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PääkirjoiTuS

Maija Lielahti
Kuva: Anna Vuorinen

Tytöttely voi olla ärsyttävää, eikä nuoria naisia ihan joka paikas-
sa arvosteta. Tyttöyden voi kuitenkin nähdä myös, sanoisinko, 

voimaannuttavana käsitteenä.
Sarianna Kankkunen haastatteli lehteen kirjailija Riku Kor-

hosta ja kertoo, että ”Korhonen määrittelee tyttöyden ytimeksi 
tietynlaisen keskeneräisyyden: tunteen siitä, ettei elämä ole vielä 
asettunut aloilleen.” Korhosen määritelmä on osuva. Mutta tyt-
töys on paljon muutakin, ja pieniä palasia siitä tarjoaa vuoden toi-
nen Käkriäinen.

Tämän lehden tekijäjoukko koostuu pääosin tytöistä – kuten 
kotimaisen kirjallisuuden opiskelijat ylipäätään – mutta onnek-
semme mukaan on livahtanut muutama poikakin.

Anni Lappela kävi Kansallisteatterissa tutustumassa Tyttö tu-
li! -näytelmään, joka pohtii isien ja tytärten suhdetta. Erika Laa-
manen taas kirjoittaa näyttelyarviossaan mm. Disneyn naishah-
moista.

Eveliina Laurila käsittelee kolumnissaan tyttöjen tunnolli-
suutta eli tarttuu aiheeseen, joka on varmasti monelle naisopis-
kelijalle tuttu. Anne Sämpi jatkaa oppiaineemme henkilökuntaa 
käsittelevää sarjaa haastattelemalla Anna Hollstenia, joka kertoo 
lukeneensa nuorena paljon tyttökirjoja. Kaiken tyttöilyn vastapai-
noksi Paavo Mannisen novellissa  seuraamme ratsastaa entinen 
cowboy.

Erkka Mykkänen pureutuu Vesa Haapalan toiseen runoko-
koelmaan Termini. Tarkastelussa ovat myös Riku Korhosen Hyväs-
ti tytöt, Leena Krohnin Valeikkuna, Marjo T. Nurmisen Tiedon 
tyttäret sekä Emma Juslinin Frida ja Frida. Lehdestä löytyy lisäk-
si Raisa Mattilan raportti Lahden Runorock-tapahtumasta sekä 
kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden kirjavinkkejä.

Lehden päättää Anna Vuorisen sarjakuva, jossa pohditaan tyt-
töjen huonoa itsetuntoa ja toivotaan tyttöjen huomaavan, kuinka 
ihania he ovat. Käkriäinen toivottaa kaikille ihanille tytöille ja po-
jille, naisille ja miehille elämyksellistä kesää! v

TyTTöjen juTTuja 
TyTTöydesTä
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Kysymys: Mikä on vaaleanpunainen 
kuin mansikkasorbetti ja koristeltu 

hehkuvalla kukkasella?
Vastaus: Riku Korhosen uusin teos.
Et varmastikaan ollut ainoa, joka vetäi-

si äsken sumpit väärään 
kurkkuun. Kyllä, Riku 
Korhonen on täällä taas. 
Ja kyllä, tällä kertaa hän 
kirjoittaa jotakin hatta-
rankepeää ja kuplivaista.

Se ei ole sattuma. 
”Arvostan kirjailijoita, 
joilla on useampi väri 
paletissaan”, Korhonen 
sanoo.

Hyvästi tytöt on kertomus miehestä, 
joka huomaa vanhentuneensa näkymät-
tömäksi kaupungin tyttöparvien silmissä. 
Huomiota seuraa muisteloiden sarja, jonka 
hulvattomissa kohtauksissa tavataan tyttö-
jä jos jonkinlaisia.

Uutukainen syntyi nopeasti. Korhonen 
muistelee, että kirjoittamiseen meni kuusi 
viikkoa.

Mikä sitten erottaa tytön naisesta? 
Korhonen miettii.

”Ikä on tietysti ensimmäinen asia, jo-
hon kannattaa kiinnittää huomiota.”

Iän ohella Korhonen määrittelee tyt-
töyden ytimeksi tietyn-
laisen keskeneräisyyden: 
tunteen siitä, ettei elämä 
ole vielä asettunut aloil-
leen.

”Hyvästi tytöt on te-
rapiakirja. Se sai alkunsa 
niinkin ylevästä asiasta 
kuin kasvamisesta.”

Taitaa olla niin, että 
tyttöjen lisäksi Riku Kor-

honen hyvästelee teoksellaan myös pojat. 
Tai poikuuden.

Tavallinen Tarina

Korhosen esikoisteos, Kahden ja yhden yön 
tarinoita, julkaistiin vuonna 2003. Se sai 
Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkin-
non. Kirjan menestys ei typistynyt vain 

Teksti: Sarianna Kankkunen
Kuvat: Lauri Dammert ja 
Harri Pälviranta

riku korhonen on ehTinyT oPiSkella  
kirjalliSuuTTa ja kirjoiTTamiSTa, oPeTTaa niiTä 

molemPia  – ja julkaiSTa muuTaman  
meneSTySTeokSen.

haaSTaTTelu

Riku koRhonen,

backstage

“kolmenkymPin 
läheSTyeSSä TajuSin, 
eTTä nyT Se kirja on 
SaaTava aikaiSekSi.”
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palkintoihin: teokselle lankesi  kunnia toi-
mia kotimaisen kirjallisuuden pääsykoekir-
jana keväällä 2006.

Esikoista seurasi runokokoelma Savu-
merkkejä lähtöä harkitseville vuonna 2005. 
Proosan pariin Korhonen palasi vuosi sit-
ten teoksellaan Lääkäriromaani. Kustan-
tajaksi kirjoilleen Korhonen on valinnut 
turkulaisen Sammakon.

Esikoisteoksesta lähtien Korhosen har-
teille on soviteltu suuren sukupolvikuvaa-
jan viittaa.

”Sehän on lähtökohtana kauhea taak-
ka!” Korhonen parahtaa.

Lienee siis parasta jättää sukupolviky-
symys vähemmälle. Kysytään sen sijaan, 
kuinka Korhosesta tuli kirjailija. ”Kaipa 
minulla oli siihen jonkinlainen perinnölli-
nen taipumus.”

Opiskeluvuosinaan Korhonen ehti kes-
kittyä kaikkeen muuhun kuin kirjoittami-
seen.

”Kolmenkympin lähestyessä tajusin, et-
tä nyt se kirja on saatava aikaiseksi.”

Ja kyllähän se saatiinkin. Vetoapuna 
toimi kirjoittajakollega, ”aivan toisen alan 
ihminen, ei-humanisti”. Kaveri kirjoitti 
runoa, Korhonen proosaa. Yhteisissä is-

tunnoissaan he kävivät 
tekstejään läpi ja hioi-
vat niitä yhdessä. ”Se 
taitaa olla varsin ta-
vallinen tarina. Harva 
teos tänä päivänä syn-
tyy yksin puurtaessa”, 
Korhonen toteaa.

Korhonen on luot-
tanut esilukijoihin 
myös myöhempien te-
ostensa kohdalla.   

”Läheisimmät luki-
jani ovat olleet kustan-
tamon ulkopuolisia.” 
Sellaisia kuten Armas 
Alvari, vapaa kustan-
nustoimittaja ja kirjai-
lija, joka on sittemmin 
julkaissut kaksi kritii-
keissä kehuttua novel-
likokoelmaa.

kirjoiTTamaan  
oPeTTelua

Riku Korhonen opis-
keli Turun yliopistossa 
kirjall isuudentutki-
musta.

”K i r j a l l i s uud en 
opinnot antavat kir-
joittajalle sen saman, 
mitä lukeminenkin: 
kielellisiä herätteitä, 
tajua siitä, mitä kir-
jallisuus on ja minkä-
laisia keinoja sillä on 
käytössään”, Korhonen  



6

summaa.
”Ainoa vaara alan opinnoissa on se, et-

tä paineita kertyy liikaa. Kun jatkuvasti lu-
kee mestariteoksia, tulee helposti sellainen 
olo, että kaikki on jo tehty ja sanottu pa-
remmin kuin mihin itse kykenisi. Tiedän 
muutamille käyneen näin.”

Siltä sudenkuopalta Korhonen on vält-
tynyt. ”On olemassa kirjailijoita, joiden 
tasolle en koskaan pääse. Mutta minä kir-
joitan omat kirjani.”

Opintojen jälkeen Korhonen teki töitä 
äidinkielenopettajana, kunnes päätyi ta-
kaisin yliopistolle. Siellä odotti pesti luo-
van kirjoittamisen ohjaajana. 

Opettaminen yliopistossa tuntui luki-
omaailmaa luontevammalta.

”Lukiossa äidinkielenopetusta hallit-
sevat ylioppilaskirjoitukset. Yliopistossa 
saattoi keskittyä pelkkään kirjoittamiseen, 
ja edetä siinä pidemmälle.”

Luovan kirjoittamisen opintoja on Tu-
russa tarjolla perus- ja aineopintojen ver-
ran. Hakijat karsitaan valintakokeen ja 
esitehtävän perusteella. Tarjolla on paitsi 
proosan, lyriikan ja draaman, myös jour-
nalistisen tietokirjoittamisen opetusta. 

Korhosella on kokemusta luovasta kir-
joittamisesta paitsi opettajana, myös op-
pilaana. Hän työsti tekstejään kursseilla 
lukuvuonna 2001-2002. ”Se oli todella 
hyödyllistä. Osa kursseilla syntyneestä ma-
teriaalista päätyi kirjaan asti.”

Kirjallisuudenlaitoksilla käydään sään-
nöllisin väliajoin kädenvääntöä siitä, kuu-
luuko luovan kirjoittamisen opettaminen 
tiedeyliopistolle vai jollekin muulle taholle. 
Mitä mieltä on Riku Korhonen?

”Tässä keskustelussa on usein epäselvää 
se, puhutaanko kirjailijakoulutuksesta vai 
laveammin kirjoittamisen opettamisesta.” 
Jälkimmäinen on Korhosen mielestä it-

sestään selvä osa yliopiston agendaa. On 
kaikkien etu, että tieteentekijä oppii ilmai-
semaan itseään kirjallisesti.

Nyt Korhonen on jättäytynyt vuoden 
mittaiselle opetusvapaalle. Leipääntymisen 
vaara alkoi väijyä, joten vapaaksi kirjoit-
tajaksi ryhtyminen tuntui hyvältä ajatuk-
selta. Tekemistä riittää kolumneissa sekä 
uudessa käsikirjoituksessa. Se on romaani 
– enempää Korhonen ei ha-
lua paljastaa.

miehiä ja  
kirjailijoiTa

Helsingin Sanomien krii-
tikko Jukka Koskelainen 
murjaisi Lääkäriromaanista, 
ettei sitä voi suositella uu-
den miesasialiikkeen tueksi.

Niin. Korhosen teoksis-
ta välittyy kuva siitä, ettei 
nykymiehellä mene hyvin. 
Lääkäriromaanin päähenki-
lö Niklas epäonnistuu niin 
ihmissuhteissa kuin huume-
kokeiluissakin. Hyvästi tytöt 
-kirjan minäkertoja kyselee 
epätoivoisena, pääseekö kos-
kaan naimisiin. 

”En usko stereotypiaan 
suomalaisesta miehestä, jol-
la kaikki menee huonosti. 
Globaalisti ajatellen suoma-
laisella miehellä on helvetin 
hyvä olla”, Riku Korhonen 
napauttaa.

”Lääkäriromaanin koh-
dalla kävi niin, että omat 
vaikeat luonteenpiirteeni 
muokkautuivat henkilöhah-
moksi.”

”on olemaSSa kirjailijoiTa, joiden 
TaSolle en koSkaan PääSe. muTTa 

minä kirjoiTan omaT kirjani.”
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Vaikkei stereotypioita nielekään, on 
Korhonen seurannut mieskysymyksen 
ympärillä käytyä keskustelua. Hän luki ys-
tävänsä Timo Hännikäisen Ilman-teok-
sen käsikirjoituksen ennen sen julkaisua.

”Minusta se on koskettava kuvaus yk-
sinäisyydestä. Toivon vain, ettei siitä tule 
Timolle taakkaa. Moni tuntuu tehneen 
päätelmänsä teoksesta vain lehtijuttujen 
perusteella.”

Mediapeli on totta vie tullut osaksi kir-
jailijan ammattia.

”Osittain se johtuu siitä, että lukemi-
seen käytettävä aika on vähentynyt”, Kor-
honen arvelee.

Hän näkee ilmiössä sekä hyviä että 
huonoja puolia. On positiivista, että kir-
joja nostetaan puheenaiheeksi. Kolikon 
kääntöpuolena on kirjoittajien eriarvois-

“GlobaaliSTi  
ajaTellen 

SuomalaiSella 
miehellä on 

helveTin hyvä 
olla.”

tuminen: kaikilla ei ole samanlaisia val-
miuksia muotoilla sanottavaansa kameroi-
den edessä.

Korhonen itse ei koe mediahuomiota 
kiusallisena. ”Minulle se on osa tätä työ-
tä.”

Kuinka kirjailija pitää yllä kirjoituskun-
toaan?

”Kirjoitan tilaustekstejä, se pitää kana-
van auki. Lisäksi luen paljon. Kirjat synty-
vät kirjoista.”

Kuulostaa pätevältä – juuri sellaiselta, 
jolle pomokin kehityskeskustelussa nyök-
käisi. Etenkin, kun Korhonen tunnistaa 
myös heikkoutensa.

”En ole vielä oikein löytänyt sellaista 
ammattikirjailijan säännöllistä työrytmiä.”

Eiköhän se sieltä löydy, ajan mittaan.v
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Olipa kerran 36-vuotias mies, joka kä-
veli kadulla. Sinä päivänä liikkeellä 

oli muitakin: 
”He kulkivat yksin, pareittain tai pieninä 

tyttöpartioina. Oli kevät, oli tyttöjen suur-
vallan voimannäytön aika. Se oli armotonta 
tyttökolonialismia, kevät-
mekkojen, lantiofarkkujen, 
korkokenkien, tennareiden, 
narutoppien, sirojen taka-
puolien, säärien, nilkkojen, 
tuulessa liehuvien hiusten, 
hetkellisenä helisevän nau-
run ja paljaina heiluvien 
käsivarsien tyttöimperialis-
mia, joka ei jättänyt ala-
maisilleen epäselvyyttä yli-
voimastaan.” 

Ja vain hetken tätä 
ihailtuaan 36-vuotias mies 
tajuaa, ettei yksikään näis-
tä tytöistä huomaa häntä.

Näin alkaa tutkimus-
matka tyttöyteen. Riku 
Korhosen novellikokoel-
ma Hyvästi tytöt koostuu 
minäkertojan elämän varrelle sattuneista 
tyttökokemuksista. Parinkymmenen no-
vellin mittainen vaeltelu tuottaa joukon 
hirtehisiä naishahmoja ja absurdeja tilan-
teita.

”Neitsyttä etsimässä” -novellissa mies 
metsästää neitsyttä taikavarpu apunaan. 
Tuloksena on hykerryttävä parodia kansan-
saduista. Samanlaista lajityyppileikkiä löy-
tyy myös novellista ”Rakastuneet ja kuo-
lemattomat -populaaritieteellinen muiste-
lo”. Se on tieteellisen artikkelin muotoon 
kirjoitettu kertomus Daliasta, puoliauto-

maattisen rakkauskoneen kehittäjästä. 
Kokoelman huumori on osuvaa ja pis-

teliästä. Siitäkin huolimatta kaipaan kai-
ken parodioinnin ja koohotuksen keskelle 
jotain vakavampaa. Kenties jotakin sen ta-
paista, mitä kuvataan ”Antero”-tarinassa. 

Novellissa vauvakuumei-
nen mies menee metsään 
ja veistää itselleen jalava-
pölkystä pojan.   Kaiken 
naurun keskeltä kantau-
tuukin hirmuista ikävää ja 
yksinäisyyttä.

Samaa alakuloa on ais-
tittavissa muissakin teok-
sen kertomuksissa. Toisi-
naan se ilmenee nostal-
giana, toisinaan silkkana 
haavoittuvaisuutena.

Vanhenemisesta ja nä-
kymättömäksi muuttu-
misen kokemuksesta teos 
puhuu yllättävän vähän. 
Harmi, sillä aihe on mie-
lenkiintoinen. Kaikesta 
muusta sanottavaa riittää-

kin. Huumorin ruoskasta saavat niin mie-
hiään kuiville kiskovat naisihmiset kuin 
mediatunkiolla tepastelevat julkkiskukot-
kin.

Korhosen aiempaan teokseen Lääkä-
riromaaniin verrattuna Hyvästi tytöt on 
helppoa, suorastaan kepeää luettavaa. Täs-
sä tapauksessa kepeys ei kuitenkaan tarkoi-
ta pintaliitoa vaan elämänasennetta. v
Riku Korhonen:
Hyvästi tytöt 
Romaani, 185 s.
Sammakko 2009

miTä TaPahTuu miehelle, joka muuTTuu  
näkymäTTömäkSi?

Tarinoita tytöistä, ja vähän pojistakin

arvio

Teksti: Sarianna Kankkunen
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En ole hyvä rentoutumaan leivänmurujen seassa. Näin on myös ruotsa-
laistutkimuksen mukaan: tekemättömät kotityöt eivät ole este miesten 

rentoutumiselle, mutta naisia pyykkivuori ahdistaa. Miksi tunnollisuus ja 
uupumus ovat usein juuri naisten sairauksia? Ja miksi minua ärsyttää leivän-
muruilla kuorrutettu pöytä niin paljon?

Vastauksia etsin Tinni Ernsjöön ja Jennie Sjögrenin kirjasta Liian tun-
nollinen (Otava 2005). Faktoilla ja elämäntarinoilla höystetty kirja sai mi-
nut tunnistamaan tunnollisuussyndroomaan piirteitä ensimmäiseksi omassa 
itsessäni: kaiken pitäisi aina onnistua, tehokkaasti ja taitavasti. Arvosana 
kolme (3!), ei merkitse minulle lainkaan hyvää, vaan lähentelee ennemmin 
huonoa. 

Myös tuttavapiirini univaikeudet, hengenahdistus ja liian täysi kalenteri 
pakottivat kysymään, miksi riittävään tyytyminen on niin mahdotonta? Ei 
ole oikein, että leivänmurut ja kykenemättömyys sanoa ei vievät hulluuden 
partaalle. 

Osasivatko Ernsjöö ja Sjögren minulle sitten vastata? He lähestyvät sai-
raalloisen tunnollisuuden taustoja eri näkökulmista. Yhteiskunnallisten ra-
kenteiden patriarkaalisuus saa sapiskaa: naiset ovat lähentyneet työelämää, 
mutta miehet eivät ole vastaavasti tulleet lähemmäksi kotielämää. Kuten 
erilaisten vähemmistöjen edustajien on myös naisten oltava tuplapäteviä ol-
lakseen hyviä. Lisäksi kuulutettiin työnjohtajien vastuuta ja toimivampaa 
sairaanhoitoa. 

Parasta tunnollisuuskirjassa ovat reseptit stressittömämpään elämään. 
Suosikkini kahdeksasta ajatussiemenestä ovat ”Lakkaa tavoittelemasta ole-
matonta”, ”Työstä itseluottamustasi” ja ”Jätä koko paska! Ei se kuitenkaan 
koskaan tule valmiiksi.” 

Yritän heti ottaa opikseni: pyrin olemaan tyytyväinen tulevaan tenttisuo-
ritukseeni, oli se sitten vaikka se kolmonen (3!). En halua antaa tunnolli-
suuden viedä työkykyäni loppuiäkseni, kuten elämäntarinoiden naisille oli 
käynyt. Se olisi aika paljon arvosana kolmosen (3!), kontolle. 

Entä se pyykkivuoriahdistus? Seuraavaksi ajattelin pyyhkiä leivänmurut 
iltateeni tieltä, mies pesköön astiat. v

Eveliina Laurila

kolumni

Pyykkivuoriahdistus ja  
kolmosen kammo
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Haastattelin Anna Hollstenia hänen 
työhuoneessaan, mikä osoittautui hy-

väksi valinnaksi. Työhuoneessa on rauhal-
lista, ja tila myös kertoo haastateltavasta. 
Huone on valoisa ja työpöydällä on paljon 
luettavaa. Uusin tulokas on gradu, johon 
Hollsten aikoo paneutua, mutta vasta 
haastattelun jälkeen.

Hollsten on filosofian tohtori ja yliopis-
tonlehtori. Hän on myös professorin mää-
räaikainen viransijainen Pirjo Lyytikäi-
sen ollessa tutkimusvapaalla. Hollsten on 
kotoisin Kuusankoskelta ja asuu tällä het-
kellä Käpylässä. Hänen mukaansa Käpylä 
on hieno paikka asua. ”Siellä näkee vuo-
denajan vaihtelut”, hän kertoo. Hollsten 
aloitti opintonsa vuonna 1987 suomen 
kielen pääaineopiskelijana. Sivuaineenaan 
hän opiskeli kotimaista kirjallisuutta, josta 
tuli myöhemmin pääaine. Opintoja löytyy 
myös sosiologian, kasvatustieteen ja eloku-
va- ja televisiotutkimuksen puolelta. 

kirjalliSuudenoPinnoT 
eiväT kaTSo SukuPuolTa

Hollsten valmistui maisteriksi vuonna 
1993 ja sai heti tutkimusapulaisen pai-

kan, kun hänen ohjaajansa Auli Viikari 
jäi tutkimusvapaalle. Myöhemmin hän 
sai lehtorin viran. Hollsten opetti aluk-
si sekä kotimaisen kirjallisuuden puolella 
että Soklassa. Hän kuvailee ensimmäisiä 
opettajavuosiaan omaksi ammattikouluk-
seen: ”Se oli sellaista suhaamista paikasta 
toiseen.” Hollsten on toiminut myös as-
sistentin sijaisena ja tutkijana, ja Bo Car-
pelanin kirjallisuuskäsityksiä käsittelevä 
väitöskirja ilmestyi 2004. 

Hollsten luki paljon jo lapsena. Hän ei 
kuitenkaan omien sanojensa mukaan ol-
lut ”varhaiskypsä kirjallisuudenharrastaja” 
vaan luki kaikkea tavallista. Hollsten luki 
paljon muun muassa fantasia- ja tyttökir-
joja. Hän piti etenkin L. M. Montgome-
ryn ja Louisa M. Alcottin kirjasarjois-
ta. Kirjallisuuden lisäksi häntä kiinnosti 
nuorena kuvaamataiteet, arkkitehtuuri 
ja luonnontieteet. Hän ehti pohtia myös 
elintarvikekemistin ammattia, mutta aja-
tukset laboratorioiden eläinkokeista veivät 
innostuksen. 

Hollsten halusi lukion jälkeen opetta-
jaksi, joten suomen kielen opinnoista oli 
hyvä aloittaa. Suomen kieli oli hänen mie-
lestään aluksi mielenkiintoisia, kun taas 
kirjallisuuden opetus tuntui hämärältä ja 

Teksti ja kuva: Anne Sämpi

......................sivuaine olikin se oikea

koTimainen kirjalliSuuS TunTui  
anna hollSTeniSTa alukSi hämärälTä ja 

SekavalTa oPPiaineelTa. alkuSumun jälkeen 
kuiTenkin SelviSi, eTTei SalaTTua TieToa  

olluT olemaSSa. 

haaSTaTTelu
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sekavalta. Hänestä tuntui opintojen alus-
sa, että muut pärjäsivät kirjallisuudenopin-
noissaan paremmin. ”Aivan kuin olisi ollut 
olemassa jokin salattu tieto, jota minulla ei 
ollut”, hän nauraa. Hän kertoo, että vai-
keasta alusta oli loppujen lopuksi hyötyä 
hänen urallaan. ”On helpompi opettaa, 
kun tietää itse, etteivät asiat ole itsestään 
selviä”, Hollsten summaa.

Alun seka-
vuuden jälkeen 
k o t i m a i n e n 
kirjallisuus al-
koi avautua 
ja kiinnos-
ti Hollstenia 
niin paljon, 
että hän vaih-
toi sen pääai-
neekseen. Hän 
kertoo, että 
on jälkikäteen 
pohtinut opin-
tojaan: ”Olen 
tietoinen siitä, 
että tein tyt-
töval innan.” 
Ko t i m a i s e n 
kirjallisuuden 
opiskelijathan 
ovat suurim-
maksi osaksi 
naispuolisia. 
”Vaikka Suo-
mi on ver-
rattain tasa-
arvoinen maa, 
sukupuoliroo-
lit näkyvät sel-
keästi amma-
tinvalinnassa”, 
Hollsten poh-
tii. Hän on 
kuitenkin tyy-
tyväinen valin-
taansa, vaikka 
tiedostaa sen 
sukupuol is i -
donnaisuuden. 
Hollsten ei 
näe kirjallisuu-
denopiske l i -
joiden naisval-
taisuutta on-

gelmana. ”Jos on hyviä ja motivoituneita 
opiskelijoita, ei sukupuolella ole väliä.”

”ParaSTa oPeTTamiSeSSa  
on vuorovaikuTuS”  

Hollstenin mukaan kotimaisen kirjallisuu-
den opettajalle on olemassa ainakin kah-
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denlaisia kursseja. On peruskurssien tyyp-
pisiä pitkälle standardoituja, työtovereiden 
kanssa yhteisesti suunniteltuja kursseja. 
Toiseksi on omaan tutkimukseen liittyviä 
kursseja, joiden suunnittelussa opettajalla 
on vapaammat kädet. Molemmilla kurssi-
tyypeillä on puolensa, ja Hollstenin mieles-
tä molempia myös tarvitaan. 

Hollsten pitää kirjallisuushistorian 
opettamisesta, vaikka materiaalia onkin 
paljon. ”Perusopintojen kursseilla on tilaa 
yleissivistävälle ainekselle”, hän kertoo. 
Omaan tutkimukseen liittyvissä kurs-
seissa taas on se hyvä puoli, että saa itse 
päättää kurssin sisällöstä. ”Parasta opetta-
misessa on itse opetustilanne ja vuorovai-

kutus opiskelijoiden kanssa”, hän kertoo. 
Opetuksen suunnittelu ja kurssitöiden  
korjaaminen ovat työn huonoja puolia.

Vapaa-ajasta kysyttäessä Hollsten vas-
taa nauraen: ”Luen graduja”. Oikeasti hän 
lukee ulkomaisia kirjoja ja klassikoita sekä 
kuntoilee esimerkiksi joogan parissa. Holl-
sten pitää myös kokkaamisesta: hänellä on 
muutaman ystävänsä kanssa ruoanlaitto-
kerho. Lempikirjoikseen Hollsten nime-
ää Siri Hustvedtin Kaikki mitä rakastin 
ja Edward Saidin elämäkerran. Autiolle 
saarelle hän ottaisi mukaan Saidin kirjan, 
vaikka on oikeastaan tehnyt jo niin. ”Luin 
kirjan alunperin saarella”, Hollsten paljas-
taa. v

 
”joS on hyviä ja moTivoiTuneiTa 
oPiSkelijoiTa, ei SukuPuolella  

ole väliä.”

......................
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Mitä isä vastaa, kun tytär kysyy haas-
tavasti: ”Mitä minun tyttöyteni mer-

kitsee henkilökohtaisesti juuri sinulle isä?” 
Tai kun juuri aikuistunut tytär kysyy, häi-
ritsikö isää, että heitä edellisellä huoltoase-
malla luultiin aviopariksi ja keski-ikäiset 
miehet katsoivat isää kadehtien? Miten 
isä voi lohduttaa, kun tytär kuukautistensa 
alettua julistaa ettei halua kasvaa aikui-
seksi naiseksi, vaan pysyä ikuisesti tyttö-
nä, jolla on oikeus satuihin ja leikkeihin. 
Entä saako tytär kysyä isältään, millaista 
oli nuorena harrastaa seksiä äidin kanssa? 
Tai vaatia suoraa vastausta siihen, onko isä 
koskaan pettänyt äitiä?

Kysymyksillään tytöt rakentavat luon-
nekuvia sekä itsestään että isistään, isät 
kertovat heille vähitellen paljon sellaista, 
mitä eivät ole ikinä kertoneet kenellekään 
muulle. Suurta eksistentiaaliahdistusta 
Otso Kauton käsikirjoittamassa ja ohjaa-
massa näytelmässä ei koeta, mutta pieniä 
identiteettikriisien poikasia kyllä. Isät ja 
tyttäret törmäävät usein hämmentävään 
tunteeseen toistensa vieraudesta ja joutu-
vat toistuvasti kysymään sekä itseltään että 
toisiltaan, keitä ovat. Ja keitä haluaisivat 
olla.

road-movie, k15
Tyttö tuli! -näytelmässä tyttäret ottavat isi-
ensä kanssa puheeksi kaikki ne asiat, joista 
isät ja tyttäret tavallisesti vaikenevat. Kes-
kustelukatkelmat ovat sävyltään uskomat-
toman herkkiä ja humoristisia. Näytelmän 
vaihtuvat isät ja tyttäret löytävät toistu-
vasti yhteisiä naurunaiheita ja toistuvasti 
he myös tajuavat, miten paljon kaikista 
kipeistä ja vaikeista asioista huolimatta 
rakastavat toisiaan. Näytelmä väläyttelee 
katsojalle isien ja tytärten elämästä sekä 
koomisia että traagisia hetkiä niin sykäh-
dyttävästi, että hetket, jotka eivät katsojal-
ta kulu nauraessa, kuluvat itkien. 

 Erityisesti näytelmän seksuaalisuutta 
koskevat keskustelut ovat hyvin suoria ja 
raadollisiakin. Jopa niin suoria, että näy-
töksessäni joku katsojista ilmaisi mielipi-
teensä näytelmästä ääneen ja poistui ennen 
väliaikaa palaamatta takaisin. Näytelmä 
nostaa keskustelun aiheiksi niin haavoit-
tavia ja traumaattisia kokemuksia, että it-
se vastaavaa kokeneen on varmasti vaikea 
jäädä katsomaan loppuun asti. Kansalliste-
atteri ei suosittele näytelmää alle 15-vuo-
tiaille, mikä tuntuu aluksi hämmentävältä 

arvio

Teksti: Anni Lappela
Kuvat: Vertti Teräsvuori

Isä jumala ja Jeesus-likka
kanSalliSTeaTTerin näyTelmä TyTTö Tuli! Syven-
Tyy PohTimaan iSien ja TyTärTen väliSiä SuhTeiTa 
koomiSeSTi, TraaGiSeSTi, lyyriSeSTi ja kujeillen.
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(enemmän mainoskikalta kuin vastuun-
tuntoisuudelta), mutta muuttuu näytel-
män kuluessa varsin ymmärrettäväksi.

Näytelmä yllättää kerta toisensa jälkeen 
huumorillaan ja käänteillään, mutta eniten 
se yllättää optimismillaan. Se uskoo vilpit-
tömästi rakkauteen ja vakuuttaa katsojal-
le, että kaikkein todellisinta ja varminta 
maailmassa on rakkaus. Tällaisen vilpittö-
myyden kohtaaminen kaiken muodikkaan 

kyynisyyden ja skeptisyyden leimaamassa 
maailmassa liikuttaa vaikuttamatta lain-
kaan naiivilta.

Itsensä etsimisen ja kasvamisen teemo-
jen (sekä aikuistuvien tytärten että keski-
ikäisyyteensä kanssa kamppailevien isien 
identiteettikysymysten) vertauskuvana 
näytelmässä käytetään klassisesti tietä ja 
matkantekoa. Näytelmä on omalaatuinen 
road-movie, jossa isät ja tyttäret ajavat au-

Tyttö tuli!  
Kansallisteatterin Willensaunassa  
13.2.2009-30.10.2009
Ohjaus ja käsikirjoitus: Otso Kautto 
Rooleissa: Ville Keskilä, Marjaana Maijala, 
Jukka-Pekka Palo, Leena Pöysti, Marja Salo, 
Kasperi Nordman
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toillaan halki Suomen tai Euroopan, vä-
lillä kuskina on isä, välillä tytär, ja välillä 
juututaan liikenneruuhkiin filosofoimaan, 
välillä leiriydytään tienvarteen nuotiolle 
puhumaan äideistä. Hieman alleviivatun-
kin selväksi tulee, että tärkeintä elämässä 
ei ole määränpää (täydellinen itsensä tun-
teminen) vaan matka (kaikki hauraankau-
niit yhdessäolon hetket).

novellikokoelmamaiSuuT-
Ta, jäävuoriTekniikkaa

Niukka lavastus koostuu kolmesta rinnak-
kaisesta auton etupenkkejä luonnehtivasta 
istuinparista, joilla isät ja tyttäret mat-
kaansa taittavat. Taustan screenillä virtaa-
vat ohikiitävät maisemat. Äänimaailmakin 
on minimalistinen, mutta yllättävä. Taus-
talla kuuluva autojen moottorin tasainen 
hurina kuuluu matkantekoon niin erotta-
mattomasti, että sen hetkellinenkin lop-
puminen hätkäyttää ja toimii keskustelua 
korostavana tehokeinona. Äänimaailmalla 
tuodaan hauskasti mukaan myös metafik-
tiivinen taso, kun autoradiosta alkaa kes-
ken puheohjelman tulla näyttämöohjeita, 
joiden mukaan autoissa olijat alkavat toi-
mia. Metafiktiota häivähtelee myös isien 

filosofoidessa elämäntarkoituksesta tyylillä 
”Ehkä elämä ei ole tarina” ja ”Ainut mitä 
tästäkin hetkestä nyt jäi jäljelle, on kaunis 
lause.”

Näytelmä säilyy ehjänä kokonaisuute-
na, vaikka onkin juoneton ja moniääninen. 
Se koostuu eri isä-tytär-parien lyhyistä 
keskustelunpätkistä, joissa kussakin hah-
motellaan yksi perhe, yksi ongelma, yksi 
suru tai ilo, yksi muisto. Näytelmä muis-
tuttaa rakenteeltaan siis jossakin määrin 
novellikokoelmaa, jonka erilaiset lyhyet 
tarinat liittyvät toisiinsa temaattisesti ja 
harvakseltaan myös juonellisestikin. Otso 
Kauton käsikirjoitus on huikea novelliko-
koelma, hemingwaynegaatio, jossa kaikki 
kerrankin puhutaan kunnolla pohjia myö-
ten, mitään ei jätetä sanomatta. Liikutaan 
pinnan alla ja tarkastellaan jäävuorta koko 
sen valtavuudessa, ja siinä sivussa jaetaan 
puolikovaksi keitettyjä elämänohjeita: ”Jos 
joku mies särkee sun sydämen, niin kosta. 
Tai jätä kostamatta ja tuu mun kainaloon 
itkemään.”

Näytelmän rakkaudellisuus korostuu 
hienosti siinä, että tytärten (jumaloivatpa 
he isiään tai eivät) ei tarvitse ikinä huutaa 
”isä, isä, miksi minut hylkäsit”, sillä näy-
telmän isät lupaavat olla koskaan hylkää-
mättä. v
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Mikä yhdisti renessanssiajalla elänyttä 
mestarikätilöä Louise Bourgeois’ta 

ja parisataa vuotta häntä myöhemmin syn-
tynyttä fyysikkoa Laura Bassia? Kaksikin 
asiaa: Molemmilla oli halu oppia, kirjoit-
taa ja tutkia. Kumpikin oli sukupuolensa 
takia suljettu virallisen tiedemaailman ul-
kopuolelle.

Viime vuoden Tieto-
Finlandian pokannut teos 
Tiedon tyttäret esittelee nä-
mä sekä parisenkymmentä 
muuta tieteiden piirissä 
ansioitunutta naista. Aika-
skaala ulottuu muinaisen 
Mesopotamian mahtiajois-
ta 1800-luvun alkuun.

Paitsi naisista, kertoo 
teos myös tieteestä ja sen 
harjoittamisen historiasta. 
Esipuheessaan Nurminen 
korostaa, ettei tarkoitus ole 
kirjoittaa alaviitteitä nykyi-
seen kaanoniin vaan pur-
kaa ja kyseenalaistaa vallas-
sa olevaa historian suurta 
kertomusta.

Tiedon tyttäret tarjoaakin uudenlaisia 
tulokulmia tuttuun aiheeseen. Erityisen 
mielenkiintoisia ovat tieteen käsityöläisiä 
esittelevät luvut. Instrumenttien valmista-
jien, kalenterimatemaatikkojen ja tieteel-
listen apulaisten panos tutkimukselle on 
kautta aikojen ollut suuri. Moni mennei-
den vuosisatojen tiedenainen onkin toimi-
nut hiljaisena taustavaikuttajana.

Nurmisella on esiteltävänään monta 

vuosisataa ja vielä suurempi joukko hen-
kilöitä. Teoksen viimeistelee loppusivuilta 
löytyvä oppineiden naisten henkilögalle-
ria. Vain yhdessä kohtaa Nurmisen hen-
kilövalinta herättää minussa vastahankaa: 
Farao Hatšepsut oli toki oman aikansa 
merkittävimpiä naishahmoja, mutta yhte-

ys hänen ja länsimaisen 
tieteenhistorian välillä 
tuntuu kaukaa haetulta. 
Kenties hänen paikkan-
sa olisi sittenkin ollut 
jossain muualla kuin 
teoksen avauskappalees-
sa.

Teksti kulkee sutja-
kasti ja kuvat ovat ko-
reita. Kokeneena toimit-
tajana Nurminen osaa 
myös taustoittaa aiheen-
sa. Vuosien tutkimustyö 
tarjotaan lukijalle kut-
kuttavan raikkaana pa-
kettina. Elämäkertojen 
ohessa tulee ahmaistua 
rautaisannos länsimaista 
aate- ja tieteenhistoriaa.

Tiesittekö muuten, että historian en-
simmäinen nimeltä tunnettu kirjailija oli 
2200-luvulla eKr. elänyt sumeripapitar 
Enheduanna?v

Teksti: Sarianna Kankkunen

TiedeToimiTTaja eTSii unhoon  
PainuneiTa naiSoPPineiTa.

ja tieteen käsityöläisiä

Marjo T. Nurminen:
Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia 
naisia antiikista valistukseen 
Tietokirja, 445 s.
WSOY 2008

arvio

Suurnaisia
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Entinen äidinkielen opettajani kertoi ker-
ran, kuinka oppilaat olivat esittäneet 

Leena Krohnin novellin omana tekstinään. 
Plagiointi paljastui oitis, sillä opettaja oli tun-
nistanut, kenen kirjailijan käsialaa novelli oli. 
Uusin tapausesimerkki krohnilaisesta tyylistä 
on romaani nimeltään Valeikkuna.

Valeikkunaan tuijottelee unelias filosofi, 
joka on mieltynyt kellumaan vedessä. Miel-
tymys on saanut  sellaiset mitat, että mies 
viettää lähes kaiken valveillaolo- ja nukku-
ma-aikansa asuntoon rakennetussa tankissa, 
jossa hän pulikoi suolavedessä. Aikoinaan 
joitain filosofian opintoja suorittanut herra 
pitää nyt kelluvan filosofin vastaanottoa mitä 
erilaisimpien ongelmien kanssa painiskelevil-
le asiakkaille. 

Teoksen nimi viittaa filosofin kellunta-
tankin kattoon maalattuun kuvaan, joka 
synnyttää illuusion oikeasta kattoikkunasta. 
Myös kirjan kanteen on kuvattu vastaavanlai-
nen ikkuna. Krohnin romaanin keskeisimpiä 
teemoja onkin toden ja todellisuuden pohti-
minen. Mistä todellisuutemme oikeastaan 
muodostuu? Mikä on oikea tapa elää ja missä 
todellisuudessa? Miten uni ja valve eroavat 
toisistaan?

Valeikkuna on päähenkilölle tärkeä, sillä  
hän ei juuri ammevastaanottonsa ulkopuo-
lista maailmaa näe. Filosofin tytär pakenee 
hänkin reaalimaailmaa ja elää isänsä sanoin 
”töpselitodellisuudessa”. Virtuaalisessa Mu-
kamukamaassa tyttö näkee kavereitaan, käy 
miekkareissa, myy virtuaalisia vaatteita ja 
lenkkeilee. Toisaalta  isän ja tyttären eskapis-
mille löytyy syynsä: Valeikkunan maailmassa 
ulkona liikkuvia uhkaa väkivaltainen harppi-
liiga, jonka jäsenet saavat pisteitä jokaisesta 
taposta. Ilmansaasteiden vuoksi ulkona saa 
viettää korkeintaan kuusi tuntia vuorokau-
desta.

Filosofin vastaanotolle astelee krohnilai-
sen omituisia hahmoja: mies jolla on kol-
me silmää, ja toinen, joka on muuttumassa 
puuksi. Kiertävä kirjamyyjä kauppaa kirjasar-
jaa, jossa on hologrammeina  kuvattu kaikki 
filosofin ja hänen entisen vaimonsa mahdol-
liset jälkeläiset. Jonkin sortin narkolepsiasta 
kärsivä filosofi nukahtelee kesken vastaanot-
tojensa, eikä ai-
na itsekään 
tiedä, ovatko 
hänen luonaan 
vierailleet hah-
mot unen tuo-
tetta vai tosia.

Krohnin fi-
losofinen tyyli 
jatkaa samaa 
rataa kuin en-
nenkin. Ou-
dot hahmot ja 
yliluonnolliset 
tapahtumat ei-
vät enää tunnu 
niin erityisil-
tä, niihin on 
jo tottunut. 
Krohnin tunnistettavassa tyylissä on puolen-
sa ja puolensa: kirjailija osaa asiansa, mutta 
lukijana kaipaisin ehkä jotain uutta.

Valeikkunan ansioiksi luen huumorin se-
kä ne kutkuttavat kysymykset, joita Krohn 
onnistuu herättämään lukijassaan. Kelluvan 
filosofin rakkauden ja kauneuden kaipuu te-
kevät surkuhupaisasta hahmosta muutakin 
kuin vain ammeeseensa rapistuvan ihmiskim-
paleen. v
Leena Krohn: 
Valeikkuna
Romaani, 156 s.
Teos 2009

Teksti: Maija Lielahti

arvio

Todellisuuspakoa suolavedessä
leena krohnin uuSin romaani Tarjoilee lukijoille 

joTain aika ouToa ja Samalla niin TuTTua.
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Vesa Haapalan tuore runoteos Termini 
muistuttaa aiheiden käsittelytavaltaan 

esikoiskokoelma Vantaata, mutta panokset 
ovat koventuneet. Haapala esittelee val-
tavat määrät puhujia ja penkoo historiaa 
useiden aikakausien lisäksi eri maailman-
nurkista. Tyyli nojaa edelleen vahvasti lyy-
riseen proosaan. Tapahtumien, henkilöi-
den sekä teemojen kokoontumispaikkana 
on tällä kertaa Rooma. 

Niin, kaikki tiet vievät – Raamattuun 
ja antiikkiin. Kirjallisuudentutkija ei voi 
jättää seikkaa huomiotta, joten viittausten 
verkosta muodostuu lähes puuduttavan 
takkuinen. Alkusekaannusta tosin helpot-
taa loppuun sijoitettu lista tarkentavista 
huomautuksista – ei ehkä tyylillisesti tuore 
temppu, mutta huomioiden funktio onkin 
käytännöllinen. Viittausten selventäminen 
ja jopa eri osioiden teemojen avaaminen on 
tervetullut kädenojennus alun hämmen-
nyksestä kärsivälle lukijalle.

luolaT kaikkina aikoina

Helpoiten lähestyttävä elementti kokoel-
massa on läpi teoksen kulkeva päiväkirjan 
kaltainen osio, jossa puhujana on suoma-
laisen runoilijan naisystävä. Lomamatkan 
kuvausta voi pitää Terminin kehyskerto-
muksena: itse kirjailija tuskailee Roomaan 

sijoittuvan kokoelmansa parissa, puoliso 
kuljeskelee päivät kaupungin kaduilla ja 
murehtii sairauttaan, joka odottaa matkan 
jälkeistä leikkausta. Kertomuksen kautta 
metalyyrisyys nostaa päätään: kokoelma 
jonka parissa runoilija painii lienee juuri 
se teos, jota lukija pitää käsissään. Lyyrik-
ko pohtii naisystävänsä kuvauksen kautta 
erilaisia kertoja- ja temaattisia ratkaisuja, 
jotka ennemmin tai myöhemmin marssi-
vat runoissa esiin.

Kreikkalaisen mytologian hahmoja se-
kä raamatullisia henkilöitä Haapala käsit-
telee sarjassa, joka on nimetty Roomassa 
sijaitsevan Domus Aurean, keisari Neron 
rakennuttaman yksityispalatsin mukaan. 
Aihevalintoja runoilija perusteleekin usein 
Rooman nähtävyyksien kautta, aivan kuin 
saisi innoituksensa lennosta. ”Nyt he ker-
tovat suurista miehistä” –sarjassa käsitel-
lään tuoreempia suurnimiä: runoilija John 
Keatsilla, Arthur Rimbaud’lla ja Paul 
Verlainella on omat kiehtovat yhteytensä 
kaupunkiin.

Luola muodostuu teoksessa tärkeäksi 
motiiviksi: Platonin luolavertaus, Raama-
tun Daniel ja leijonien luola sekä Domus 
Aurean nyttemmin löydetyt holvit jäsentä-
vät maanalaisuuden symboliikkaa. Apoka-
lyptisyyden ja ”maanalaisuuden” Haapala 
tuo tähän päivään venäläisen lahkojohta-

Teksti: Erkka Mykkänen

arvio

Minne kaikki tiet vievät

veSa haaPala SuunTaa uudeSSa ProoSaruno-
kokoelmaSSaan roomaan. lähTöPiSTeenä on 
kauPunGin PäärauTaTieaSema Termini, miSTä

maTka johTaa eri aikakauSiin ymPäri maailmaa.
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jan Pjotr Kuznetsovin parin vuoden ta-
kaisen tempauksen kautta, jossa hän keräsi 
seuraajansa luolaan odottamaan pikaista 
maailmanloppua.

rooma TuoreeSTa  
vinkkeliSTä

Runoilijoiden klassikkokaupunki on kiel-
tämättä kunnianhimoinen aihe, mutta 
Haapala ei taivu turvautumaan ilmei-
seen. Alussa etäiseltä vaikuttavat aihei-
den linkitykset osoittautuvat toimiviksi, 
kekseliäiksi: esimerkiksi Keatsin kohtaloa 
pohtii tunnettujen runoilijoiden lisäksi 
Britannian pääministeri Tony Blair. Ny-
kypäivän Rooman 
kuvauksessa puo-
lestaan ilahduttaa 
vähemmän tun-
nettujen paikkojen 
hyödyntäminen: 
Colosseum ja Es-
panjalaiset portaat 
esiintyvät lähinnä 
sivulauseissa.

Proosarunojen 
rytmi, yksittäis-
ten runojen sekä 
kokona i suuden 
kannalta, pysyy 
hallussa kautta 
linjan. Tyypillinen 
lause Terminissä 
on keskimittainen, 
mutta etenkin ym-
päristönkuvauksis-
sa virkkeet venyvät 
h engä s t y t t ä v än 
pitkiksi. Niissä 
rakkaus Roomaan 
ja yleensäkin Ita-
liaan herää: ”Ja paluumatkalla, taas tällä 
puolen, pihojen nimettömiä värejä ja muo-
toja ihaillen; ajan valumia seinien okralla, 
harmaalla, muratteja kaiteilla, ränneillä 
ja idyllisiä parvekkeita, kattoja kattojen 
päällä, ja pienimmilläkin aukioilla suih-
kulähde, leipomojen tuoksuja läpi portti-
kongien.” Lainaus on keveimmästä päästä: 
välillä läpi paikkojen ja historian virtaava 
informaatiotulva turhauttaa. Ensimmäi-
nen lukukerta kannattaneekin pitää sil-

mäilevänä, ja vasta ajan kanssa kiinnittää 
huomiota yksityiskohtiin. Vaikka histori-
an- ja kirjallisuudentuntemusta lukijalta 
on toki lupa vaatia rohkeastikin, puhujiin 
ja puhetilanteisiin olisin yhä toivonut sel-
keyttämistä.

Proosarunomöykyt hallitsevat teosta, 
mutta typografialla leikkivät runot rytmit-
tävät siellä täällä kokonaisuutta. Kokeilu-
ja esiintyy kollaasimaisesti: runoilijan ja 
puolison keskenään sekoittuvaa dialogia 
kuvataan fontteja vaihtamalla, eräs ku-
varuno on taas aseteltu E:n muotoon ja 
toinen, tulkintani mukaan, ”Villa Borghe-
sen huoneiden tapaan”, mitä runoilijan 
naisystävä aiemmin teoksessa ehdottaa. 
Suosikiksi nousee kuusisivuinen, villisti 

mutkitteleva leik-
kausraportti, jota 
halkoo pystysuun-
taan ”käsikirjoi-
tuksen i-alkuisista 
sanoista muodos-
tettu kirjainsade”. 
Runo on teoksen 
kliimaksi myös 
kehyskertomuksen 
kannalta, johon se 
kiinnittyy taitavas-
ti, saumattomasti. 
Visuaalisesti poik-
keavia element-
tejä olisi kenties 
voinut sijoitella 
tasaisemmin läpi 
kokoelman, nyt ne 
painottuvat lähin-
nä alku- ja loppu-
puolelle. Jokainen 
typografinen poik-
keavuus ja kuva-
runo on niin tuore 
ja kerrassaan suve-

reeni veto, että vastaavia piristyksiä olisin 
mielelläni nähnyt proosan seassa enem-
mänkin.

Loppuun vielä erityismaininta maini-
osta kansikuvituksesta: Markus Pyörälä 
on suunnitellut tyylikkäät kannet, jotka 
toistavat usealla tasolla teoksen aiheita. v
Vesa Haapala: 
Termini
Runokokoelma, 120 s.
Otava, 2009
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Nuoren suomenruotsalaisen kirjailijan 
Emma Juslinin (s. 1985) Frida ja 

Frida -romaani voitti YLE FST5:n vuo-
den 2007 kirjallisuuspalkinnon, ja ajatte-
lin, ettei teos voi olla suuri pettymys. Eikä 
se ollutkaan. Ainakaan kokonaan.   

Frida ja Frida on elämänmakuinen te-
os, jossa tarinaa kertoo kaksi ääntä: lenno-
kas Irina ja arkikielinen Selma. ”On niin 
monenlaisia tapoja elää, ja on valittava 
elämä jossa viihtyy, luotava se itse.” Näin 
puhuu 20-vuotias Irina, joka kyllästynee-
nä elämäänsä Suomessa on vaihtanut mai-
semaa ja lähtenyt Pariisiin opiskelemaan 
maalaamista. Pariisissa Irinan elämä saa 
uutta väriä, kun hän tapaa mielenkiintoi-
sen taideopiskelijan Fridan, johon rakas-
tuu intohimoisesti. 

Irinan sisko, teini-iän kynnyksellä oleva 
13-vuotias Selma, on tarinan toinen ker-
toja. Selman maailma pyörii kodin, van-
hempien avio-ongelmien ja Irinan ikävöi-
misen ympärillä. Vaikka sisarukset ovatkin 
fyysisesti kaukana toisistaan – Irina Parii-
sissa ja Selma Suomessa –  yhdistää heitä 
ulkopuolisuuden tunne ja kaipuu löytää 
oma paikkansa maailmassa. Kyynisyys on 
myös sisaruksia yhdistävä tekijä: Selma ei 
usko rakkauteen, ja Irinan mukaan kaikki 
hyvä – kuten unelmat ja rakkaus – särkyvät 
lopulta aina. 

Teos onnistuu Selman ja Irinan sisa-
russuhteen kuvauksessa. Ikäerostaan huo-
limatta siskosten välillä vallitsee ymmärrys 
ja arvostus. Irina haluaa kovasti huolehtia 
pikkusiskostaan ja Selma kuuntelee tar-
kasti vanhemman siskonsa neuvoja, vaik-
kei niitä aina ymmärräkään. Yhteiset ko-
kemukset ovat sisaruksille tärkeitä, ja esi-
merkiksi juhannusyön taikojen tekeminen 
on jäänyt vahvasti molempien mieleen.

Irinan ja Selman erilaiset kerrontatyylit 
tasapainottavat toisiaan. Selman maanlä-
heinen ote on vastapainoa Irinan maalaile-
van filosofiselle puhetyylille. Kahden kerto-
jan vaihtelu tuo teokseen dialogin tunnun. 
Teoksessa puhutaankin dialogisuudesta: 
Irinan ja Fridan mukaan, mikään uusi 
asia, esimerkiksi taideteos, ei synny tyhji-
öön, vaan kaikki on yhteydessä kaikkeen. 
”Taide on dialogia, sen on oltava dialogia.”

rakkauTTa ja kaSvamiSTa

Frida ja Frida on muun muassa rakkausta-
rina. Irinan ja taideopiskelija Fridan rak-
kaus on heille yhtä tutkimusretkeä. Vaikka 
tyttöjen välinen rakkaus onkin onnistuttu 
kuvaamaan ajoittain kouriintuntuvasti, 
muistuttaa se ylimalkaisuudessaan nuorena 
lukemiani Sinä&Minä -lehden rakkausno-
velleja. Irinan ja Fridan rakkauden kuvaus 

Frida ja Frida -romaanin TyTöT TaSaPainoilevaT  
nuoren rakkauden, Perhedraaman Sekä iTSenSä  

eTSimiSen ja hyväkSymiSen välillä

Teksti: Anna Virkkunen

näkökulmasta

arvio

Kasvamista
kahdesta
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ei yllä samoihin mittasuhteisiin, kuin vaik-
kapa islantilaisen Vigdis Grimsdottirin Z 
– rakkaustarinan aikuisten naisten välinen 
koskettava rakkaus. 

Nuoren tytön aikuisuuden ja lapsuu-
den välimaastossa tasapainoilun kuvauk-
sessa teos kuitenkin onnistuu. 13-vuotias 
Selma on naiseuden kynnyksellä, jolloin 
vanhempien seksielämä on pahinta, mitä 
voi kuvitella ja jossa omat juuri alkaneet 
kuukautiset hävettävät. ”Kassissa näkyy 
ylimpänä sidepaketti, mikä tuntuu hiukan 
kiusalliselta. Se on kyllä minulle, sen minä 
tiedän, vaikkei äiti ole 
sitä suoraan sanonut-
kaan.” 

K a s v a m i s e n s a 
tiedostavalle Selmal-
le leikkiminen peh-
molelujen kanssa ei 
ole enää leikkimistä, 
vaan ”seurustelemis-
ta”, vaikkei oikea seu-
rusteleminen Selmaa 
vielä juurikaan in-
nosta. ”Kaikki kuu-
tosluokan pojat ovat 
ihan sekopäitä. Ellei 
ole niin hyvännäköi-
nen että saisi jonkun 
pojan yläasteelta, voi 
yhtä hyvin luovuttaa 
saman tien.”

riSTiriiToja

Selman murrosiän 
tuoma ambivalenttius 
ja epävarmuus omaa 
identiteettiään kohtaan välittyy myös ker-
rontaan. Selman kerronta ei ole tasaisesti 
tietyntyyppistä, vaan se vaihtelee Selman 
lapsenomaisista huomautteluista kypsään 
ja syväluotaavaan analyysiin, joka muistut-
taa hyvin paljon Irinan tyyliä kertoa. ”Hän 
katsoo miltei minun lävitseni. Hänen kat-
seensa on kuin liekki joka lepattaa tuules-
sa. Itsepintainen liekki jota joku yrittää 
turhaan puhaltaa sammuksiin. Hänen 
kätensä ovat nyrkissä ja rystyset karkeat. 
Ne ovat mullan, auringon ja lyöntien uur-
tamat.” 

Selman kerronnan ajoittainen lapsen-
omainen kepeys sotii ahdistavan perhetra-

gedia-teeman kanssa ja jättää lukijalle ris-
tiriitaisen olon: onko kuvauksen keskiössä 
nuoren tytön humoristinen havainnointi 
vai karun todellisuuden tajuavan lapsen 
ahdistus?

inTerTekSTuaaliSuuTTa 
iSolla iillä

Kirjan sisälehdessä kerrotaan muutamia 
faktoja kirjailija Emma Juslinista. Juslin 
on työskennellyt muun muassa taidegal-

leriassa ja museossa. 
Kirjailijan taiteen ja 
kirjallisuuden tun-
temuksen huomaa 
Fridassa ja Fridassa 
vähän liiankin hy-
vin. Esimerkiksi Iri-
nan puheenvuoroissa 
viljellään picassoja, 
freudeja ja tšehoveja 
niin usein, että inter-
tekstuaalisuus alkaa 
tuntua jo kirjalliselta 
kikkailulta.Vaikka 
Irinan elämän rak-
kaus onkin taiteilija 
Frida Kahlo, opiske-
lija-Fridan rinnalla, 
ja vaikka Irina opiske-
leekin maalaustaidet-
ta, olisi vähempikin 
riittänyt maailman-
taiteen- ja kirjallisuu-
den merkkiteosten ja 
tekijöiden luetteloin-
nin osalta.

Fridassa ja Fridassa on kaikesta huo-
limatta jotain aitoa ja kouriintuntuvaa. 
Nuoren Selman mukana palaa lapsuuden 
epävarmoihin olotiloihin ja Irinan heittäy-
tyminen sekä oman tien kulkeminen vetä-
vät intensiivisyydessään mukanaan. Irinan 
kommentti teoksen loppupuolella kiteyttää 
romaanin filosofian: ”Elämä on sitä että 
elää omaa elämäänsä. Luo. Ei vain ota vas-
taan ja hyväksy.”v

näkökulmasta

Emma Juslin:
Frida ja Frida (Frida och Frida)
Romaani, 260 s. 
Suom. Jaana Nikula
Teos & Söderströms 2008
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Kaikkea ne opettajatkin viitsi siellä kou-
lussa opettaa: lyyrisen minän asennon-

vaihto säkeenylityksessä. Runous sivuuttaa 
vuosittain akateemisen diskurssin ja tulee 
lihaksi Lahdessa järjestettävässä Runo-
rock-tapahtumassa. Lyriikasta puhuvat 
pääkirjaston auditorion avoimessa sympo-
siumissa siitä eniten tietävät, siis runon-
tekijämiehet ja -naiset itse. Käsittelytapa 
on vapaa, mutta sanasto takuulla suoraa 
puhetta. Jollei sitten äänessä satu olemaan 
Veltto ”vapaa assosiaatio” Virtanen.

Järjestysluvultaan kymmenes Runorock 
jää Virtasta vaille, muttei tietenkään peit-
samotta. Ensimmäisenä esiintyjänä estra-
dille astuu muusikko, runoilija Kari Peit-
samo, jonka lyriikasta Pentti Saarikoski 
muuten tuohtui jo vuonna 1980. Ilmiselvä 
nerokkaan tekstittäjän merkki.

Peitsamon monologi liikkuu aatteesta 
biisintekoprosessin kautta Helsinkiin ja 
takaisin omaan työhön. Toisinaan mies 
ja kitara -kombinaatio saattaa ajatuksen-
sa havaittavaan muotoon ääninäyttein. 

Musiikillisessa tuotannossa on mistä va-
lita – 54. albumi on valmistunut vain 
muutamaa päivää aiemmin. Sekä runojen 
että kappaleiden teon Peitsamo käsittää 
samalla tavalla: se on matka itseen, totuu-
teen. Runoilijan rooli yhteiskunnassa ei 
ole yhdentekevä, ajatustyöläisellä on mah-
dollisuus puhua asioista, joista muut vai-
kenevat – syystä tai toisesta. Kansan syviä 
rivejä vaivaa Peitsamon mukaan kyynisyys 
ja illuusiottomuus. Ideologiat ovat kortil-
la. Subjektin sijaan äänioikeuttaan käyttää 
taloudellinen pääoma.

Auditoriossa puhuu Peitsamon lisäk-
si väkevä puna-aate. Ensimmäisessä Ru-
norockissa vuonna 1999 paikalla oli toki 
Kari, muttei vielä kommunistia. ”Aatteet 
eivät kuulu taiteeseen”, tunnustaa lyyrik-
ko tuolloin ajatelleensa. Kymmenennessä 
symposiumissa kajahtaa kuitenkin uusim-
man levyn kappale ”Nostakaamme puna-
lippu salkoon”. Taidetta Peitsamo tekee 
kahdesta lähtökohdasta, joko transsenden-
tistä tai yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta 

Teksti: Raisa Mattila
Kuva: Antti Kotinurmi

Runo, rauha ja rakkaus

Puheena oli Puna-aaTekin, kun kari PeiTSamo 
aluSTi runoudeSTa lahden PääkirjaSToSSa. 

raPorTTi

– TyTTö Tekijämiehen oPiSSa
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käsin. ”Tai sitten jostain ihan muusta”, 
mies venkoilee. 

Taiteen takana on näkemys, visio ja 
emootio. Sen sijaan materiaalin työstämi-
seen Peitsamo ei uskoaan tunnusta, proses-
si on alitajuinen. ”Biisiin pujahtaa aina jo-
tain viisasta, se on väistämätöntä”, kolmen 
säkeistön periaatetta kannattava Peitsamo 
juttelee. Kappale ei syntypaikkaansa kyse-
le: se voi pullahtaa ulos tekijänsä pääko-
pasta vaikka keikkapaikan takahuoneessa.

Helsingin kaupunginvaltuuston vara-

valtuutetun paikas-
ta ja eurovaalieh-
dokkuudesta huo-
limatta peripeitsa-
molaisin kannan-
otto lienee taidete-
oksen muotoinen. 
Tuoreen ”Ei oo 
jatsin voittanutta” 
-kappaleen pistin 
osoittaa kohti apu-
rahajärjestelmää. 
Apuraha-anomus 
on kahlitseva asia-
kirja, kun oman 
taiteilijakuvan sat-
tuu näkemään si-
toutumattomana. 
”Biisin voi onneksi 
aina tehdä vaikka 
katuojassa”, Peit-
samo pohtii.

Kantaa voi 
myös ottaa koko-
nainen albumi. 
Kieltä sen kum-
memmin osaama-
ton Peitsamo on 
julkaissut yhden 
albumin ruotsiksi 
– ihan vain kult-
tuuripoliittisesta 
sanomisenhalusta. 
Toisella kotimai-
sella ilmaiseminen 
edellyttää tiettyä 
t a j unnan t a s o a . 
”Suomenruotsalai-
suus on yhtä kuin 
valoisampi elämän-

asenne”, mies alustaa. Uudelta levyltä löy-
tyvä ”Låt oss gå till nöjesparken” summaa 
Peitsamon mukaan mainitun mentalitee-
tin, ja sopii sitä paitsi kevääseen. Kuuli-
jan korvissa kappale istuu saumattomasti 
myös käynnissä olevaan tapahtumaan. Ei 
sitä paremminkaan voisi ilmaista: ”Låt 
oss älska alla varandra, det är rockenroll – 
egentligen!”

Peitsamo soittaa. Runorockin ikuisen 
suojelijan Arto Mellerin henki liikkuu 
auditorion yllä.v
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kaTe holden:  
enkelivaihde
Like 2007

Kate Holdenin omaelämäkerrallinen ro-
maani kertoo kirjoittajansa huumeiden 

varjostamista vuosista. Enkelivaihde ei mäs-
säile huumehuuruisilla kokemuksilla, vaan 
kertoo addiktin vaikeasta arkielämästä ja 
ihmissuhteista. Huumeet tulivat Holdenille 
kalliiksi, ne ajoivat hänet lopulta prostituuti-
oon. Tarinalla on kuitenkin positiivinen puo-
lensa: irtipääsy on mahdollista.

Anne Sämpi

kirjavinkiT Lue tämä!

olGa Tokarczuk:  
alku ja muuT ajaT 
Suom. Tapani Kärkkäinen. Otava 2007

Mystinen ja filosofinen romaani pie-
nestä puolalaisesta kylästä ja sen 

ihmisistä. Alku ja muut ajat on kerto-
mus ajan tuhoavasta vaikutuksesta ja 
ihmisen tarpeesta kokea järjestystä ka-
oottisessa maailmassa. Teos muistuttaa 
joiltakin osin Sadan vuoden yksinäisyyt-
tä.

Tuuli Aaltio

Tracy chevalier:  
PudonneeT enkeliT 
Otava 2003

Teoksen tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alun 
Englantiin ja (sikäläisen) yhteiskunnan muu-

tokseen. Kirjassa seurataan kahta perhettä kymme-
nen vuoden ajan. Toinen perheistä on vanhanaikai-
nen ja ihailee viktoriaanisia arvoja, toinen perhe 
uskoo tieteeseen ja ajattelee nykyaikaisemmin. Per-
heiden lapset ystävystyvät ja tarinaan liittyy myös 
poika, joka elää aina käsillä olevassa hetkessä. Nais-
ten oikeudet ja niiden kehittyminen ovat yksi kirjan 
tärkeimpiä aiheita. Kirja on täynnä mielenkiintoi-
sia henkilöitä, ja siitä löytää jokaisella lukukerralla 
jotain uutta. 

Sanna Paakki

suosituksia 
 vapaa-ajan  

lukemistoon:
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Lue tämä!

William S. burrouGhS:  
hämy (Queer)
 Suom. Elina Koskelin. Sammakko 2004

Ruokottomaksikin kutsuttu kertomus 
Bill Leestä, joka vetelehtii, juopottelee 

ja iskee miehiä Méxicon kaduilla. Kirja on 
sukellus rappioromantiikkaa tihkuvaan Mé-
xicoon, jenkkihomojen turvasatamaan, sekä 
Väli-Amerikan kosteisiin viidakoihin.

Sarianna Kankkunen

Pirkko SaiSio:  
voimaTTomuuS
WSOY 2005

Luin Saisiota pitkästä aikaa, enkä tur-
haan: hurahdin oikopäätä ihanaan 

näkökulmakerrontaan, joka kertoo keski-
ikäisen papin horjumisesta uskossa ja pa-
risuhteessa, kun vaimo päätyy suhteeseen 
pariskunnan pojan ystävän kanssa.

Teoksessa eletään mökillä, Helsin-
gissä, sairaalassa, Roomassa, uskossa, 
epäuskossa,rakkaudessa ja epävarmuudessa. 
Paksun ulkonäön ei kannata pelästyttää, 
koska kirjan luki nopsasti.

Eveliina Laurila

marja kyllönen:  
rikoT
WSOY 2001

Rikot-romaanin kieli on vanhahtavaa ja  
runollista, siinä on myös kalevalaisia 

kaikuja. Lukija saa hieman pyristellä py-
syäkseen perässä, mutta toisaalta teoksen 
kielessä on jotain hyvin vetovoimaista. Ta-
rinan keskiössä ovat nuori Vilja ja isoäiti 
Henriikka, joilla on rikkonainen mennei-
syys ahdasmielisessä kyläyhteisössä. Teos 
liikkuu samoilla leveysasteilla Maria Peu-
ran kirjojen kanssa.

Maija Lielahti
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arvio

Lauantai 28.3.2009. Taidemuseo Ten-
nispalatsin Disney-näyttely on kuin 

satulinna. Lattiaa peittää punainen samet-
tinen matto, pöydät ovat kimmeltävää kul-
taa ja seinät kuin piirretyistä – adjektiivin 
disneymäinen ymmärtävät varmaan kaikki. 
Keinotekoisuus on ilmiselvää, samanlaista 
kuin Disneyworldissa, mutta jotenkin se 
vetosi minuun. Olin yhtä hämmästynyt 
kuin vanhan arkkitehtuurin edessä: miksi 
nykyisellä huipputekniikalla saadaan huo-
nompaa jälkeä kuin ennen, jolloin kaikki 
tehtiin ihmiskäsin? 

Näyttely on koottu Walt Disney -yhti-
ön animaatioelokuvista vuosilta 1937–67, 
eli vuosilta jolloin Walt Disney oli vielä 
elossa, sekä taiteesta, elokuvista ja kirjal-
lisuudesta, joista Disney oli saanut vaikut-
teita. Se pitää sisällään erilaisia luonnoksia 
ensimmäisestä Mikki Hiirestä aina Viidak-
kokirjan Mowgliin. Animaatioissa käytetyt 
alkuperäiset piirrokset ja maalaukset toi-
mivat itsenäisinä taideteoksina. Filminpät-
kät herättävät nämä kuvat eloon. Näyttely 

avaa myös animaatioiden tekoprosessia, 
joka ennen näyttäisi olleen aika työlästä. 

Näyttelystä löytyy muutama erikoi-
suus. Fantasia-huoneessa odottaa meitä 
varmasti kiinnostava yksityiskohta: toiseen 
Fantasia-elokuvaan oli nimittäin tarkoitus 
tehdä osio Tuonelan joutsenesta. Vitriinis-
sä on esillä Sibeliukselle osoitettu kirje, 
jossa ilmaistaan kiinnostus käyttää  hänen 
samannimistä sävellystään animaatiossa.  
Rakasta eepostammekin luvattiin seurata 
kunnioittaen. Hanke ei koskaan toteutu-
nut, mutta joitakin maalauksia ja luon-
noksia ehdittiin tehdä. Niistä osa on nyt 
Tennispalatsin seinällä.

Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta 
on Salvador Dalin ja Disney-studion yh-
teistyöstä poikinut Destino-elokuva, joka 
ilmestyi postuumisti vasta 2003. Näyttely 
korostaa sekä Dalia että Walt Disneytä sur-
realisteina, ja Destino todella on tyyppiesi-
merkki surrealismista. Elokuvaa ei tyylinsä 
puolesta tunnista Disneyn tuotannoksi, 
mutta jotain samanlaista mielenliikettä on 

diSneyn SaduT ovaT ennen kaikkea maailma, joSSa 
haluaiSi olla. TenniSPalaTSin näyTTelySSä WalT 

diSney on joTain aivan muuTa kuin  
kauPalliSuuden arkkiTyyPPi. 

Teksti: Erika Laamanen

Prinsessapäiväkirjat
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nähtävissä esimerkiksi Dumbon painajai-
sunessa. Dumbon uni ja Liisa Ihmemaassa 
todistavat myös Disneyn rajattomasta mie-
likuvituksesta.

Kolmantena erikoisuutena täytyy mai-
nita erikois-Oscar, jonka Disney sai eloku-
vasta Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Näyt-
tely voi jäädä ainutkertaiseksi tilaisuudeksi 
nähdä aito Oscar, saatikka tämä erikoinen 
yhdestä isosta ja pienestä seitsemästä ukos-
ta koostuva patsas.

SaTumaan PrinSeSSaT

Walt Disney teki omat versionsa vanhoista 
saduista: hän muunsi sadut omaan käyt-
töönsä ja sovitti ne omaan maailmaansa. 
Disney ei esimerkiksi hyväksynyt animaa-
tioonsa Tuhkimon loppukohtausta, jossa 
linnut nokkivat sisarpuolten silmät. Mui-

nainen satumaa näyttäisi olevan julma 
paikka, jonne lapsilla ei ole asiaa. Disneyn 
satumaa nimenomaan houkuttelee lapsia – 
minne tosin aikuisetkin haluaisivat paeta. 
Disney tavoitteli idylliä, ja sen nimissä hän 
karsi karuuden ja rosoisuuden saduista, 
vaikka synkät  hahmot ja hämärät kolkot 
uhkasivat hänenkin maailmaansa.   

Disneyn piirretyissä on siis erotettavis-
sa kaksi linjaa, vanha traditio ja Disneyn 
maailma. Samaa voidaan soveltaa naisku-
vaan. Saduissa päähenkilöinä on lähes aina 
prinsessa tai prinssi ja he ovat poikkeukset-
ta kauniita. Sillä ei ole kuitenkaan mitään 
tekemistä pikkutyttöjen haaveiden kanssa. 
Päähenkilöt ovat kuninkaallisia, koska sil-
lä on symbolistista arvoa, ja he ovat kau-
niita, koska satumaassa sisäinen konkre-
tisoituu ulkoisessa olemuksessa. Eri asia 
on sitten, mikä on kaunista. Disney teki 
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satujen prinsessat näkyviksi hahmoiksi, ja 
samalla näytti, mikä on kaunista. Näyttely 
avasi animaatioiden naiskuvaa kertomalla 
naishahmojen malleista, joita olivat mo-
nesti hollywood-tähdet ja jopa pinup-tytöt. 
Vaikutukset Euroopan taiteesta kertovat, 
kuinka pitkät juuret ovat nykyisellä naisi-
hanteella.

Nykyään puhutaan, ja aivan aihees-
ta, kauneusihanteiden vääristyneisyydes-
tä. Disneytä on moitittu siitä, että hän 
ruokki ja vahvisti näitä ihanteita. Disneyn 
päämääränä oli kuitenkin idylli ja rikku-
maton kauneus, missä hän myös onnistui. 
Kysymys kuuluu, voiko rikkoa yleisiä kau-
neusihanteita idyllin särkymättä? Myös 
mieskuva animaatioissa vastasi länsimaisia 
ihanteita. Kaikessa tavoiteltiin täydellisyyt-
tä: eläimet olivat hellyttäviä ja maisemat 
paikoin henkeäsalpaavia. Oliko Disneylle 
edes mahdollista tavoitella vallankumousta 
kauneusihanteissa? 

Walt Disney ja Euroopan taide. 
Taidemuseo Tennispalatsi 
25.2.–31.5.2009 

PrinSeSSa jäi mieTTimään

Vielä pari asiaa, jotka jäivät kaihertamaan 
mieltä. Animaatioissa käytettyjen maa-
lausten tekijäksi on lähes poikkeuksetta 
merkitty Tuntematon. Piirrettyjen takana 
oli suuri työryhmä, jotka yksilöinä jäivät 
ilman kunniaa töistään. Näyttely kertoi 
heistä vähän, mutta nytkin he jäivät vain 
elokuvan jälkiteksteiksi, joita kukaan ei 
jaksa enää katsoa. Harvinaisen epäkiitol-
lista työtä. 

Mutta kaikkein eniten haluaisin tie-
tää, mitä Sibelius mahtoi ajatella saatuaan 
kirjeen Disney-studiolta. Voin vain yrittää 
kuvitella hänet sikari kädessään ja tuima 
ilme kasvoilla lukemassa kirjettä, jota elä-
vöittivät värikkäät linnut, tanssivat virta-
hevot ja pikkufaunit.v
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Istuuduin levähtämään märälle maalle. Saatoin hengähtää; hetken ajaksi kylmä pakeni 
ja suljin silmäni. Ja oli kuin etäiset karjakellot olisivat kilisseet. 

    Minut oli huomattu: hievahtamatta katselin, kuinka kaukaa rinnettä pitkin lähestyi 
sumun halki tumma ja kumara hahmo. Koska sumu häivytti etäisyyden, kadotin myös 
ajantajuni. Yhtäkkiä jo aivan lähelläni – niin että ponnahdin pystyyn – seisoi suuriko-
koinen mies, jolla oli lierihattu ja vyöllään tyhjä revolverikotelo. – Entinen cowboy oli 
saapunut.
    Niin kuin vanhuksen silmistä voi vielä tunnistaa nuoren pojan – jos saa mahdollisuu-
den katsoa niiden syvyyteen –, niin myös tämä mies paljasti miltei välittömästi, että hän 
joskus, jossakin, väärässä paikassa väärään aikaan, oli ollut cowboy. 
    Koska asia oli niin ilmeinen, päätin puhua siitä; teeskentelyyn ei ollut enää varaa, sen 
jälkeen mitä näillä seuduilla oli tapahtunut aiemmin…     
    – Mitä teette työksenne? kysyin häneltä, kun välttämättömät muodollisuudet oli hoi-
dettu. – Olen kuullut että olisitte maatalousalalla?
    – Ei, en enää, hän sanoi paljastaen itsensä välittömästi; – ne ajat ovat takana päin. 
Jumalan kiitos niin on! hän vielä huudahti, samalla kun hän otti taskustaan pullon ja 
joi – tuo mies, joka ei osannut salata liikkeitään eikä niiden kohdetta.
    – Vai niin! Olette siis entinen cowboy?
    Pullo putosi hänen käsistään; hän kohotti päänsä hitaasti minun puoleeni, niin että 
vasta nyt kunnolla näin hatun lierin alta hänen silmänsä, jotka kaipuu oli lasittanut tai-
vaansinisiksi. 
    Hänen äänensä värisi: 
    – Kuka sinulle on sellaista kertonut? 
    Ja ohikiitävän hetken ajan muistin lapsuuteni karjamiesten jääkylmät huudot, lannan 
löyhkän, kituvat naudat, turmeltuneen lihan, kaatuneet aidat – pystyssä vain punainen 
peltikyltti: ”Karanteeni”. 
    Koska tuuli oli yhtäkkiä tyyntynyt, saatoin sanoa vaivattomammin: 
    – Näin kuulin, eikö se olekaan totta?
    Hän vaipui kyykkyyn, istui siinä niin liikkumatta ja hiljaa, että olin jo huudahtamaisil-
lani: ”Cowboy, jo ratsaille siitä!” En kuitenkaan ennättänyt tehdä mitään, sillä yhtäkkiä 
mies alkoi kuopia käsillään maata, viskasi pullon jyrkännettä alas ja kohotti suunnatto-
man ruumiinsa kohti öistä taivasta ja päästi äänen, venyneen ja karmivan, jollaisen vain 
nauta voi päästää: – AMMMMOÖÖÖ! 
    Tultuaan paljastetuksi hän oli suunniltaan. Hän ei viihtyisi näillä seuduilla enää kauaa; 
minä tiesin sen, ja valtit olivat puolellani. Puhuimme vielä hetken – jotakin vähäpätöistä 
– kunnes aloin vilkuilla tähtiä. Niin hän lähti, yhä hiukan kumarassa laskeutumaan rin-
nettä alas, jonka sade oli tehnyt kiiltäväksi kuin jään. Annoin etäisyyden kasvaa ja sitten 
minäkin lähdin. v

enTinen cowboy

Paavo Manninen

novelli
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Kesä oli ehdottomasti paras kaikista.

Päivät pitkät rannalla.Hiekka tarttui varpaisiin.


