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Luin edellistä Käkriäistä varten Elina Hirvosen molemmat romaanit. Uusin romaani 
vaikutti minuun fyysisesti: haltioiduin kielen kauneudesta, itkin ja tunsin sekä raivoa 

että surua, koin jopa helpotusta ja onnea. Kun laskin kirjan alas, olin kokenut lyhyen ajan 
sisällä tunneskaalan lähes koko kirjon. Oloni oli ehkä jopa katharttinen. 

Tänä vuonna Käkriäisissä on pohdiskeltu muistojen ja äänen erilaisia merkityksiä tai-
teen ja kulttuurin konsteksteissa. Yhteiskunnan teema kirvoitti erilaisia tekstejä, joissa yh-
teisenä lähtökohtana oli taiteen voima ottaa kantaa epäkohtiin. Tässä numerossa Käkriäi-
nen antautuu tunteiden vieteltäväksi. 

Taiteen merkityksestä puhuttaessa usein vähätellään sen tunteisiin vetoavuutta. Se on 
ymmärrettävää, sillä subjektiivisia näkemyksiä on vaikea eritellä ja verrata toisiinsa. Tunne-
asiat mielletään falskeiksi ja hyödyttömiksi. Mutta vähentääkö taideteoksen arvoa tai mer-
kitystä yhteiskunnassa, jos se vetoaa tunteisiin? Eikö se ole ominaisuus, joka erottaa taiteen 
esimerkiksi taloustieteestä, ja on siten sen vahvuus? Taideteoksen äärellä on sallittua tuntea, 
tiukoissa budjettineuvotteluissa ei juurikaan suoda sitä. Subjektiivinen tunne ohjaa usein 
myös analyyttisempaan ja teoreettisempaan pohdintaan. Jos jokin taideteoksessa oikein är-
syttää tai vihastuttaa, on se mielekästä asettaa teoreettisiin viitekehyksiin. Provokatiivisuus 
aiheuttaa usein vastareaktiona kysymyksen: miksi provosoidun?

Tämän vuoden viimeinen Käkriäinen on sisällöltään hieman erilaisempi kuin muut 
vuoden lehdet. Painopiste on tällä kertaa kaunokirjallisissa teksteissä. Paavo Manninen 
kirjoitti sadun, Petra Partanen koskettavan novellin, sekä jo viime numerossa lukijoita 
ilahduttaneen Piatta Ruljan runot antavat häivähdyksen kesäisistä hetkistä tälläkin kertaa. 
Kritiikit paljastavat, mikä tällä kertaa luetussa tai koetussa taidekokemuksessa elähdytti – ja 
mikä ei. Vuoden loppupuolisko on juhlien kulta-aikaa, myös kirjallisuudessa. Finlandia-
palkintojuhlaa emme kuokkavierailleet, mutta Kalevi Jäntin palkinnonjakotilaisuuden kos-
kettavimmat puheet kävi kuuntelemassa Eveliina Laurila. Koko vuoden kansikuvien tekijä 
kertoo jännittävästä tehtävästään, sarjakuvan keinoin tietenkin. 

Vuoden lopulla on tapana myös tehdä eräänlainen katsaus menneeseen ja kiittää. Kiitos 
kuuluu kaikille niille, jotka osallistuivat tänäkin vuonna Käkriäisen toimittamiseen, ja tarjo-
sivat hienoja elämyksiä ja ainutlaatuisia ajatuksia lukijoilleen. Kiitos kuuluu myös lukijalle, 
sinulle, joka luet tätä tekstiä.v

PääKirjoiTuS

Tuija Lappalainen

Tunne on voimaa
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Kirjallisuutta

raPorTTi

Teksti: Eveliina Laurila 
Kuva: Katariina Vuori

kuoharia

ja



5

Lallukan taiteilijakodin juhlasalissa mie-
hillä on puvut, YLEllä iso kamera ja 

useilla paikallaolijoilla kukkia. Läsnä on 
yllättävän paljon pieniä lapsia – ehkä sik-
si, että Jäntin rahasto perustettiin nimen-
omaan ”nuorten kirjailijain tukemiseksi”. 

Tunnelma pienessä salissa on juhla-
va, arvostava ja odottava. Palkinnot jakaa 
lautakunnan puheenjohtaja kanslianeuvos 
Satu Jäntti-Alanko. 

Ensimmäisenä kunnianosoituksensa 
saa Marko Hautala romaanistaan Käärin-
liinat: ”Hautala kirjoittaa tehokasta proo-
saa, jonka mieleenpainuvat lauseet tihen-
tyvät vaikuttavaksi elämännäyksi”, Jäntti-
Alanko kuvailee ensimmäistä kirjailijaa. 

Elina Hirvosen romaania Kauimpana 
kuolemasta kiitetään ”Afrikan kokoisen 
aiheen” taitavasta käsittelystä: ”vakaal-
la kädellä hän johdattaa lukijan kahden 
päähenkilön kautta mantereen ongelmiin, 
ihmisoikeuskysymyksiin, erilaisuuteen ja 
yhdenvertaisuuteen, mutta myös elämän 
kauneuteen, riemuun ja suruun.”

Viimeisenä palkintonsa noutaa Harry 
Salmenniemi. Runoteos Texas, sakset saa 
tunnustusta  klassisena avantgarde-teokse-
na, joka ”välttää poliittista korrektiutta ja 
hyvää makua esittelemällä suorasukaisesti 
nykymaailman räikeitä puolia mitä kek-
seliäimmin tavoin. Teos lähtee liikkeelle 
runoudesta ja päättyy runouteen, moder-
niin apokalypsiin, päättymättömän ajan 
virtaan.” 

Kaikki kirjailijat kertovat kiitospuheis-
saan palkinnon yllättäneen heidät. Hirvo-
nen liikuttuu lähes kyyneliin kertoessaan 
Sambiassa kohtaamastaan tytöstä, jonka 
synkkä kohtalo antoi tulta romaanille. 
Hautala on todella otettu palkinnosta, 
koska Käärinliinat oli erityisen vaikea kir-
joittaa.  Salmenniemi kertoo itkeneensä 
ilosta palkinnosta kuultuaan.  

Kiitospuheita seuraa mitä parhainta ru-

Kalevi jänTin PalKinTo anneTTiin Tänä vuonna  
Harry Salmenniemelle,  

elina HirvoSelle ja  
marKo HauTalalle.

nonlausuntaa. Salmenniemen visuaalises-
ti vaihtelevat runot pääsevät oikeuksiinsa 
kahden naisen eläväisessä esityksessä. 

Suomessa jaetaan paljon kirjallisuus-
palkintoja. Kaikki tietävät Finlandian ja 
sen muunnokset, lisäksi Helsingin Sano-
mien esikoiskirjapalkinto sekä Eino Lei-
non ja Runebergin kirjallisuuspalkinnot 
saavat näkyvyyttä. Näiden kanssa samaan 
kastiin kuuluu myös Kalevi Jäntin palkin-
to. 

Tämänvuotinen kolmikko mukaan 
lukien Jäntin kirjallisuuspalkinnon on 
saanut 97 kirjailijaa. Säätiön palkintolau-
takunnassa on myös tuttuja: kanslianeu-
vos Satu Jäntti-Alanko, puheenjohtana 
kustantaja Jaakko Jäntti, kirjailija Tiina 
Krohn, kustantaja Touko Siltala, runoi-
lija Saila Susiluoto ja professorimme Jyr-
ki Nummi. 

Itse rahaston perustivat WSOY:n pää-
johtaja, professori Jalmari Jäntti ja rouva 
Hildur Jäntti nuorena kuolleen poikansa 
muistoksi vuonna 1942. Säätiön tarkoi-
tuksena on suomalaisen kaunokirjallisuu-
den edistäminen tukemalla ja innostamalla 
nuoria kirjailijoita. 

15.000 euron palkinnot taisivat siis 
mennä oikeisiin osoitteisiin. Niin voi pää-
tellä aiemmista palkinnoista, joista nousee 
esiin lukuisia arvostettuja nykykirjailijoi-
ta: Leena Krohn (1975), Ilpo Tiiho-
nen (1983), Juha Seppälä (1988), Tomi 
Kontio (1996), Kreetta Onkeli (1997), 
Saila Susiluoto (2001) ja Eino Santa-
nen (2006), muiden muassa. 

Juhlallisuuksien jälkeen tarjolla on kuo-
huviiniä, kahvia, pientä suolaista ja täyte-
kakkua. Vähitellen sali tyhjenee. Me opis-
kelijat menemme takaisin opiskelemaan 
ja kirjailijat ja runoilijat tekemään sitä, 
minkä parhaiten osaavat – kirjoittamaan. 
Saattavat he ensin ehkä hieman juhlia, 
ihan ansaitusti. v

kuoharia
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Markku Pääskysen kuudes romaani 
Enkelten kirja on sanataidetta täy-

dellisimmillään. Useimmissa kirjan arvi-
oissa on lainattu erään henkilöhahmon, 
kirjailijaksi aikovan Okon, sanoja, jotka 
mielelläni tulkitsen – niin kuin muutkin 

– metalyriikaksi. Okko kertoo, mitä tule-
valta kirjaltaan haluaa: ”Laatisin säkeitä 
pilvi housuissa, se olisi romaani ja liki jokai-
nen lause olisi säe ja kirja olisi nykyrunoelma 
rakkaudesta, kauneudesta ja kuolemasta, 
nämä kolme. Se olisi legenda jossa käydään 

arvio

Teksti: Erika Laamanen

Enkeleitä

marKKu PääSKynen on onniSTunuT 
luomaan lyyriSTä ProoSaa 

ilman melodramaaTTiSuuTTa, 
KauniiTa lauSeiTa ilman 

SenTimenTaaliSuuTTa. 

ihmisiä

 ja
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vessassa. Se olisi kirja jossa ihmisen hen-
gen suuruus ylittäisi hänen kataluutensa ja 
muuta paskaa. Mikään epäinhimillinen ei 
olisi vierasta.” 

Kunnianhimoinen ohjelma, mutta En-
kelten kirja kyllä yltää sen mittoihin. 

TuomaS ja aino

Enkelten kirja kertoo Tuomaksesta, yksin-
huoltajaisästä, joka on 
vaarallisesti luisumassa 
”elävien kirjoista”, joka 
tässä on metafora mie-
len tilalle. Hänellä on 
tytär Aino ”keskipiste 
tai: rajuilman nollapiste 
joka kantaa uuden alun 
tuoksua”. Teoksen lyy-
risyys synnyttää runoille ominaista sulkeu-
tuneisuutta, joka teoksessa on Tuomaksen 
ja Ainon maailma. Kaikki sen ympärillä 
on vähemmän merkityksellistä, ja kuuluu 
hiljempaa isän ja tyttären kuplan seinän 
läpi. Lyyrisyys tuo vanassaan myös utua, 
joka vähän pehmentää Enkelten kirjan kyl-
mähköä maailmaa. 

Tuomas on siis onneton. Hän on ta-
paturmaisesti menettänyt vaimonsa. Siitä 
ei enää puhuta, vaikka ajan myötä kerro-
taankin lukijalle. Sitten Tuomas menettää 
työnsä, ihan nykyajan tyyliin. Tämäkään 
ei riitä, vaan kerrostalon tulipalon takia 
Ainostakin tulee sellainen, josta ei enää 
puhuta. Ainosta vaietaan pitkäksi aikaa, ja 
Tuomaksen elämään astuvat Okko ja Ee-
va, jotka yrittävät vetää Tuomasta takaisin 
elävien joukkoon.

Sanojen TaKaa

Kauniiden sanojen takaa ei onneksi am-
mota tyhjyys vaan viisaus. Sanat ovat to-
della hengen muoto. Viisaus voi olla vanha 
uusin sanoin kirjoitettuna, esimerkiksi 
muunnelma Tolstoin kuuluimmasta lau-
seesta: ”Vanhemmat jotka rakastavat kaik-
ki samalla tavalla, jotka ovat rakastamatta 
kukin tavallaan.” Sillä vanhat totuudet on 
hyvä kuulla aina uudelleen: ”Yksinolo pa-
nee ajatukset kiertämään kehää vaan kun 
niistä pääsee puhumaan ne alkavat puhkoa 
tietään ulos.” Pääskynen antaa uusiakin 

näkökulmia, esimerkiksi onneen, jonka 
hän määrittelee ”eheytymiseksi kylmällä 
tiellä”. 

Entä mikä on tuo enkelten kirja? Pääs-
kynen itse tiivistää sen näin: ”Sillä eikö 
kaikki ole ylöskirjattu enkelten kirjaan joka on 
läpikuultava ja kevyt? Eikö joskus jokaisella 
ilmiöllä ole oma herkkä verenkiertonsa ja ihmi-
sellä kallein aarteensa jota ilman hän ei olisi 
ihminen ensinkään? Eikö tuo ihmisen aarre 

ole kirjattu enkelten elä-
mäkertaan?”

Enkelten kirjassa 
kieli on musikkia ja 
sanataituruus lähes 
maagista. En sitten 
tiedä, onko Pääskysen 
tyyli sellainen joka ja-
kaa mielipiteitä. Vä-

hän niin kuin musikaalit, osa rakastaa, osa 
inhoaa. Itse kuulun niihin jotka rakastavat. 
v

.

Kauniiden Sanojen 
TaKaa ei onneKSi 
ammoTa TyHjyyS  

vaan viiSauS

Markku Pääskynen: Enkelten kirja
Romaani, 192 s.
Tammi 2010
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Romaanissa Kesän tunnit yhdeksän nais-
ta osallistuu kansanopiston kesäkurs-

sille veistääkseen itselleen viimeisen leposi-
jan. Ruumisarkkukurssia pitää Hande, le-
voton ja epävarma puuseppä, jonka apuna 
on vanhempi herrasmies Anssi Gravel. 

Gravelin näkökulma on esillä eniten, ja 
se pitää romaanin koossa. Henkilöitä on 
niin paljon, että yhteen näkökulmaan pa-
lautuvat kuvaukset henkilöistä aivan aluksi 
auttavat lukijaa pysymään kärryillä. 

Kesän tunteja kerrotaan muidenkin 
näkökulmista. Se tekee romaanista mo-
nipuolisesti elämänmakuisen: erilaisten 
henkilöiden kautta hahmottuu käsitys elä-
mästä, joka ei kohtele ketään silkkihansik-
kain, ja jonka loppumiseen pitäisi jossain 
vaiheessa valmistautua. 

Hieman ärsyttävää oli romaanin hete-
ronormatiivisuus: naiset ovat ennen kaik-
kea naisia ja miehet miehiä. Sukupuolten 
välillä on merkittävä raja. Samalla niitä 
erottaa seksuaalinen jännite: Handen vai-
mo on sairaalloisen mustasukkainen, ja 
koko kurssin pitäminen esitetään rohkea-
na tekona Handelta. 

Lisäksi kurssille saapuvat naiset ovat 
Gravelin hyvin yksityiskohtaisesti tarkkai-
levan katseen kohteena. Katse löytää tie-
tystä kurssilaisesta aina uudelleen jotain 
mieltä liikuttavaa äitimäisyyttä, vaikka 
oman vaimon viisautta ei unohdetakaan 
korostaa. Tuntuu, että teos elvyttää nai-
seuden, äitiyden, uhrautuvaisuuden ja joh-
tajamiehen käytösmalleja. 

Anssi Gravelin myhäilevän pappa-

Teksti: Eveliina Laurila

Oma  
elämä  

ja arkku

Taina TeerialHon  
uuSimmaSSa romaaniSSa  

KanSanoPiSTon KurSSiSTa jää ruumiSarKun 
liSäKSi KäTeen myöS oman  

KaToavaiSuuden HyväKSyminen.

arvio
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mainen puhetyyli ja kaikkeen kohdistu-
va korrekti ystävällisyys eivät innostaneet 
minua, mutta hän on jatkanut elämäänsä 
sosiaalisessa mediassa: Anssi Gravelilla on 
Facebookissa 36 kaveria ja useampikin ti-
lapäivitys. ”Anssi on virtuaalihahmoksi ke-
hittynyt henkilö romaanista Kesän tunnit”, 
kerrotaan miehen profiilissa. Ihan hauska 
tapa mainostaa romaania.

 

TaiTavaa KerronTaa  
ja yHTeiSölliSTä  
ProblemaTiiKKaa 
Kesän tuntien vahvuuksia ovat jotunimai-
nen sujuva kerronta, elävä dialogi ja pien-
ten hetkien tallentaminen. Fokalisaatio, 
näkökulmat ja puhujat vaihtuvat taidok-
kaasti liukuen ja limittäin.

Kerronnalliset ansiot eivät yllätä, kos-
ka Taina Teerialho on tehnyt pitkän uran 

kirjoittajana. Hän on tehnyt runon, proo-
san ja näytelmien lisäksi myös asiatekste-
jä ja vetänyt kirjoittajakursseja. Tällaisen 
tuotannon ja kerronnan luulisi ansaitsevan 
enemmänkin näkyvyyttä. 

Keskiössä on sosiaalinen kanssakäymi-
nen ja sen problematiikka: miten uusien 
ihmisten kanssa tulee toimeen, miten ih-
misiä opettaisi tekemään arkun viikossa? 
Tunnelmia kiristää tietysti myös se, että 
henkilöt joutuvat vastakkain kuoleman 
kanssa. 

Yhteisöllisten ongelmien yläpuolella 
on Anssi Gravel, jonka verbaliikalle ja so-
siaalisille taidoille ei kukaan vedä vertoja. 
Gravelilla on oma maailmanselityksensä 
arkuntekokurssille: ”Mitään erikseen laske-
matta hän ajatteli, että tämä kurssi oli kuin 
koulu. Heidän oppimääränsä olivat eri tavoin 
edistyneet. Joka päivällä oli ollut oma lasku-
oppinsa, maantieteensä ja iltaisin laulu sekä 
leikki, olipa se sitten elämän tai kuoleman, 
niin päätökseensä jokainen oli työnsä saanut 
ja yöksi levolle laskeutunut.”

Teerialho kuvaa teoksessaan elämää 
pienoiskoossa yhden kesäisen kurssin ajan. 
Kesän tunneissa elämä on pienuuden lisäk-
si hieman kesken, itse tehtyä ja tekijänsä 
näköistä – ihan kuin kurssilaisten ruumis-
arkutkin. v

Taina Teerialho:  
Kesän tunnit Gravelin laskuopin mukaan 
Romaani, 218 s.
WSOY, 2010 

KeSKiöSSä  
on SoSiaalinen  
KanSSaKäyminen ja  
Sen ProblemaTiiKKa:  
miTen uuSien iHmiSTen  
KanSSa Tulee Toimeen,  
miTen iHmiSiä oPeTTaiSi  
TeKemään arKun viiKoSSa?
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Sain tehtäväksi piirtää kannet vuoden neljään teemaan siten, että ne toimi-
sivat myös sarjana. Alun perin tarkoitus oli saada ne toimimaan yhtenäi-

senä kuvana, mutta koska en ensimmäisiä kuvia tehdessäni vielä tiennyt, mitä 
tulevat teemat olisivat, oli se melko haastavaa. Tästä syystä päädyin temaat-
tisempaan lähestymistapaan. Kuvista toki näkee, että olen käsitellyt teemoja 
(Muistot, Yhteiskunta, Ääni, Tunteet) kutakuinkin samasta vinkkelistä; ajatus 
tilasta ja tarkemmin sisä- ja ulkopuolisen tilan välisestä erosta ja erottomuudes-
ta yhdistää kuvia. Yhtenäistä kuvaa niistä ei tullut, mutta ehkäpä eräänlainen 
sarjakuva kuitenkin. v

Anna Tomin tekemät kansikuvat löytyvät tämän lehden takakannesta.

 Anna Tomi

KanSiKuvaT
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Teksti: Tuija Lappalainen 
Kuvat: Lassi Kaaria / 
Kansallisteatteri

IdIootIn
arvio

Fjodor Dostojevskille eksistentialisti-
set pohdinnat olivat elämän peruskau-

raa. Moraaliin, hyvyyteen ja pahuuteen se-
kä ihmisen valintoihin perustuvia ajatuksia 
hän käsitteli useissa romaaneissaan. Janne 
Reinikaisen tulkinta Idiootista on uskol-
linen romaanin syvällisille pohdinnoille, 
mutta ylöspano on moderni ja nuoren 
tekijäryhmänsä näköinen. Tämä tulkinta 
ei ole kuivakkaa epookkia, vaan kiihkeä 
esitys, jossa ei kaihdeta hikeä, kyyneleitä, 
tulta, savua, sylkeä ja tekoverta.

Näytelmä alkaa vauhdikkaasti. Näyt-
telijäryhmän laulaessa leppoisasti katso-
jalle ikivihreää sävelmää, ruhtinas Myškin 
(Hannu-Pekka Björkman) rynnistää 
lavalle ja siirtää tunnelman toiseen ääri-
laitaan. Hänellä on paidassaan Sveitsin 
lippu, jonka keskiön risti vertautuu myö-
hemmin näytelmässä ortodoksiseen ristiin. 
Sveitsin punavalkea lippu on myös merk-
ki paikasta, josta Myškin saapuu kotiinsa 
Pietariin. Sveitsin parantoloissa Myškin 
hoidatti sairauttaan, epilepsiaa.

iHmiSyyden Peili

Venäläisten klassikoiden tapaan näytel-
mässä on monta henkilöhahmoa. On 
perhe, on yksinäisiä rikkinäisiä miehiä ja 

turmeltunut nainen, on älykköjä, on pin-
nallisia seurapiirejä, on korruptoituneita 
ja kyynisiä virkamiehiä ja on ystäviä, jotka 
pettävät ja tulevat petetyiksi. Kaiken kes-
kellä on lapsenkaltainen ruhtinas Myškin, 
joka laukoo yksinkertaiset ajatuksensa ja 
havaintonsa ihmisyydestä ja elämästä julki 
niin, että hän näyttäytyy muille henkilöille 
syvällisenä filosofina, mutta myös epäilyt-
tävänä hahmona hyväntahtoisuudessaan ja 
vilpittömyydessään. 

Myškinille huonomaineinen Nastasja 
(Minttu Mustakallio) on täynnä viatto-
muutta ja kauneutta. ”Hänen täytyy näh-
dä sinussa jotakin hyvää”, Myškin sanoo 
Nastasjaa palavasti ja tukahduttavasti ra-
kastavalle Rogožinille (Petri Manninen). 
Kuka muu kuin vilpitön ja viaton voi näh-
dä turmeltuneisuuden alla syyttömyyden ja 
pahuuden alla hyvyyden?

Hyvyys alkaa kuitenkin pian synnyttää 
pahuutta ympärillään ja henkilöhahmojen 
todelliset luonteenpiirteet alkavat paljas-
tua. Rogožin alkaa käyttäytyä aggressiivi-
sesti ja mustasukkaisesti, kun hän huomaa 
Nastasjan rakkauden Myškiniä kohtaan. 
Myös muissa ihmisissä Myškinin hyvän-
tahtoisuus alkaa herättää kateuden ja kat-
keruuden tunteita. 

Loistavasti näyttelevä Björkman tekee 

palava hyvyys
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ruhtinas Myškinistä häirikön, loputtoman 
rasittavasti höpöttävän miehen, joka on 
kuitenkin kuin lapsi. Hahmo huokuu py-
hyyttä ja viattomuutta, ja johon voi oikeas-
ti rakastua vain toinen lapsenkaltainen, 
perheestään napanuoraa irrottava kokema-
ton Aglaja (Lotta Lindroos).  Nastasjan 
rakkaus Myškiniin on platonisella taval-
la aitoa, mutta ei saa häntä irtautumaan 
kiihkeäkatseisesta Rogožinista, ja hän 
valitsee tuhoon tuomitun polun. Näytel-
mässä palava rakkaus ja kiihko on esitetty 
kaihoisan iskelmämusiikin siivittämänä ja 
kehänä, jonka rakastavaiset luovat ympä-
rilleen, mutta joka lopulta muodostuu ah-
distavaksi vankilaksi. 

elämän TarKoiTuKSen  
äärellä

Myškin pohtii kuolemanrangaistusta ja 
kuolevan ihmisen mielen kirkkautta ja 
tietoisuuden tasoa niin raivoisasti, että 
se tuntuu olevan jo pakkomielle. Hän on 
kuitenkin oivaltanut, että viimeisillä het-
killä ennen teloitustaan ihminen elää in-
tensiivisemmin kuin koskaan. Ajatus elä-
män tarkoituksesta ja pelko lähestyvästä 

kuolemasta kieppuu näytelmän hahmojen 
ympärillä ja muodostuu lopulta keskeiseksi 
kysymykseksi: miten käytän elinaikani – 
opiskeluun, rakkauteen vai kostoon?

Reinikainen on oivaltavasti hyödyntä-
nyt nykyteatterin uusia keinoja ja ne sopi-
vat hyvin klassikon tulkintaan. Valkokan-
kaalle heijastetut kasvot, elävä musiikki ja 
lauluosuudet sekä dramaattinen valaistus 
luovat kaikki merkityksiä esityksen tulkin-
nassa. En ole koskaan aikaisemmin näh-
nyt näytelmää, jossa savulla ja tulella on 
yhtä suuri vertauskuvallinen merkitys, ja 
näitä elementtejä on myös rohkeasti hyö-
dynnetty lavastuksessa. Idioottiin ne sopi-
vat, ja loimuava, räiskyvä tuli saa aikaan 
demonisia mielleyhtymiä.

Näytelmän sijoittaminen nykyaikaan 
on tietenkin kannanotto omaan aikaam-
me: jokaisena aikakautena turmeltunei-
suus tarvitsee vastavoimakseen viatto-
muutta ja pimeys valoa. Idiootissa kuten 
oikeassa elämässäkin hyvä ja paha ottavat 
mittaa toisistaan. Reinikaisen loppuun si-
joittama vertauskuva vihjaa, että hyvyys ja 
pahuus joko ovat aina olemassa meissä tai 
ne ovat elämässämme tehtyjen valintojen 
tulosta.v
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Petra Partanen

Odotus

novelli

Ovi kävi, ja mahanpohjassa nytkähti 
ikävästi. Iltavuorossa oli joskus sel-

laisia retuuttajia, että hänen oli ollut ker-
ran pakko kysyä, oliko eutanasia vihdoin 
laillistettu. Kysymys ei tietenkään ollut 
suorastaan parantanut hänen jo ennestään 
huteraa asemaansa nostolaitteen vöissä, 
maan ja taivaan välillä.

Mutta onneksi tulija oli Kristiina. Se 
tiesi, mitä oli tekemässä, ja teki sen reip-
paasti, turhia lepertelemättä. Hop, hänet 
oli nostettu vöihin, puuh, hänet laskettiin 
sängylle, ja sängynpääty nousi suristen en-
nen kuin hän ehti kuvitella tukehtuvansa.

”Onks hää hyvin? No bueno! Soitat sit 
reippaasti kelloa, jos tv alkaa tympiä ja te-
kee mieli pelata korttia tai poltella pilveä. 
Eiks je?” Koska happimaskiin nauraminen 
olisi ollut kuolemaksi, hän tyytyi hymyile-
mään. Ei tietenkään hän soittaisi, oli niillä 

kiire muutenkin, kahden suuressa laitok-
sessa.

Kristiinan mentyä hän katsoi telkka-
ria, kunnes viimeinenkin kanava sammui. 
Sitten hän katsoi chattia, kunnes ihmiset 
alkoivat palailla baareista, eikä viesteistä 
enää saanut selvää. 

Nyt se olisi tehtävä.
Henkeä alkoi ahdistaa ja sydän mou-

karoi kuin nuorella lentopalloilijalla, sillä, 
jonka hän vielä hämärästi muisti. Sormi 
vapisi hetken kaukosäätimen napilla ennen 
kuin suostui painamaan sitä. Huoneeseen 
jäi vain hänen koneellisen hengityksensä 
ääni.

Oli se kumma, ettei jo kuollut. 
Viime yönä hän oli laskenut, että hä-

nen ylläpidollaan rahoitettaisiin kokonai-
sen afrikkalaiskylän koulunkäynti. Sen 
sijaan rahat käytettiin siihen, että hän sai 
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turvallisesti siirtyä käärmeen vartaloon, la-
maantua lihas lihakselta. Kun hän kysyi, 
miksi lykätä kuolemaa kun oli jo arkussa, 
ne näyttivät kiusaantuneilta. Kiusaantu-
neilta! Kusisivat itse pulloon kaiken maa-
ilman kälyjen nähden, niin tietäisivät mitä 
sana tarkoitti.

Vielä kaksi kuukautta sitten hän oli 
pystynyt halaamaan takaisin, kun tytär oli 
päivän päätteeksi tehnyt lähtöä kotiin. Vie-
lä kolme ja puoli kuukautta sitten hän oli 
kyennyt kirjoittamaan nimensä tai ainakin 
jonkin suheron hoitosopimukseen, mutta 
nyt vaimo joutui pitelemään kynää hänen 
veltossa kädessään ja painimaan suttuisen 
äksän testamenttiin, jossa kellekään ei 
jäänyt mitään. Puoli vuotta sitten hän oli 
ollut vielä kotona ja rullannut itse itsensä 
huoneesta toiseen. Nyt se tuntui melkein 
yhtä kaukaiselta kuin ponnistus verkolle.

Oli noloa, ettei jo kuollut.
Hänelle ja hänen kaikkien sairasvuo-

teidensa äärellä päivystäneille sukulaisille 
oli luvattu jo kaksi vuotta sitten, että kyse 
olisi korkeintaan kuukausista. Vähän sa-
maan tapaan kuin kolme vuotta sitten oli 
luvattu, ettei hänen lihasheikkoutensa ol-
lut vaarallista – joiko hän kenties liikaa vai 
liikkuiko liian vähän?

Sitten hän oli jumpannut ja jumpan-
nut – johan oli perkele jos ei kunto pian 
kohoaisi! – ja tullut päivä päivältä heikom-
maksi.

Päivänä, jona irvokas yritys oli vih-
doin saanut päätöksensä, ja hänelle oli 
loputtomien voimaharjoitteiden sijaan 
luvattu pikaista kuolemaa, hän oli ensi 
kerran elämässään rukoillut. Nyt hän ka-
tui: niin tyypillistä jumalaa – jota ei siis 
ollut – ottaa hänet näin kirjaimellisesti, 
oikein kiduttaa heikkona hetkenä tehdyllä 
vetoomuksella. Jos saattokotipastori olisi 
vielä suostunut käymään hänen luonaan, 
hän olisi mielellään kysynyt siltä, mitä 
pelleilyä oli luoda niin vähän homoja, 
että maailma hukkuisi ihmisiin, ja miksi 
antaa ihmiselle vapaa tahto ja sitten ran-
gaista sitä sen panemisesta täytäntöön. 
Ymmärsiköhän se uskovansa tulvien ja 
ukkosen kivikautisiin selityksiin? Uskoi-
si mieluummin Esko Valtaojaan, siinä oli 
mies paikallaan.

Joskus hän ajatteli, että olisi ollut pa-

rempi olla oikeassa kaikki nämä vuodet. 
Tulisi tuliset paikat, jos hänen jumalan-
pilkalle omistettua elämäänsä päästäisiin 
repostelemaan taivaan porteilla.

Aamuyöstä hän vihdoin nukahti ja näki 
unta, miten Hurun Laukko halkoi usvaista 
ravirataa kosteat lautaset värähdellen. Sit-
ten hän oli savotassa isän kanssa, ja kun 
isä kaatui, ääntäkään ei kuulunut. Hän 
heräsi hätkähtäen ja yritti repiä maskin 
kasvoiltaan ennen kuin muisti, etteivät 
sen kummemmin kädet kuin keuhkotkaan 
liikkuneet omin avuin.

Hän ponnisteli päästäkseen samaan 
rytmiin koneen kanssa, ja ajatteli isälle 
pystyttämäänsä muistomerkkiä Portti-
vaaran laella. Isä oli jäänyt marjamättääl-
le, tullut maaksi jo ennen kuin laskettiin 
maan poveen. Hän itse oli käynyt ulkona 
viimeksi kesäkuussa, samoillut metsissä 
vuosia sitten. 

Hän muisti viimeisen marjastuksensa 
– usva oli ryöminyt aamuisen karpalosuon 
yllä, ja metsän hiljaisuutta oli halkonut 
vain kurkien urpatus ja tytön ähinä sen 
yrittäessä puhallella hanskojensa kauluk-
sesta. Siihen, juuri siihen, olisi ollut hyvä 
kaatua.

Aurinko syttyi ikkunan takana hitaasti 
lasiruutuihin ja ohi ajavien metrojen kiiltä-
viin kylkiin. Auringonnoususta oli tänään-
kin hiukan vähemmän aikaa aamupartion 
saapumiseen, hiukan vähemmän aikaa sii-
hen, että vaimo tulisi viinereineen ja Veik-
kaajineen, ja huone alkaisi taas tuoksua 
hiukan vähemmän sairaalalta ja hiukan 
enemmän kodilta.

Kun aamuvuoro sitten lopulta tuli 
kampeamaan häntä vessaan, hän kehotti 
niitäkin veikkaamaan Hurun Laukkoa. Ei 
sillä että hän olisi uniinsa uskonut, unet 
pikemminkin uskoivat peliuutisia, mutta 
kyllä siinä oli hyvä hevonen, oikein tam-
madivisioonan kruununjalokivi. Ne lupa-
sivat auliisti, että jos koskaan hurahtaisivat 
totoamaan, Huru pantaisiin varmasti var-
maksi joka lähtöön. Hän kehotti rienaajia 
ystävällisesti poistumaan, ja ne menivät 
nauraen. Vaimo tuli samalla ovenavauk-
sella.

Maan vetovoima hellitti hetkeksi. Ei ol-
lut tullut kuolema tänäkään yönä, ja seu-
raavaan oli vielä päivä aikaa. v
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Olen lähdössä pitkälle matkalle ja mie-
tin kivenkovaan, miten saan rinkkaa-

ni mahdutettua kirjallisuudenopiskelijan 
tärkeimmät asiat: matkalla luettavat ro-
maanit. Sehän on kiistaton tosiasia, että 
matkustelu avartaa mielen, ja laajentaa tie-
toisuutta ja vastaanottokykyä kaiken maa-
ilman uusille asioille. Päätän siis hyödyn-
tää tätä ja ottaa mukaan ne kirjat, jotka 
ovat jääneet kesken, koska en ole ehtinyt 
niitä työkiireiltäni lukea, tai olen lukenut 
viestinnän diskurssiivisuutta käsittelevään 
tenttiin, olen riutunut sydänsuruissa ja 
halannut Södergraniani, tai kirja on ollut 
tylsääkin tylsempi, ja se pölyttyy nyt hyl-
lyssäni.

Seison kirjahyllyni edessä ja teen tark-
kaa tieteellistä karsintaa kirjoista, jotka 
hyväksyn mukaan. Rinkka on jo piukeana, 
joten mukaan mahtuu vain ja ainoastaan 
pokkarit, jotka joustavat materiaalinsa 
puolesta. Ah, niitäpä löytyykin heti pino. 

Runoteokset ovat ohuita ja lähes jokainen 
pehmeäkantinen, mutta haluanko pit-
kään odotetun lomani aikana synkistellä 
ja itkeskellä lukiessani Saima Harmajan 
kaipuusta riutuvia runoja. En. Puhumat-
takaan siitä, että matkakumppanini alkaa 
epäillä mieleni tasapainoa ja hänenkin lo-
mansa menee pilalle. Ei, ei Harmajaa, ei 
Södergrania. 

Matkakirjallisuuden on siis oltava ke-
peää, mutta saa olla ylevää. Jo aiemmin 
olin karsinut venäläiset klassikot: Sodat 
ja rauhat, Anna Kareninat ja muut, kos-
ka lomakirjallisuudelle on olemassa myös 
painorajoitukset. Enkä sortuisi täysin viih-
teelliseen hömppään ja olen jo bridgetjone-
sini lukenut hei aikoja sitten. 

Miten olisi matkateema? Voisin samal-
la saada vinkkejä kuinka kuuluisat kirjai-
lijat ovat kypsyneet matkansa aikana ja 
kasvaneet paremmiksi ihmisiksi ja palattu-
aan kirjoittavat läpimurtoteoksensa. Jack 

Tuija Lappalainen

Kolumni

Matkakirjallisuuden  
ylistys
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Kerouacin Matkalla on ”The Klassikko” 
ja senkin lukeminen on jäänyt aikoinaan 
kesken. Mutta, ehkä sen kokemusten in-
noittamana tajuntani laajenee liikaakin. 
Vaarallista. 

Entäs tieteellisempi näkökulma? Olen 
sentään matkaamassa pitkän matkan len-
tokoneella ja hiilijalanjälkeni jättää pysy-
vämmän jäljen ilmakehään kuin jalanjälke-
ni Tyynenmeren rantahiekkaan. Darwin, 
Lajien synty? Ei, se on kovakantinen. Iso-
mäki? Sarasvati oli huikea, mutta menee-
kö liiaksi dekkariosastolle. Lopulta löydän 
sen. Atwoodin Onyx ja Crake. Bingo. Kel-
lastuneet lehdet kielivät jo pitkästä odotus-
ajasta hyllyssäni. Tämän jälkeen olen viisas 
kuin geenitutkija ja Atwood on yksi lempi-
kirjailijoistani. 

Sullon pokkarin riemuissani kassiin. 
Tilaa on vielä. Tarvitsen toisenkin romaa-
nin, sillä tuonhan hotkaisen jo pitkien len-
tojen aikana. 

Matkallani luen yhden romaanin, jon-
ka ostin nopeasti nimen ja silkan tunteen 
perusteella lentokentältä. Sen nimi oli 
Omaa tietä etsimässä. Se ei ole maail-
mankirjallisuuden klassikkoteoksia, se 
raivostutti ja se nauratti minua ja ystävää-
ni. Luimme sitä jopa yhdessä hänen vielä 
huonomman viihderomaaninsa kanssa. 
Se oli täydellinen matkakirja. Luettuani 
sen, laitoin pokkarin australialaisen hos-
tellin kirjahyllyyn, ja toivon, että joku 
muu saa siitä täydellisen matkakumppa-
nin. Margaret Atwood ansaitsee paikan 
kirjahyllystäni. v

Kuva: Katariina Vuori
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suljettujen ovien edessä

pimeä verhoaa maan

harmoniset yläsävelsarjat

ja katse ainoastaan

katulamput leimahtavat

nouset kuin Fanny Elssler

varpaillasi leijut

- kuin ihana, ihana Elssler

Piatta Rulja

runoja
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Naapurilta varastettiin polkupyörä

ei se kallis ollut

sellainen vanha ja ihan tavallinen

mutta että varastettiin

Nyt joku pyöräilee sillä Hesperian puistoon

moikkaa tovereita

hämmästelee kun on niin aurinkoista

kuinka tölkki sihahtaa

Ehkä se kieppuu auringonnousuun

kostealla nurmikolla liukastelee

nauraa kukkahameille ja unohtaa pyörän

sammahtaa onnellisena Hietsuun

Naapurilta varastettiin polkupyörä

sellainen ihan tavallinen

nyt naapuri istuu mun ikkunalaudalla

tsiigailee, on niin aurinkoista 
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Erakkomainen vetäytyminen    seksuaalinen taantuminen        empatian näivettyminen
           tunteiden katoaminen

Pelkään
en löydä sinua enää näillähermoratojen päätepysäkeillä.Olen painanut sydämeenitärkeitä tarinoita

elämä muotoileeja viimeistelee nelupaani kysymättä.
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Erakkomainen vetäytyminen    seksuaalinen taantuminen        empatian näivettyminen
           tunteiden katoaminen

Pelkään
en löydä sinua enää näillähermoratojen päätepysäkeillä.Olen painanut sydämeenitärkeitä tarinoita

elämä muotoileeja viimeistelee nelupaani kysymättä.

Kun olin pieni

tai ainakin pienempi kuin nyt

kiipesimme sorakuopan reunalle

ja rakensimme kivimuurin

Korkealta näki koko kylän

Kuva: Katariina Vuori
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Paavo Manninen

PrOfessOri  
etsii  

muutOsta

Satu

Professori olisi jo halunnut nähdä täysikasvuisen suruvaipan. 
”Muutoksen on tapahduttava”, hän puhui katsellessaan per-

hostoukan koteloa, ”mutta minä en halua tietää, miten se tapah-
tuu. Sen vuoksi lähden niityille ja kun näen suruvaipan, yritän 
olla ajattelematta mitään. Hyvästi, perhostoukan siili-kotelo!” Ja 
professori heitti kotelon pihalampeensa ja lähti niityille.

Niityillä puhalsi lempeä tuuli, ja ruohon tuoksu valtasi professorin. 
Mutta silloin lammaspaimen näki hänet käyskentelemässä vaivih-

kaa rinteillä ja riensi kysymään häneltä:
      ”Etsitkö jotakin?”
      Professori tarkasteli lammaspaimenta pitkään, ja niin hän ha-

vaitsi hänet kelpo mieheksi.  
      ”Kun päätin lähteä näille taika-niityille”, professori sanoi, ”tulin 

etsimään suruvaippaa, mutta nyt kun olen ollut täällä jo miltei koko 
päivän – miten suloisesti aika hidastuukaan, vihdoin minäkin ymmär-
rän lampaita! – minusta tuntuu siltä kuin etsisinkin muutosta.”

      ”Entä luuletko löytäväsi muutoksen näiltä viheriöiltä?” kysyi 
viisas lammaspaimen.
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      ”Terve, professori.”
      ”Mutta… kuinka sinä minut voit tuntea?”
      ”Kyllähän sinut tuntee.”
      ”Mutta kuinka? Kerro se minulle.”
      ”Tulosi niityille sen minulle paljasti.”
Ja professori hymyili niin kuin hymyilee prinsessa, jonka kauneutta 

kerjäläispoika kehuu. Mutta laiskottelija oli ärtynyt, koska hänet oli 
herätetty, ja kysyi:

      ”Etsitkö täältä jotakin?”
      ”Älä, älä sinäkin sitä kysy, laiskottelija. Sen sijaan anna minun  

 kysyä sinulta: mitä sinä etsit?” 
      ”Etsin?”
      ”Niin, mitä sinä etsit?”
Laiskottelija imeskeli heinää ja katseli miettiväisensä poutaiselle  

taivaalle. ”Etsiä?”
      ”Niin juuri!” 
      ”Mitä se on?”
      ”Mutta sitähän sinä juuri itse kysyit minulta!”
      ”Ikään kuin minun tulisi tietää vastaukset omiin kysymyksiini.  

 Sinultahan minä sitä kysyin; lienetkö professori lainkaan!”

 ”En ole vielä halunnut esittää itselleni tuota kysymystä, sillä jos niin tekisin, ei mikään 
olisi enää sattumanvaraista.” Niin professori karkotti luotaan lammaspaimenen ja juoksi 
kohti niittyjen pohjoisosia mutisten itsekseen: ”En voi koskaan löytää muutosta, ellei minun 
anneta olla rauhassa; ellei minun anneta olla ajattelematta.”

 
 

Professoria vastaan käveli kaksi lammasta, joille hän antoi toiseksi viimeisimmän eväs-
leipänsä. Niin lampaat kiintyivät professoriin ja seurasivat häntä niittyjen pohjoisosiin. 

Siellä hän tapasi omenapuun alta, polvet koukussa ja lippalakki silmillään loikoilevan lais-
kottelijan. 

      ”Kas, laiskottelija, hei vain”, professori jäi puhumaan, vaikka olisikin halunnut jatkaa 
matkaansa pohjoisemmaksi, sillä hänellä oli aina kiire. Laiskottelija ei edes kuullut professo-
ria, jolla oli sentään luja ja syvä ääni. ”Laiskottelija, sinua puhutellaan!” Laiskottelija koetti 
nostaa päätään hitaasti vieraan puoleen, mutta aina vain lippalakki peitti hänen silmänsä. 
Professori oli jo parahtamaisillaan jotakin, kun laiskottelija lopulta otti sulavin kädenliikkein 
lakin päästään: 
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Ja koska laiskottelija oli loukannut professoria, tämä kiiruhti niittyjen itäisiin osiin, yhä 
kaksi lammasta kintereillään. Mutta katso: juostessaan aivan liian lujaa professori ei 

huomannut kumpareen takana laiduntavaa lammasta; ja professori kompastui lampaa-
seen, joka satutti jalkansa. Kaksi muuta lammasta päästivät hätääntyneen määkäisyn. 
Niin professorin sydän särkyi; ja hän antoi viimeisen eväsleipänsä loukkaantuneelle lam-
paalle ja komensi toista lammasta: ”Jää pitämään toipilaalle seuraa”, sillä taika-niityillä 
hän oli oppinut puhumaan lampaiden kieltä. 

      Mutta toinen lammas seurasi yhä professoria, ja niin he – lakattuaan juoksemasta 
– kävivät seuraavanlaisen keskustelun:

      ”Kuule, lammas. Matkamme aikana olen halunnut kysyä sinulta erästä seikkaa, 
mutta laiskottelija saikin minut toisiin ajatuksiin, niin että nyt minusta tuntuu siltä kuin 
kysymykseni sinulle olisi todella lapsellinen.”

      ”Ei näillä niityillä mikään ole lapsellista, enkä lakkaa kiittämästä sinua siitä että 
annoit minulle, poloiselle lampaalle, niin suussa sulavan leivän, vaikka mitä sanoisit.”

      ”Ehkä minä siis kysyn, lammas?”
      ”Kysy vain, professori.”
      ”Lupaatko kuitenkin, ettet kysymyksen kuultuasi säntää tiehesi? Sillä siinä tapa-

uksessa jäisin niityille aivan yksin, nyt kun ystäväsikin on jäänyt huolehtimaan lampaas-
ta, jonka vauhdin hurmassani vahingossa teloin.”        

      ”Heh, se olisikin aikamoinen kysymys sellainen, joka olisi kuin potku pyllyyn!’”    
      Niin professori kysyi:
      ”Mitä sinä etsit, lammas?”

Mutta sen kuultuaan lammas säntäsi tiehensä. Jo pian professori näki, että lammas oli 
juossut korkealle kukkulalle, kahden muun lampaan seuraan; niistä toinen nilkutti 

mutta näytti muuten olevan hyvässä kunnossa. Professori ei epäillyt hetkeäkään, että nä-
mä olivat juuri ne kolme lammasta, jotka hän oli tänä ihmeellisenä päivänä kohdannut. 
Hän yritti huutaa niille anteeksipyyntönsä, mutta tuulenpuhuri sieppasi hänen sanansa 
ja lampaat katosivat näkymättömiin kukkulan toiselle puolelle. Professori vaipui suruun, 
sillä hänestä oli hetkittäin todella tuntunut siltä – varsinkin silloin kun molemmat lam-
paat olivat seuranneet häntä – kuin hän olisi ollut lammaspaimen. 

”Lepään hiukan, niin toivottavasti jaksan sitten vielä ilman lampaitakin.” Ja professori 
pani pitkäkseen puun juurelle, nosti polvensa koukkuun ja peitti silmänsä lippalakillaan, 
sillä vaikka viheriöillä olikin lähenevän illan tuntua, niin aurinko paistoi yhä kirkkaasti. 
”Aurinko – se harvoin pettää”, professori ehti vielä ajatella, ennen kuin vaipui unen ja 
valveen rajamaille. 

Mutta silloin hänet havahdutti epämiellyttävä ääni:
      ”Kas, laiskottelija, hei vain!” 
Hetken professori luuli näkevänsä unta eikä olisi halunnut liikahtaakaan. Mutta tun-

keilija ei mennyt halpaan, ja niin professorin oli herättävä.   
      ”Miksi haukut minua?”
      ”En tullut haukkuakseni sinua; olisin vain halunnut tietää, voinko auttaa sinua.”
      ”Minä en kaipaa apuasi!”
      ”Oletko muka jo löytänyt etsimäsi?”
      ”En etsi enää mitään.”
      ”Kyllä etsit.”
      ”Kuinka sinä voit sen tietää?”
      ”Kyllähän sen tietää.”
      ”Mutta kuinka? Kerro se minulle.”
      ”Asettumisesi omenapuun alle sen minulle paljasti.”   
Niin professori nousi ja tarjosi ohikulkijalle vapautuneen sijan omenapuun alta. ”Enää 

en aio itseäni kaiken maailman laiskottelijoille paljastaa”, hän jupisi itsekseen juostessaan 
kohti niittyjen eteläosia.       
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Mutta katso: siellä, kukkien yllä, jo puner-
tavan taivaan alla lenteli niin paljon suru-

vaippoja, että yksi niistä laskeutui professorin 
kämmenelle, sitten toinen, kolmas; lopulta pro-
fessorin lippalakille asettui kymmeniä toinen 
toistaan kauniimpia suruvaippoja, aivan kuin 
ne olisivat koko ajan odottaneetkin löytäjäänsä. 
 
 
Ja silloin palasivat lampaatkin. Professori ratsasti 
niillä takaisin kotiin, yhä yltä päältä perhosissa, ja 
päätti pelastaa lammesta perhostoukan kotelon, jon-
ka hän aikoinaan oli hylännyt. Niin hän teki, ja hän 
kasvatti kotelosta täysikasvuisen suruvaipan iloksi 
itselleen ja seuraksi muille, jotka jo lentelivät hänen 
työhuoneessaan. v 






