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Näen usein Kallion lukiolaisia parveilemassa opinahjonsa kulmilla ja 
Hämeentiellä odottamassa raitiovaunua tai juoksemassa bussiin. Anni 

Sinnemäen runo ”Hämeentie” nostalgioi lukioaikaisen nuoruuden kirpaise-
van kaunista aikaa: Ne olivat onnen päivät / kukaan meistä ei nähnyt eteensä / 
sillä iltapäivisin Hämeentiellä aurinko / sokaisee kirkkaasti suoraan päin.

Sokaiseeko aurinko tänäkin keväänä samalla tavalla noita lukiolaisia, jot-
ka stressaavat kirjoituksista mutta vielä enemmän kilpakosijoista ja rakkau-
desta? Varmaa on se, että tästä lähtien kevätauringon paiste Hämeentiellä 
tuo mieleeni Sinnemäen runon ja siinä kuvatun nuoruuden kaikkivoipaisuu-
den. Kirjallisuus luo kiehtovia fiktiivisiä kerrostumia todellisiin paikkoihin, 
ja samaan tapaan lukijan kokemus paikasta luo omat kerrostumansa kirjal-
lisuuden tulkintaan. Tästä syystä vuoden ensimmäisen Käkriäisen teema on 
PAIKKA.

Anni Sinnemäen tuore runokokoelma Aleksis Kiven katu on paikassa 
kiinni jo nimensä puolesta. Sinnemäen haastattelussa kuullaan, miksi hänen 
runoissaan liikutaan usein toden maailman konkreettisissa paikoissa ja miksi 
kokoelman nimeksi pääsi ei-niin-hyvämaineinen katu Helsingin Alppilasta.

Anne Sämpi jatkaa oppiaineemme henkilökuntaa esittelevää haastattelu-
sarjaa ja ottaa tällä kertaa kohteekseen tutkijan ja runoilijan roolit yhdistävän 
Vesa Haapalan. Myös Haapala on rakentanut molemmat runokokoelmansa 
paikan ympärille ja on sitä mieltä, että ”paikan avulla voi jäsentää sekä hen-
kilöitä, tapahtumia että erilaisia aineistoja”.

Sirpa Kyllönen haastatteli runoilija Kristiina Wallinia, jolle kirjoitta-
mistyössä olennaisen tärkeää on hiljaisuus. ”Ulkoinen hiljaisuus rakentuu 
Wallinille tilana ja paikkana, jossa äänet kiertyvät harmonisesti yhteen”, kir-
joittaa Kyllönen. Wallin antaa Käkriäisen lukijoille myös matkaohjeen ru-
noon.

Kolumnissa Erika Laamanen hämmentyy paikannimistä kirjallisuudes-
sa ja pohtii, miten ne vaikuttavat lukijan kokemukseen. Pauli Tapio piipahti 
Ylioppilasteatterin kirjailijaillassa kuuntelemassa, mitä Leena Krohnilla on 
sanottavanaan.

Eveliina Laurila tarttuu arviossaan omaa paikkaansa etsivien uussuoma-
laisten novelleihin, joita on koottu antologiaan Mikä ihmeen uussuomalainen? 
Lisäksi  tarkastelussa on Siltala-kustantamon ensimmäinen teos eli Pirkko 
Saision Kohtuuttomuus, Maarit Verrosen novellikokoelma Normaalia elä-
mää sekä Terhi Kokkosen esikoisnäytelmä Norsunluunokkainen tikka. Anni 
Lappela nostaa arviossaan esiin Nobel-palkitun Gao Xingjianin romaanin 
Sielun vuori. 

Lehtemme syleilee kaikkea taidetta ja kulttuuria ja ottaa tämän numeron 
myötä vahvistuksekseen myös sarjakuvan. Käkriäinen patistaa teidät tutki-
maan paikkoja sekä todessa että kirjallisuudessa, ja erityisesti sitä kohtaa, 
jossa nuo kaksi risteävät. v

Maija Lielahti
Kuva: Anna Vuorinen

Paikka! 

PääkirjoiTuS
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Aurinkoisena helmikuun iltapäivänä tapaan 
Anni Sinnemäen valoisassa kahvilassa 

Aleksis Kiven kadulla Helsingin Alppilassa. 
Missäpä muuallakaan: onhan Sinnemäen tuo-
re kokoelma saanut nimensä samaisesta ka-
dusta, ja jo kokoelman kolmas runo hehkuttaa 
nimessään ”Oi Alppila”.

Sinnemäki näkyy julkisuudessa kansan-
edustajana ja vihreitten tuoreena puheenjoh-
tajaehdokkaana. Tässä haastattelussa ei kui-
tenkaan puhuta juurikaan politiikasta, vaan 
Sinnemäen kirjallisesta urasta. Hän on tullut 
tunnetuksi Ultra Bra -yhtyeen sanoittajana, 
ja Sinnemäen esikoiskokoelma Sokeana het-
kenä (2003) sisältää pääasiassa Ultra Bran ja 
Kerkko Koskisen levyille tehtyjä sanoituksia. 
Tuore kokoelma koostuu ihka uusista runois-
ta, joita ei ole kirjoitettu sanoituksiksi vaan 
omaa kokoelmaa varten.

Moni on ehkä jo ehtinyt kaivata uutta jul-
kaisua Sinnemäeltä, sillä edellisen kokoelman 
ilmestymisestä on vierähtänyt puoli vuosikym-
mentä. 

”Aloin kirjoittaa tätä kokoelmaa jo syksyl-
lä 2003, kun Sokeana hetkenä oli vasta ilmes-
tymäisillään, ja viimeiset runot kokoelmaan 
syntyivät loka – marraskuussa 2008. Kirjoit-
tamisessa kesti näin kauan, koska  aikaa ei 
tahtonut löytyä kokonaisuuden hahmottami-
seen ja läpikäymiseen. Yksittäisten runojen 
työstäminen ei ollut niin aikaa vievää ”, Sin-
nemäki selvittää.

Hän kertoo, että uuden runokokoelman 
työstöprosessi oli täysin erilainen kuin en-
simmäisen kohdalla. ”Tässä tähtäsin selvästi 
johonkin omaan kokonaisuuteen, joten teke-
minen oli erityyppistä”. Myös lukija huomaa, 
että Sokeana hetkenä -kokoelmaan on koottu 

anni Sinnemäki TreenauTTaa runoSoTilaiTaan, 
lakaiSee PeloT maTon alle – ja Toivoo joSkuS

 kirjoiTTavanSa romaanin.

Teksti ja kuvat: Maija Lielahti

HaaSTaTTelu

on ylevä nimi
asuinkadulla

Kun
runoilijan
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paljon erilaisia tekstejä, kun taas Aleksis Kiven 
katu muodostaa ehjän kokonaisuuden, jossa 
on toistuvia teemoja ja yhtenäistä kuvastoa.

Sinnemäki ei kuitenkaan näe juuri eroa 
runon ja sanoituksen tekemisessä. Kirjoitus-
prosessi on samankaltainen ja erilaisuus syn-
tyy lähinnä kontekstista, johon teksti kirjoite-
taan. Sanoituksia tehdessä hän ajatteli albu-
min kokonaisuutta ja muita albumille tulevia 
tekstejä. Aleksis Kiven katua kirjoittaessa ai-
hepiirit vapautuivat, kun kukaan muu ei ollut 
vaikuttamassa kokonaisuuteen.

Sinnemäki työsti kokoelmaansa myös 
Länsi-Afrikassa Beninissä, Villa Karon kult-
tuurikeskuksessa. Mm. Vivi-Ann Sjögren on 
kuvannut elämää Villa Karossa teoksessaan 
Kasvokkain, mutta Sinnemäen kokoelmassa 
ei Beninin vaikutteita kuitenkaan näy. 

”Minulla oli Villa Karoon neljän viikon 

työskentelystipendi tammikuussa 2006. En 
lähtenyt hakemaan sieltä inspiraatiota, vaan 
hain rauhallista rytmiä ja aikaa työstää puo-
livalmista kokoelmaa. Olikin järkyttävää 
huomata, kuinka monta tuntia nukkuu yössä 
silloin, jos saa muodostaa rytminsä ihan uu-
siksi, se oli enemmän kuin mihin tavallisesti 
pystyn”, Sinnemäki nauraa.

moneen SuunTaan  
avauTuva kaTu

Aleksis Kiven katu -kokoelmassa runoilija ker-
too isänsä kannustuksesta näin: silloin kun olin 
arvostelujen pelosta mykkä / hän sanoi sinä olet 
täysiverinen runoilija. Sinnemäki myöntää, et-
tä hänellä oli valtava kritiikin pelko ensimmäi-
sen kokoelman suhteen. 

”Sokeana hetkenä tuntui itselleni vähän 

”olen Sillä 
Tavalla romaani-

iHminen, eTTä 
HaluaiSin 
varmaan 

kirjoiTTaa joSkuS 
romaanin.”
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kuin retrospektiiviltä, kun eri levyille kirjoite-
tut sanoitukset koottiin yksiin kansiin. Taju-
sin oikeastaan tosi myöhään, että kokoelmaa 
voidaan arvioidakin, ja sen takia siitä syntyi 
sellainen kauhu. Nyt olen ehkä rakentanut de-
fenssejä hyvissä ajoin. Jos on arvostelujen pel-
koja, niin lakaisen ne maton alle ja ajattelen 
niitä vasta myöhemmin.”

Aleksis Kiven katu on päätynyt kokoelman 
nimeksi useammasta syystä. Se ei ole yhden-
kään runon nimi, mutta kokoelmassa sitä ku-
vataan näin: Aleksis Kiven katu on maailman / 
kaunein katu, leveä ja tyhjä.  Sinnemäelle on 
ollut tärkeää, että hänen asuinkatunsa on juu-
ri Aleksis Kiven mukaan nimetty. 

”Toki pidän Aleksis Kivestä ja Seitsemän 
veljestä on minulle merkityksellinen teos. Ka-
dulla asuminen on sisältänyt minulle tiettyä 
ylevyyttä nimen lähteen takia”, hän kertoo 
hymyillen ja muistuttaa myös, että kadulla on 
tietynlainen maineensa. 

”Kokoelman nimeksi se tuli juuri siksi, 
että sitä on mahdollista katsoa monesta suun-
nasta tai se avautuu moneen suuntaan.”

Monet muistavat Sinnemäen sanoittamis-
ta kappaleista sellaiset säkeet kuin Aleksante-
rin kadulla oli valoisaa ja olen hiihtänyt jään yli 
Seurasaareen. Uudessa kokoelmassa liikutaan 
paitsi Alppilassa myös Töölönlahdella ja Ke-
ravalla, Moskovaa, Pietaria ja Brysseliä unoh-
tamatta. Sinnemäki kertoo konkreettisten 
paikkojen olevan hänelle kirjoittajana tärkeitä. 
”Runojeni rekisteri on ylipäätään sellainen, 
että asiat on sidottu johonkin käsin kosketel-
tavaan.”

”En suhtaudu kovin huolestuneesti siihen, 
tietävätkö lukijat kuvaamiani paikkoja vai ei. 
Uskon että tekstit vain toimivat erityyppises-

ti riippuen siitä, onko lukijalla oma kokemus 
paikasta. Kyllähän sitä itsekin pystyy luke-
maan kirjoja paikoista, joissa ei ole koskaan 
käynyt tai joista ei ole ehkä lukenut toistakaan 
kuvausta. Se ei ole asia, joka estäisi ymmärtä-
mästä niitä tekstejä.” 

Riskinä on Sinnemäen mielestä se, että 
ottaisi paikalta liikaa merkityksiä. ”Silloin 
voi kokeilla kääntää tekstin jollekin toiselle 
kielelle ja miettiä, välittyykö ajatus. Joillakin 
paikoilla on täysin globaali merkitys, mutta 
vaikkapa Keravalla ei ole. Sitten täytyy miet-
tiä, onko runossa tarpeeksi niitä elementtejä, 
jotka paljastavat paikan luonteen.” 

”Kerava”-runossa Sinnemäki tuntuu aina-
kin vanginneen jotain paikalle luonteenomais-
ta: näillä seuduilla / pariskunnilla on / saman-
laiset sihisevät ulkoiluasut ja eletään kehyskun-
taidyllissä.

Konkreettisiin paikkoihin sijoittuva koko-
elma tarttuu parisuhteen, ystävyyden ja nai-
seuden teemojen lisäksi perheeseen. Sinnemä-
ki kertookin aina pitäneensä perhesaagoista. 

”Kokoelman runoissa on mukana klassisen 
perhekuvauksen traditiota, mutta toki myös 
omaa perhettäni. Olen isosta perheestä, sellai-
sesta, jossa perheen merkitystä arvostetaan.” 

Aleksis Kiven kadun runoissa esiintyy kult-
tuuriperhe, jonka kotona seinät on päällystetty 
kirjoilla ja jossa sanomalehtiä luetaan pitkään 
ja jutuista käydään kiihkeää debattia. Tiedos-
taako Sinnemäki itse olevansa kulttuurikodin 
kasvatti tai onko hän kiinnittänyt huomiota 
suomalaisten erilaisiin luokkataustoihin? 

”Olen lapsuuteni, nuoruuteni ja ehkä opis-
keluaikanikin kasvanut jossain määrin homo-
geenisessa ympäristössä, eikä tätä asiaa oike-
astaan tiedostanut. Työn kautta tietty diversi-
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teetti on varmaankin auennut enemmän. On 
minulla sellainen perustietoisuus, että tulen 
maailmasta, jossa ollaan taloudellisesti melko 
niukoista mutta intellektuaalisesti rikkaista 
oloista”, Sinnemäki miettii.

kaHden roolin  
HankauSPiSTeiTä

Sinnemäki on paitsi kirjailija, myös yhteis-
kunnallinen vaikuttaja ja toimija eduskunnas-
sa. Miten runoilijan ja kansanedustajan roolit 
sovitetaan yhteen? 

”Kirjoittaessa en mieti hirveästi sitä asiaa. 
Kansanedustajan ja kirjailijan roolien risti-
riitoihin tai hankauspisteisiin törmää enem-
mänkin siinä vaiheessa, kun tekstiä julkais-
taan. Totta kai rooleja on 
osittain vaikea yhdistää, 
ja se tuntuu vähän han-
kalalta, mutta se vaan on 
osa elämääni”, Sinnemä-
ki pohtii.

”Kansanedustajan ja 
runoilijan roolin yhdistä-
minen on sellainen asia, 
josta minulta kysellään, 
mutta ei sellainen, että se 
minua huolestuttaisi tai 
velvoittaisi jollain lailla”, 
hän summaa.

Aleksis Kiven kadulla 
sisältää omakohtaisilta 
ja intiimiltä vaikuttavia 
runoja, mutta Sinnemäki 
ei kuitenkaan murehdi sitä, saavatko lukijat 
tietää hänestä jotakin henkilökohtaista. 

”Otteeni kirjoittajana on ehkä sen verran 
ammattimainen, että luotan teksteihin ja nii-
den muodostamaan kokonaisuuteen.”

”Olen kirjoittanut sanoituksia, jotka on 
suunnattu aika isolle yleisölle, ja sitä kautta  
ajattelen, että kirjoittaminen on lukijoille kir-
joittamista. Runojen tärkeimmät merkitykset 
syntyvät siitä, jos lukija tuntee tekstit omak-
seen, eikä siitä, mitä runot kertoisivat minus-
ta.”

Vaikka runot heijastelevat Sinnemäen 
omaa elämää, ei kokoelmassa näy poliitikon 
arki. ”Ei ole ollut tarkoitus kirjoittaa elämäs-
täni, joka on sellaista, että istun kokouksissa 
ja teen pitkiä työpäiviä”, Sinnemäki naurah-
taa.  

Vakavammin hän kuitenkin pohtii, että 

jos ei tekisi työkseen yhteiskunnallista vaikut-
tamista, se saattaisi olla hänelle kirjoittajana 
aiheena kiehtovampi.

Vaikka haastattelussa keskityttiin enim-
män aikaan Sinnemäkeen kirjailijana, sivu-
simme kuitenkin erästä poliittista aihetta, 
joka varmasti kiinnostaa monia kirjallisuuden 
opiskelijoita. Sinnemäki on nimittäin ollut 
mukana kampanjoimassa uutta keskustakir-
jastoa Helsinkiin.

”Minulla se liittyi alunperin siihen, että 
mitä asioita haluaisi nähdä kaupungin kes-
kustassa tai mitä keskusta tarvitsee. Keskusta 
on monessa mielessä kaupallinen, ja tuntuu, 
ettei se riitä. Kirjasto on suosituin ja helpoin 
kaikista kulttuuri-instituutioista, ja sellainen 
kaupungin keskustassa pitäisi luontevasti olla. 

Keskustakirjastohank-
keessa selvityshenkilönä 
toiminut Mikko Leisti 
sanoi Helsingin kirjasto-
verkosta, että meillä on 
nyt rautatieverkko muttei 
päärautatieasemaa”, Sin-
nemäki aloittaa.

Sinnemäen mukaan 
kirjastossa on kaksi vas-
takkaista mahdollisuutta, 
jotka eivät kuitenkaan ole 
ristiriidassa keskenään. 
Toinen on rauhallisen 
olemisen maailma, jossa 
luetaan ja ollaan hiljaa,  
johon voi tulla rauhoittu-
maan kaupungin hälinäs-

tä. Toisaalta kirjasto on myös luonteva julki-
nen tila erilaiselle tapahtumille ja kokoontu-
miselle. 

”Toivoisin että keskustakirjasto olisi hyvä 
yhdistelmä näitä kaikkia, sekä hengähdyspaik-
ka että se paikka, jossa vaikka Q-teatterin ja 
Kansallisteatterin näyttelijät kävisivät luke-
massa muutaman makupalan uudesta näytel-
mästä tai missä on satuja lapsille kaikilla mah-
dollisilla kielillä, mitä kaupungissa puhutaan. 
Hiljaisuuden ja tapahtumisen jännite olisi hy-
vällä mallilla.” 

kirjoiTTaminen on ja PySyy

Sinnemäki on opiskellut Helsingin yliopistos-
sa Venäjän kirjallisuutta. 

”Kirjallisuuden opiskelu on varmasti vai-
kuttanut kirjoittamiseeni, onhan se koulutus, 

”joillekin iHmiSille 
Tulee vauvan 

SaaTuaan Sellainen 
olo, eTTä ne 

HaluavaT HeTi 
ToiSen vauvan, ja 

kirjan julkaiSTuaan 
Tulee väHän 

Samanlainen olo.”
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joka on antanut välineitä analysoida tekstejä 
ja niiden keinoja. Kirjallisuuden opiskelun 
kautta on tietysti myös lukenut paljon. Var-
maankin se on vaikuttanut siihen, että itse 
kirjoittaa ja myös siihen, miten kirjoittamis-
työtä tekee.”

Anni Sinnemäki on työssään varsin kiirei-
nen, mutta kai hän sentään joskus ehtii lukea 
kaunokirjallisuutta? 

”Jos on tosi paljon töitä, sitä jotenkin 
menettää otteensa kaunokirjallisuuden luke-
miseen. Ja uutta kokoelmaa kirjottaessa tuli 
jossain vaiheessa sellainen piste, että halusi 
vain olla vain oman tekstin kanssa, eikä siksi 
lukenut muuta.”

Sinnemäki joutuu tovin pähkäilemään 
kun kysyn, millaisesta kir-
jallisuudesta hän on ollut 
innostunut viime aikoina. 

”Luen ehkä enem-
män proosaa kuin runoja. 
Syystä tai toisesta koen 
viimeaikaisista kirjoit-
tajista Riku Korhosen 
itselleni jollain tavalla lä-
heiseksi, en osaa sen tar-
kemmin määritellä mik-
si.” 

Sinnemäki jatkaa 
myös pitävänsä Mikko Rimmisestä, kiin-
nostavista uusista runoilijoista hän mainitsee 
Henriikka Tavin. 

”Ja Väinö Linnasta minä pidän. Tunte-
mattoman sotilaan luin nyt Kansallisteatterin 
näytelmän aikaan uudestaan, ja se on kyllä 
todella hyvä”, Sinnemäki sanoo innoissaan. 
”Ulkomaisista kirjailijoista mm. romaanit 
Corrections ja Strong Motion kirjoittanut Jo-
nathan Franzen on ollut minulle ihmeen 
tärkeä, ja sen arvo on säilynyt monta vuotta.” 

Uuden runokokoelman inspiraation läh-
teenä toimi unkarilaisen György  Konrádin 
Pidot puutarhassa,  Sinnemäki paljastaa. 

”Se on paksu, runollisesti kirjoitettu, mut-
ta jollain lailla perinteinen romaani, joka kä-
sittelee perhettä, lapsuutta ja elämää sosialis-
tisen totalitarismin ja avioeron kuristuksissa.” 

Kun Jari Tervoa haastateltiin Käkriäiseen, 
hän ohjasti meitä kirjallisuuden opiskelijoita 
tekemään gradun, toisin kuin hän itse aikoi-
naan. Sinnemäki kommentoi huvittuneena: 

”Voisin olla tässä asiassa todella opettavai-
nen, koska minäkään en tehnyt gradua. Jollei 
olisi ollut mahdollisuutta suorittaa alempaa 

tutkintoa, olisin varmaan jäänyt ikuiseksi 
drop outiksi.”

”Olin ollut joitain vuosia kansanedustaja-
na, kun päätin ottaa kandintutkinnon ulos. 
Tutkinnostani puuttui kandintyön lisäksi 
ruotsi ja venäjän syntaksi. Jälkimmäisen luin 
kirjatenttinä, ja tenttikirjana oli vuonna 1966 
julkaistu venäjän syntaksi, jossa oli kaikki 
esimerkit Maxim Gorkilta. Luin sitä töiden 
jälkeen väsyneenä ja yritin vaan päntätä ulkoa 
Gorkin maatyöläisiä käsittelevät esimerkit”, 
Sinnemäki muistelee. 

Hän päätyy siis samaan ohjenuoraan kuin 
Tervo. ”Reippaasti pitää tehdä vaan se gradu.”

Haastattelun päätteeksi katsotaan, miltä 
kirjailija Anni Sinnemäen tulevaisuus näyt-

tää.
”Joillekin ihmisille 

tulee vauvan saatuaan sel-
lainen olo, että ne halua-
vat heti toisen vauvan, ja 
kirjan julkaistuaan tulee 
vähän samanlainen olo”, 
Sinnemäki analysoi. Hän 
kuvailee tekstien julkaise-
mista niin kuin vain ru-
noilija voi: ”Omat runot 
on kuin urheat sotilaat, 
joita treenautan, ja sitten 

ne lähtee muukalaislegioonaan, kun ne jul-
kaistaan kaikkien luettaviksi.” 

Sinnemäellä ei kuitenkaan ole seuraavan 
kirjan julkaisua vielä näköpiirissä. ”Eihän tä-
mä nyt kovin toiveikkaalta näytä, koska tätä 
aika ohutta kokoelmaa kirjoitin viisi vuotta, 
niin en nyt lupaa, että ihan heti ilmestyisi 
seuraava”, Sinnemäki nauraa. ”Mutta olen 
kirjoittanut viimeiset viisitoista vuotta, ja se 
on pysynyt mukana koko tämän ajan, joten 
veikkaan, että jatkan kirjoittamista.”

Pysytteleekö Sinnemäki jatkossakin ru-
noilijana, vai onko luvassa proosaa?

”Olen sillä tavalla romaani-ihminen, että 
haluaisin varmaan kirjoittaa joskus romaanin. 
Tällä hetkellä se tuntuu kyllä ajatuksena vä-
hän pelottavalta ja jotenkin massiiviselta.” 

Jäämme odottamaan mielenkiinnolla, mitä 
tuleman pitää. Toivottavasti seuraavaa julkai-
sua ei tarvitse odottaa puolta vuosikymmentä. 

Haastattelun jälkeen Anni Sinnemäki pu-
helee ystävällisesti haastattelijan kanssa, po-
seeraa tottuneesti valokuvissa ja lähtee lopulta 
astelemaan pitkin aurinkoista Aleksis Kiven 
katua. v 

Aleksis Kiven 
katu on 

maailman / 
kaunein katu, 
leveä ja tyhjä.
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Teksti: Maija Lielahti

alekSiS kiven kaTu on läHTöPiSTe maTkalle

vuoSien Taa ja TakaiSin.

Raitiovaunurunoutta

Anni Sinnemäen esikoiskokoelmasta 
on jo kulunut reippaasti aikaa. Uusi 

kokoelma ei petä niitä, jotka ovat Sinne-
mäen aiemmasta tuotannosta innostuneet 
– tyyli on tuttu, ja raitiovaunut kolistelevat 
jälleen. Kokoelman muoto on kuitenkin 
hieman toinen. 

Siinä missä vuonna 2003 ilmestynyt 
esikoisteos Sokeana hetkenä koostui pää-
piirteissään Sin-
nemäen alkuaan 
sanoituksiksi te-
kemistä teksteistä 
sekä Milka Alasen 
valokuvista, Aleksis 
Kiven katu on sel-
keämmin itsenäi-
nen runokokoelma. 
Uuden kokoelman 
tekstejä voi lukea 
toisiaan vasten, osa-
na kokonaisuutta.

Kokoelman en-
simmäinen osasto 
käsittelee rakkaut-
ta ja pettämistä, 
ihmissuhte i t ten 
kiemuroita.    Rak-
kaustarina kulkee 
Brysselin, Helsin-
gin, Pietarin ja Välimeren rantojen kautta. 
Matka on mutkikas ja vaivalloinen: Sitä 
laskee rakkautta / tuskan mittayksiköissä / 
toivoo että rakkautta olisi enemmän / ne eivät 
ole yhteismitallisia / yksi rakkaus / ylittää sa-
ta tuskaa.

Toinen osasto katsoo vaaleanpunaisten 
lasien läpi menneeseen nuoruuteen; ylistää 
tyttöjä ja poikia, jotka saivat laudatureita 
ja rakastuivat kipeämmin kuin koskaan 
sen jälkeen.  Aikuiseksi varttuneita ystäviä 
muistetaan runoissa ”Miksi ystävättäret 
ovat ihania” ja ”Miksi ystävättäret ovat 
vailla vertaa”. Elämä ei ole aina kulkenut 
suunniteltuja raiteita: jalanjäljissämme on 

/ murskautuneita 
avioliittoja / siinä 
missä Helsingin 
kaduilla keväisin / 
hiekoitushiekkaa. 
Mutta ystävät tuke-
vat toisiaan ja hei-
dän tapaamisissaan 
tuoksuu korianteri ja 
hyvin keitetty kahvi, 
/ sylistä toiseen siir-
tyvä kiinteäposkinen 
vauva.

Kolmanne s s a 
osastossa palataan 
kotiin vanhempi-
en luo, ihastellaan 
sukulaislapsia ja 
haudataan isoäidit. 
Vanhemman rooli 
on haasteellinen ja 

runoilijan on vaikea ylittää siinä tehtäväs-
sä esikuviaan, omia vanhempia: Miksi edes 
yritin perustaa perheen / kun se on kaikki 
täällä / niin hirveän hyvässä järjestyksessä / 
paremmassa kuin itse ikinä saan.

Sinnemäki sitoo tapahtumia paikkoi-

Helsingistä Moskovaan

arvio
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Anni Sinnemäki: 
Aleksis Kiven katu
Runokokoelma, 77 s.
Otava 2009

hin ja lataa merkityksiä 
arjen esineisiin. Lempeää 
huumoriakin löytyy. Isoäi-
deiltä on saatu perinnöksi 
jakomielitautia, alkoholis-
mia ja ahdasmielisyyttä, ja 
kolmosen ratikan reitti he-
rättää kummastusta: Kesäl-
lä raitiovaunussa / muualta 
tulleet ihmiset / ovat täynnä 
kysymyksiä sen reitistä / 
joka kumma kyllä on ääret-
tömyys. Kokoelman onnis-
tuneimmat runot nousevat 
selkeästi esiin, muutamat 
muut jäävät odottamaan 
uusia lukukertoja, josko 
niistä sitten ammentaisi 
vielä jotakin lisää.

Kokoelman päättää mo-
niosainen ”Syntymäpäivä-
runot”, jossa kurkistetaan 
hetkeen ennen  runoilijan 
syntymää ja vuosipäiviin 
sen jälkeen. Runo tiivistää 
läpileikkauksen elämästä, 
ne teemat, jotka koko teok-
sessa ovat läsnä. Millaista 
on olla äiti, nainen, rakas-
tettu? Millaista on saada 
ensimmäiset korkokengät, 
millaista on viettää synty-
mäpäivää yksin?

Aleksis Kiven katu ker-
too elämän karikoista, 
mutta myös onnen päivis-
tä, jolloin aurinko sokai-
si Hämeentiellä. Vaikka 
kaikki ei aina mennyt niin 
kuin piti, on suoristettava 
selkä ja jatkettava matkaa. 
Jos itket, itke elokuvissa / ei 
ole tarkoitus muuten surra 
ja vetistellä / vaan päästää / 
maailma murheineen / ihon 
läpi / vereen ja vahvistamaan 
luita. v

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Yliopistonlehtori Vesa Haapala opettaa kir-
jallisuutta, kirjoittaa siitä ja kirjoittaa sitä. 

Esikoisteos Vantaa ilmestyi vuonna 2007 ja 
uusi runokokoelma Termini julkaistaan maa-
liskuussa. Haapalan mukaan hän ei juuri ehdi 
hengailla yliopiston käytävillä, sillä hänellä on 
monta rautaa tulessa. Tämä juttu sai kuitenkin 
alkunsa päärakennuksen Unicaféssa.

Haapala on kotoisin Keski-Suomesta, Keu-
ruulta. Kotiseutu on kuitenkin Haapalalle liu-
kuva käsite, sillä hän on asunut lapsuudessaan 
ja nuoruudessaan eri puolilla Suomea. Vuodes-
ta 1992 Haapala on pysynyt pääkaupunkiseu-
dulla, ja tällä hetkellä koti löytyy Vantaan Pak-
kalasta, jossa Haapala asuu vaimonsa ja kahden 
lapsensa kanssa. 

Haapala on yliopistonlehtori, filosofian toh-
tori ja tutkija. Ennen kirjallisuusuraa Haapa-
la on toiminut muun muassa leikinohjaajana, 
pakkaajana ja kioskinmyyjänä. Hän on tehnyt 
myös kustannustoimittajan töitä, kirjoittanut 
kritiikkejä ja toimittanut Avain-lehteä. Haa-
pala opiskeli Helsingin yliopistossa kotimais-
ta kirjallisuutta, estetiikkaa ja filosofiaa. Hän 
päätyi opettajaksi melkein huomaamattaan, 

veSa HaaPalaSTa on monekSi 
kirjalliSuuden kenTällä. Hän 
on varannuT iTSelleen Paikan 

Sekä kaTSomoSTa eTTä 
näyTTämölTä.

TuTkiva runoilija vai 
runoileva TuTkija?

 

Teksti ja kuva: 
Anne Sämpi

HaaSTaTTelu
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luonnollisesti osana jatko-opintoja. "Mi-
nusta on ollut aina mukava opettaa ja 
nähdä erilaisia ihmisiä pohdiskelemas-
sa tärkeitä asioita", Haapala tähdentää. 
Hän ei koe opettamista vaikeaksi, luen-
noiminen ja läsnäolo tuntuvat luonteval-
ta. Sen sijaan korkeatasoisen opetuksen 
tuottaminen on haastavaa ja vie aikaa. 
Jokainen kurssi pitäisi olla omanlai-
sensa, ei aikaisemman vuoden kalvojen 
uusintakierrosta. Tänä keväänä Haapa-
laa voi kuulla nykykirjallisuus-kurssilla 
ja peruskurssilla.

Haapala kiinnostui kirjallisuuden 
alasta lukion viimeisellä luokalla. Muuta-
ma kaveri oli innostunut alasta, ja taus-
talla oli myös oma lukuharrastus. Niin-
pä Haapala haki lukemaan kirjallisuutta 
armeija-aikanaan ja pääsi sisään. Hän oli 
jo lapsena kova lukemaan. Haapalan on 
vaikea nimetä mitään tiettyä kirjaa lem-
pikirjakseen. Hyviä kirjoja on paljon ja 
eri lajit ovat kiinnostaneet häntä eri ta-
voin. Haapala pitää erityisesti lyriikasta 
ja sen taloudellisuudesta: runo on tiheää 
ja merkitysrikasta. Lempikirjaa on vai-
kea valita, mutta Haapala kertoo pitä-
vänsä ainakin Mannerin, Aronpuron ja 
Vähäsen runoudesta. Prosaisteista hän 
mainitsee muun muassa Haanpään, 
Mannerkorven ja Oksasen. Mutta jos 
olisi valittava yksi kirja, vaikkapa auti-
olle saarelle? Haapala keksii ratkaisun 
kiperään kysymykseen: mukaan lähtisi 
runoantologia tai selviytymisopas. 

runolla on PaikkanSa

Kirjoittelu ei kuulunut Haapalan lap-
suuden harrastuksiin. "Keksin kuitenkin 
omia sanoituksia joihinkin melodioihin, 

kun olin yksin esimerkiksi järvellä soute-
lemassa", Haapala kertoo. Ensimmäiset 
varsinaiset runokatkelmat syntyivät lu-
kiossa. Haapala on kirjoitellut pöytälaa-
tikkoon opiskeluajoista saakka. Hänestä 
tuli runoilija kirjoittamalla, sanoista in-
nostumalla. "Oma runominäni tuli esiin 
tohtoriksi väittelyn jälkeen, kun piti teh-
dä jotakin eikä jaksanut kirjoittaa jatku-
vasti tutkimusta", hän muistelee. 

Esikoiskokoelma Vantaa on todel-
linen kalajuttu. Haapalalla oli tapana 
käydä kalassa Vantaanjoella, jonka his-
toriasta hän kiinnostui. Hahmotettuaan 
paikan teoksensa kantavaksi rakenteeksi 
Haapala tiesi suunnilleen, mitä oli te-
kemässä. Sen jälkeen teos syntyi lähes 
itsestään. Haapalan mukaan paikka on 
hyvä kiinnekohta kirjoittamiselle. Hänen 
molemmat runokokoelmansa rakentuvat 
tietyn paikan ympärille. "Paikan avulla 
voi jäsentää sekä henkilöitä, tapahtumia 
että erilaisia aineistoja", Haapala selven-
tää. Hän arvelee, että tiheä muuttami-
nen paikasta toiseen on osaltaan vaikut-
tanut hänen runohinsa, joissa on tapana 
tutustutua uusiin maisemiin.

Haapala on sekä runoilija että kirjal-
lisuudentutkija. Miten nämä ammatit 
kulkevat käsi kädessä? Haapala kokee, 
että opiskelu, tutkiminen ja kirjalli-
suusharrastus ovat antaneet edellytyksiä 
omalle kirjoittamiselle. Kirjoittaminen 
ruokkii tutkimusideoita. Parhaimmillaan 
runon kirjoittaminen on tutkivaa kir-
joittamista ja artikkelin kirjoittaminen 
kirjoittavaa tutkimista. Ainoa ongelma 
on ajankäyttö. Kirjoittaminen vaatii ai-
kaa ajattelulle, joten on tasapainoiltava 
eri asioiden välillä. Intohimoinen tut-
kiminen tarkoittaa Haapalan mukaan 

”runominäni Tuli eSiin ToHTorikSi 
väiTTelyn jälkeen, kun PiTi TeHdä 
joTakin eikä jakSanuT kirjoiTTaa 

jaTkuvaSTi TuTkimuSTa.”
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vapaa-ajan uhraamista tieteelle. "Olen 
ajatellut kuitenkin myös huvitella, eli 
kirjoitan vapaa-ajallani juuri sitä, mikä 
minua kiinnostaa. Kirjoittavan ihmisen 
on voitava hengittää monella tapaa", hän 
sanoo.

Kirjoittamiselle, opettamiselle ja 
perheelle on oma paikkansa. Mikä on 
Haapalalle maailman paras paikka? Ko-
ti tulee hänelle ensimmäisenä mieleen. 

Luonto vesielementteineen on myös 
tärkeä, vaikka kaupungillakin on omat 
puolensa. Molemmissa parasta on virtaa-
misen kokemus. Kirjoittamisessa Haa-
palalle ajankohta on paikkaa tärkeämpi. 
"Kirjoitan yleensä sängyssä, keittiön pöy-
dän ääressä, bussissa ja junassa, muista 
asioista tyhjissä hetkissä", Haapala sa-
noo. v
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.................
”Ensimmäinen näistä kaduista kulki Saint-Jacques-portista Saint-Martin-por-

tille. Sen nimi on Yliopistossa Rue Saint-Jacques, Citéssä Rue de la Juiverie, 
Kaupungissa Rue Saint-Martin.” Siis mikä tämä on? Jokin matkaopas Ranskas-
ta? Tarina jatkuu: ”Se kulki joen poikki kahdessa kohdassa nimellä Petit-Point ja 
Pont Notre-Dame. Toinen, jonka nimi oli vasemmalla rannalla Rue de la Harpe, 
saaressa Rue de la Barillerie, oikealla rannalla Rue Saint-Denis”… Ja se jatkuu 
ja jatkuu. Viidennen sivun jälkeen teksti sumenee silmissäni massaksi saint-, rue- 
ja de la -sanoja. Kuinka paljon vielä? Kirjallisuudenopiskelijana häpeän suuresti 
kiusaustani selata sivut ohi, vaikka kovan sarjan alastalolukijoillakin olisi vaike-
uksia jaksaa. Saan kai ainakin kurkistaa, montako sivua on jäljellä… ainakin 
20! Luen siis Victor Hugon klassikkoa Pariisin Notre Dame 1482.

Edellisestä huolimatta, Pariisin Notre Dame on hieno teos. Se henkii myö-
häisen keskiajan maagista romantiikkaa, joka saa erityisen muotonsa Pariisin 
kaduista, patsaista, kirkoista ja ihmisistä. Se ei kerro tarinaa, joka tapahtuu 
Pariisissa, vaan Pariisista, joka on täynnä ihmeellisiä tarinoita. Teos on rakkau-
dentunnustus Pariisille. Alun lainaus on luvusta Pariisi linnunsilmillä nähtynä. 
Siinä kertoja piirtää sanoin yksityiskohtaisen kartan kaupungista. Hän ei ku-
vaile paljoakaan vaan ainoastaan mainitsee rakennusten ja paikkojen nimet ja 
sijainnin. Se, millaiselta kaupunki näyttää, riippuukin lukijasta.

Kjell Westön romaanissa Missä kuljimme kerran on samankaltainen kohtaus 
kuin Pariisin Notre Damessa – tosin Westö lennättää lukijan Helsingin yli no-
peammin ja suurpiirteisemmin parin sivun verran. Sitä lukiessani todella näen 
tutut Töölönlahden ja Senaatintorin silmieni alla, kun taas Notre Damea lukies-
sani näen epämääräisen kuvan kaupungista, jollaisen kuvittelen Pariisin olevan. 
Mielikuvaan yhdistyvät valokuvat ja todelliset muistot kauan sitten nähdystä Pa-
riisista mutta myös epätodelliset – vaikkakin muistoihin pohjautuvat – keksityt 
kaupunkimaisemat.

Jos pääsisin taas kulkemaan Pariisissa, kokisin Pariisin Notre Damen taas eri 
tavalla. Kokisin sen myös eri tavalla kuin kuvailun Helsingistä. Ehkä siinä olisi 
jotain samaa kuin lukiessani Charles Dickensiä: Lontoon katujen ja paikkojen 
tunnistaminen herättää lapsellista iloa, mutta lisäksi tunnen enemmän yhteyttä 
henkilöhahmoihin, kun luulen näkeväni paikat samoin kuin he – kaupungin 
kuitenkin säilyttäen vieraan maan ja aikakauden hehkun.

Vaikka teksti näyttäytyy aina eri lukijoille erilaisena lukijakompetenssin mu-
kaan, niin paikannimien kohdalla lukijan henkilökohtaiset kokemukset koros-
tuvat. Joku tuntee samanlaista hurmiota kertojan kanssa lentäessään Pariisin 
yläpuolella, joku toinen jää kyydistä ennen kuin se on alkanutkaan.

Voittajana luin läpi jäljellä olevat kaksikymmentä sivua kaupungin kuvailua, 
ja loppu romaani menikin Quasimodon ja Esmeraldan mukana Pariisin katujen 
vilinässä ja öisissä seikkailuissa. Ehkä luen joskus Alastalon salissakin.v

Toinen jalka TodeSSa, 
Toinen fikTioSSa

kolumni

Erika Laamanen
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Isänmaallismielisille tiedoksi: Suomi ei 
ole mikään ehdoton onnenmaa. Tämän 

opin novellikilpailun myötä syntyneestä 
antologiasta Mikä ihmeen uussuomalainen? 
Kilpailun järjestivät Teos-kustantamo ja 
Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhe-
lun kansallinen toimikunta, ja siihen etsit-
tiin erityisesti maahanmuuttajataustaisia 
kirjoittajia. 

Tuloksena on kolmetoista vaikuttavaa, 
kaunista ja surullista tarinaa. Ne vievät 
keskelle sotaa, pakolaismatkalle ja outoon 
maahan, josta pitäisi tulla uusi kotimaa. 
Novellit kirjoittavat auki vastoinkäymisten 
ja muutosten lopulli-
suuden. 

Toisaalta kirjassa 
kerrotaan yhtä paljon 
ala-asteesta, Syyrian 
arkkitehtuurista se-
kä Turkin luonnosta 
ja kulttuurista. Mo-
ninaisuudessa piilee 
teoksen juju: kliseet 
osoitetaan kliseiksi 
ja uussuomalaiset oi-
keiksi ihmisiksi, joilla on takana ja edessä 
täysi elämä. 

Maryam Haradonin ”Seurapiirihai” 
ihastuttaa ilmaisullaan, joka toisinaan ve-
nyy jopa lyyrisyyteen asti. Voittajanovellis-
sa painiskellaan johonkin kuulumisen ja 
kuulumattomuuden kanssa. Miltä tuntuu, 

kun koteja on monta eikä kuitenkaan yh-
tään: 

”Minä rakastan sokeritaloa Helsingin 
keskustassa, mutta niin myös isoisän van-
haa arabialaistaloa vanhankaupungin ku-
peessa. Totuus on, että syyrialainen puhuu 
paljon, mutta tekee vähän ja minä rakastan 
tiettyjä piirteitä syyrialaisuudessani mutta 
geeniperimältäni en sovi kapeille kujille 
Al-Hamran porvarialueen ja vanhankau-
pungin välimaastoon. Isoisä, isä ja minä 
luimme Tinttejä kolmessa sukupolvessa, 
eikä sellainen mielenlaatu sovi punaisen 
mullan maahan.” 

Aleksandra Sal-
melan hauska ja iro-
ninen ”Se oikea, aito 
maahanmuuttajab-
lues” sen sijaan revit-
telee ennakkoluuloilla 
ja kirjallisuuskäsityk-
sillä. Aloitus haastaa 
lukijan kohtaamaan 
omat oletuksensa: 
”Minä olen maahan-
muuntaja. Minä tulin 

varastaa sun mies. Minä tulin varastaa sun 
sosiaalietuudet. Minä en työ.” Novellis-
sa ironisoidaan myös yleisesti hyväksytyn 
uussuomalaisen mallia: ”Perinteisen slova-
kialaisen paimenpuvun päälle hänelle oli 
puettu I LOVE Suomi -T-paita. Vaateyh-
distelmä viestitti yleisölle, että kyseessä on 

novellikokoelmaSSa kanSalaiSuuTTa 
ei vaiHdeTa vaaTTeilla.  

Mikä ihmeen

Teksti: Eveliina Laurila

arvio

”minä olen maaHan-
muunTaja. minä Tulin 

varaSTaa Sun mieS. 
minä Tulin varaSTaa 
Sun SoSiaalieTuudeT. 

minä en Työ.”

?kotimaa
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maahanmuuttajille.
Tragisuudesta huolimatta teosta sävyt-

tää vahva ”toiveikas pohjavire”, josta olen 
yhtä vaikuttunut kuin esipuheen kirjoitta-
nut Mikko Rimminen. Novellikokoelma 
Mikä ihmeen uussuomalainen? kertoo ki-
peitä tarinoita elämästä, jota valaisee kui-
tenkin ajatus valosta: 

”Minulla on ystäviä ja elämä on monin 
tavoin helpompaa. Silti ajoittain kaipaan. 
En tiedä, minne tai mitä. En haluaisi asua 
Turkissa, en viihtyä Suomessa. Olen ko-
diton ja kotini on kaikkialla. Elämä on 
loppujen lopuksi auringonkukkia ja sateita 
kaikkialla, olen saanut huomata. Ja aurin-
gonkukat kasvavat kohisten.” v

harmiton maahanmuuttaja, joka kuiten-
kin syvästi kunnioittaa emämaansa perin-
teitä.”

Suomalaisten suvaitsevaisuus tai edes 
ystävällisyys ei ole teoksessa huipussaan. 
Viiden vuoden tuttavuus ei takaa kutsua 
suuriinkaan häihin, eikä yläkoulussa ole 
sen helpompaa: ”Menin istumaan erään 
tytön viereen, tyttö kiroili, otti reppunsa ja 
lähti pois.” 

Uudessa kotimaassa ei haluta asua ja 
siellä ollaan ”loukussa kahden erilaisen 
kulttuurin välillä”. Humalaisen vihamieli-
nen tunteenpurkaus tuntuu sanovan kaik-
kien suomalaisten ajatukset ääneen. Toi-
saalta Helsinki on myös kielinero: ”Minä 
en sitten koskaan tule ymmärtämään kau-
pungin voimaa opiskella kaikkia maailman 
kieliä. Mutta ehkä juuri siksi jokainen tun-
tee olonsa täällä tutuksi.” 

Joop Wassenaarin ”Vaihtuvat maise-
mat” tuo esiin koulutetun miehen 
näkökulman. Graafisen internet-
suunnittelijan töitä etsivä minä-
kertoja matkustaa pitkin Suomea 
muiden muassa Excel-opetuksen 
perässä, koska kursseihin oli luvat-
tu työharjoittelu. Sitä ei kuiten-
kaan järjestetä, eikä opettaja auta 
työnhaussa, koska ”en minä halua 
maineeni kärsivän teidän mokaa-
misesta.”

Novellin huipentuma on pää-
henkilön vertaileva essee Väinö 
Linnasta ja Eduard Douwes 
Deckeristä. Jälkimmäinen kir-
joitti latinankielisellä nimimerkillä 
Multatuli, joka suomeksi tarkoit-
taa ”olen kärsinyt kovasti”. Kurs-
sin vetäjä reagoi tekstiin harmin-
sekaisella itkulla: ”Kuinka sä voit 
olla niin ilkeä!” Loukkaantumisen 
aiheuttajaksi selviääkin kirjailijan 
nimimerkki Multatuli. Opettaja 
kun luuli kirjoittajan käyttäneen 
sanaa suomalaisen katukielen mel-
ko kaksimielisessä merkityksessä.

Mikä ihme se uussuomalainen 
sitten on? Tunteita herättävä maa-
hanmuuttajakeskustelu kärjistyy 
usein vain riitelyyn puolesta tai 
vastaan. Antologia kertoo uus-
suomalaisuudesta kolmellatoista 
tavalla ja antaa puheenvuoron itse 

Mikä ihmeen uussuomalainen? 
Toim. Maarit Halmesarka, Olli Löytty ja 
Mikko Rimminen. 
Novelliantologia, 148 s. Teos 2009  
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En ole ennen käynyt kirjailijailloissa, 
enkä myöskään Ylioppilasteatteril-

la. Saavun siis lievästi jännittyneenä ja 
tulevasta tietämättömänä Aleksanterin-
kadun näyttämölle. Ilahdun kun minua 
heti tervehditään, opastetaan naulakolle 
ja vessaan sekä kerrotaan, että kahvi ter-
mospullossa on ilmaista.

Minä ja noin viisitoista muuta vieras-
ta emme istu epämukavissa puutuoleissa 
ja katso eteenpäin kohti puhujanpöntös-
tä muistiinpanojaan sanelevaa kirjailijaa. 
Sen sijaan istumme rinkiin asetetuil-
la pehmeillä sohvilla aivan vierekkäin ja 
Leena Krohn on keskuudessamme ta-
sa-arvoisena, tosin omassa nojatuolissa, 
jonka vieressä on pieni pöytä, kukka ja 
vesilasi. Hän on pukeutunut ruskeaan va-
kosamettiin ja ainoastaan kengännauhat 
ovat kirkkaanpunaiset. Hän puhuu hyvin 
rauhallisesti.

Ylioppilasteatteri ei ole ollut säännöl-
linen kirjailijailtojen järjestäjä. Tämän-
iltainen vierailu on ilmeisesti ensimmäi-
nen koskaan, tai ainakin pitkään aikaan. 
Aloite on tullut Leena Krohnilta. Jatkoa 
kyllä luvataan, mutta ajankohtaa ja vie-
railijaa ei ole vielä määritelty. Tunnelma 
on kodikas, mutta myös harvinaislaatui-
sen kunnioittava. Nykyään kuulee enää 
harvoin teitittelyä.

Haastattelija aloittaa kartoittamalla 
perusasioita. Leena Krohn luki Albert 
Camusin romaanin Rutto kahdeksanvuo-
tiaana ja sai siitä, kuten muistakin klas-
sikoista, kipinän elämänmittaisten perus-
kysymysten pohdiskelulle. Nuoruuden ru-
noilijapyrkimykset väistyivät hyvissä ajoin 
kertovan proosan tieltä ja niin, hiukan 
tiivistäen, Leena Krohnista tuli suurin 
piirtein neljäkymmentä teosta julkaissut 
kirjallisuuden moniottelija. Kunnioitet-

Miten syntyvät 
jaetut unet,

 suuret hyönteiset?

leena kroHn kävi kirjailijavierailulla 
ylioPPilaSTeaTTeriSSa ja kerToi, mikä Saa kynän 

PySymään kirjailijan kädeSSä.

Teksti: Pauli Tapio

raPorTTi
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tavasta julkaisutahdistaan huolimatta 
hän ei pidä itseään rutinoituneena eikä 
säännöllisenä tai edes hirveän ahkerana 
kirjoittajana.

Krohnin inspiraationlähteitä ovat 
unet, puutarhat, tiede ja tietysti kirjoitet-
tu ajatus. Hän uskoo ihmiskunnan eetti-
seen evoluutioon, joka on tosin paljon hi-
taampi prosessi kuin aineellinen kehitys. 
Kysyttäessä, pitääkö hän itseään paran-
tajana, Leena Krohn vastaa kieltävästi, 
mutta sanoo että toki kirjallisuuden rooli 
ihmisen omantunnon ja ymmärryksen yl-
läpitäjänä on erittäin tärkeä. Mitään tiet-
tyä yleisöä hän ei kirjoilleen kaipaile, eikä 
kuvittelekaan, että hänen kaltaisellaan 
kirjailijalla voisi olla erittäin laajaa lukija-
kuntaa. Hän on kiitollinen siitä pienestä, 
mutta monipuolisesta joukosta ’fiksuja 
ihmisiä’, jotka hänen kirjojaan lukevat.

Kysyttäessä tuotantonsa tärkeintä te-

osta Krohn mainitsee 
vuonna 1985 julkais-
tun kirjeromaanin Tai-
naron. Tutkiskellessaan 
jä t t i lä i shyönte i s ten 
asuttamaa nykyaikaista 
suurkaupunkia romaa-
nin nimetön kertoja 
todella kiteyttääkin jo-
takin perikrohnilaista. 
Hän aavistelee luon-
non ihmeellisyyttä ja 
saapuu samalla oman 
inhimillisen tietoisuu-
tensa rajoille. Muiksi 
tuotantoaan yhdistä-
viksi teemoiksi Krohn 
mainitsee inhimillisen 
kärsimyksen ongelmat 
ja nykyajan.

Leena Krohn vertaa 
kirjoittamista musiik-
kiin, mystiseen sanojen 
valikoitumisprosessiin, 
jossa lauseet muodosta-
vat melodioita, teokset 
sinfonioita. Kirjoitta-
minen ei ole Krohnille 
itseilmaisua, hän pi-
tää sitä liian suppeana 
terminä. Kenties se on 
jotain yhteisöllisempää. 
Ainakin lukemisessa 

hän näkee luopumista omasta tietoisuu-
desta ja astumisen jaettujen unien piiriin.

Leena Krohnin seuraava teos Valeik-
kuna ilmestyy maaliskuussa, ja hän lukee 
siitä näytteeksi ensimmäisen luvun. Seu-
raa sarja kysymyksiä kirjanjulkaisemisen 
käytännöistä, tekstiä kuulemma muoka-
taan vielä viikkoja ennen julkaisemista. 
Sitten tilaisuus loppuu ja lähden kävele-
mään Rautatientorille. Mietin, ettei kir-
jailijoilta kenties voi kysyä kovin monia 
erilaisia kysymyksiä, eivätkä he voi antaa 
loputtomasti erilaisia vastauksia niihin 
tavallisimpiin. Sitten keksin ainakin seit-
semän asiaa, joita olisin halunnut Leena 
Krohnilta tiedustella. Muistan samassa, 
että minullahan on Tainaron laukussa ja 
olisin voinut tehdä siitä signeeratun ensi-
painoksen. Mutta olen jo linja-autossa.v
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”On ihana sukeltaa ja kuunnella ääniä, 
jotka muuttuvat etäisiksi ja veden alai-

siksi”, sanoo runoilija Kristiina Wallin. 
Hänen lempipaikkansa kuunnella hiljai-
suutta löytyy klassisesti veden ääreltä. Wal-
linin työhuonekin sijaitsee Tampereella Py-
häjärven rannalla vanhassa 
puuvillatehtaassa. Runoili-
jan työmatka kulkee met-
sän läpi, mutta varsinaista 
metsissä samoilua Wallin 
ei harrasta. ”Etsiydyn ar-
kipäivässä puiden lähelle. 
Minulle on tärkeätä, et-
tä kaupungissakin pääsee 
luontoon.” 

Wallin kuvailee luontoa 
vapauden tilaksi, jossa on mahdollisuus 
olla olemassa kahleettomasti, juosten ja 
leikkien. 

Vaikka Wallinin runot syntyvät maa-
ilmalla, ja hajanaisia merkintöjä kertyy 
myös junissa, taidenäyttelyissä ja kahvi-
loissa, itse kirjoitustyö tapahtuu työhuo-
neella. Hiljaisuus on runoilija Wallinille 
yksi tärkeimmistä työkaluista. Hiljaisuus 
kirjoittamisen lähteenä ei kuitenkaan tar-

koita ulkoista äänetöntä paikkaa, jossa 
tutkailla itseään ja kirjoittaa löydöksistään. 
Pikemminkin kirjoittaminen on Wallinille 
dialogia sekä itsen että maailman kans-
sa, mutta syntyäkseen runoksi on näiden 
kohtaamisten päästävä runoilijan omaan 

sisäiseen hiljaisuuteen: 
”Ennen kaikkea hiljaisuus 
on mielentila. Esimerkiksi 
kahvilassa, jossa on peri-
aatteessa hirveä vilske ja 
paljon puhetta, voi kui-
tenkin pysähtyä kuuntele-
maan omaa hiljaisuuttaan. 
Kaikkein tärkeintä hiljai-
suutta on, että tavoittaa 
oman hiljaisen kohtansa.”  

Ulkoinen hiljaisuus rakentuu Wallinil-
le tilana ja paikkana, jossa äänet kiertyvät 
harmonisesti yhteen. ”Absoluuttista hiljai-
suutta voisi olla vaikea kestää, se ei olisi 
hyvää hiljaisuutta.”  

Hiljaisuutta on myös, että malttaa itse 
olla hiljaa ja kuunnella mitä kaikki koh-
dattu tahtoo kertoa. Wallin arvelee, että 
kyvyttömyyteen olla hiljaa löytyy selitys 
kontrolloimisen tarpeesta, halusta jäsentää 

runoilija kriSTiina Wallinille 
HiljaiSuuS on Työväline.

Runon Rytmissä – hiljaisuuden Rytmissä

HaaSTaTTelu

Teksti: Sirpa Kyllönen
Kuva: Marja-Leena 
Hukkanen

.................

”onko ruumiS 
Silloin 

Hiljainen, kun 
iHminen ei 

PuHu?”
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”eHkä me voimme 
runoiSSa koHdaTa 
ToiSTemme 
HiljaiSuuden.” 
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ja järkeistää asioita: ”Hiljaisuuteen mene-
minen on antautumista ja sillä tavalla us-
kaltamista.”

Kristiina Wallinin runot kutsuvat py-
sähtymään ja pohtimaan, kuuntelemaan 
ja kääntymään sisäänpäin. Runokokoel-
missa Kengitetyn eläimen jäljet (2005) ja  
Murtuneista luista (2007) Wallin rakentaa 
rytmillisesti hyvin intensiivisen, mutta 
hengityksen tapaan kiireettömän, runo-
maailman. Wallinin mielestä hiljaisuuden 
voima runoudessa onkin sekä rytmin et-
tä merkityksen luomisessa. Wallin kokee 
säveltävänsä tekstiä, jolloin hiljaisuus on 
elementtinä yhtä tärkeä kuin äänet: ”Kir-
joittaessa kuulen hiljaisuuden rytmisesti.”

Toisaalta runo syvenee ja merkitys 
syntyy juuri hiljaisessa kohdassa. ”Runon 
lukeminen antaa pysähtymisen paikan.  
Runoa ei voi lukea vain ohimennen. Ehkä 
me voimme runoissa kohdata toistemme 
hiljaisuuden.” 

Wallinin omaan runonlukutapahtu-
maan kuuluu olennaisesti ääneen lukemi-
nen: ”Yksinkertaisesti ymmärrän parem-
min, kun luen ääneen.” 

Runoilijasta on myös ihanaa, jos joku 
toinen lukee hänelle ääneen. Lisäksi Wal-

lin nauttii päästessään itse lukemaan ru-
nojaan yleisön eteen. ”Kirjoittaminen on 
sillä tavalla yksinäistä, että ei tiedä onko 
niitä lukijoita missään. Kun esiintymisen 
jälkeen pääsee juttelemaan ihmisten kans-
sa ja syntyy se kommunikaatiotilanne, se 
on ihan mielettömän hienoa.” 

Runojen lukijassaan synnyttämistä 
tunteista Wallin nostaa esille hämmennyk-
sen, jolla hän ei tarkoita provokatiivista 
hämmentämistä. Myös omien runojensa 
lukijalle Wallin toivoo hämmentäviä lu-
kukokemuksia: ”Hämmennykseen liittyy 
ihmettely, joka on lapsille ominaista ja jää 
aikuisten elämässä jotenkin sivuun.” 

Wallinin runokokoelmiin tarttuessaan 
lukija saa astua hämmennykseen paitsi hil-
jaisuuden myös ruumiillisuuden rytmissä. 
Wallin itse pohtii olemassaolon rytmiä ja 
ihmiskehon ääntä: ”Onko ruumis silloin 
hiljainen, kun ihminen ei puhu?”

Wallin näkee yhteyden ruumiillisuu-
den ja sanojen välillä kiinnostavaksi, kun 
sanoja ei ole, ruumis puhuu. Wallin haa-
veileekin yhteistyöstä tanssijoiden kanssa: 
”Moderni tanssi on kieli, joka menee tie-
dostamattomaan. Tanssi synnyttää minus-
sa sanoja.” v

kriSTiina Wallinin kolmiPorTainen 
maTkaoHje runoon:

1. Lue paljon ja ennakkoluulottomasti, lue uutta ru-
noa. Kahlaa sanoissa ja rytmissä, kuuntele kieltä.

2. Hämmenny. Älä yritä ymmärtää liikaa. Myös tun-
netason ymmärtäminen on tärkeää. Anna ajatusten,  
kuvien, tunteiden ja muistojen tulla ja mennä, jäädä.
3. Lue toisen ihmisen kanssa, leiki runo. Lue ääneen. 
Kerro, mitä runo liikautti sinussa. Kerro, mihin se lii-

kutti sinua.
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Ultra Bra- ja Scandinavian Music 
Group -yhtyeistä tuttu Terhi Kokko-

nen debytoi nyt teatteritaiteen alalla. Mie-
lenkiintoista nähdä, miten Terhi (voinen 
kutsua häntä vain Terhiksi) omaperäisenä 
sanoittajana ja vahvana persoonana pär-
jää. Jos yhtään tuntee 
Scandinavian Music 
Groupin tuotantoa, 
niin on vaikea lu-
kea näytelmää ilman 
ennakko-odotuksia. 
Näytelmän nimi, 
Norsunluunokkainen 
tikka, ei herätä aina-
kaan kummastusta, 
koska sen kirjoitta-
ja on tehnyt lauluja 
myös puhuvista peuroista, itkevistä lin-
nuista ja takaperin uivista ravuista. Tämä 
tikka on kuitenkin eri sarjaa kuin nuo peu-
rat (jotka tosin mainitaan näytelmässäkin) 
ja ravut. Se on ”Lord God” ja ”viattomuu-
den perikuva”.

Näytelmässä on kaksi henkilöä, Lulu 
ja Frans. Näytelmän alussa he istuvat yh-

dessä Arkansas’n metsässä, jonne he ovat 
tulleet etsimään sukupuuttoon kuollutta 
tikkaa. Dialogin ja takaumien kautta saa-
daan tietää heidän menneisyydestään ja sii-
tä, miksi he nyt ovat siinä missä ovat. Lulu 
ja Frans ovat kuin ambivalentin SMG:n  

kääntöpuoltet. Lu-
lu on nainen kuin 
lauluista Kaunis ja 
ylpee, Mustana mai-
dolla kylmänä kuu-
mana ja Joisin viskin 
ja nousisin. Hän on 
vahva, kaunis ”kuin 
ne, joista tuli kau-
niita koska he päät-
tivät niin”, itsenäi-
nen, vähän ylpeä ja 

ronski. Vähän kuin Terhi. Lulu pitää kau-
pungeista ja keksinnöistä. Mieshahmo on 
Lulun vastakohta. Hän on saanut nimen-
sä Franciscus Assisilaisen mukaan. Hän 
on puolestaan päättänyt pitää linnuista 
eikä oikein pidä ihmisistä ja keksinnöistä. 
Hänen runollinen tapansa nähdä maailma 
kuvaa SMG:n toista puolta: ”Me totut-

Terhi osaa tämänkin
TerHi kokkoSeSTa TiedeTään Paljon, muTTa 

Harvemmin SiTä, eTTä Hän on TeaTTeriTaiTeen 
kandidaaTTi dramaTurgian alalTa Tai eTTä Hän on 
oPiSkelluT myöS uSkonToTiedeTTä. joulukuuSSa 

2008 HänelTä kuiTenkin ilmeSTyi näyTelmä 
norSunluunokkainen Tikka. 

Teksti: Erika Laamanen

arvio

näyTelmän kirjoiTTaja 
on TeHnyT lauluja 

PuHuviSTa PeuroiSTa, 
iTkeviSTä linnuiSTa 
ja TakaPerin uiviSTa 

ravuiSTa.
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taudumme vieraalta hai-
sevaan metsään, opimme 
liikkumaan hiljaa kuin 
sudet, me juomme sa-
masta lähteestä peurojen 
kanssa, emmekä ikinä 
kaipaa mitään”. Saman-
kaltaista voi löytää mm. 
lauluista Katu päättyy au-
rinkoon ja Kun puut tekee 
seittiä. 

Alussa näytelmä seu-
raa Fransin ja Lulun hah-
moja sekä heidän suhdet-
taan. Lopulta päästään 
varsinaiseen teemaan, 
tikkaan, ja dialogin li-
säksi jotain alkaa myös 
tapahtua. Tuolloin Terhi 
irrottautuu SMG:n lin-
jasta: Lulu ja Frans näke-
vät tikan, ja Lulu ampuu 
sen alas. Tikka putoaa 
mutta ei kuole. Mitäs 
sille sitten tehdään, on 
seuraava kysymys. Tikan 
ampuminen on käänne-
kohta niin tarinalle kuin 
henkilöille: he alkavat 
saada mielipuolen piirtei-
tä. Kun Lulu julistautuu 
ylipapiksi ja vaatii tikalle, 
Lord Godille, kruunajai-
sia, näytelmä alkaa muis-
tuttaa groteskein piirtein 
maustettuna erästä us-
konnollista tapahtumasarjaa. Kruunajai-
sista tulee Lululle pakkomielle, sillä ”olisi 
kohtuullista, että Lord God ymmärtäisi 
olevansa vastaus”. Frans on eri mieltä, 
mutta tämänkin itsehillintä pettää, ja nos-
tettuaan päänsä tynnyristä hän huutaa: 
”Meikäläinen on uusi ihminen!”

En ehkä nostaisi näytelmää Suomen 
kirjallisuuden klassikkojen joukkoon, 
mutta on kai sekin ansio, että siitä tu-
lee mieleen niinkin arvostettu kirjailija 
kuin Maiju Lassila. Lassilan Kuolleista 
herännyt -romaanin päähenkilöstä, aivan 
tavallisesta Jönni Lumperista, sattumien 
sarjan ja ihmisten vilkkaan mielikuvituk-
sen seurauksena, tehdään väkisin sankari 
ja eräänlainen kristushahmo. Ehkä Terhi 
hakee jotain samanlaista ajatusta itse san-

Terhi Kokkonen: 
Norsunluunokkainen tikka
Näytelmä, 68 s.
Kirja kerrallaan 2008

karihahmojen osattomuudesta tapahtumi-
en kulkuun ja seurauksiin. Lopulta tikan 
ainutlaatuisuuskin kyseenalaistetaan, kun 
tutkijat löytävät metsästä yhdeksän sa-
manlaista lisää.

Näytelmä on moniulotteinen. Sen ih-
miskuvissa ja -suhteissa riittää analysoi-
tavaa, ja jonkinlaisen maailmankuvankin 
siitä saa implikoitua. En tiedä saako Terhi 
teesillään ketään vakuuttuneeksi, mutta 
taitavasti rakennettu näytelmä kuitenkin 
on. Ei siis huono ollenkaan.v
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Pirkko Saision tuorein romaani Koh-
tuuttomuus on ensivaikutelmaltaan 

ajatuksen jaksoihin ammuttu pamfletti 
spektaakkeliyhteiskunnasta, sen keinoku-
dosteisista ihmiskohtaloista. Se on raaka 
kuvaus nykyajan Sancho Panzasta, media-
ritarin syvästä varjosta tai kurkusta. Ja kun 
ritari varjoineen katoaa, liukenee Sancho 
parkakin olemattomiin. 

Läpileikkaava teema on riippuvuus. 
Kun kirjan päähenkilö, keskinkertaisen 
vähäinen freelancer-toimittaja pakenee 
Hessen Arosuden lailla porvarillisen py-
hästä perheen, työn ja asuntolainan kol-
minaisuudesta salaperäisen Hänen Itsen-
sä kakkosmiehen asemaan, miestä ennen 
syöneet riippuvuus ja eksistentiaalinen 
ahdistus muuttavatkin vain nimetyn koh-
teensa.  Minäkertojan kohtalo on hänen 
päämiehensä kohtalo, Hän Itse. Kysymys 
on universaali: kuinka moni elää itseään 
suurempaa eheyttä varten ja miten yksilö 
kestää rusentumatta yksisuuntaisen  koh-
tuuttomuuden murruttua arjen pinnan 
alta esiin?

Siinä missä Don Quijoten Panza oli lat-
tea realisti ja justeerasi  naivin holhoavasti 
sairasta isäntäänsä, kertojan suhde Hä-

neen on häpeilevän ihaileva ja voimatto-
man symbioottinen. Jos Cervantesin teos 
oli ivaelma ritariromaanista, tämä on rita-
riromaani. Siinä toinen ero. Maailmankir-
jallisuudessa on viljalti esimerkkejä kahden 
erilaatuisen miehen monoliitista: Pekka ja 
Pätkä, Holmes ja Watson, Mercier ja Ca-
mier, Jekyll ja Hyde, Faust ja Saatana (jos 
Saatanalla on sukupuolta). Aisaparikuva-
elmille on yhteistä yhden representaatio 
kahdesta näkökulmasta. Saisio on jättänyt 
minäkertojan ja hänen isäntänsä erisni-
mettömiksi niin, että lukija voi sijoittaa 
X:n ja Y:n arvoihin minkä tahansa parin, 
sisäkirjallisiin geometrioihin uusia piirtoja.

 Tämä on klassinen tuhkimotarina 
ryysyistä loistoon ja loistosta takaisin ryy-
syihin.  Soppatykkijonossa kohtaaminen 
muuntuu puolituhatsivuiseksi tutkiel-
maksi lennosta tv-julkisuuden kautta po-
litiikkaan ja politiikan muistelemiseen. 
Päähenkilö kohtaa kauhan varresta Hänet 
Itsensä, sulavan maailmanmiehen, joka on 
koppava mutta hybriksessään vastustama-
ton. Hän Itse on sekoitus Zarathustraa, 
Sarasvuota ja Faustia. Toverukset  pai-
navat töitä ja naisia, juovat, unelmoivat ja 
itkevät yhdessä. Hän on persoona, jolla ei 

Individualisaatioon kuuluu kysymys: ”Kuka minä olen?”. 
Vastaamisesta syntyy kulttuuri. ”Ja alussa oli sana”, kertoo jo Vanha 

testamentti. Kielen kautta välittyvät suhteet muihin ihmisiin rakentavat 
identiteetistäni sellaisen kuin se on. Minä on olemassa sikäli, jos on 

olemassa myös hän. Suomen kielen kolmannen persoonan nominatiivi, 
Hän, on Pirkko Saision Kohtuuttomuudessa luoma näkökulma 

täälläolomme peruskysymykseen.

Sancho Panzan
Teksti: Antti Heinonen

arvio

PoliiTTiSeT MuiSTelMaT
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ole päähenkilön painoksi käyvää sisäisyyt-
tä. Kun Hänet paiskataan veteen, Hän 
ponnahtaa ponttoonin lailla pintaan, vain 
Häneen kiinnittyneet voivat upota. Näin 
Hänmies ja päähenkilö täydentävät toisi-
aan. Heidän välillään on alusta asti tun-
nustettava homoeroottinen lataus, vaikka 
kirjan päähenkilö on hetero ja elää hete-
romiehen turvallisen karussa maailmassa.

 Toinen uponnut on Hintelä, enti-
nen ystävä ja nykyinen rahoittaja, hämärä 
Thaimaan matkoja harrastava aids-potilas 
tippapulloineen, joka 
viimeisenä tekonaan 
kiristää lukijalle tun-
temattomiksi jäävistä 
syistä Hänmiestä luo-
pumaan ministerin 
virasta epätoivoisena 
kostona. Kuolema 
ehtii kuitenkin väliin, 
eikä edes veli Paulin 
väkivaltaista apua tar-
vita, mutta Hänmies 
masentuukin ja luo-
puu vapaaehtoisesti 
virasta, katoaa ja jät-
tää päähenkilön oman 
onnensa nojaan. 

Kaupallisen kana-
van rajoja rikkova ja 
mediassa juhlittu äi-
telän yllättävä keskus-
teluformaatti Myrsky 
on Saision parodia 
surkuhupaisesta mas-
saviestinnästä. Ovat-
ko Saision kertojan sielunmaisemaan sä-
lyttämät filosofia ja yhteiskuntakritiikki 
aitoja vai vain parodian sivujättöä? Kritiik-
ki on veitsenterävää, mutta veitsi puhkoo 
epäilyksen henkilökuvauksen aitoudesta, 
ainakin perinteisen kirjallisuustutkimuk-
sen rautalankamallien raoista tiirattuna. 

Vaimo Marjut ja poika Joona jäävät 
sivuhahmoina kuulennon katselijoiksi. 
Poika jää isälleen tuntemattomaksi mur-
rosikäiseksi ja hänen äitiään mies ei kos-
kaan edes tavoittanut. Marjutin asuntoa 
ei onnistuta panttaamaan ja he, Marjut ja 
Joona, jatkuvat elämistään Köydenpuno-
jankadulla, joka ei ole siis mikään Reeper-
bahn, vaan helsinkiläinen katu täynnään 
suomalaisesta tavallisuudestaan banaaleja 

irvikuvia.
Päähenkilön veli Pauli on ainakin äitin-

sä loppuun imaissut paha poika ja kontrasti 
keskiluokkaiselle hapatukselle. Laitapuo-
len kulkija ja lähiökapakan mies ei muutu 
kertomuksen aikana, ei edes elämäntaito-
kurssista ja koppavan kurjallistoprinsessan 
kihlaamisesta, vaan kiertää kireine bok-
sereineen vakaasti valitsemallaan radalla 
kapenevaa alamaailmaansa. Mitä nyt ehkä 
vähän jää kärvistelemään, ettei saanut mi-
nisterin pelastamisesta luvattuja rahoja. Ei 

Pauli Hintelää ehtinyt 
tappaa, vaikka veljes-
ten kohdatessa baa-
rissa voittopuoleisesti 
hän liputtaa miessur-
man virallisena totuu-
tena.  Keskusteluissa 
Pauli vetoaa nykyisin 
vain paatuneimpien 
alkoholistien yksinoi-
keudella esiteollisen 
outoon käsitteeseen 
kansa. 

Titaanikapseli tai 
paper i tähdenlento 
on laukaistu avaruu-
teen ja sen mukana 
päähenkilön tunnus-
tuskirje ja poliittinen 
muistelma luettavak-
si tuntemattomalle 
humanoidille. Jää 
epäselväksi, onko ava-
ruusoutoiselle suun-
nattu kerronta irtiotto 

Hänejen vallasta vaiko flirttailua kamera-
silmän transendentaalisen ytimen kanssa. 
Kapselityhjiön yksinäisyys on objektiivises-
ti sama – kuvattiinpa sitä mistä suunnasta 
tahansa. Lukija kohtaa kohtuuttomuuden 
idean sivun 250 paikkeilla ja jälkeen, kun 
päähenkilön tšehovilainen uhrimieli pa-
rivaljakolleen roihahtaa sisältä onttoon 
muovikynttilätuleensa. v 

   
     

Pirkko Saisio: Kohtuuttomuus
Romaani, 583 s.
Kustannusosakeyhtiö Siltala 2008
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Maarit Verrosen uuden novellikoko-
elman nimi, Normaalia elämää, ku-

vastaa teoksen sisältöä harvinaisen hyvin. 
Kansipaperin punaiset postilaatikot vastaa-
vat kirjan kahdeksaatoista novellia. Ne ku-
vaavat sitä harmaata arkea, joka korkein-
taan taustoittaa suuria kertomuksia ja jota 
me tavallisen maailman tavalliset ihmiset 
emme yleensä pysähdy tarkkailemaan. No-
velli on mitä parhain muoto banaaliin pu-
reutumiselle. Romaani nimeltä Normaalia 
elämää olisi mahdollisesti tylsä, mutta no-
velleissa tilanne vaihtuu nopeasti ja koko-
naisuus jaksaa kiehtoa.

Verronen astuu esimerkiksi tavallisen 
hoitajan elämään, tekee tarkkoja havainto-
ja arjesta, esittää sitten yksittäisen, jossain 
määrin poikkeavan sattuman, joka erottaa 
päähenkilön massasta tehden hänestä mil-

loin uhrin, milloin hölmön, mutta aina 
osan suurempaa koneistoa. Novellit ovat 
pikemminkin elegisiä kuin pessimistisiä, 
eikä ihmisten tyhmyyttä ryöpytetä esiin  
apokalyptisena massana. Verronen suostuu 
näkemään myös hyviä asioita, epäitsekkäi-
tä tekoja ja vilpittömiä ihmisiä, kuten nuo-
ren idealistin, joka kirkkain silmin uskoo 
olevansa ensimmäinen, joka ymmärtää 
kuinka suuryritykset riistävät maailmaa.

erilaiSia aSennevikoja

Kuolleena löytämänsä asiakkaan talosta 
hieman viinaa ja rahaa ryöstäessään pi-
hansomistaja Mika joutuu piiloutumaan, 
kun rouvan pojat – lakimies ja menestynyt 
yrittäjä – saapuvat paikalle piilottamaan 
ruumiin ja viemään arvoesineet pois. He 

maariT verroSen kerTomina arjen PieneT 
SaTTumukSeT HeijaSTelevaT TaiTavaSTi laajemPia 

yHTeiSkunnalliSia kriiSiTiloja.

arvio

Teksti: Pauli Tapio

katvealueilta
Sattumuksia arjen
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aikovat odottaa perintöveron laskemista 
ennen kuin julkistavat kuoleman. Tässä 
ovat Verrosen mukaan nykymaailman it-
sekkyyden muodot. Toisaalta tilaisuuteen 
tarttuvan reppanan satunnaisia irtiottoja 
rehellisestä työstä ja toisaalta aineellises-
ti hyvinvoivien ihmisten sokean itsekästä 
häikäilemättömyyttä. Jälkimmäistä lajia 
novellien vaatimattomat päähenkilöt vain 
katsovat sivusta ihmetellen.

Ihmisten moraali lipsuu myös yksityi-
syydentajun suhteen. Naisten saunaseurue 
päättää tunkeutua 
jurottavan talon-
miehen elämään 
piristääkseen tätä. 
Seuraukset ovat tu-
hoisat, sillä talon-
miestä ei kiinnosta. 
Epäonnisesti käy 
myös ylipainoiselle 
naiselle, jonka laihat 
ystävät päättävät pe-
lastaa välittämättä 
oikeastaan kuunnel-
la ystäväänsä, saati 
miettiä toimiensa 
oikeutusta. Hänen 
omat kohtuulliset 
laihtumisyrityksen-
sä unohtuvat kun 
hänet kiusataan 
itsetuhon partaal-
le. Ongelma piilee 
siinä, että yhteisöl-
lisyys on muuttu-
nut yksisilmäiseksi. 
Rikka nähdään, 
mutta malkaa ei.

Itsekkäät me-
nestyjät ja urhei-
luautoillaan kaa-
haavat törkimykset 
ovat tietysti hieman 
helppoja maalitau-
luja. Kylmien ja 
asennevikaisten ih-
misten psykologiaan 
ei novelleissa lii-
emmin pureuduta. 
Todetaan vain, että 
on ihmisiä, joiden 
empatia ja moraali 
ovat lakanneet toi-

mimasta ja sitten on ihmisiä, jotka eivät 
tavalla tai toisella voi tai osaa toimia oi-
kein; esimerkiksi kotiseutunsa kesämö-
keissä talvisin asustava koditon, joka aina 
siivoaa jälkensä ja syö ja juo vain sen verran 
kuin tarvitsee.

arjen PienTä ProoSaa

Maarit Verrosen tyyli on kokoelmassa 
kauttaaltaan hillittyä, mikä tietysti sopii-
kin  normaaliuden vaatimuksiin. Kieles-
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sä ei ole irrottelua. Lauseissa 
ilahduttaa ennen kaikkea nii-
den vaatimattomuuden alta 
pilkistävä terävyys. Arkipäiväi-
syyden tuntu peittää silti kai-
ken. Jossakin novellien työ- tai 
elinympäristöistä ollut lukija 
kokee tunnelman välittömästi 
tutuksi. Varastomiehet todella 
saattavat ilmaista edellisillan 
seksiaktien määrän sanoes-
saan ”Huomenta, huomenta, 
juuri ja juuri”.

Näin korostetun arkista te-
osta voisi toki kutsua halven-
tavasti välityöksi. Teos onkin 
pieni ja tavallaan vaatimaton, 
mutta sen ajankohtaisuus ja 
novellien oivaltavuus tarjoavat 
palkitsevan lukukokemuksen. 
Toisin kuin Juha Seppälän 
paljon ylistetty moraalisen 
rappion kuvaus Paholaisen 
haarukka, ei Normaalia elämää 
ole yhtään ryppyotsainen tai 
ahdistava teos, vaikka sen ku-
vaama todellisuus onkin ajoit-
tain erittäin kylmä. 

Novellit eivät pureudu 
suuriin rakenteisiin tai syihin 
ja seurauksiin, vaan tavallisen, 
ymmärtämättömän ihmisen 
yksityistä kokemusta valotta-
viin pienehköihin tilanteisiin. 
Sellaisenaan teokseen jää kai-
paamaan lisää näkökulmia, 
kuin puuttuvia osia tietosana-
kirjasarjaan. Opettajan ja toi-
mittajan elämän ohella halut-
taisi kurkistaa myös johtajan 
ja poliisin elämään, ja tylsis-
tyneen pariskunnan rinnalle 
sopisi kertomus stressaantu-
neista vanhemmista. Tämä lii-
allisen suppeuden vaikutelma 
lienee kuitenkin ominainen 
kaikille hyville novellikokoel-
mille. v

Maarit Verronen: 
Normaalia elämää, 
Novellikokoelma, 155 s. 
Tammi 2009 ...
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”Paikalliset maanviljelijät ovat vanginneet 
omituisen eläimen, joka on puoliksi lintu ja 

puoliksi kala. Lähettäkää joku tunnistamaan 
se mahdollisimman pian.”  Tällaista sähkettä 
pitää kädessään eräs luonnontieteilijä, jonka 
kiinalaisen Gao Xingjianin romaanin Sielun 
vuori päähenkilö kohtaa syrjäisellä bussiase-
malla.

Sähke on loistava esimerkki siitä, millai-
seen myyttien ja taikojen maailmaan romaa-
nin päähenkilö syöksyy aloittaessaan mat-
kansa Kiinan maaseudun halki salaperäiselle 
Lingshan-vuorelle. Sielun vuoressa identiteet-
tiä etsitään perinteisen matkustamisen ja tien 
symboliikan kautta, sillä päähenkilö kyllästyy 
kiireiseen suorituskeskeiseen työelämäänsä 
kaupungissa ja lähtee etsimään tasapainoa ja 
itseään matkustamalla myyttiselle vuorelle. 

Romaanin perinteisyys loppuu kuitenkin 
siihen. Jo sen rakenne on erikoinen: kerronta 
tapahtuu vuorotellen yksikön ensimmäises-
sä ja toisessa persoonassa kertojan pohtiessa 
suhdettaan omaan identiteettiinsä: ”Tässä 
pitkässä monologissa sinä olet kuvauksen koh-
de, minua itseäni tarkkaileva minä.” Romaanin 
lopulla on myös monikon kolmannessa per-
soonassa tapahtuvia jaksoja, mikä kertonee 
päähenkilön ja hänen rakastettunsa jonkinlai-
sesta (tosin ilmeisen väliaikaisesta) yhteensu-
lautumisesta.

Identiteetin rakentumisen ja miehen ja 
naisen välisen rakkauden mahdottomuuden 
lisäksi romaani pohtii myyttien, riittien, tai-
kojen ja uskontojen merkitystä ihmiselle. Kii-
nan maaseudun halki matkustaessaan kertoja 
kuulee kymmeniä huikeita vanhoja kansanta-
rinoita, joista lumoavimpia ovat esimerkiksi 
kertomus vuorilla asuvasta karvaisesta alkuih-
misestä, jonka kyläläiset ovat omin silmin 

Suolipesua
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arvio

Teksti: Anni Lappela

nähneet ja tarina erityisen siveästä nun-
nasta, joka öisin viiltää ihonsa auki voi-
dakseen pestä kaikki sisukalunsa ollakseen 
puhtaampi kuin kukaan toinen nunna. 

Kertoja pääsee itse osallistumaan van-
hoihin seremonioihin ja henkien manaa-

nobel-PalkiTTu 
gao Xingjian vie 
maTkalle koHTi 

myyTTiSTä Paikkaa.

Gao Xingjian: 
Sielun vuori (Lingshan) 
Romaani, 648 s.
Suom. Riina Vuokko 
Otava 2003

Suolipesua

miseen ja kirjoittaa muistiin kansanlau-
luja, joilla jokaisella on sisäkertomuksen 
luontoinen tehtävä romaanin tematiikan 
rakentamisessa. Elämään kuuluvat muun 
muassa ”Vuoden vaelluksen laulu, Muodon-
muutosten laulu, Neljän epäonnen tähden 

vaikutusten kumoaminen, Kodin 
jumalien nimeäminen ja Maan hen-
kien tervehdys.” Xingjian hämärtää 
hienovaraisesti toden ja tarun rajaa 
kertojan elämässä, joka muuttuu 
myyttien ja satujen avulla täyteläi-
semmäksi ja merkityksellisemmäk-
si. Kenties tämä muutos on jonkin-
lainen teesi taiteen terapeuttisuu-
den puolesta?

Xingjianin romaani lumoaa ta-
rinoillaan ja kielellään ja optimis-
tisuudellaan. Lingshan-vuoresta 
kasvaa romaanin aikana symbo-
linen paikka, jonka etsiminen on 
löytämistä tärkeämpää. Matkalla 
vuorelle kertoja löytää kadonneeksi 
luulemansa elämänilonsa, ja hän 
löytää sen tarinoiden lisäksi aivan 
mitättömän pienistä asioista. Luki-
jan ei tarvitse itse avata itseään ja 
pestä sisuskalujaan, romaani tekee 
sen hänen puolestaan: vääntää suo-
let ilosta solmuun ja puhdistaa um-
mehtuneen sielun ilolla. v
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HiPPokraaTTi omena

Vain skumppa voi poistaa kivun  
Vain ilta sen kanssa joka ei ole Mädästä omenasta  
voi kertoa että aina on joku  
Ja jos ei joku  
niin ainakin tämä yksi  
 
Aikaa on aina liian vähän siihen että ehtii asettua  
Aina liian vähän siihen että oikeasti saa sanottua kaiken  
 
Ja sitten  
tulen takaisin  
Vastustamaan vastustamista  
Ja totuushan on  
että ei ole olemassa  
Reilun kaupan huumeita

Anna Hiekkataipale

runoja
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loPPuyön TemaTiikkaa

Silmäkulmastani näen
kuinka kauas katoaa inspiraatio
Runo joka olisi pitänyt kirjoittaa ylös ennen unohdusta
Syksy joka olisi pitänyt elää ennen talven tuloa

Tämä on loppuyön tematiikkaa
katkonaisia lauseita
Tunnustus joka olisi pitänyt tehdä ennen aamua
Viimeisen pyörivän pullon korkki on avoinna

Viisaammaksi en tullut taaskaan
hiukseni vain ovat halkeentuneet
Jokainen pitkä tauko ja piste piste piste ovat tervetulleet
Tämä aamu päästää äänen tukahtuneen

rajaTaPauS

Kuinka paljon olenkaan miettinyt sitä  
 
Pienet ihmiset ovat maailman jalat  
Suurin sydän on aina täynnä  
 
Tyhjää mieltä kuormitetaan  
Tyhjät kädet tuntuvat painavalta  
Suuren huoneen avaruus ahdistaa  
 
Joillekin se on voima, joillekin heikkous  
Tyhjä pää helpompi kantaa  
tyhjät ajatukset helpompi sanoa  
 
Helpompi olla tyly kuin tyytyväinen  
Helpompi ulkoistaa kuin ymmärtää
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