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P ian huipussaan oleva valon määrä tuntuu 
ruokkivan ääripäitä, jotka eivät elä talven 

pimeydestä. Valo vetää mielen ylös, toisaalta 
myös itsemurhatilastoissa on piikki – ihmisiä 
ympäröivä kasvun karnevaali voi tuottaa rajun 
kontrastin synkälle olotilalle. Loppukeväästä 
kaikki liikkuu, elää, kasvaa, jyllää ja vinksahtaa 
kohti keskikesän huippua mentäessä. 

 Joskus ei tiedä missä valo loppuu ja asia 
alkaa. Kuten Reeta Holopainen kirjoittaa 
(s. 8), valo on ikiaikainen, usein rakkauden 
kuvauksissa käytetty sanattomuuden, häi-
käistymisen symboli. Yhtälailla vaikeita ja 
kompleksisia asioita voisi verrata voimak-
kaaseen valoon. Asioita, jotka häikäisevät, 
on vaikea nähdä, eli jäsentää. Ne pakenevat 
helposti, niistä ei saa kiinni, ne saattavat 
kirveltää. Ajattelen häikäisyn tärkeän asian 
merkiksi. Tätä osastoa edustaa esimerkiksi 
tämän numeron Lukukokemus (s. 24). Siinä 
Telma Halme pohtii yhteiskunnan sekä 
taiteen tapoja puhua seksuaalisesta väki-
vallasta, luoda siitä valitsemiaan kuvia, eri-
laisia totuuksia. Mitkä ovat lukijan oikeudet 
ja velvollisuudet?

Pitelemääsi tai klikkailemaasi Käkriäiseen 
on koottu asia-, pohdinta-, proosa- ja lyriik-
katekstejä moneen lähtöön. Ne sekä tuotta-
vat valoa itsessään että muuntavat sanoiksi 
monenlaisia teemoja, asettavat ne näkyville 
päivänvaloon.

Hämärästä häikäisyyn

PÄÄKIRJOITUS
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S ilmäluomillani väreilee. Raotan niitä, 
häikäistyn, suljen taas, avaan jälleen 
varovasti. Vähitellen kohtaan unteni 

keskeyttäjän, joka tulvii valkoisten verhojen 
läpi huoneeseen, läikkyy seinissä ja kasvoillani. 
Vilkaisen kelloa ja hymähdän: 6.15, ja minä, 
aamuvirkkuuden antikuva, jo tietoisuuden 
ensimmäisessä kerroksessa. Tätä tämä teettää, 
tämä yksi Pohjolamme ihmeistä − kesää kohti 
kasvava kirkkaus, joka viimein juhannuksena 
ottaa vuorokauden kokonaan.

Me roudan maahan syntyneet tunnemme 
marraskuun ja kehon jokaiseen kolkkaan tun-
kevan kaamoksen, mutta niin me tunnemme 

valonkin. Ihmisten välisessä vuorovaikutukses-
sa kontrastien alleviivaaminen johtaa harvoin 
hedelmällisiin lopputuloksiin, mutta vuoden-
kierrossa se ohjaa kiitollisuuteen. Kun on jou-
lukuussa rämpinyt aamulla arkeen sakean 
pimeysvaipan keskellä ja illansuussa suun-
nistanut kotiin samassa pimeydessä haroen, 
yhä läpinäkyvämmiksi käyvät toukokuun illat 
tuntuvat suurelta armolta. Askel nousee ke-
veästi, päässä kaikuvat maisemasta nouseva 
linnun lirkutus ja valon vuodenaikaa ylistävä 
suomirock. Neiti Kevät, täällä sinä taas olet. 

Ilmastonmuutos, kapitalismin kiusalli-
nen kylkiäinen, on viime vuosina sekoittanut 

TEKSTI: REETA HOLOPAINEN
KUVAT: RASMUS MÄKELÄ

Valoa mielessä
ja kielessä

Valo on paitsi pohjoisten 

öiden kirkastaja, myös 

vahva kielikuva, joka 

lainehtii vuosituhansien 

takaa kielestä yli.

KOKEMUS
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vuodenaikojen rajoja yhä hämmentävämmin. 
Valoisasti voi kuitenkin ajatella, että ihminen 
pystyy toistaiseksi toiminnallaan sabotoi-
maan vain rajattua aluetta ympärillään, ts. 
omaa planeettaansa. Kevät saattaa vaatia 
toppatakkeja ja assosioitua välillä hyytävän 
viimansa puolesta keskitalveen, mutta valoa 
vuotaa maisemaan silti, vaikka räntäsateen-
kin keskellä. Valo on ihmistä suurempi, ava-
ruuden tytär.

Häikäisee hiljaiseksi

Valon tuntevat paitsi kultaiseksi värjäyty-
vät koivunrungot illassa myös suomalaisen 
kulttuurin kannattelijat, kirjailijat ja taiteili-
jat, joille valo on aina ollut sekä kuvauksen 
kohde että monikäyttöinen symboli. Valo 
on kuitenkin konstikas kaapattava, sillä se 
tuntuu karttavan käsitteiksi tai kuviksi asettu-
mista. 1800-luvun Suomen monitoimija, muun 
muassa kirjailijana ja sanomalehtimiehenä 
ansioitunut Zacharias Topelius (1818−1898), 
pohtii oppikirjaklassikossaan Maamme 
 kirjassa (Boken om Vårt Land, 1875, suom. 
1876) valon ja taiteen kompleksista suhdetta 
erityisesti pohjoisen kesäyön valon kannalta:

”Maalarit ovat koettaneet tauluille kuvata 
ihanimpia valoja. He ovat kuvanneet aurin-
gon ja kuun kaikkiin asemiin taivaalla, mutta 
kukaan ei ole vielä voinut kankaalle kuvata 
pohjolan kesäyön ihmeellistä kirkkautta. [− −]”

Kielikuvallisessa merkityksessä sana valo 
asettuukin usein juuri kuvaamattoman pai-
kalle, symboloimaan jotakin sellaista, johon 
sanojen symbolivoima ei tosiasiassa riitä. 
Tämä havainnollistuu hyvin Tomi Kontion 
vuonna 2011 julkaistussa runoteoksessa Ilman 
nimeä olisit valoa, joka jo nimensä puolesta 
osoittaa kielen ohueen kuoreen ja jonnekin 

kirkkaaseen sen taakse. Kun kieli ja sanat rii-
sutaan, jää valo, ne pakottamattomat äärivii-
vat, jossa olevan olemus hohtaa. Kielikuvana 
valo laajenee kesäisistä linnunlaulu-aamuista 
ja juhannusöistä ja asettuu jonnekin rajatto-
maan, hiljaisuuden alueelle.

Valo kielikuvana ei toki nouse vain pohjoi-
sen taivaan tiloista, vaan havisee vuosituhan-
tista merkityshistoriaa ja maailmanlaajuisia 
elämänkatsomuksia. Länsimaisen kirjallisuu-
den suurimmassa intertekstissä Raamatussa 
valo yhdistyy monella tavalla pyhään ja juma-
luuteen: esimerkiksi Johanneksen evanke-
liumissa Jeesus nimeää itsensä ”maailman 
valoksi” ja pimeydestä johdattajaksi. Itä-
Aasiasta nousseessa buddhalaisuudessa 
valaistuminen taas on keskeinen termi, jolla 
luonnehditaan mielen korkeinta mahdollista 
vapautta eli nirvanaa, syvää rauhaa ja onnea. 
Valoon kytkeytyy kulttuurihistoriallisesti isoja 
ilmiöitä, suuruudessaan selittämättömiä, 
joten ei ole ihme, että valo kielessä osoittaa 
usein jonnekin sanojen rajoja ylemmäs.

Rintalastan alla aurinkolahtia

Kuten kevätaamuissani myöskään henkilö-
kohtaisessa kirjoittamisessani en osaa väistää 
valoa, vaan se tunkee paperille varsinkin kaik-
keen vähänkään tunnepitoiseen tekstiini. ”Se 
oli valoa koko ilta”, näpytän päiväkirjatiedos-
tooni, kun olen viettänyt verrattoman perjan-
tain hyvän ystäväni kanssa suuria keskusteluja 
kuplien ja karaokebaarissa kiekuen. ”Kuullat 
ihmeellistä valoa”, söherrän yksityiseen apost-
rofiin, jonka ajattelen minua ihastuttavalle 
ihmiselle. ”Sisälle nousee aurinkoaaltoja”, ob-
servoin muistikirjaani, kun etäisen kauden 
jälkeen saan läheisen ja tärkeän ihmisen taas 
lähelleni. Valoisa kieleni on melkein aina 

tavalla tai toisella palautettavissa Sinään, tai 
pikemminkin Siniin, kaikkiin niihin tämän 
maailman Sinä-ihmisiin, jotka hohkavat ihoni 
läpi ja hymyksi kasvoille.

Yksi valon keskeinen kuvallinen ulot tu vuus 
onkin kokemukseni mukaan varsin klassinen, 
rakkauden tunteen heijastaminen. Samaa 
mieltä taitaa olla myös herra Topelius, joka 
lopulta löytää kuin löytääkin muutaman ana-
logian kesäyön loputtomalle kirkkaudelle:

”Minä etsin muita kuvia elämästä verra-

takseni tähän, vaan en löydä yhtäkään, jota 
voisin asettaa tämän kirkastetun yön rinnalle, 
paitsi illan hohdetta ehkä semmoisen aution 
huoneen akkunoissa, joissa rakkaita ystäviä 
on muinoin asunut, tahi rakastavien silmien 
välkettä, kun ne sanomattoman lemmen kyy-
neleissä katsovat meihin.”

Vähän pateettista, mutta niin on valokin.

”Erotiikalle ei ole omaa sanastoa, se rakentuu usein hyvin 

pienistä elementeistä: odotus, kaipaus, katse,  iho.”

KOKEMUS

Maamme kirjan sitaatit on otettu suomen-
noksen toisesta painoksesta (1878).
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K irjailija Sinikka Vuola on toimittanut 
WSOY:lle eroottisen nykyrunouden 
antologian Olet täyttänyt ruumiini 

tulella. Siinä ääneen pääsee 107 elävää suo-
malaista runoilijaa 29:ltä eri kustantamolta. 
Idea sai alkunsa vuonna 2014, kun WSOY:n 

kustannuspäällikkö Anna-Riikka Carlson 
pyysi Vuolaa varsin lyhyellä varoitusajalla 
keikalle esittämään suomalaista eroottista 
nykyrunoutta. Carlson innostui Vuolan valitse-
mista runoista, ja pian jo ideoitiin antologiaa. 
Sitä varten Vuola kävi läpi kaikki 2000-luvulla 

 Luontoaiheita, kasveja, kukkia, kehon osia,  

 usein vatsa, kieli, suu, lantio. Verbejä  

 kuten luiskahtaa, imeä, pulputa, kahlata, 

 ja nesteitä, hikeä, verta, siemennestettä, 

 ja kaipuuta, odotusta, puutetta. 

 Jatkuvasti sänky tai vuode. Usein minä, 

 sinä ja vuode, sen enempää ei tarvita. 

TEKSTI: LYDIA LEHTOLA
KUVAT: JASPER KAARNA

Kaipuun ja halun
monet äänet

<3
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 ”Runo poikkeaa muista sanataiteen la-
jeista siinä, että vähintään yhtä tärkeää kuin 
kirjoitetut rivit on se valkoinen siinä rivien vä-
leissä ja ympärillä, se ei ole mikään passiivinen 
tausta vaan se on osa runoa.”

Erotiikka menee helposti ironian tai huu-
morin puolelle, jos sitä tarkoituksella yritetään 
hakea. Siksi runoilija ei usein tiedosta käyttä-
vänsä eroottisia sävyjä.

”Harva ajattelee, että ’minä olen kirjoitta-
nut eroottisia runoja’. Kun esikoiskokoelmani 
Orkesteri jota emme kuule oli HS:n kirjallisuus-
palkintoehdokkaana, palkintotilaisuudessa 
mainittiin sen kohdalla eroottisuus, ja ajat-
telin että ’no ei’. Antologiaprojekti kiinnosti 
runoilijoita, mutta monet eivät olleet varmoja, 
onko heillä eroottisia runoja. Sitten näytin 
runoilijoille heidän runojaan, joita olin poimi-
nut ehdokkaiksi antologiaan, keskustelimme 
niistä, ja olimme samaa mieltä, että ne olivat 
eroottisia runoja.”

Tätä haastattelua tehdessä keskustelim-
me muutamista antologian runoista Vuolan 
kanssa. Pohdimme niiden eroottisuutta, 
kenties etsimme niistä erotiikan polttopistettä. 
Seuraava runo on Vuolan esikoiskokoelmas-
ta, ja se sisältyy myös antologiaan. Omista 
runoistaan Vuola ei itse valinnut niitä, jotka 
otettiin antologiaan, vaan valinnan tekivät 
kustannustoimittajat.

”Jos runo on romanttinen rakkausruno, siinä on 

jotain eroottista. Eroottinen häivähdys tulee runoon 

usein, vaikkei tekijä olisi sitä ajatellut.”
suomeksi julkaistut itsenäiset runokokoelmat. 
Rajaus 2000-lukuun ja eläviin runoilijoihin 
tuntui hyvältä.

”Eino Leino on hieno runoilija, mutta hän 
on jo ollut aika monessa antologiassa”, Vuola 
naurahtaa.

Syntyi teos, joka on paljon muutakin kuin 
näkymä eroottiseen runouteen: se on läpi-
leikkaus koko 2000-luvun suomenkielisestä 
runoudesta. Vaikka Vuola tunsikin kotimai-
sen runouden kentän jo hyvin ryhtyessään 
luku-urakkaansa, hän hämmästyi silti aineis-
ton runsaudesta ja monimuotoisuudesta. 
Antologiassa nousevat esiin niin tunnetut 
kuin tuntemattomammatkin nimet, ja siinä 
kuuluvat kaikenikäisten runoilijoiden äänet.

”Laajempi toive on, että tämän koko elman 
kautta jokainen lukija löytäisi uusia, itseään 
kiinnostavia runoilijoita”, Vuola esittää.

”Olet täyttänyt ruumiini tulella” on säe J.K. 
Ihalaisen runosta, joka on myös antologi-
an ensimmäinen runo. Toimituskunta, johon 
Vuolan ja Carlsonin lisäksi kuului Mikko 
Rouhiainen, kävi kokoelmaan valittavista 
runoista innokasta keskustelua palavereissa, 
mutta antologiaan päätyneistä runoista kaikki 
olivat melko yksimielisiä. Niissä korostuvat 
subjektiivisuus ja tunnelataus.

Mitä sitten on 2000-luvun kotimaisen ru-
nouden erotiikka?

”Se on täällä kansien välissä. Erotiikalle ei 
ole omaa sanastoa, se rakentuu usein hyvin pie-
nistä elementeistä: odotus, kaipaus, katse,  iho.”

Erotiikka on laajaa ja monimuotoista, sillä 
on monet kasvot ja se saa monenlaisia muotoja. 
Kun noustaan arkitason yläpuolelle, kohti ais-
tillisuutta ja läsnäoloa, syntyy erotiikkaa.

”Se on voimakasta fysiikkaa, jossittelun 
tasolta liu’utaan oikeilla kytköksillä nopeasti 
erotiikkaan”, Vuola tiivistää.

Eroottinen aines on usein rivien väleissä.

 
”Tämä liittyy runosarjaan, jonka tein esikois-
teokseeni. Siinä oli vahva lintumainen naishah-
mo ja tietynlainen puhuttelutekniikka, minän 
ja sinän välinen jännite. Tässä runossa koroste-
taan vapautta ja itsemääräämisoikeutta, kaikki 
tapahtuu kuin luonnonvoima. Halusin näyttää, 
että tämä on historiassa toistuva tapahtuma, 
viedä sen pois liian yksityisestä kokemuksesta. 
Usein erotiikassa x menee y:n sisään, mutta 
tässä menemmekin toistemme sisään.”

Erotiikan koko kirjo

Kokoelmassa on paljon myös rakkausrunois-
ta tuttua kaipauksen poetiikkaa, apostrofeja, 
eroottista ikävää. Mikä sitten erottaa rakkaus-
runon ja eroottisen runon, jos mikään?

”Jos runo on romanttinen rakkausruno, 
siinä on jotain eroottista. Eroottinen häiväh-
dys tulee runoon usein, vaikkei tekijä olisi sitä 
ajatellut. Usein on sinä, jota puhutellaan, jota 
kohti käännytään, jota kaivataan.”

Eroottinen jännite tai vire on siis pohjim-
miltaan juuri se tekijä, josta ylipäänsä tunnis-
tamme romanttisen rakkausrunon.

 
”Tämä on kaunis ja surullinen. Se kutistuu 
loppua kohti niin, että menee ihan pakahdut-
tavaksi”, Vuola pohtii.

Konditionaalin käyttö ilmaisee toteutuma-
tonta tilannetta, jonka puhuja olisi toivonut to-
teutuvan. Runo päättyy elliptiseen lauseeseen 
josta puuttuu sanoja, ja viimeinen sana on 
omalla rivillään; vain lyyhistynyt toive jostain, 
mitä ei tapahtunut.

Vuola kertoo, että erotiikan kirjoa haluttiin 

Kesäkuussa tuoksuisit pihlajalle
ja heinäkuussa timoteille, ajattelen
että elokuussa vielä kukkisi mesiangervo ja 

virmajuuri,
että sylisi olisi viljapelto jossa kaikki kasvaa
ja vihannoi. Ajattelen että niittäisimme
yhdessä, pääni sekaisin
ajattelen tuoksuasi
ja kaikkea mitä meillä,
että kesä
olisi.

          Juhani Kellosalo:Kelluvien kivien siltaa  
          (WSOY 2000)

Satakieli ei opi laulamaan,                                        se laulaa vaan.
 
         Katson sen sääriä, tuliteriä, menemme toistemme sisään
                     niin kuin aina on menty, se hiuksensa kerää
         ja ylitseni vetää ja läpäisee minut, minä pimeyden     Nautinnosta
hiiltyneet silmät, katselee niillä minua: Se mikä asettuu illan ja aamun väliin on
 
                              pimeää vain silmille,

          Sinikka Vuola: 
          Orkesteri jota emme kuule (Tammi 2007)

”Erotiikalle ei ole omaa 

sanastoa, se rakentuu 

usein hyvin pienistä 

elementeistä: odotus, 

kaipaus, katse,  iho.”

<3 <3



Kokoelmassa seksi ei ole pelkkää aistillisuutta, 

hellää tai molemmin puolin suostumuksellista 

seksiä, vaan myös harmaan alueen seksiä, jopa 

tahdonvastaista seksiä tai viitteitä sellaiseen.
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tapahtuu naiselle. Tekeekö suhde naisesta 
vapaan, vai vapautuuko hän suhteesta, jossa 
ei halunnut olla?

”Muistan keskustelun tästä toimituskunnan 
kanssa. Tämä voidaan nähdä parisuhdeku-
vauksena, mutta onko suhde epätasapainoi-
nen vai positiivisesti jännittynyt? Runojen 
monitulkintaisuus on hämmästyttävää, kun 
käytetty sanamäärä on usein niin vähäinen. 
Tässäkin on suu, se on eroottista aluetta.”

Runon ”sinä” häikäisee

”Iän mittaan olen tajunnut yhä enemmän ero-
tiikan leikillisen merkityksen ja huumorin, joka 
siihen sisältyy.  Nuorena oli aika rajoittunut 
käsitys erotiikasta verrattuna nykyiseen, kun on 
lapsia ja enemmän elämänkokemusta. Leikin 
ja huumorin merkitys korostuu, kukaan anto-
logian hauskimmin erotiikasta kirjoittavista ru-
noilijoista ei ole ihan nuori. Olen tajunnut, ettei 
se ole vain minussa vaan meissä kaikissa, erot 
minun ja muiden välillä ovat yhä pienempiä.”

Vuolalla on häikäisevä hymy. Kirjoittaako 
hän siitä, mikä häikäisee? ”Runon sinä on 
usein se joka häikäisee, se johon huomio on 
kiinnittynyt, se poissaoleva ja kaivattu. Mutta 
mun mielessä häikäisy on kaoottinen asia, 
sehän estää näkemästä. Inspiraatio on häikäi-
syä, jokin asia on yhtäkkiä se tärkein, kaikki 
huomio kiinnittyy siihen ja tuntuu, että tv:s-
säkin puhutaan vaan siitä. Kirjoittaminen on 
sen häikäisyn, kaaoksen järjestelyä.”

antologiassa esitellä mahdollisimman laajas-
ti, ja rajanveto erotiikan ja seksin välillä oli 
lopulta mahdotonta. Suoraa toimintaa on 
kuitenkin aika vähän. Silloin kun sitä on, se 
tuntuu melkein karkottavan erotiikan pois 
runosta. Lukija haluaa usein itse rakentaa mie-
likuvan siitä, mitä erotiikkaa seuraa – seksin 
suorasukainen näyttäminen saattaa vain la-
tistaa tunnelman ja jännitteen.

”Kun pysytään pelkässä odotuksessa, lukija 
voi liittää sen omiin kokemuksiinsa, omaan 
metaforamaailmaansa.”

Kokoelmassa seksi ei ole pelkkää aistil-
lisuutta, hellää tai molemmin puolin suos-
tumuksellista seksiä, vaan myös harmaan 
alueen seksiä, jopa tahdonvastaista seksiä 
tai viitteitä sellaiseen.

”Kun on niin paljon sitä odotusta, siitä voi 
tulla myös katkera juttu. Toive ei toteudu, 
tai ei ainakaan halutulla tavalla.” 

Nainen on irrottautunut maasta.
Mies pitää kiinni narusta
sievällä otteella.

Naisen suu irtoaa kuin korkki.
 

          Anu Rinkinen:  
          Nainen on irrottautunut maasta 
          (Enostone 2002)

 
On epäselvää, miellyttikö tapahtunut mo-
lempia. Suu irtoaa kuin korkki, jotain siis 

valtaa mielen. Tämä ei ole yksi monista sa-
mankaltaisista hetkistä. ”Rupeaa miettimään, 
että olenko minä koskaan kokenut tällaista 
haukkahetkeä.”

sarastaa kuin raottaisi
ohutta paitaa, ohutta kirjaa
         kumarrut poimimaan
viimeöisiä nenäliinoja
kurotat katonrajasta laskeutuviin kukkiin
                     avaat hiuksesi kuin haukan nilkoista nauhat
 

     Juha Kulmala: Pompeijin iloiset päivät 
     (Savukeidas 2013)

 
”Hyvin viitteellistä, kunnes loppu tärähtää. 
Tommosta en ole nähnyt ikinä missään! 
Tuosta avautuu niin paljon tulkintamah-
dollisuuksia. Hiusten avaaminen on mitä 
eroottisinta. Olen nähnyt Arabiemiraateissa 
metsästyshaukkoja huput päässä, ne on lii-
kahtamatta kunnes se huppu poistetaan. 
Tästä tulee mieleen ne haukat.”

Jotain siis päästetään vapaaksi, ehkä pääs-
tetään itsestä irti. Kun sarastaa, niin kohta 
jo häikäisee, toisen aiheuttama tunnekaaos 

<3

Sinikka Vuola on kirjoittanut kolme 
runokokoelmaa, Orkesteri jota emme 
kuule (2007), Musta ja punainen (2009) 
ja Maailman vaikein kieli (2013), sekä 
romaanin Replika (2016).

<3
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Hilma Reittola

Kun huhtikuun tuuli alkoi puhaltaa, kosteus valtasi asun-
non. Se ryömi ikkunoiden raoista lakanoiden ja peiton alle, 
tiivistyi seiniin ja jäädytti varpaat. Kosken patteria. Se on 
korkeintaan kädenlämpöinen.

Keitän teetä. Sitä vihreää, teekaupasta hankittua hienoa, 
jonka minulle toit syyskuun lempeänä iltana. Hymyilit ja 
sanoit, että ”tästä me sitten keitellään teet pimeinä talvi-il-
toina”. Kaadan teen mukiin, lämmitän kasvojani höyryssä, 
suloinen lämpö sykkii sormenpäissäni. Kun juo teetä suu-
resta kupista, se on ensin aivan liian kuumaa, mutta pian 
se jäähtyy ja mukin pohjalle jäävä sakkainen osuus on liian 
haaleaa juotavaksi. Jälkimaku on kitkerä eikä kylmyys väisty 
kuin hetkeksi. Milloin tämä asunto lakkasi olemasta koti?

On pakko pestä hiukset. Tänään hait kirjasi ja levysi. 
Olen lykännyt peseytymistä, ajatuskin jääkylmistä kaa-
keleista nostaa ihokarvat pystyyn. Riisun nopeasti, sul-
jen oven toivoen että vesihöyry edes hieman lämmittäisi 
kylpyhuonetta.

Suihkun jälkeen hankaan itseäni pyyhkeellä, puen heti 
pyjaman, vaikka inhoan kankaan tuntua kostealla iholla. 
Avaan toisen vaatekaapin, tuijotan hetken sen tyhjyyttä. 
Märät hiukset tuntuvat painavina selässä. Mietin sitä miten 

tyhjä ja täynnä ihminen voikaan olla samanaikaisesti. Mietin 
sitä miten juuri nyt ehkä peset hampaitasi, painat harjaa 
hiukan liian kovaa hampaita vasten niin että harjakset 
taittuvat.

Hampaat alkavat pian kalista.Riisun pyjaman, puen sen 
alle kerraston. Sitten sukat, villasukat, kaulahuivi, pipo ja 
huppari, vedän hupun pään yli, kiristän nyörit. Viimeiseksi 
pujotan käsiini sormikkaat.  Sängyssä käärin itseni peittoon 
kuin koteloituvan toukan, nostan polvet rintaa vasten ja 
kiedon käsivarret ympärilleni. Vähitellen lämpö alkaa valua 
rintakehästä kohti lantiota, sormenpäitä ja varpaita. Levitän 
raajani meritähden sakaroiksi. Vuode on liian suuri yhdelle. 
Tuijotan katon ja seinän välistä saumakohtaa, joka erot-
tuu huoneen hämärässä tummempana, epätarkkana ilman 
silmälaseja. Lopulta vaivun uneen. Näen unia, joissa näen 
lähelle mutten kauas.

Herään henkeäni haukkoen, keuhkot kirvellen kuin liian 
pitkän sukelluksen jälkeen. Uni on kuin meri, jossa pohja 
vetää puoleensa, pinta on liian kirkas, haluan vain kaivautua 
pohjahiekkaan koskaan nousematta. Avaan verhot. Kevään 
ankara aurinko hyökkää kasvoilleni. Aivastan kymmenen 
kertaa. Tarkoittaako se sitä, että ajattelet minua?

Meritähti

NOVELLI NOVELLI



18 19

1.5.
Vappua tai elämää pakoon saareen.

Junassa Turkuun lapsi kulkee käytävää 
ensi askelin. Poika nauraa: tolta mun meno 
näytti eilen. Kadonnut kaveri on löytynyt 
putkasta. 

Anteeksipyyntösoitto illan isännälle, ei 
kuulemma haittaa ja mitään ei mennyt rikki.

2.5.
Herään siskon kaverin kämpästä, on hajanai-
sia tavaroita ympäri kaksion lattiaa ja kiire 
seuraavaan kulkuvälineeseen. Bussimatkalla 
rupeaa helpottumaan. Luettelen mielessäni 
ja WhatsApp-viesteissäni eläimiä joita näen: 
kurki, poni, siili, joutsen.

Lautalla myydään alkoholia ja ruokaa, 
kassa puhuu pelkkää ruotsia ja päivän annos 
on pyttipannu. Perillä me kysytään, onko tää 
nyt Kökar, mies vitsailee, että Tukholmaanhan 
sen piti mennä.

Talo saaren toisessa laidassa, pelottava 
niin kuin ne usein ovat, unissa ja valveillakin. 
Kellarissa on pieni kyykäärme ja me ollaan 
sukkasiltaan. Ensimmäinen auringonlasku, kat-
sotaan suoraan aurinkoon ja saadaan näkyville 
sinisiä ja vaaleanpunaisia ympyröitä. Tän hie-
nompaa ei tule, huomaamme tulevina iltoina.

3.5.
Näen päivän aikana yhden ihmisen, joka rulla-
luistelee ohi ja vetää perässään kärryä jossa on 
bensakanistereita. Ainoa kauppa on ”suljettu 
toistaiseksi olosuhteiden vuoksi”.

Merikotka kaartelee perässä, kuljen puner-
tavaa hiekkatietä niin kauan kuin sitä riittää. 
Pienenä rakastin Muumien merta: nousuvesi ja 
laskuvesi hengittämässä rantaa, erottamassa 
saaren ja mantereen, vesi kuljettamassa aar-
teita tai täyttämässä ametistiluolaa.

Ihmisten meren rantakalliolla tyhjä pöytä, 
mietin kuin ohjelmoituna Mirkka Rekolan 
säettä ”vuosi ei seuraa vuotta, tyhjä pöytä on 
tilattu”. Traktorit ovat jääneet yksin pelloille, 
ihmiset eivät käytä niitä vielä.

4.5.
Pyöräreitti kyisten seutujen läpi, loppumat-
ka taluttamista kunnes jalansijan hakemis-
ta ja lopulta kiveltä kivelle hyppelyä varoen, 
ettei luiskahda. Ruosteinen auto on törmän-
nyt puuhun jollaista en ole ennen nähnyt. 
Kalliokuopassa linnusta on jäljellä vain siivet, 
oleellinen.

Perillä saaren kauneimmalla rantakielek-
keellä. Luen Facebookista että joku on viimein 
pääsemässä korvaushoitoon ja eniten epäilyt-

tää elämä ilman neulaa, ja se millaista oikeasti 
oli ennen ja oliko se sitten parempaa, ei pysty 
muistamaan kun ei ole ollut yli kahta viikkoa 
ilman doussia niin pitkään aikaan.

5.5.
Luen Marja-Liisa Vartion elämäkertaa: ”Kaikki 
on taas ollut vain virtaa lävitseni. Loppujen 
lopuksi en ikään kuin tajua mistään mitään.”

Ulkona humisee, huimaa. Mietin vieroi-
tusoireita, ulkoilutan naapurin koiraa joka 
näyttää kyllä pärjäävän hyvin omillaankin. 

Linnut kiinnostavat sitäkin. Sopeudun 
helposti etäisiin väleihin, vaikka se onkin 
kaunis ja viisaanoloinen vesispanieli, ja vaikka 
tuntuu etten ole saanut itse vaikuttaa asiaan. 
Illalla asetan herätyksen, ensimmäistä ja vii-
meistä kertaa täällä.

TEKSTI: MAIJU-SOFIA PITKÄNEN

SAARISTOKATSAUS

6.5.
Lautta törmää Galtbyn satamaan klo 12.54. 
Naama on kipeä ja punainen, olen nukahtanut 
kasvot aurinkoon päin. Emme puhu bussi-
kuskin kanssa samaa suomea, joudun mene-
mään Turun enkä Kaarinan kautta.

VR:n ravintolatyöntekijä kuuluttaa lakoni-
sesti kansainvälisestä Älä laihduta -päivästä, 
jota voi viettää ostamalla ravintolakärrystä 
suolaista ja makeaa, tänään runsaasti. Tekisi 
mieli neutraalia, jotain millä huuhtoa pois, kir-
kastaa tai terävöittää. Vettä ja sitruunaa, täy-
dellistä vihersorbettia, ruokaa jossa on yrttejä.

Kotona odottaa jo parvi janoisia viherkas-
veja. Kaikki repsottaa vähän, kun en ole ollut 
pitämässä sitä paikoillaan. Luen runon jota 
minulle suositteli oulunkyläläinen aivoinfark-
titoipilas, joka istui kanssani hetken samassa 
autossa, enkä saa siitä oikein mitään irti.

KUVA: KUKKA PITKÄNEN

Merkintöjä  
Kökarista

SAARISTOKATSAUS
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S hakespeare kääntyy varmaan hau-
dassaan”, kuiskaa ystäväni Kan-
sallisteatterin kevään ohjelmistossa 

pyörineen Macbethin ensimmäisen koh-
tauksen kohistessa tajuntaan. Sama ajatus 
täyttää mieltäni näytelmän kolmen noidan, 
tässä ”Weird sisters” -bändin, aloittaessa 
punk-henkisen kappaleen valojen ja video-
kuvan välkkyessä taustalla. Vieressäni istuva 
iäkkäämpi teatterinystävä pitelee mielenosoi-
tuksellisesti korviaan. 

En ole pitänyt itseäni etenkään taiteen 
suhteen mitenkään konservatiivisena: Kiasma 
ja kokeellinen runous ovat kiinnostaneet siinä 
missä kirjallisuuden klassikot tai renessanssin 
taidemaalarit. Silti en tosipaikan tullen voinut 
olla haikailematta Shakespearen mystisten 
ja hillittyjen noitien perään. Kaipaus tuntuu 
kummalliselta ja herättää pohtimaan, mistä 

Ajattomien teemojen 
kirkastamista vai 
kaupallista kosiskelua?

se kumpuaa. Kyse ei ole siitä, etteikö kap-
paletta olisi tunnistanut alkuperäistekstin 
dialogin pohjalta kirjoitetuksi. Noitien rooli 
tai merkitys kyseisessä kohtauksessa tai näy-
telmän kokonaisuuden tasolla ylipäätään ei 
myöskään merkittävästi muutu. Miksi kuiten-
kin päädyin kurtistamaan kulmiani Macbethin 
uudelleenkirjoituksen myötä lavalle tuodulle 
musiikkiesitykselle?

Tutustuttuani hieman näytelmän saamiin 
arvioihin huomaan, ettemme ystäväni 
kanssa olleet ainoina pohtineet ”liian pit-
källe vietyä” nykyaikaistamista. Esimerkiksi 
Keskisuomalaisen arvostelussa todetaan, että 
onneksi sentään näytelmän kuuluisimmat 
tekstikappaleet on säilytetty. Lähtökohtaisesti 
juonen ja rakenteen kannalta olennaisimpia 
asioita ei ole karsittu tai muutettu. Janne 
Reinikaisen ohjaamassa versiossa kyse on 

Konservatiivisuuden pistos iski kesken 
Kansallisteatterin modernin Macbethin.

TEKSTI: SONJA KARLSSON

”

KUVA: RASMUS MÄKELÄ

NÄKÖKULMA



22 23

tumat ovat modernisoidun teoksen katsojal-
le helpommin lähestyttäviä ja viihdyttäviä. 
Esitys on, ja sellaisena sitä markkinointiin-
kin, teatteriklovneriaa, joka taas vaikuttaa 
suoraan katsojan odotuksiin. Olemme suo-
peampia muutoksia ja nykyaikaistamista 
kohtaan, jos se on osoitettu meille selkeästi 
jo ennen esitystä.

Ehkä siinä, että nykyaikaistaminen tuntuu 
häiritsevältä tekijältä, on kyse halusta kokea 
mahdollisimman autenttinen ajankuva. 
Nykyään teknologia tarjoaa lavastukseen 
mahdollisuuksia, jotka voivat edistää tari-
naan uppoutumista ja miljöön hahmottumis-
ta. Tällaisen elämyksen tarjosi esimerkiksi 
Saiturin joulu (Kansallisteatteri 2015) upeine 
rakennuksineen ja lumisateineen muutama 
vuosi takaperin. Teknologia ja nykypäivän 
esineet voivat kuitenkin toimia päinvas-
taisellakin tavalla: vieroksuin esimerkik-
si Starbucksin kahvimukeja Työmiehen 
vaimon henkilöiden käsissä (Teatteri Avoimet 
Ovet,2014). Asiointi Kauppatorilla saa hyvin 
erilaisen sävyn, jos Vappu siemailee dialogin 
lomassa kahvia pahvisesta mukistaan. Jos 
katsomoon istahtava katsoja toivoo saavansa 
nauttia pari tuntia 1800-luvun lopun tragedi-
asta, älypuhelimet ja take away -kahvi häirit-
sevät tätä kaivattua kokemusta.

Yleisön kalastelua(ko?)

Modernisointi ja näytelmän tapahtumien tuo-
minen nykypäivään ei siis kuitenkaan ole pahe 
– tai sen ei ainakaan pitäisi olla. Taiteeseen 
ylipäätään on perinteisesti liittynyt ajatus 
myös yhteiskunnallisesta kommentaarista, 

jolloin nykyaikaistaminen tarjoaakin mahdol-
lisuuden käsitellä nykypäivän ongelmia. Se, 
että Macbethin taustalle on valittu videopätkiä 
esimerkiksi juuri Trumpin ja Putinin puheista, 
kertoo taiteen tarpeesta olla ajankohtaista. 
Katsoja taas tyypillisesti kaipaa samastuttavaa 
kokemusta, jolloin yleisönsä huomioiva tekijä 
pyrkii pääsemään ajan hermolle.

Usein kuitenkin tuntuu siltä, että anakro-
nismeilla yritetään hakea huumoria paikkoi-

hin, joissa sitä ei alun perin olisi ollut. Pelkona 
usein tuntuu olevan, ettei vanhaan draamaan 
löydetä enää uutta kulmaa, eikä esitys kerää 
katsojia. Huumori vetää yleisöä, joten esi-
tykseen halutaan sitä, olkoonkin kyseessä 
sitten Shakespearen tragedia. Katsojaa ei 
kuitenkaan pidä aliarvioida: taitavasti toteu-
tettu esitys löytää kyllä yleisönsä. Jos ny-
kyaikaistaminen on perusteltu ja toteutus 
onnistunut, en näe syytä kritisoida ilmiötä 
itseään. Jokainen tekijä haluaa varmasti 
löytää oman tulkintansa klassikkoteoksista, 
mutta nykyaikaistamista ei tulisi tehdä vain 
nykyaikaistamisen tähden.

Huumori vetää yleisöä, 
joten esitykseen 

halutaan sitä, olkoonkin 
kyseessä sitten 

Shakespearen tragedia.

(2016). Jälkimmäisen esityksen aikana muistan 
kiinnittäneeni huomiota etenkin erinomaiseen 
lavastuksen ja lähdetekstin, Eläinten vallan
kumouksen, yhdistämiseen. Näytelmässä 
toistuu parikin kertaa kohtaus, jossa keskelle 
näyttämöä asetettu, läpikuultava peiliseinä 
samaan aikaan sekä heijastaa yleisön että 
paljastaa taakse asetetut sianpäät. Katsoja 
ei osannut sanoa, katseliko ihmisiä vai sikoja. 
Lavastus sekä valo- ja videosuunnittelu kerä-
sivätkin runsaasti kehuja myös arvosteluissa. 
Voiko ero reaktioissani liittyä olennaisesti 
esitysten alustukseen? Kansallisteatteri kun 
lupaa esityksen Shakespearen mestariteok-
sesta, Farmi taasen kertoo vain saaneensa 
innoituksensa Orwellin ajattelusta.

Osittain kyllä, osittain ei. Jos teatteriin 
astuvalle katsojalle on heti selvää, että esitys 
tulee mitä todennäköisimmin poikkeamaan 
alkuperäisestä teoksesta, on modernisoin-
ti osa katsojan odotushorisonttia. Tällöin 
Ryhmäteatterin katsomoon istuvalle asetelma 
on jo lähtökohtaisesti erilainen. Samoin Red 
Nose Companyn Juoksuhaudantie oli menes-
tys, vaikka esitys ottaakin paljon vapauksia 
alkuperäiseen tekstiin nähden. Näytelmän 
kaikkia henkilöitä esittävät, klovnimeik-
kiin maskeeratut Tuukka Vasama ja Timo 
Ruuskanen ottivat yleisöön kontaktia ja esit-
tivät muun muassa Johnny Cashin kappaleita 
lavalla. Klovnerointi ei vaikuta merkittävästi 
itse juonenkulkuun, mutta henkilöt ja tapah-

pikemminkin siitä, mitä on lisätty. Lähes 
kolmituntisen näytelmän aikana Macbeth 
tekstailee vaimolleen ja soittelee neuvonan-
tajalleen, valkokankaalla plankton syö ja li-
sääntyy ja taustalla palatsin laajakuvatelevisio 
välittää kuvaa oletettavasti ydinräjähdyksistä. 
Viimeisen näytöksen sotakohtaus huipentuu 
dystooppiseen, välkkyvään videokuvasarjaan 
sodista, nykypäivän poliitikkojen puheista 
sekä luontomaisemista.

Häiritsevintä esityksessä on sen hie man tö-
kerösti toteutettu modernisointi. Varsinaisen 
tiivistunnelmaisen ja henkilökeskeisen 
draaman tulkinnan sijaan näytelmä etenee 
staattisesti. Kaikki on jo valmiiksi levällään 
joka suuntaan, ja nykypäivän politiikan tai 
ekokatastrofien lisääminen on omiaan se-
koittamaan pakkaa lisää. Ideana kiinnostava, 
mutta toteutus ontuu. Tämän perusteella ei 
kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä siitä, että 
nykyaikaistaminen tarkoittaisi automaatti-
sesti näytelmän sotkemista. Modernisointi 
on taitolaji, ja sen myötä tehtyjen muutosten 
tulisi olla perusteltuja eli palvella harkitusti 
teemojen käsittelyä nykypäivälle ominaisten 
aiheiden kautta.

Katsojan odotuksiin vastaaminen

Nykyaikaistetun Macbethin herättämät aja-
tukseni olivat hyvin erilaisia verrattuna esi-
merkiksi reaktioihini Ryhmäteatterin Farmista 

Macbeth tekstailee vaimolleen ja soittelee 

neuvonantajalleen, valkokankaalla plankton syö 

ja lisääntyy ja taustalla palatsin laajakuvatelevisio 

välittää kuvaa oletettavasti ydinräjähdyksistä.

NÄKÖKULMA NÄKÖKULMA
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Mikä kirja toi on? Kertooko toi siitä Ledasta?” 
kysyi ystäväni ilmeisen kauhistuneena 

huomattuaan luonani kyläillessään kirjahyllyy-
ni vasta kotiutuneen, vielä tuolloin lukematto-
man Anu Kaajan Ledan. Myönnettäköön, että 
etukäteen sekä Kaajan romaani että pohjateks-
ti (juurikin se Leda) olivat minulle tuttuja vain 
nimiltä, joten en täysin ymmärtänyt kauhis-
tuksen syytä. Ystäväni kuitenkin selitti minulle 
antiikista lähtöisin olevan tarinan kulun: Leda 
on Spartan kuninkaan puoliso, johon ylijumala 
Zeus mieltyy. Saadakseen haluamansa Zeus 
naamioituu joutseneksi, ilmestyy Ledan eteen 
ja raiskaa tämän. Kaajan teoksesta etukäteen 
lähinnä kauniin kirkkaansinisen, koristeellisen 
kannen ( jossa, kyllä, on myös joutsen) pe-
rusteella muodostamaani odotushorisonttiin 
piirtyi heti uusia, synkempiä sävyjä.

Ennen kuin kuitenkaan pääsin tarttu-
maan kirjaan itse, ehdin kuulla ja lukea 
siitä jonkin verran lisää. Arvostelu toisensa 
jälkeen kehui Ledaa viihdyttäväksi, taidok-
kaaksi, eroottiseksi. Kaajan esikoisteoksen 

Tämä ei kyllä ole
mikään leikin asia

Muodonmuuttoilmoituksen lukeneena en kir-
jailijalta vähempää odottanutkaan, mutta 
olin silti hieman hämmentynyt: puhutaanko 
nyt yhä siitä samaisesta Ledasta? Kun vihdoin 
kohotan kirkkaansinistä kantta, olen entistä 
enemmän ymmälläni siitä, mitä romaanilta 
oikein pitäisi odottaa.

Korviini kantautuneet arviot eivät suin-
kaan ole väärässä: Leda on viihdyttävä, Leda 
on taidokas, Leda on eroottinen. Alkuperäinen 
myytti Ledasta ja joutsenesta tuodaan esiin 
heti kirjan alussa, joten kyseessä ei ole mikään 
hienovarainen intertekstuaalinen viittaus, pi-
kemminkin adaptaatio. Romaanin kertoja-
hahmo on viime vuosituhannen ranskalaista 
aatelia edustava tarinoitsija, joka kehittelee 
Leda-myyttiin pohjautuvan tarinan sovitet-
tuna omaan elinpiiriinsä ja pyrkii sen avulla 
saavuttamaan nimeämättömäksi jäävän kir-
jeenvaihtokumppaninsa suosion. Kirje toi-
sensa jälkeen jää vaille vastausta ja muutoin 
ihanteellisen rauhaisassa ja syrjäisessä maa-
seuturetriitissä tapahtuvaa kirjoitustyötä 

häiritsee palvelustyttö, joka häpeilemättö-
mällä olemuksellaan ja keinuvalla askelluk-
sellaan vie kertojan huomion pois paperista.  
Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan kertojaa 
lannista ja hän käykin tarmoa puhkuen ra-
kentelemaan kuvaelmaa, joka on huipentuva 
neidon häpäisyyn. Ledan taidokkuus ja viih-
dyttävyys kiteytyy nimenomaan suurieleiseen 
ja rönsyilevään kerrontaan: ”Edelläkuvatun 
kauniin hupakon luominen kuvaelmaan on-
nistuu toki helposti, mutta minä en tyydy 
siihen! Ei! Minä esitän Teille vaativamman 
suoritteen, todellisen viattoman neidon syn-
tymän!” Lukija voi nähdä silmissään kertojan 
innosta ja kiihtymyksestä punaisena helotta-
vat posket ja vimmatusti sauhuavan kynän.

Ledan hiottu ilmaisu tekee siitä nautin-
nollisen lukukokemuksen, ja ehkä juuri siksi 
tarinan edetessä alkaa mielessäni punoutua 
kysymysten vyyhti. Kertojahahmo lakaisee 
kerta toisensa jälkeen maton alle tarinansa 
moraaliset problematiat ja huvittelee surutta 
Ledan rooliin asettamansa nuoren Adèlen 
kohtaamilla vastoinkäymisillä ja kärsimyk-
sellä. Vaikka kertojaääntä kuorruttaa paksu 
ironian kerros, eikä kertoja ole siksi millään 
tapaa rinnastettavissa romaanin sisäiste-
kijään, alan silti pohtia väkivallan, viihteen 
ja väkivaltaviihteen eettisiä kysymyksiä. 
Kirjallisuudessa saa ja pitää käsitellä vaikei-
ta asioita, ristiriitaisuuksia ja tabuja. Mutta 
millaisista asioista voi tehdä viihdettä? Tai 

pikemminkin, lukijan näkökulmasta, millais-
ten asioiden äärellä saa viihtyä tai huvittua? 
Mahdollisuuteni minkäänlaiseen jeesusteluun 
asian suhteen vesittää muun muassa mielty-
mykseni Tarantinon elokuviin, joissa veren-
lennätys ei suinkaan ole missään pienessä 
sivuroolissa. Toisaalta juuri seksuaalisen väki-
vallan, jota Ledassakin kuvataan, ei-fiktiivisiä 
ilmentymiä on kulttuurissamme surullisen 
helppo vähätellä. Koen tasapainoilevani kuk-
kahattutäteilyn ja aidon yhteiskunnallisen 
huolen kapealla raja-aidalla. En kuitenkaan 
voi olla miettimättä, mitä kulttuuristamme 
kertoo se, että raiskaustarina on mahdollista 
lukea kepeänä, flirttailevana hupailuna.

Leda ravistelee huipennuskohdassaan 
minut irti pohdinnoistani. Kuvaus hämmen-
tyneestä, avuttomasta ja satutetusta Adèlesta 
on väkevän traaginen ja koskettava. Vaikka 
kertojahahmon Adèlea kohtaan kokema 
empatia on edelleen vähäistä, lukija pääsee 
näkemään tämän hädän, häpeän ja yksinäi-
syyden ympärillä pyörivän seurapiiriteatterin 
keskellä. En näe Ledaa enää kertomuksena 
väkivallasta, vaan kuvauksena siitä, miten 
väkivallasta puhutaan. Kaaja on satiirissaan 
onnistunut vangitsemaan jotain melko oleel-
lista kulttuuristamme ja sen tavasta käsitellä 
seksuaalista väkivaltaa: tarpeeksi kauniisti 
verhoiltuna ja hersyvästi kerrottuna lähen-
telyn voi vaivatta kuitata leikittelynä ja häi-
rinnän hauskanpitona.

TEKSTI: TELMA HALME
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 Anu Kaaja: Leda  
 Teos 2017, 200 s. 

Mitä kulttuuristamme kertoo se, 
 että raiskaustarina on 

mahdollista lukea kepeänä, 
flirttailevana hupailuna?

 Anu Kaajan Leda laittaa 
 miettimään, miten puhumme 
 seksuaalisesta väkivallasta. 

”

LUKUKOKEMUS LUKUKOKEMUS
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valo 2

Pysähtyneet viisarit, lempiaika
suden tunti, unen ikkuna
Tässä huoneessa on joku, joka kuuntelee
tätä hiljaisuutta, näkee pihakoivut
joiden humina pysähtyy
ikkunaruutuun.
Hän kuuntelee
minuutti minuutilta, tunti tunnilta
kuuntelee ja odottaa
aamua, joka on jo mennyt
tullut ja mennyt
aina tulossa ja silti mennyt.
Hän odottaa, että kuulisi rastaiden laulua,
että vielä kerran näkisi revontulet
että jokin pysyisi eheänä
muistin natisevissa sormissa.
Niin paljon kuin on saanut jakaa öitä toisten kanssa
hän on unohtanut ne, tilanteiden konkreettisuuden.
Kuka tahansa voisi olla hahmo hänen unessaan
ovi josta olisi voinut kulkea
ovi josta voisi vielä kulkea
ovi josta voi kulkea
mutta millä tarkoituksella
 

valo 1

Tuulettimet, letkut ja kylmä vesi. Kattolasit päästävät 
lävitseen valonsäteitä. Ne ravitsevat taimiamme, joista 
kasvaa tomaatteja. Osa tulevaisuudestamme on tässä 
mullassa, näiden kahden käytävän varsilla. Mitä poh-
timista on tulevaisuudessa, olennainenhan on jo tässä? 
Vettä, valoa, happea, multaa käsissä ja oletus jatkosta. 
Unohda että järjestys on katkos, entropia jatkuvuutta.

Juhana Henrikki Harju

RUNOJA RUNOJA
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valo 3

On älypuhelimen valohehku
hämärässä metsässä, jääkautinen ranta
hiipivässä aamukasteessa, humalatila
joka luovuttaa paikkaansa väsymykselle
On lintujen liverrykset, omien askelten rapina
yksinäistä kuin kuussa. Viestejä ilman vastausta,
halua ilman iloa, merkityksiä vain oman mielen sisällä.
Strange that the palms of my hands
should be damp with expectancy
On mateleva aika, joka on harha
sillä aika todellakin kiitää: sen siivet lepattavat avoimella taivaalla
eikä mikään pidätä sitä, ei laki eikä järjestys
ei sydämen kieroutunut aritmetiikka
 
(sitaatin kirj. Richard Palmer-James)

RUNOJA
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Z-junalla myyttiseen 
metsään
Maiju-Sofia Pitkänen

Siut on nimetty hänen mukaansa, tiedät-
hän?” mummi sanoo lempeästi. ”Piritan.”
Pinjan mummi asuu Hollolassa ja keskittyy 

eläkepäiviinsä minkä keittiöpuuhilta ja puodin-
pitämiseltä malttaa. Mummi on Pinjan äidin äiti. 
Maammo, Piritta, taas on isän äiti, kauan sitten 
perheensä luota lähtenyt salaperäinen nainen. 
Mysteerintuntua Pinjan maailmaan entisestään 
tuo kaarna, kunnes kaikki on karannutkin jo 
ihanasti käsistä.

Sini Helmisen esikoisteoksen päähenkilö 
ei ole mikään tyypillinen nuortenkirjan tyt-
tösankaritar. Hän ei kirjoita runoja tai turhia 
haaveile, eikä saa Dorian Grayn muotokuvaa 
kai koskaan luettua loppuun, vaikka joutuu 
kehä kolmosen ulkopuolelle viikoiksi. Järkevä 
lääkissuunnitelma muotoutuu - ja unohtuu. 

Suosittu ja fiksu tyttö sulkeutuu huoneeseen-
sa ja tarvitsee sieltä ulos selvittyään vapaam-
paa, hajanaisempaa aikaa.

Ensimmäinen kesä lakin jälkeen voikin 
kiepauttaa ihmeellisiin paikkoihin: vaikkapa 
syrjäytymisvaaran kautta kesätöihin puutar-
ha-alalle, sieltä landelle ja syvälle ihmemaahan. 
Työnteko ja uuden elämäntilanteen suoma yksi-
näisyys eivät näytä Pinjalle hyviä puoliaan, per-
hekin tuntuu usein rasittavalta ja intoa hankkia 
mielekästä sisältöä päiviin on niukasti. Onneksi 
sentään jotain kiinnostavaakin löytyy, ilmassa 
on ihastusta sekä jotain yliluonnollista. Heti 
kun Pinja on valmis antamaan odottamatto-
malle luvan astua ovesta sisään, etsikkoaika 
ihmisenä/satuolentona alkaa.

Aivan hetkessä Pinja ei tätä lupaa myönnä. 
Ihmistyyppinä hän tuo tälle lukijalle mieleen 
Maija Poppasen onnekkaiden hoitolasten 
isän Herra Banksin: rationaalinen, aika iloton, 
ehdottomasti ravistelun tarpeessa. Herää 
kysymys siitä, kenelle satujen portti tässä teok-
sessa aukeaa: hänelle joka seikkailun ansaitsee, 
vai kenties hänelle joka sitä eniten tarvitsee? 

”Tuuli, joka saa puiden latvukset humise-
maan, puhaltaa mieleni tyhjäksi tavalla, jota 
harvoin olen kokenut, täyttää tyytyväisyydel-
lä ja vapauden tunteella. Olen usein kaupun-
gissa ollut yksin, mutta silloinkin, kun muut 
ihmiset eivät ole samassa huoneessa kanssani, 
mukanani kulkevat odotukset, vaatimukset, 
itsetietoisuus siitä, mitä minun pitäisi olla ja 
mitä haluan itseni olevan. Nyt se kaikki on 
pois pyyhitty ja pahin kahleeni, minuus, joka 
raskaana tummana varjona painaa aina nis-
kassani, on leijaillut tiehensä. Vain olen. On 
vain minä ja suopursujen tuoksu ja tuuli iholla, 
puiden kaarnan karheus.”

Satu taittaa arkieloa, maaseutujen met-
säpolku taas saa Pinjan pään huminoimaan 
välillä muutakin kuin yhteiskunnan vaati-
muksia. Kaarnan kätkössä onnistuu sano-

maan osuvasti nuorten osallisuudesta sekä 
myös osallistamisen tavasta yhteiskunnas-
sa. Paineet työelämää ja koulutusta kohtaan 
näyttäytyvät hajottavina ja vaarallisinakin 
nuoren ihmisen herkälle kasvulle. Juuret ja 
sisäinen rauha hahmottuvat luontoyhteyden 
kautta – puiden halailu pelastaa tässä teok-
sessa luultavasti jopa kuolemalta.

Tarkastelun kohteena teoksessa ovat myös 
opit suvaitsevaisuudesta sekä kunnioitukses-
ta luontoa kohtaan. Kehittyvän identiteetin 
rinnalla kirjassa kulkee heräävä seksuaalisuus. 
Jälkimmäinen käy ilmi Pinjan ihastuessa erää-
seen maailmanjärjestyksen kyseenalaistavaan, 
kissansilmäiseen työtoveriinsa. Viimeistään 

”Tapiolan korskeissa saleissa” kyseenalaistuu 
odotushorisontti normien saralla. Entä jos 
jossain toisessa yhteiskunnassa heterous oli-
sikin poikkeus?

Mystistä tunnelmaa nuoren elämään 
tuodaan tarustosta ja kansanuskoista. Wifi-
yhteys säilyy folkloren jaloissa ja teos kiinni 
nykyajassa sekä sen nuoressa väestössä. 
Älypuhelin jää kuitenkin kotiin Pinjan mat-
katessa maalle. Vaarilta lainattu vanhanai-
kainen puhelin puolestaan putoaa metsään 
seikkailun tiimellyksessä. Sosiaalinen media ei 
ole vienyt voittoa oikeasta, ympäröivästä to-
dellisuudesta, jossa kirjan sivuilla seikkaillaan.

Teos, jossa Pinja on minäkertojana, re-
flektoi paitsi elämänmenoa, myös omaa 
mielenterveyttä, jonka hän ensin järkevien 
tyttöjen heimoon kuuluvana kyseenalaistaa. 
Yksityiskohtainen kerronta lähtee heti alussa, 
Tuulian ilmestyessä, eloon yliluonnollisen 

kautta. Ensiksi hallusinaatioksi mieltyväs-
sä tytössä ei ole ainesta parhaaksi kaverik-
si, mutta hän on ehdottoman tärkeä hahmo 
teoksessa. Syrjään suuressa kansanuskon ker-
tomuksessa jääneet sinipiiat ovat toiseuden 
ilmentymiä, näkymättömyyteen asti. Pinjalle 
Tuulia edustaa askelta kohti lapsuutta ja toi-
saalta omaa täysi-ikäistä totuutta; luopumista 
laatikoista.

Vaikka sarana fantasian ja realismin rajalla 
ei narise, ei teoksen kieli ole täysin ongelma-
tonta. Kerronta käsittelee tylsimmätkin hetket, 
jolloin Pinjan itseref lektio käy ärsyttävän pik-
kutarkaksi. Alun pohdinnat mielenterveyden 
tilasta jäävät yksipuolisiksi ja representoi-
vat jähmeästi satuolentojen ilmaantumisen 
herättämää, hyvin ymmärrettävää kauhua. 
Lukijalle jää myös pieni tunne, että myönny-
tyksiä uskottavuuteen ja tarinan henkeen on 
tehty juonen etenemisen ehdoilla.

Kaarnan kätkössä osoittaa paitsi arkisen 
elomme tuolla puolen humisevan taruston 
olemassaolon, myös sen minkä ihminen näkee 
väärin: ”Rikkaruohoja ei oikeesti ole olemassa. 
On vain oikeita kasveja väärissä paikoissa.”

Tarinan opetus voisi olla vaikka, että tosi-
rakkautta ei kannata etsiä baarista: tässäkin 
kirjassa sieltä mukaan lähtee vain epäilyttä-
vän punasilmäinen, viehättävä nuori mies, 
joka tarjoaa Sinisen Enkelin mutta on itse 
lähempänä paholaista. Nuoruus, pihkainen 
kiihkeä jakso, näyttäytyy Helmisen esikoises-
sa kauniisti kuvattuna ja lisääkin on tulossa: 
neliosaisen sarjan toinen osa ilmestyy jo 
kuluvan vuoden syksynä.

KRITIIKIT KRITIIKIT

 Sini Helminen:  
 Kaarnan  kätkössä. Väkiveriset osa 1 
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Juuret ja sisäinen rauha hahmottuvat 

luontoyhteyden kautta – puiden halailu pelastaa 

tässä teoksessa luultavasti jopa kuolemalta.
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Kieliä ja kaipuuta
Selma Rissanen

Ja vaikka kielillä rukoileminen, se mikä oli 
kauneinta mitä oli, tuntui joskus enteile-

vän vaaraa niin kuin vain kaikkein kaunein 
voi, ei hän ikinä päästäisi siitä irti.”

Elsa on rakastanut sanoja aina, pienestä 
asti, mutta mikään ei ole kauniimpaa kuin 
kielilläpuhumisen sanat: sellaiset pehmeät ja 
laulavat sanat kuin aglaaka ja atai, jotka eivät 
merkitse mitään, mutta silti kaikkea. Terhi 
Törmälehdon esikoisteos Vaikka vuoret järk
kyisivät on kertomus uskosta, kaipuusta ja 
sanojen voimasta. Romaanissa lukioikäinen, 
helluntaiseurakuntaan ystäviensä kanssa liit-
tyvä Elsa joutuu kokemaan perheensä hyl-
jinnän ja ymmärtämättömyyden. Kuutisen 
vuotta myöhemmin Kolumbiassa hän on 
lopulta itse se, joka ei ymmärrä.

Helluntailaisuudesta on kirjoitettu viime 
aikoina paljon, mutta Törmälehdon kuvaama 
uskonto ei ole hengellisen väkivallan vääris-
tämä vaan jollain tavalla puhdas ja yksinker-
tainen. Ongelmakohtia ja epäloogisuuksia on, 
mutta niihin ei takerruta. Siltikään uskonto ei 
teoksessa ole kaikille itsestäänselvyys, ja epäily 
kytee taustalla lähes jatkuvasti, vaikka uskonto 
on myös vaikeuksien ylitse kantava voima.

Teoksen tarinaa kerrotaan vuorotellen 
Suomessa ja Kolumbiassa, ja vaikka kertojia 
on kaksi, näkökulma on molemmissa Elsan. 
Myös uskonto pysyy samana, vaikkakin toi-
sessa aikatasossa se löytyy ja toisessa alkaa 
kadota. Niin Suomessa kuin valtameren ta-
kanakin maailma tuntuu hetkittäin kevyeltä, 
mutta silti aina jotain puuttuu, oli sitten ky-
seessä sanat tai vain toisen ihmisen kosketus. 
Ja jotkut asiat ovat toisia helpompia löytää.

Törmälehdon kieli on kauniin runollista, 
mutta silti kirkasta ja selkeää. Rivien välistä 
pilkistää myös huumoria. Erityisen vahvoja 
ovat kuvaukset kielilläpuhumisesta sekä 
oman kielen etsinnästä ja sen löytämisen tuo-
masta voimasta. Tekstin sekaan on ripoteltu 
katkelmia Raamatusta ja erinäisistä lauluista. 
Ne tuovat uskonnon maailman lähelle lukijaa 
samalla kun kietoutuvat Elsan pohdintaan 
uskonnosta ja identiteetistä.

Teos onkin Elsan kasvutarina. Uskonnon 
lisäksi se kuvaa ihmissuhteita ja erityisesti 
äidin ja tyttären suhdetta, vastoinkäymisiä 
ja yhteentörmäyksiä sekä yhteisen kielen et-
simistä. Tämä yhteinen kieli ei löydy hellun-
tailaisuuden Pyhästä Hengestä kumpuavasta 
puheilmaisusta, joka jää äidille käsittämättö-
mäksi. Lopulta Elsa hyväksyy sen, että kaik-
kien kanssa ei voi puhua kaikesta – tutut sanat 
eivät aina takaa ymmärrystä.

Kieliä romaanissa on monta, kuten on 
myös tapoja uskoa: on Jumalan kieli ja lisäksi 
suomen ja espanjan kielet. Teoksessa kielillä 
ja sanoilla on kyky luoda yhteyttä ja erottaa. 
Sanat liittyvät myös myöntämiseen ja kiel-
tämiseen, ja toisaalta totuuteen ja valheisiin. 
Tärkeää onkin oman totuutensa löytäminen, oli 
se sitten myös Herran totuus tai vain ihan oma.

Totuuksia niiden etsijöille tarjoavat erilaiset 
uskot. Teoksessa pelkästä helluntailaisuudes-
ta näyttäytyy monta puolta, kuten kiihkeä 
julistus ja pakanoiden tuomitseminen sekä 
rauhallisempi omasta uskosta iloitseminen. 
Elsan maailmassa on muun muassa ystävien 
Talvin ja Miran usko, kolumbialaisten Carmenin, 
Manuelin ja Paolan uskot ja uskonnottomuu-
det sekä kotona virsiä jatkuvasti veisaava 
körttiläinen ukki. Vaikka vuoret järkkyisivät 
ei leimaa yhtä uskontoa vääräksi ja toista oi-
keaksi, mutta siitä huolimatta jotkut tekevät 
uskon hyvin ja jotkut paremmin. Elsa vertaa 
yhtenään itseään Miraan ja Talviin ja jää usein 
niin uskossa kuin rakkaudessakin kakkoseksi.

Helluntailaisuus ei ole poissulkeva tekijä 
tyttöjen elämässä, vaan uskonto ennemmin-
kin soluttautuu elämän jokaiselle osa-alueelle 

sen sijaan, että työntäisi jotain pois tieltään. 
Etenkin Mira kehtaa rukoilla Jumalalta maal-
lisiakin asioita, ja uskovaisen sydän läpättää 
söpöille ikätovereille siinä missä muidenkin 
nuorten. Ehkä juuri siksi helluntailaisuus ei 
käy romaanissa ylitsepursuavaksi, vaikka se 
kantava teema onkin. Teoksessa on myös 
paljon muuta sisältöä pintaraapaisuista pi-
dempiin temaattisiin lankoihin.

Vaikka teoksen tarina saattaa paikoin 
jäädä etäiseksi, parhaimmillaan se herättää 
miettimään uskonnon ja ihmisen suhdetta – 
uskoon tuleminen kun voi tapahtua vaikka il-
tapäivällä kello viisi. Kuinka irrallisia toisistaan 
ihminen ja hänen uskontonsa ovat? Tuleeko 
ihminen uskoon johdatuksesta vai järkiperäi-
sestä valinnastaan? Entä onko uskonto jättä-
nyt ihmistä sittenkään, kun hän huomaa, että 
ei enää usko?

Teos ei pyri antamaan kysymyksiin tyh-
jentävää vastausta. Se kuitenkin muistuttaa, 
ettei kysymistä tarvitse pelätä. Yksi väärä 
valinta ei poista uudelleenvalitsemisen mah-
dollisuutta, sillä vaikka vuoret järkkyisivät 
ja kukkulat horjuisivat, maailmassa on aina 
myös jotain pysyvää.

KRITIIKIT KRITIIKIT
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epäloogisuuksia on, mutta niihin ei takerruta.
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kuinka veli korskui vedessä. Olisin halunnut 
juosta apuun, mutta olin kopin alla jumissa. 
Lautapohjan läpi lyöty naulanpää tarttui kiinni 
lettiini.” Enemmän kuin veljen hukuttaneita 
poikia, tyttö pelkää kuitenkin isoäidin kerto-
musta Punaisesta sukeltajasta, joka vaanii 
järvessä pikkulapsia. Kun veljen hautajaisia 
vietetään, sisko toteaa ”Vain minä tiesin, kuka 
todella oli syyllinen. Ja ehkä mummikin.”

Muut kokoelman novellit kertovat myös 
vaikeista tilanteista ja elämänkohtaloista, 
mutta traagisuus saa hienovaraisempia sävyjä. 
Lukijalle olisikin raskasta lukea kuolemanta-
pauksista toisensa perään. Aloitusnovellin 
tapaan novellien päähenkilöt ovat rakenta-
neet itselleen oman mielikuvitusmaailman 
tai voimahahmon, kun todellisuus ja arki 
käyvät sietämättömäksi: kuollutta poikaan-
sa sureva Linnea pakenee ajatuksissaan unel-
miin valtameren sukelluksista ja säihkyvistä 
koralleista, vuosia koulukiusaamisen uhriksi 
joutunut tyttö hakee lohtua ja voimaa lemmik-
kihiiristään, arkeen uupunut yksinhuoltajaäiti 
kuvittelee itsensä paksuturkkiseksi, haavoittu-
mattomaksi karhuemoksi. Novellien joukossa 
on myös eräs sokeasta naisesta kertova novelli 
”Pukija”, joka yhdistelee jännittävällä tavalla 
realismia ja magiaa. Se eroaa tunnelmaltaan 
sekä maailmaltaan muista novelleista. 

”Punainen sukeltaja” ja ”Pukija” -novel-
lit jättävät muut kertomukset varjoonsa. 
Erityisesti jotkut lapsikertojanovellit uhkaa-
vat äityä kliseisiksi ja tilanteet liian ennalta 
arvattaviksi. Novellien joukossa on muutamia, 
joiden lukukokemus jää vaisuksi eikä niiden 
kerronta yllä samantasoiseen intensiteettiin 
kuin kokoelman onnistuneimmissa novelleissa. 
Lehikoisen kieli on helppolukuista ja selkeää, 
ja hänen runoilijataustansa kuultaa ajoittain 
läpi. Tähän mennessä Lehikoinen on kuitenkin 
ollut omimmassa elementissään kielitaiturina 
runouden saralla – vaikka hänessä on selkeästi 
potentiaalia asettua vielä proosaankin.

A iemmin runoteoksia julkaissut kirjailija ja 
kuvataiteilija Tiina Lehikoinen on tehnyt 

uuden aluevaltauksen proosaan novellikokoel-
mallaan Yksityisiä tragedioita. Kokoelman kan-
tavana teemana ovat traagiset ihmis kohtalot, 
arjen pinnan alta paljastuvat säröt sekä hauras 
ihmismieli ja toisaalta mielikuvituksen väkevä 
voima. Kokoelma sisältää 14 lyhyehköä no-
vellia, jotka on jaettu kirjassa runoteoksen 
tapaan viiteen osastoon. Useissa tarinoista 
toimii lapsi kertoja, mutta päähenkilöiden 
kirjo kattaa kuitenkin koko elämänkaaren 
lapsuudesta vanhuuteen, käsitellen jokaisen 
ikäkauden iloja ja suruja.

Kokoelman aloitusnovelli ”Punainen su-
keltaja” on kerronnaltaan onnistunein ja 
tunnelmaltaan voimakkain. Kertojana toimii 
pieni tyttö, joka lähtee uintiretkelle läheiselle 
rannalle hörökorvaisen ”juorukello”-veljen-
sä kanssa. Retki päättyy traagisesti: paikalle 
tullut kiusaajajengi pahoinpitelee veljen ja hu-
kuttaa tämän järveen. Sisko pääsee tilanteen 
tuoksinassa pakenemaan uimakopin alle, josta 
hän tarkkailee lapsen silmin tilannetta: ”Kuulin, 

Raskaiden 
todellisuuksien sarja
Anna Carlson

 Tiina Lehikoinen:  
 Yksityisiä tragedioita
 Like, 2017, 200 s.
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