjoittaa elokuvakäsikirjoitusta. 
Hänen veljensä Lari Laine kuvittelee kohtauk-
sia samaiseen käsikirjoitukseen. Käsikirjoituk-
sen henkilöt elävät omaa elämäänsä ja toimivat 
kertojina siinä missä muutkin. Sitten nämä fik-
tion tasot vielä sekoittuvat, ensin täysin itseään 
korostamatta ja lopulta dramaattisesti. Syntyy 
metafiktioiden kerrostuma, joka vaikuttaa ensi 

taloutemme, jopa aikakäsityksemme on har-
hainen ja vahingollinen. Romaanissa analysoi-
daan paljon, ja materiaalina ovat muun muassa 
talouden, elokuvataiteen ja kvanttifysiikan teo-
riat. Analyysi yhdistää runollisen ja tieteellisen 
puheen lukijaa innostavalla tavalla.

Varallisuudenhoitaja Lari Laine kysyy, mik-
si lokki pysyy ilmassa paikoillaan. Hän vastaa, 
että siksi kun tuulet syntyvät ilmanpaineiden 
vaihtelusta, ja toteaa lopuksi: ”Raha.” Tätä on 

Teksti: Pauli Tapio

arvio

juha SePPälä haluaa 
häviTTää muuTaman 
PeruSaSian ja Saada 
SoKeaT näKemään.

Juha Seppälä: Paholaisen haarukka
Romaani, 267 s. WSOY 2008

alkuun melkeinpä irrelevantilta 
teoksen sisällön kannalta.

Kirjassa ei ole juurikaan sel-
laisia jännitteitä, jotka herättäi-
sivät ahdistavia tunnereaktioita. 
Kerronta on etäistä, älyllistä ja 
viileää. Ihmisyksilöt muistuttavat 
paikoin hyvinkin paljon jotakin 
tilastoa, yhteiskuntaluokkaa tai 
ammattiryhmää. Kertojat lokeroi-
vat toisiaan ja esittävät kaikkitie-
tävää. Nykymaailmasta kerrotaan 
imperfektissä, mistä syntyy tunne, 
että kaikki on jo muuttunut. Sel-
laista oli vuonna 2008, hullua. Onneksi tuli 
tämä maailmanloppu.

”olemmeKo TulleeT 
KehiTyKSeSSä vaiheeSeen, 
joSSa moraali ja äly SulKevaT 
ToiSenSa PoiS?”
Lähiaikojen kirjallisuudesta Paholaisen haaruk-
ka on todennäköisesti laajimmin ja perusteelli-
simmin yhteiskuntakriittinen teos. Juha Seppä-
lällä on siunattu filosofinen ehdottomuus. Etu-
liepeen pr-kuvasta se paljastuu: piippu on suus-
sa, katse iskeytyy omaantuntoon kuin haukka 
rottaan, ja kampaus edustaa kuria ja moraalia. 
Onneksi Seppälä ei tämän enempää teoksiinsa 
sotkeennu. Ne puhuvat itse.

Seppälä uskaltaa ja osaa katsoa nykyaikai-
sen olemassaolon perustaa ja kyseenalaistaa 
sen, väittäen että poliittinen järjestelmämme, 

lukijan ryhdyttävä tulkitsemaan, 
täytettävä aukot ajatuksillaan ja 
tultava vaikka sellaiseen lopputu-
lokseen, että ihminenhän on lokki 
ja tuuli on talous. Mutta mikä on 
aurinko? Onko se valtava raha, 
kuningas mammona, laimea ja 
pöyhkeä Jumala, joka meitä kaitsee 
ja kahlitsee?

Sitten toisaalla todetaan: ”Sil-
miä räpäyttämättä systeemi toisti 
sanomaa, että talous toimi luon-
nonlakien alaisena vastaavalla ta-
valla kuin toimivat fysiikan lait.” 

Ristiriita on tärkeä huomata, sillä paikoin saar-
naavuus ja suorasanaisuus on niin voimakasta, 
että lukija saattaa kuvitella kuuntelevansa kir-
jailijan omaa ääntä, totuutta eikä mielipidet-
tä. Dialogi on tämän kirjan ytimessä sekä eri 
henkilöiden ja kertojien että teoksen ja lukijan 
välisenä. 

Paholaisen haarukka kannattaa lukea juuri 
nyt, sillä se on ajassaan kiinni. Siihen sisälty-
vät pankkikriisi ja Facebook, ilmastonmuutos 
ja se yleinen ahdistus, joka maailmassa on vii-
me vuosina vallinnut. Ahdistus kestänee vie-
lä ainakin tammikuuhun asti, jolloin Obama 
nousee valtaistuimelleen ja muuttaa kaiken. 
Astukaa siis varausjonoon, tai jos kuulutte rik-
kaisiin, niin kuluttakaa. Harvemminhan näin 
kuumaa tekstiä saa lukea. v

Tavallisen takana 
on todellinen
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TaPahTuma

Neljä vuotta sitten kotimaisen kirjallisuu-
den ainejärjestössä Putkinotkossa alettiin 

ideoida uutta kulttuuritapahtumaa. Lähtöidea 
oli yksinkertainen: olisi mukavaa järjestää ta-
pahtuma, jossa kuulisi uutta suomalaista ru-
noutta ja joka yhdistäisi samalla kotimaisen 
kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen 
opiskelijoita sekä oppiaineiden henkilökuntaa 
hyvän musiikin ja viinitarjoilun äärellä. Ideaa 
vietiin eteenpäin yleisen ja kotimaisen kirjal-
lisuuden opiskelijoiden kesken, ja niin Runo- 
Soul sai alkunsa.

RunoSoulissa neljä vuoden esikoisrunoi-
lijaa pääsee lausumaan tuotantoaan, jonka 
runoraati arvioi. Runoiltaa siivittää kotimai-
nen elävä musiikki. Kolmena ensimmäisenä 
vuotena RunoSoul järjestettiin buffettarjoilun 
vuoksi Wanhalla ylioppilastalolla. Pääsyliput 
maksoivat kymmenen euroa, ja tapahtumaan 
oli ennakkoilmoittautuminen. Tämän vuo-
den tapahtuman tarkoituksena oli olla edel-
täjiään vapaamuotoisempi. Tapahtumapaikka 
siirrettiin Wanhalta ylioppilastalolta opiske-
lijaystävällisempään miljööseen eli baariin. 
Sisäänpääsymaksu laski kymmenestä eurosta 
kahteen, ja ennakkoilmoittautuminen jätet-
tiin pois. 

onniSTunuT TaPahTuma ei 
Synny yhdeSSä yöSSä

Tämän vuoden RunoSoul-iltamaa suunni-
teltiin ja järjesteltiin hyvän aikaa. Kotimaisen 
kirjallisuuden ainejärjestön puheenjohtaja 

Anna Jalas valottaa suunnitteluprosessia. 
”Tapahtumaan tuleva vieras ei välttämättä 

tule ajatelleeksi, että järjestäjät tekevät jokai-
sen tapahtuman alusta asti: hankkivat esiin-
tyjät sekä huolehtivat tilan toimivuudesta ja 
äänentoistosta.”

Jalas kertoo myös, kuinka eri instansseilta 
täytyy pyytää avustuksia tapahtuman järjes-
tämiskustannuksiin ja palkintoihin. Kaiken 
lisäksi olisi hyvä, jos tapahtumasta jäisi voi-
tolle.

”Lopputulos on kuitenkin aina palkin-
nut talkootyöläiset, ja järkkäporukka on  
nivoutunut työnsä lomassa hyvin yhteen”, Ja-
las tiivistää.

Putkinotkon kulttuurivastaavat Raisa Mat-
tila ja Arla Kanerva aloittivat sopivan tapah-
tumapaikan etsimisen RunoSoulia varten jo 
keväällä. Lukuisten kyselyiden ja kiertelyiden 
jälkeen he onnistuivat varaamaan intiimin 
baarin Isolta Roobertinkadulta – Bar Roban.

runoSoul vuoSimallia 2008
Marraskuun ensimmäisen päivän alkuillan 
pureva pakkanen ei estänyt runon ja musiikin 
ystäviä suuntaamasta kulkuaan Iso Roobertin-
kadulle Bar Robaan. Kello kuusi ravintolassa 
oli jo tiivis tunnelma, kun tapahtuman juon-
taja Maria Ala-Kuha toivotti ihmiset terve-
tulleiksi vuoden 2008 RunoSouliin ja esitteli 
illan runoraadin ja esikoisrunoilijat. Runoraa-
dissa edustivat elokuva- ja televisiotutkimuk-
sen professori Henry Bacon, kääntäjä-tutkija 

Teksti ja kuvat: 
Anna Virkkunen

SANAILUA
Kun neljä eSiKoiSrunoilijaa valTaa lavan, 

Bar roBa on Täynnä KiinnoSTuneiTa. Kerran vuodeSSa 
järjeSTeTTävä runoSoul onniSTui yli odoTuSTen. 

Sielukasta 
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Lieven Ameel sekä opiskelijat Ven-
la Rossi ja Juho Gröndahl. Esikois-
runoilijoiden Sinikka Vuolan, Tyt-
ti Heikkisen, Jukka Viikilän sekä 
Joona Kivirinnan runonlausunnan 
lisäksi yleisö sai nauttia illan bändin 
Telluksen musisoinnista. 

Illan aikana jokainen runoilija 
astui vuorotellen lavalle lausumaan 
yhden esikoisteoksensa runoista, 
jonka kärkäs raati ruoti asiaan-
kuuluvalla tavalla. Sinikka Vuola 
aloitti kierroksen runollaan koko-
elmastaan Orkesteri jota emme kuule 
(2007). Pysähtyneen mietteliäässä 
runossa raati kiinnitti huomiota 
muun muassa asetteluun sekä mu-
siikillisuuteen mutta myös itse esi-
tykseen. Rossi mainitsi aloituksen 
ja lopun vahvan kontrastin. Ameel 
taas ihmetteli Vuolan Halloween-
henkistä noita-asua.

herätti hilpeyttä flarf-runoutta 
edustavalla runollaan. Heik-
kisen lausunta miellytti raatia, 
ja se rankattiin illan parhaaksi. 
Bacon kuvaili Heikkisen runoa 
karnevalistiseksi ja riemuk-
kaaksi. Rossia jäi mietityttä-
mään, ketkä runossa nauravat ja 
kenelle.

”ehdoTTomaSTi  
jaTKoSSa”
Raadin kommentit eivät jättä-
neet runoilijoita kylmäksi. Tytti 
Heikkinen oli yllättynyt raadin 
ynseydestä, ja Joona Kivirinta 
taas kiitteli kriittisyydestä. Vii-
kilä kertoi arvanneensa etukä-
teen, miten raadin mielipiteet 
jakautuvat.

”On sympaattista, miten 
ihmiset näkevät vaivaa tulkin-

SANAILUA

”Miten runoilijan asu ja tapa lukea tukivat 
runoa?” Ameel pohti.

Jukka Viikilän runo ”Murtosuojaekspertti” 
teoksesta Runoja (2008) herätti eniten ris-
tiriitaisuutta raadissa. Gröndahlin mielestä 
runo jäi ”ilmeiseen tasoon” ja jätti kylmäksi. 
Ameel taas kehui runossa tilan kirjoittamista 
hienosti auki. Sekä Rossille että Baconille ru-
no herätti mielikuvia elokuvasta. 

Illan kolmas runoilija Joona Kiviranta 
lausui runonsa ”Mallioppilas” kokoelmastaan 
Kymmenen vuoden päästä annamme lapsille ni-
met (2008). Runon kieltä kritisoitiin taval-
lisuudesta, ja nimi jäi oudoksi muun muassa 
Baconille. Gröndahl taas sai runosta hyvin ot-
teen ja kehui runosta vahvasti nousevia kuvia. 

Illan viimeinen lausuja Tytti Heikkinen, 
Vuolan tapaan myös noidaksi pukeutuneena, 

Jukka Viikilä lukee runojaan.

Maria Ala-Kuha 
haastattelee Sinikka Vuolaa.
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nassa”, Viikilä jatkaa. 
Sinikka Vuola kiitteli 
raadin naisedustajan 
Rossin huomioita ty-
pografiasta ja säkee-
nylityksistä. 

Runoraati kiinnit-
ti itse runojen lisäksi 
huomiota myös ru-
nonlausujien esitysta-
poihin, mikä herätti 
kummastusta runoi-
lijoiden keskuudes-
sa. Eikö arvioinnin 
kohteena ollut ni-
menomaan teksti eikä 
esitys? Lieven korosti 
esitysten tärkeyttä ja 
totesi Idols-tuoma-
reiden tyyliin Viiki-
län runon kuultuaan: 
”Ehdottomasti jat-
kossa.”

mahdollisuuteen tehdä oma tulkintansa kuu-
lemastaan runosta. 

ja voiTTaja on…
RunoSoulin leikkimielisen kilpailun voitta-
jarunoksi valittiin eniten ristiriitaisia tunteita 
raadin keskuudessa herättänyt Jukka Viiki-
län ”Murtosuojaekspertti”. Toiseksi selviytyi 
Sinikka Vuolan runo, kolmannen sijan sai 
Joona Kivirinnan ”Mallioppilas” ja neljännen 
Tytti Heikkisen flarf-runo. Jokainen runoilija 
palkittiin raadin ammattimaisten perustelujen 
siivittämänä kullekin sopivalla kirjalahjalla 
sekä Halloween-henkisellä kurpitsalla. Myös 
runoraati sai omat kurpitsansa.

Onnistuneen illan päätteeksi järjestäjät 
saivat huokaista tyytyväisenä helpotuksesta. 
RunoSouliin osallistui yhteensä kahdeksan-
kymmentä kiinnostunutta – tavoitteeseen siis 
päästiin. Viihdyttävien esitysten lisäksi pai-
kan päältä sai ostaa edullisesti runoilijoiden 
esikoisteoksia sekä illan musisoinnista vas-
tanneen Telluksen levyjä. Ensi vuoden Runo- 
Soulia odotellessa nauttikaamme siis hyvästä 
kotimaisesta runoudesta ja musiikista täysin 
siemauksin! v

RunoSoul 2008 järjestettiin 
lauantaina 1.11. Bar Robassa. 

runoilijoiden SuuSTa

Pahin ja paras kriitikko runoilijan teksteille 
taitaa kuitenkin olla runoilija itse. Vuola sa-
noo olevansa erittäin kriittinen omia tekste-
jään kohtaan ja lähtevänsä aina tyhjästä liik-
keelle uutta aloittaessaan.

”Onneksi on luottokollegoita, joilla luetu-
tan tekstejäni”, Vuola toteaa. Hän kehuu kus-
tantamoaan Tammea, jolla on pitkät perinteet 
runonkustantamisessa. Viikilä kertoo ole-
vansa myös hyvin kriittinen omien runojensa 
suhteen.

”En ole kirjoittanut yhtäkään runoa, joka ei 
hävettäisi minua”, hän tunnustaa.

Jokainen esikoisrunoilija sanoo pitävänsä 
tekstiensä esittämisestä yleisölle. Heikkisen 
mukaan juuri RunoSoulin tyyppiset tilaisuu-
det ovat loistavia mahdollisuuksia runoilijalle. 
Kivirinta kertoo yrittävänsä käyttää hyödyksi 
kaikki vastaavat tilaisuudet, jossa pääsisi luke-
maan omia tekstejään.

”Baarissa on paras lukea, koska mitä tahan-
sa voi tapahtua”, hän naurahtaa.

Vuola toteaa RunoSoulin olevan tyypilli-
nen ympäristö runon lukemiselle. 

”Näin kirjallisuus juuri toimii: kun kirja 
on julkaistu, se ei ole enää tekijänsä käsissä, 
vaan kirja lähtee elämään omaa elämäänsä, 
Vuola tiivistää. Hän viittaa jokaisen kuulijan 

Vasemmalta: 
Joona Kivirinta, Tytti 

Heikkinen, Sinikka 
Vuola ja Jukka Viikilä.
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Juho Nieminen

ryTöläjäT

runo

Kirjapinojen muratti kiipeää seinää.
T-paitojen sammalpeite levittäytyy sängyn päädystä
pesuhuoneeseen. Arvonnasta voitettu tehosekoitin
katsoo pöydän alta anoen. Se kaipaa perheeseen,
jossa arvostetaan pirtelöä ja soseita
ja jossa laulu raikaa. Kaverinaan sillä on
joulupukin tuoma blinipannu. Postiluukku sylkee uimapukuja
ja pizzankuvia. Vieressä Hesarien jykevä torni,
josta asialle omistunut voi lukea vuosirenkaita.
Kupit ja lautaset istuvat kylvyssä
ja jakavat eritteitä. Kevään rohkaisemat rytöläjät
ottavat pitkän askeleen omasta nurkastaan
ja järjestävät suurta festaria keskelle kämppää.

En raivoa vastaan. Tämä on huoneiden luonto.

Saattaisin raivata tähän romanttisen aukean,
jos olisi toivoa että nainen tulisi kylään. Tai jos joskus
viettäisin täällä aikaa. En ole kotona, olen
elokuvassa, kirjassa, internetissä.
Jehovatkin jo kavahtavat ovella tätä
makkinatalouden umpisuolta, jossa mitään ei tuoteta
eikä kuluteta - täällä tavaraan vain tukehdutaan.

Amazon hakattiin, jotta viidakko juurtuisi tänne.
Jokainen tarpeeton esine, jonka omistan,
on käsittelemätön asia.



2222

Kylmänä 
marraSKuiSena ilTana 

KoKonnuTTiin villa Kiveen 
KeSKuSTelemaan KirjalliSuuden 

ja muSiiKin SuhTeeSTa 
runoa/noT-KluBille. 

TaPahTuman järjeSTiväT  
KulTTuurinTuoTTamiSen  

KurSSin oPiSKelijaT.

2. Tilaisuuden 
aloitti Breakfast 
at Phoebe’s -yhtye 
esiintymisellään.

1.

2.

1. Rocklyriikasta olivat keskustele-
massa Kauko Röyhkä, Antti Nylén 
ja Juha Itkonen.

3.

3. Klubin järjestivät kotimaisen kirjallisuuden ja 
yleisen kirjallisuustieteen kulttuurintuottamisen 
kurssin opiskelijat.

Onko
rocklyriikka runoutta ? 

TaPahTuma

Kuvat: Elise Malmivirta, 
Anna Sipponen
Teksti: Jani Ekblom, Elina 
Kela, Elise Malmivirta, 
Sanna Rämö, Anna Sipponen
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6. Tuleva keräilyharvinaisuus? 
Juha Itkosen signeeraus oli 
haluttua tavaraa.

4.

5.

7.

7. Osa yleisöstä joutui 
tyytymään hieman rajoit-
tuneempaan näkyvyyteen.

8. Lopuksi keskustelijat 
syventyivät kuuntelemaan 
Breakfast at Phoebe’sin 
uutta esiintymistä.

4. Juontaja Lotta Heikkeri 
kyseli keskustelijoilta hyvien 
sanoitusten perään.

8.

5. Antti Nylén 
muisteli Morrissey-
graduaan.

6.

rocklyriikka runoutta ? 



Opiskelija-alennus Kirjatalossa nyt –20% 

Leena Mäkelä-Marttinen

Olen maa 
johon tahdot
Timo K. Mukan maaiman-
kuvan poetiikkaa

29,–

Voitto Ruohonen

Kadun varjoisalla 
puolella
Rikoskirjallisuuden ja 
yhteiskuntatutkimuksen
dialogeja

29,–

Teos tutkii kuuden suomalaisen nykyromaanin 
yhteyksiä menippolaisen satiirin ja vakavanaurullisen 
kirjallisuuden perinteeseen. Mitä on narrin kieli ja 
mieli, millainen on hylkiökertoja tai aasin merkitys 
kulttuurissamme?

29,–

Kulttuurikotien tyttärien muistot isistään ja lap-
suudestaan 1900-luvun puolivälissä kuvaavat aka-
teemisten perheiden elämää kaikkine sävyineen. 
Persoonallisten esseiden kohteet ovat kansallisten 
tieteiden arvostettuja oppi-isiä ja yliopistopiirien 
näkyviä hahmoja. Runsas kuvitus tuo esiin elämän-
tyylin kaupunkiympäristöstä kesäkodin paratiisiin. 

38,–

MUISTA MYÖS!

Kaarina Sala 
Toim. 

Isän huone
Kulttuurivaikut-
tajien tyttäret 
kertovat

Sari Salin

Narri kertojana
Kultaisesta aasista 
suomalaiseen post-
modernismiin


