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Inspiraatio yhdistetään luovan työn toteuttamiseen. Ja luovaa työtä on mo-
nenlaista – esimerkiksi niin toimittaja kuin kirjailija tarvitsevat luovuutta 

työssään. Inspiraatio voi iskeä bussimatkalla, uimahallin kahviossa, pölyisessä 
arkistossa tai silloin, kun tyhjää paperia tuijottaa tarpeeksi kauan ja tehtävän 
työn ääressä malttaa istua tarpeeksi pitkään. Toiset eivät usko siihen ollen-
kaan ja sanovat, ettei sellaista tarvita. Toiset odottavat inspiraatiota ennen kuin 
suostuvat käymään työhön.

Usein luovan työn tulos voi toimia inspiraation lähteenä muille – taiteesta 
on helppo innoittua. Runoudesta ja runoilijoista on inspiroiduttu muutamassa 
tämän syksyn uutuusromaanissa. Anne Sämpi haastatteli Satu Koskimiestä, 
joka on vaikuttunut suomalaisista 1920-luvun kirjailijoista siinä määrin, että 
poimi heitä uuden Hurmion tyttäret -romaaninsa hahmoiksi. Johanna Ven-
hon esikoisromaani taas hakee vaikuttimensa  Pietarista ja Anna Ahmatovan 
runoilijahahmosta, ja myös hänen kirjassaan menneen maailman runoilija on 
noukittu romaanihahmoksi. Venhon Säkeitä Pietarista -romaanin Käkriäiseen 
arvioi Eveliina Rämö.

Picassoa inspiroivat hänen lukuisat muusansa. Muun muassa tämä käy ilmi 
Tuija Lappalaisen syväluotaavasta katsauksesta Ateneumin Picasso-näyttelyyn. 
Näyttelykokonaisuudessa on nähtävillä myös suomalaisten kuvataiteilijoiden 
Picasso-vaikutteisia töitä.

Anna Vuorisen sarjakuva innoittuu kirjallisuudesta ja tarjoilee meille hie-
man Daniil Harmsia. Eveliina Laurila haastatteli lehteen Pirjo Lyytikäistä, 
joka kertoo muun muassa rentoutuvansa luonnon helmassa. Mukana tässä  
Käkriäisessä ovat myös arviot Laura Honkasalon Eropaperit-romaanista sekä 
Sinikka Vuolan tuoreimmasta runokokoelmasta. Allekirjoittanut katsasti uu-
den toimittajaoppaan ja totesi sen olevan hyödyllinen kaikille toimittajanaluil-
le. Oppaasta voi hakea inspiraatiota vaikkapa juttuideoiden kehittelyyn. Runo-
ja luettavaksemme tarjoilee tällä kertaa Erkka Mykkänen.

Anna Virkkunen selvitti, mistä opiskelijatoverimme hakevat inspiraatiota 
kirjoittaessaan kritiikkiä, runoa tai gradua. Vai tarvitaanko sitä inspiraatiota 
sittenkään? Voiko sen ikään kuin houkutella esiin,  kunhan  vain istuu kirjoit-
tamaan? 

Pipsa Enqvist innostui levykatsauksessaan maalailemaan mielikuvia kappa-
leiden pohjalta. Myös Hanna Matilainen kirjoittaa kolumnissaan inspiroitu-
vansa musiikista. Taitaa olla niin, että musiikki, siinä missä muukin taide, toi-
mii hyvänä syöttinä inspiraatiolle. Sitä täytyy ruokkia ja maanitella, houkutella 
ja huijata esiin. Sitten se sieltä jostain putkahtaa ilmoille. Ehkä. v

Maija Lielahti
Kuva: Anna Vuorinen

pääKIrjoItus

InspIraatIon 
reseptIä 

etsImässä
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Haastattelu

Ranskantunti on juuri päättynyt Kirjailija-
liiton tiloissa Runeberginkadulla. Kirjai-

lija Satu Koskimies istuu pöydän ääreen ja 
katselee huoneessa olevaa runoilija Lauri Vil-
jasen muotokuvaa. Viljanen katselee yrmeän 
asiallisesti takaisin. ”Laurin katse näyttää eri-
tyisen paheksuvalta varsinkin ranskantuntien 
aikaan”, Koskimies naurahtaa. 

Koskimies on julkaissut kahdeksan runoko-
koelmaa, kaksi proosateosta sekä runoantolo-
gioita ja tietokirjoja. Hänen uusin romaaninsa 
Hurmion tyttäret ilmestyi tänä syksynä. Lauri 
Viljanen on yksi romaanin henkilöhahmoista.

KIrjallIsuuden  
seKatyöläInen

Koskimies syntyi Helsingissä vuonna 1941. 
Hän asuu Helsingissä aviomiehensä kans-
sa. Hänellä on kaksi lasta, toinen heistä on 
kirjailija Riina Katajavuori. Koskimies on 
opiskellut Helsingin yliopistossa kotimaista 
kirjallisuutta. Sivuaineina hänellä olivat suo-
men kieli ja psykologia. Gradunsa Koskimies 
kirjoitti Aaro Hellaakoskesta. Alun perin 
hänen oli tarkoitus kirjoittaa Eeva-Liisa 
Mannerista, mutta silloinen professori Lau-
ri Viljanen ei lämmennyt ajatukselle. Hänen 

Teksti ja kuva: 
Anne Sämpi

– ja paljon muutakin
satu KosKImIeHen lapsuuden Haave 

toteutuI: Hänestä tulI KIrjaIlIja. KäKrIäInen 
selvIttI, mIten täHän päädyttIIn ja mIKä  

InspIroI KosKImIeHen KIrjoIttamIsta.

mukaansa elävän kirjailijan tuotannon tut-
kiminen ei ollut hyvä idea. Siispä Koskimies 
päätyi Hellaakoskeen. 

Koskimies työskenteli paljon opiskelujen 
ohessa, hän muun muassa kirjoitti elokuva- ja 
kirjallisuusarvosteluja ja muita lehtijuttuja sekä 
oli mukana Suomen ensimmäisen tv-kanavan 
TesVision ohjelmien tekemisessä. Opinto-
jensa kautta hän olisi voinut päätyä vaikkapa 
äidinkielen opettajaksi, muttei ollut kiinnos-
tunut levottomien murkkujen opettamisesta. 
”Tästä päätöksestä seurasi se, että  tuli tehtyä 
kaikenlaisia töitä”, Koskimies muistelee. Tä-
hän ”kaaokseen” kuuluu monenlaista, muun 
muassa jo aiemmin mainitut toimittajan ja 
kriitikon työt. Pidemmän aikaa Koskimies on 
tehnyt töitä radiotoimittajana ja kustannustoi-
mittajana. Yli kolmenkymmenen vuoden ajan 
hän toimitti Juha Virkkusen kanssa Tämän 
runon haluaisin kuulla -radio-ohjelmaa, joka 
on poikinut muutaman antologian, ja ohjelma 
jatkuu edelleen eri tekijöiden voimin. 

”Olin myös oikeissa töissä kustannustoi-
mittajana”, Koskimies vitsailee. Hän oli Kir-
jayhtymällä (nyk. Tammi) kustannustoimitta-
jana vuosina 1973–1993. Hän pääsi taloon 
aluksi kesäsijaiseksi, jonka jälkeen työt jatkui-
vat freelancerina. Seuraavana kesänä oli taas 
sijaisen paikka auki, ja lopulta Koskimiehestä 

Runotyttö
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tuli Kirjayhtymän vakituinen kustannustoi-
mittaja. Koskimies oli omasta tahdostaan töis-
sä puolipäiväisesti, sillä hän halusi keskittyä 
myös omaan kirjoittamiseen ja radiotyöhön.

Kustannustoimittajan työ on palkitsevaa 
Koskimiehen mukaan. Työn kautta hän sai 
nähdä monen kirjailijan syntyvän. ”Jokaisen 
kirjan takana on kuitenkin enemmän tai 
vähemmän työtä. Valmis kirja on jäävuoren 
huippu”, Koskimies sanoo. Hän kuvailee kus-
tannustoimittajaa kätilöksi, joka auttaa kir-
jailijaa synnytystuskissa. Toimittaminen oli 
välillä raskasta, ja töitä joutui usein viemään 
kotiin. Hän muistelee, miten lapset joskus ih-
mettelivät äidin paperikasoja. ”Miks sä aina 
katot noita papereita?” he olivat kyselleet. 

Kirjallisuuden opiskelijan näkökulmasta on 
kiinnostavaa, miten Koskimies on päässyt te-
kemään töitä niin monella kirjallisuuden alalla. 
Itse hän pitää tärkeänä aktiivisuutta ja kärsiväl-
lisyyttä. Hänen mukaansa kannattaa tarjota jut-
tujaan eri paikkoihin ja tutustua ihmisiin. ”Jos 
haluaa vaikka kustannustoimittajaksi, kannat-
taa ottaa aluksi kaikki työt vastaan, mitä kus-
tantamosta saa. Jo oikoluvun opettelu ja henki-
löhakemiston teko ovat hyviä taitoja, kielenkor-
jauksesta puhumattakaan. Jos on kielen tajua 
ja hyvä ote työhön, saa varmasti haastavampia 
tehtäviä ja etenee urallaan”, Koskimies vinkkaa.

KIrjaIlIjatar

”Minusta tulee kirjailijatar.” Näin Koski-
mies kirjoitti päiväkirjaansa 11-vuotiaana. 
Kirjailijan ammatti oli haaveissa jo lapsena. 
Koskimiestä huvittaa hieman, kuinka hän 
oli kuvitellut matkustavansa ja kirjoittavan-
sa kokemuksistaan. Koskimies ei ole kuiten-
kaan kirjoittanut matkakirjoja. ”Mutta piti-
hän minusta tulla syvänmerensukeltajakin”, 
hän hymyilee.

Koskimies oli omien sanojensa mukaan 
ehkä hiukan syrjäänvetäytyvä lapsi, joka ahmi 
kirjoja ja nautti paljon kirjoittamisesta. Kou-
lussa tärkein oppiaine oli ainekirjoitus, johon 
Koskimies suhtautui kunnianhimoisesti. L. 
M. Montgomeryn Runotyttö-sarja sai hä-
net todella kiinnostumaan kirjoittamisesta. 
Montgomery ei jäänyt lapsuuteen, tyttökirjat 
kiinnostavat Koskimiestä edelleen. Hän toi-
mitti vuonna 2005 tietokirjan Uuden Kuun 
ja Vihervaaran tytöt yhdessä Suvi Aholan 
kanssa. Kirja käsittelee Anna- ja Runotyttö-
kirjoja sekä sitä, miten niistä vuosikymmeni-
en aikana on tullut suomalaisten naislukijoi-
den suosikkeja. 

Koskimies on julkaissut myös nuoruutensa 
päiväkirjat ja kirjeet ystävänsä Katarina Es-
kolan kanssa; 50-luvun tytöt, 50-luvun teinit 
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ja 50-luvun tyttöjen ystävät herättivät uudenlaisen 
kiinnostuksen tyttökulttuuria kohtaan. Ne ovat 
eräänlaista ruohonjuuritason historiankirjoitusta. 

Koskimiehen mukaan kirjailija saa uppoutua 
kirjoittamaansa maailmaan, mikä on palkitsevaa 
varsinkin silloin, kun työ sujuu. Onnistumisen 
tunteita ei tule kuitenkaan liikaa. ”Kirjailija tekee 
raskaan työn, jotta lopputulos näyttäisi helposti 
syntyneeltä”, hän kertoo. Nykyään kirjailijoilta 
vaaditaan hyvän kirjoittamisen lisäksi markki-
nointitaitoja. On osattava esiintyä ja markkinoida 
omaa kirjaansa eri tapahtumissa, kuten messuilla. 
Puhuminen ja kulkeminen eri tilaisuuksissa on 
välillä raskasta. Toisaalta Koskimies pitää tapahtu-
mista, koska niissä kohtaa lukijoita. On mukava 
saada lukijapalautetta, sillä harva nykyään ottaa 
kirjailijaan yhteyttä esimerkiksi kirjeitse.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan, onko jo jotain 
uutta pöytälaatikossa? Koskimies ei puhu mielellään 
keskeneräisistä töistä, vaan toteaa diplomaattisesti: 
”aika näyttää”. Kirjan ilmestymisen jälkeen hän ku-
vailee olevansa tietynlaisessa välitilassa. Hänen mu-
kaansa on hieman kaihoisaa ja alakuloista, että kirja 
on valmis, sen maailmaan ei pääse enää kirjoitta-
malla. Esimerkiksi juuri kirjamessuilla saatu myön-
teinen palaute kuitenkin ilahdutti ja nosti mielialaa. 
”Huomasin, ettei kirja ole turha”, Koskimies kertoo.

”InspIraatIo eI ole  
taIvaallInen salama”
Hurmion tyttäret ei ole Koskimiehen ensimmäi-
nen proosateos. Häneltä ilmestyi vuonna 2003 
romaani Te näitte mun soittoni riemun. Romaani 
pohjautuu hänen äitinsä, kanteletaiteilija Ulla 
Katajavuoren, elämään. Koskimies koki proo-
san kirjoittamisen vapauttavaksi, sillä hän oli 
tehnyt paljon töitä runouden parissa. ”Välillä 
elämä oli täynnä pelkkää runoa”, hän kertoo. 
Hurmion tyttäret sai alkuperäisen inspiraation-
sa Elina Vaarasta. Koskimiestä on aina kiin-
nostanut Vaaran tuotanto, elämä ja persoona. 
”Elina Vaara oli yliromanttinen, pehmeä, rak-
kauteen sairastuva”, Koskimies kuvailee. Vaara 
kulki aina kohti rakkautta, mikä oli myös koh-
talokas piirre. Rakkauden etsintä johti neljään 
avioliittoon.

 Romaania suunnitellessaan Koskimies vietti ai-
kaa SKS:n arkistossa, jossa hän luki muun muassa 
Vaaran lähettämiä ja vastaanottamia kirjeitä. Tuol-
loin hänelle avautui myös Elina Vaaran ja Katri 
Valan välinen kirjeenvaihto. Naisrunoilijoiden vä-
linen suhde oli kiinnostava, joten Koskimies päätti 

ottaa Valan mukaan romaaniin. Häntä kiinnosti 
kahden nuoren runoilijan, ”tasavallan ensimmäis-
ten naisrunoilijoiden”, ystävyys ja runoilijasisaruus. 
Romaani kertoo myös Tulenkantajista ja hurmioi-
tuneesta 20-luvusta. Vaaran ja Valan lisäksi romaa-
nissa esiintyvät Olavi Paavolainen, Yrjö Jylhä, 
Lauri Viljanen ja Mika Waltari. Nämä miehet lin-
kittyivät Vaaran ja Valan elämään joko runouden tai 
rakkauden kautta. Useimmiten molempien. 

Tutustuessaan Katri Valan elämään Koski-
miestä alkoi välillä itkettää. ”Miten yksi ihminen 
joutui kokemaan niin paljon onnettomuutta”, 
hän harmittelee. Vala joutui huolehtimaan äidis-
tään ja veljestään, sairastui tuberkuloosiin, menetti 
ensimmäisen lapsensa ja kuoli nuorena. Paradok-
saalisesti Valan runot olivat kuitenkin valoisia ja 
elämänjanoisia.

Arkistoihin tutustuminen sai Koskimiehen 
kiinnostumaan 20-luvusta. Hän kuvailee vuo-
sikymmentä hurmioitumisen ja elämänilon ai-
kakaudeksi. Kansalaissota oli takana, ja ihmiset 
halusivat jatkaa elämäänsä. ”Tuli jazz ja alaston-
kulttuuri, ja naiset alkoivat pukeutua erikoisesti”, 
Koskimies kertoo. Kaikesta uudesta osattiin innos-
tua lapsenomaisen aidosti.

Hurmion tyttäret on tosipohjainen romaani, 
mutta kuitenkin fiktiota. Koskimies kirjoitti runoi-
lijoiden ajatuspuhetta käyttäen tapahtumista, jotka 
olivat sekä tapahtuneet että saattaneet tapahtua juu-
ri näin. Koskimiestä kiehtoi se, että hän sai käyttää 
arkistomateriaalia romaanin pohjana ja kuvitella 
itse loput. Keksiä, miten asiat ehkä menivät. Hän 
halusi tuoda kirjassa esille sen, miten Vaarasta ja 
Valasta tuli runoilijoita, miten he kasvoivat kirjai-
lijoiksi ja miten runot syntyivät, miten niistä tuli 
ikään kuin eletyn elämän viittamerkkejä. Koskimies 
halusi myös tutkia, millaista oli Tulenkantajien aika, 
hurmioitunut 20-luku. 

Koskimiestä inspiroivat henkilöt, kuten Elina 
Vaara, ja luonto. ”Inspiraatio ei ole mikään tai-
vaallinen salama, joka iskee.” Esikuvikseen hän ni-
meää Eeva-Liisa Mannerin ja Aaro Hellaakosken. 
Mannerin Tämä matka oli teos, joka mullisti koko 
runokäsityksen. Hellaakoskessa taas sykähdyttävät 
luontorunot. Koskimiehen mukaan luonnon vai-
kutuksen huomaa varsinkin hänen (omissa) var-
haisissa runokokoelmissaan. Uran alkutaipale saa 
hänet huvittumaan: ”Tekee pahaa ajatella, kuinka 
vähän silloin osasi kun julkaisi ensimmäiset koko-
elmansa”, Koskimies toteaa vaatimattomasti. Hän 
ei juurikaan suosittele lukemaan varhaista tuotanto-
aan. Useimmiten kirjailija on kuitenkin kirjojensa 
kriittisin lukija, joten tässä tapauksessa suositusta ei 
tarvitse noudattaa. v
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Hurmion tyttäret on Satu Koskimie-
hen toinen romaani. Muutoin hä-

net on totuttu tuntemaan runoilijana. 
Lyriikka ja proosa ovat kaukana toisis-
taan, on vaikea hallita molempia. Hur-
mion tyttäret kuitenkin osoittaa, että 
runoilija Koskimies osaa myös kirjoittaa 
proosaa. 

Romaanin päähenkilöinä ovat nuoret 
runoilijat Elina Vaara ja Katri Vala, joi-
den elämää kirja tarkastelee läpi kultaisen 
20-luvun. Tarina alkaa lyhyellä luvulla, 
jossa kuvataan naisrunoilijoiden lapsuutta 
ja nuoruutta vuosina 1909–1919, heidän 
kasvamistaan runojen maailmaan. Näihin 
aikoihin Elina on vielä Kerttu Elin Sirén 
ja Katri esiintyy nimellä Karin Alice Wa-
denström.   

”Romaania kirjoittaessani loin tosi-
tiedon pohjalle maailman, joka on mie-
likuvituksen mausteilla ryyditetty”, Kos-
kimies kirjoittaa romaanin jälkisanoissa. 
Tapahtumat ja tunteet kerrotaan naisten 
monologeina päiväkirjakerronnan tyyli-
sesti. Välillä siteerataan Katrin ja Elinan 
lähettämiä ja vastaanottamia kirjeitä. Ro-
maani tosiaan tuntuu puolitodelta. Sen 
kirjoittamiseen on käytetty arkistomate-
riaalia, mutta muu on kirjoittajan kuvit-
telemaa. Konsepti toimii, lukija sukeltaa 
todentuntuiseen maailmaan, joka on 
kirjoitettu kaunokirjallisin keinoin. Ro-
maani on kuin maalaus: se on kehystetty 
historiallisilla dokumenteilla, siveltimet ja 
pensselit ovat ehkä arkistosta, mutta kan-

kaalle ilmestynyt kuva on kirjailijan oma 
näkemys tapahtumista. 

Romaanissa tulee esille naisten väli-
nen läheinen suhde, mutta myös suhde 
aikalaisiin miesrunoilijoihin ja -vai-
kuttajiin. Yrjö Jylhä, Lauri Viljanen, 
Olavi Paavolainen ja Mika Waltari 
tulevat Elinan ja Katrin elämään runou-
den kautta – ja rakkauden. Elina ja Katri 
lähettävät runojaan Nuoren Voiman leh-
teen, johon muun muassa Lauri ja Yrjö-
kin kirjoittavat. Elinan tuleva aviomies 
Lauri kirjoittaa runoja nimimerkillä 
’Acerbus’, Yrjö taas on valinnut salani-
mekseen mystisen ’Y’:n. 

20-luku on herkkää aikaa runoili-
joille, jotka ammentavat inspiraationsa 
luonnosta, sammumattomasta elämän-
halusta ja idän eksotiikasta. Runoilijat 
hurmioituvat leikkimielisistä naamiaisis-
ta ja punssista, keskusteluista toistensa 
kanssa. Romaanissa siteeratut Katri Va-
lan runonsäkeet kiteyttävät tarinan pu-
naisen langan, hurmion ja elämänjanon: 
”Mitä siitä, että kuolema tulee! / Mitä 
siitä, että monivärinen ihanuus / varisee 
kuihtuneena maahan. / Onhan kukittu 
kerta! / On paistanut aurinko, / taivaan 
suuri ja polttava rakkaus, /suoraan kuk-
kasydämiin, / olemusten värisevään poh-
jaan asti!” v

 

arvIo

Teksti: Anne Sämpi

Proosaa  
runoilijoista

20-luKu on täällä taas! taI aInaKIn 
satu KosKImIeHen uudessa  

romaanIssa HurmIon tyttäret. 

Satu Koskimies: Hurmion tyttäret  
Romaani, 306 s.
Tammi 2009
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Teologiassa inspiraatiolla tarkoitetaan Pyhän Hengen vaikutusta Raamatun 
kirjoittajien työhön. Inspiraatio on innostusta ja sanaa käytetään etenkin 

tieteellisestä tai taiteellisesta työstä puhuttaessa ja sen symbolisena hahmona pi-
detään muusaa eli runotarta. Asia selvä. Huomattavasti haasteellisempaa onkin 
inspiraation saaminen. Vai onko?

 Yksi ihmiselämän stressaavimmista kokemuksista lienee tyhjä paperi. 
Paperi tuijottaa taiteilijaparkaa vaativana sanoja tai kuvia janoten. Inspiraatio 
on aivan hukassa ja muusa tuntuu lähteneen lomille. Miten ihmeessä saisi sen 
palavan innostuksen syttymään? Mikä saa muusan havahtumaan ja jakelemaan 
sulosointujaan? Voiko inspiraatiota edes saavuttaa tietoisesti vai iskeekö se vain 
salaman lailla juuri silloin kun sitä vähiten osaa odottaa?

 Taiteen syntymisen toiseksi paras tukija on toinen taide. Käsi kädessä 
ne kulkevat kohti autiotalon kaltaista tabula rasaa ja täyttävät sen uudella tai-
teella. Monien kädet ovat suorastaan tärisseet innostuksesta heidän saatuaan 
inspiraatiovyöryn taiteen edessä. Kirja, taulu, sävel... Muusa havahtuu ja nostaa 
päätään. Tässä on ajatusta! 

 Minua kirjoittajana inspiroi parhaiten musiikki. Ei kuitenkaan mikä 
tahansa musiikki vaan musiikin laatu riippuu siitä mitä olen kirjoittamassa. 
Joskus tosin tekstin laatu riippuu siitä mitä satun kuuntelemaan, mutta vakaa-
na tarkoituksena on yleensä pysyä oman tekstini herrana. Proosatekstiin sopii 
parhaiten reipas metallinen räime, kun taas asiatekstiin, vaikkapa opiskelun tii-
moilta, sopii rauhallisempi soitanta. Suomenkielinen musiikki ei käy laatunsa 
ollenkaan, sillä tekstiin livahtaa äkkiä lyriikoita.

 Taiteet pelaavat vuorovaikutuksilla. Picasson taulun edessä voi pysähtyä 
ja nähdä siinä tarinan. Kirjaa lukiessa voi astia sävelen, joka heijastelee teok-
sen tunnelmaa. Musiikkia kuulleessaan mieleen piirtyy värejä, muotoja, kuvia. 
Taiteet luovat piirin, jonka sisällä inspiraation kukka kukkii ja jonka ovet ovat 
kaikille niille avoimet, jotka rohkenevat astua niistä sisään.

 Paras inspiraation lähde on kuitenkin deadline, kuten kirjastoamanu-
enssimme Lasse Koskela sanoo. Määräajan lähestyessä pakko ajaa taiteilijan-
kin sorvin ääreen ja kun sinnikkäästi jatkaa yrittämistä, niin muusakin palaa 
lomiltaan. Inspiraatio on hallittavissa ja tietoisesti kutsuttavissa. Tahdonalainen 
runotar voi kuitenkin olla oikukas kumppani, jollei pidä varaansa. Ehkä tähän-
kin tekstiin on jättänyt jälkensä uimahallin kahviossa laulettu epävireinen Hotel 
California. Muusalla oli selvästi kiirettä toisaalla. v

Hanna Matilainen

KolumnI

oIKuKas runotar
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Teksti: Anni Lappela

Neuvostonostalgiaa, kevyesti

joHanna HulKon esIKoIsromaanIssa  
KIrjaIlIjoIden pIetarI lumoaa, mutta HenKIlöt 

jäävät KovIn KIrjallIsIKsI.

arvIo

Esikoisromaanissaan Säkeitä Pietarista 
Johanna Hulkko käsittelee ikuisesti 

muodikasta taiteilijoiden Pietari-myyttiä 
muodikkain keinoin. Hän vaihtaa tiivii-
seen tahtiin näkökulmaa ja leikkaa ker-
ronnan lyhyisiin elokuvakohtausmaisiin 
lukuihin ja ehtii pienessä romaanissa käsi-
tellä kovin monta ihmissuhdesotkua.

Romaani kertoo jonkinlaiseen keski-
iän kriisiin havahtuvasta kirjallisuudentut-
kijasta Annasta, joka päättää jättää vähäksi 
aikaa miehensä Antin ja tyttärensä Tanjan 
ja palata Pietariin tutkimaan Anna Ahma-
tovaa, johon rakastui villeinä nuoruusvuo-
sina opiskellessaan kirjallisuutta Pietarissa. 
Ahmatovan lisäksi paluu tapahtuu myös 
halusta ottaa selvää nuoruudenrakastetun 
Andrein kohtalosta. Kukaan ei tietenkään 
ole tuntunut yhtä ihanalta venäläisen An-

drein jälkeen, eikä mikään kaupunki yhtä 
ihanalta kuin neuvostoajan Pietari.

paperIsen oloInen  
HenKIlögallerIa

Nuoruuteen palaaminen nuoruudessa ra-
kastetun kaupungin, nuoruudessa rakas-
tettujen kirjojen ja nuoruuden rakastetun 
kautta on kaunis ja toimiva aihe, mutta 
aivan toimivaa romaania Hulkko ei näistä 
aineksista saa rakennettua. Yksi romaanin 
ongelmista on se, että kukaan sen vaih-
tuvista kertojista ei tunnu uskottavalta. 
Keinotekoisimpia ja tarpeettomimpia ovat 
luvut, joissa kertojanääni on Komarovossa 
asustelevan Anna Ahmatovan. Luomis-
tuskat ja inspiraatio jäävät vähälle käsit-
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Johanna Hulkko: Säkeitä Pietarista
Romaani, 196 s.
Tammi 2009

telylle, samoin suhde poikaan ja rakastet-
tuun. Kirjailijan hahmo jää etäiseksi eikä 
tuo romaaniin mitään lisää. Koko romaani 
rakentuu Ahmatovan ympärille ja sisältää 
lainoja hänen runoistaan, joten Ahmato-
van näkökulma on turha, hän olisi hyvin 
voinut elää tekstissä vain tekstiensä kautta. 
Fiktiivisen Ahmatovan puhe tuntuu viih-
teelliseltä ja keinotekoiselta: Minulla on ai-
na ollut tietty vaikutus miehiin. Jos halusin, 
pystyin hallitsemaan heidän sydämensä. 
minun tarvitsi vain 
kääntää heille profii-
linii ja katsoa vinosti 
suoraan silmiin.

E p ä u s k o t t a -
va on myös Antin 
näkökulma, hän 
tarkkailee vaimon-
sa tekemisiä kuin 
muukalaisen, ja 
pintapuolisin ja kes-
keneräisin on hei-
dän tyttärensä Tan-
jan näkökulma, lap-
sen mieltä ja kieltä 
Hulkko ei tavoita 
lainkaan. Hieman 
paperisen oloinen 
hahmo on myös 
päähenkilö Anna 
itse (jossa ehdotto-
masti ärsyttävintä 
on se, että hänet on 
nimetty hänen kir-
jailijaidolinsa mu-
kaan), jonka Ahma-
tovan palvonta kas-
vaa luonnottomiin 
mittasuhteisiini ja 
joka vertailee rakastettujaan, Anttia ja An-
dreita, epävarman teinitytön tavoin.

runollInen pIetarI  
yHtenä pääHenKIlöIstä

Hulkon romaanin Pietari-kuva on uskot-
tavaa ja kaunista, yllättävänkin vähäeleis-
tä. Hän sortuu vain muutamia kertoja na-
iiviin pateettisuuteen: Puskin, Dostojevski, 
Ahmatova - - Kirjailijoiden aaveet ovat aina 
läsnä. He kulkevat kanssani Nevskillä, Li-
teinin antikvariaattien hämärillä sisäpihoil-

la - - ne seisovat samalla sillalla kuin Sonja 
Marmeladova. Pääasiassa Pietari-kuva on 
kuitenkin tarkka ja tuore. 

Hulkon romaani liittyy kiinnostavas-
ti myös siihen uusien suomalaisten ro-
maanien ketjuun, joissa inspiraatiota ja 
elämäntarkoitusta on lähdetty etsimään 
Venäjältä ja Neuvostoliitosta. Viimeisim-
mäksi Murmanskiin matkasi Katri Lip-
son romaanillaan Kosmonautti (2008), ja 
ennen häntä Pietariin ovat suunnanneet 

Taina Sampakoski 
romaanillaan Ikoni 
(2006) ja Kari Ho-
takainen Iisakin 
kirkollaan (2004).

Romaanin toi-
nen piirre, joka 
tekee siitä lukemi-
sen arvoisen sen 
kaikista puutteista 
ja kömpelyyksistä 
huolimatta, on ta-
pa, jolla Hulkko ku-
vaa nuoruusnostal-
giaa. Hulkon ihmis-
suhdesoppa on yhtä 
viihteellinen kuin 
hänen koko no-
pealle näkökulman 
vaihdolle perustuva 
kepeä tyylinsäkin, 
mutta siinä, miten 
hän tavoittaa nuo-
ruuden epävarmuu-
den, vaihtelunha-
lun ja kyvyn iloita 
vähästä, on jotain 
hienoa. Meillä on 
suunnitelma pitää 

kevätbileet. Bileitä pitää olla. Syyksi kelpaa-
vat niin läheiseen myymälään tulleet keksit 
kuin kuivuneet jalkakäytävät Nevan pohjoi-
sella rantakadulla. 

Kertoja ei enää koskaan myöhemmin 
ole elänyt mitään niin väkevästi kuin eli 
muutamat kuukaudet neuvostoajan Pie-
tarissa, ja tämän haikeuden myöntäminen 
ei ole helppoa. Yhden romaanin verran se 
vaatii identiteettipohdiskelua. v
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Pirjo Lyytikäisen huoneessa on paljon 
kirjoja. Suurin osa niistä on kirjahyl-

lyissä, mutta osa on pienissä pinoissa pöy-
dällä. Paikka tuntuu heti viihtyisältä. Kir-
jojen keskeltä on turvallista alkaa kysellä, 
miten hän on sinne päätynyt. 

Alun perin Lyytikäinen opiskeli histo-
riaa ja teoreettista filosofiaa. Filosofiasta 
hänellä oli tekeillä jo gradu, jonka aihe oli 
modaalilogiikka. Mahdollisuuden ja välttä-
mättömyyden käsitteiden logiikkaa pohti-
essaan Lyytikäistä alkoi mietityttää myös 
alan vaihto: ”Tahdoin suorittaa tutkinnon, 
josta valmistuu ammattiin.” Kun taustalla 
oli jo suomen kielen opintoja, tuli pääai-
neeksi kotimainen kirjallisuus.

Vaikka Lyytikäinen on aina lukenut 
paljon, ei kirjojen lähestyminen tutkijan 
näkökulmasta ollut aiemmin tullut mie-
leen. Merkittävän käänteen teki, mikäs 
muukaan kuin yllättävän hyväksi osoittau-
tunut kirja: ”Ilman Volter Kilven Alas-
talon salissa en olisi täällä.” Laajasta ro-
maanista Lyytikäinen puursi kandintyön-
sä, gradunsa, lisensiaatintyönsä ja lopulta 
väitöskirjansa vuonna 1992, joka kantaa 

nimeä Mielen meri, elämän pidot. Volter 
Kilven Alastalon salissa. Valmistumisen 
ja väitöskirjan välissä Lyytikäinen toimi 
assistenttina, tutkijana, äitinä ja lopulta 
apulaisprofessorina. Siitä se professorin 
ura sitten lähti. 

”erItyIsen muKavaa on 
luKea graduja” 
Kotimaisen kirjallisuuden professuurin 
lisäksi Lyytikäinen on kirjallisuudentut-
kimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun 
johtaja. Työnkuvaan kuuluu myös gradu-
seminaarien pitäminen. Se on Lyytikäisel-
le mieleistä: ”Erityisen mukavaa on lukea 
graduja.”  Kokemusta seminaarinpidosta 
on kertynyt huikea määrä. Lyytikäinen 
kertoo lukeneensa noin 200 gradua ja 10 
väitöstä. Gradujen merkeissä hän vierailee 
toisinaan myös ulkomailla. Seuraava koh-
de on Italian Bergamo.

Viime vuoden Lyytikäinen vietti tut-
kimusvapaalla kirjoittaen kirjaa Leena 
Krohnista. Tutkimuksessaan hän pureu-

mIten päästä KotImaIsen KIrjallIsuuden professorIKsI? 
pIrjo lyytIKäInen päätyI suomen KIelen ja KotImaIsen 
KIrjallIsuuden laItoKselle modaalIlogIIKan Kautta. 

sItten volter KIlven alastalon salIssa KolaHtI nIIn 
Kovaa, etteI teosta voInut jättää tutKImatta. 

Haastattelu

Teksti: Eveliina Laurila
Kuva: Sasa Tkalcan

LyytIkäIsen saLIssa......................
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tuu kirjallisuuden erilaisiin tyylilajeihin, 
allegoriaan sekä todellisuuden kuvaukseen. 
Lisäksi häntä kiinnostaa kysymys, ”mitä 
ylipäätään voi sanoa ja on sanottu realis-
miksi”. 

Entä mistä syntyy inspiraatio eri tut-
kimusaiheisiin? Krohnin lisäksi Lyytikäi-
sen tutkimusalueita ovat muiden muassa 
suomalaisen kirjallisuuden romantiikka, 
symbolismi ja dekadenssi, varhainen mo-
dernismi sekä lajien ja kirjallisuuskäsitys-
ten historiallinen tutkimus. ”Tutkittavat 
teokset tai kirjailijat valikoituvat usein sillä 
perusteella, että teoksista osaa sanoa jo-
tain.” Hyvistäkään kirjoista ei välttämättä 
osaa tai halua sanoa mitään, hän lisää. 

Epämukavinta pro-
fessorin työssä ovat 
mullistukset ja ajan 
kuluminen epäolennai-
suuksiin. ”Se on aina 
pois omasta tutkimus-
työstä ja opiskelijoilta”, 
hän harmittelee. 

”suomalaIsta 
KIrjallIsuutta 
eI tarvItse 
Hävetä”
Vapaa-ajallaan Lyyti-
käinen sienestää, kat-
selee lintuja ja liikkuu 
luonnossa. ”Ne toimi-
vat hyvänä vastapaino-
na työlle.”

Kun tiedustelen 
suosikkikirjaa, nau-
rahtaa Lyytikäinen 
”on vaikea valita yh-
tä yksittäistä teosta”. 
Ensimmäisenä hänelle 
tulee mieleen tietenkin 
Volter Kilven Alastalon 
salissa. Sen jälkeen hän 
mainitsee Aleksis Ki-
ven Seitsemän veljestä ja 
Leena Krohnin teokset 
ylipäätään. Kielen takia 
Lyytikäinen pitää myös 
ranskalaisesta kirjalli-
suudesta, ja venäläinen-
kin kirjallisuus viehät-

tää, ”ehkä sen sielun takia”.
Entä onko professorilla terveisiä 

meille opiskelijoille? Ensimmäiseksi hän 
toivottaa jaksamista. Hän myös koros-
taa, että ”suomalaista kirjallisuutta ei 
tarvitse hävetä”. Lyytikäisen mukaan 
se on hyvin korkealaatuista, mutta kan-
sainvälistymistä vaikeuttaa kielimuuri. 
”Suomen kielen käännettävyys englan-
niksi on melko huono.” Esimerkiksi 
Saksassa suomalaista kirjallisuutta ar-
vostetaan hyvin paljon.

Ja mitäpä muutakaan voi kirjallisuu-
den professori sanoa haastattelun lopuk-
si kuin ”Nauttikaa kirjoista.” Mitäpä sii-
hen lisäämään. v
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Sinikka Vuolan toinen runokokoelma 
Musta ja punainen jatkaa osittain samois-

ta teemoista kuin runoilijan mainetta niit-
tänyt esikoisteos Orkesteri, jota emme kuule. 
Kuvastoa ammennetaan jälleen ruumiillisuu-
desta, naiseudesta ja musiikista kertaus- ja 
tempomerkintöineen. Musta ja punainen luo 
yhtymäkohtien ylle kuitenkin aivan oman 
maailmansa.

Runokokoe lman 
maailma rakentuu 
korttipakasta löytyvien 
hahmojen ja heidän 
ympäristönsä varaan. 
Sisään tämän kunin-
kaallisen hovin seik-
kailuihin uidaan ko-
koelman ensimmäisen 
runon saattelemana ja 
Odysseuksen vanave-
dessä Skyllan ja Kha-
rybdin välistä. 

Purjehdus tässä 
maailmassa kulkee 
holvikaarien ja symmetristen puutarhojen 
katveeseen. Välillä kuitenkin istuudutaan 
pitopöytään, jossa langanlaihojen kuningat-
tarien kädet roikkuvat kuolleena rannekoru-
jen painosta sillä välin, kun pulskat kunin-
kaat käyvät varmoin ottein kiinni fasaaniin. 
”Lusikassa näkyvä kuva on kummalla tavalla 
vääristynyt”.

Pelikorttien ohutta ja vääristynyttä pintaa 
värittää kokoelmassa myös kaavamaisuuden 
tematiikka. Korsettien ja kalvosinnappien 
lisäksi pinnallista hovielämää sitoo shakki-
lautamainen liikkuminen ja 12-säveljärjestel-
mä. Runokokoelman ääni haikaileekin pois 

HarHaretki  
kuninkaan Hoviin

vakiintuneista ja kangistuneista tavoista: ”Mi-
nä haluan maailman, jossa kuljetaan paljain 
jaloin, jossa omenapuut ovat sidottuja, mutta 
ihmiset vapaita”.

Runokokoelma ei jää kuitenkaan vain si-
velemään pintapuolisuutta kriittisin sormin. 
Kultalautaselta kellahdetaan myös bioastiaan, 
jossa porkkanat kynittyine hiuksineen muis-

tuttavat laihoja kuningat-
taria. Arkisempi todellisuus 
rakentuu korttipelimaail-
man rinnalle kysymyksi-
neen ja tunteineen. Äiti 
pelkää lapsensa tukistusar-
pien paljastuvan ja rikkou-
tuneen maljakon sirpaleissa 
on ajatus elämän katoavai-
suudesta.

Musta ja punainen liik-
kuu mutkattomasti eri ih-
miseloon viittaavien osa-
alueiden välillä ja kokoelman 
vahvuudeksi osoittautuvat 
näiden osien välille luodut 

tuoreen tuntuiset rinnastukset. Loppukatkelma 
päättää teoksen kuitenkin tavanomaisella taval-
la: ympyrä sulkeutuu. Ratkaisu yllättää tavan-
omaisuudestaan huolimatta teoksen maailmaan 
tuudittautuneen lukijan. Viimeinen runo riisuu 
pois turhat hiusnauhat. Korttipelimaailmassa 
purjehtinut löytää kuin löytääkin ulospääsyn 
hovielämästä, tien Penelopensa luo: ”Muuri 
täytyy kiertää ennen kuin portti löytyy. Hänen 
sylissään vaatteet käyvät turhiksi”. v

Teksti: Eveliina Rämö

Sinikka Vuola: Musta ja punainen
Runokokoelma, 69 s.  
Tammi 2009

sInIKKa vuola joHdattaa uudessa runoKoKoelmassaan luKIjan 
HovIelämän Kautta sInne, mIssä Kuorella eI ole merKItystä.

arvIo



RunoSoul 

Ravintolalaiva 
Wäiskissä 
5.10 klo 19 alkaen liput 2 e + narikka 

Esiintymässä: 
 Kaisa Ijäs 
 Ville Luoma-aho 
 Kristian Blomberg 
 Jussi Sutinen 

Lisäksi yleisöä viihdyttää 
pop-yhtye Nolo Ensemble

Järjestäjät: 
Putkinotko ry ja  
Katharsis ry 

Joita akateeminen runoraati 
asiantuntevasti arvioi 

Hakaniemenranta 11

“Runon ja musiikin ilta”

5.11.
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Millainen on 2000-luvun perhe? Lau-
ra Honkasalon Eropapereissa se on 

melko rikkinäinen. Ihmissuhteet aiheutta-
vat päänvaivaa, ja romaani on kaikin puo-
lin surullista luettavaa. Huonoista ajoista 
ja musertavista kokemuksista kuitenkin 
myös selvitään, tullaan jopa onnelliseksi. 
Onneksi, sanoo herkkä lukija. 

Päähenkilö Sinikka on viettänyt lap-
suutensa maalla köyhissä oloissa. Äiti 
oli ankara ja niin oli myös kuri. Sitten 
opiskelupaikka tuo Sinikan kaupunkiin 
ja lopulta Joken luo. Tämän vanhemmilla 
on saaressa kesäpaikka, josta tulee Sini-
kan paratiisi. Joken äiti Leea on pojalleen 
paras ystävä, ja pian Sinikallekin. He ovat 
unelmapari, kunnes elämä alkaa jyrsiä. 
Toinen lapsi syntyy, rahaa on vähän, ai-

kaa vielä vähemmän. Riidellään, lopulta 
Jokke lähtee. Alkaa taistelu lapsista, kuka 
saa esikoisen Saran? Jokesta tulee ilkeä. 
Naisystävänsä Raisan kanssa hän yrittää 
vakuuttaa tuomioistuinta siitä, että hei-
dän kotinsa on Saralle parempi paikka, 
koska Sinikka on rahanahne ja hullu ura-
nainen.

Kamalaahan siitä tulee. Varsin-
kin, kun tarinaa kerrotaan välillä noin 
10-vuotiaan Saran näkökulmasta. Hän 
haluaa miellyttää sekä Sinikkaa että 
Jokkea: ”Teidän pitää sahata mut kah-
tia.” Sara tuntee tekevänsä itse kaiken 
väärin. Äitinsä tavoin hän tuntee ole-
vansa vaihdokas, jonka maahiset tulevat 
ja muuttavat ”huuhkajapöllöksi”, ellei 
ole kiltti.

Teksti: Eveliina Laurila

Hajoamisen

KaIKKI onnettomat perHeet ovat onnettomIa omalla 
laIllaan, vaI mIten se olI? laura HonKasalon  

eropapereIssa onnettomuuden välttely eI välttämättä 
taKaa onnellIsuutta, KosKa onnellIset perHeet ovat 

onnellIsIa omalla tavallaan. 

arvIo

partaalla
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Laura Honkasalo: Eropaperit
Romaani, 412 s.
Otava, 2009

KesKIössä 
naIset ja  
Kerronta

Vaikka Saran osuus 
on teoksen liikutta-
vin, käsitellään Ero-
papereissa muitakin 
raskaita aiheita. Niitä 
on oikeastaan yllättä-
vänkin paljon: riitaisa 
avioero, kärsivät lap-
set, isoäidin masen-
nus, lasten aikuistu-
minen, luokkaerot. 
Lukukokemus ei silti 
tapa. Sekä hyviä että 
huonoja juonenkään-
teitä kerrotaan pie-
nin, toistuvin vihjein. 
Tämän mahdollistaa 
1960- ja 1970-lu-
vuilta vuoteen 2009 
hyppivä aikarakenne. 
Yksi vihjeistä paljas-
taa, että Sarasta tulee 
lopulta onnellinen ja 
päälle päätteeksi hy-
vä äiti. Tieto lohdut-
taa silloin, kun Jokke 
heittää Saralle rak-
kaan kumisammakon 
roskikseen, eikä Sara 
uskalla itkeä, ettei isä 
suutu. 

Kerronta on muu-
tenkin yksityiskoh-
taista. Se tekee kuva-
uksesta elävää ja paikoin jopa nostalgista: 
”On viileä, tumma yö, mutta porinmatissa 
on valkea ja tulen kajo liikehtii kattolau-
doilla. Me tuomme tupaan meren tuok-
sun, hiuksemme ovat pörrössä ja kädet 
täynnä kumisaappaita, eväskoreja ja öljy-
kangastakkeja.” 

Jokessa tapahtuva äkkinäinen muutos 
jää hieman kaivelemaan, koska sitä ei kun-
nolla selitetä eikä perustella. Myös Joken 
ja Raisan kamaluus venyy toisinaan epäus-
kottavan rajalle. 

Naiset eri ikäluokista ja elämäntilan-
teista ovat kuitenkin todentuntuisia, ja 
äiti-tytär-suhteen problematisointi toimii. 

Sukupolvien eri ikäryhmät tulevat vuoro-
tellen esiin. Erityisen mieleenpainuvaa on 
Leean masennus. Elämäniloa pursuilleesta 
anopista tulee viimeisinä vuosinaan katke-
ra ja kyynelehtivä mielisairaalan potilas. 

Ennen kaikkea Laura Honkasalon Ero-
paperit haluaa korostaa, että onnettomasta 
perheestä voi tulla onnellinen. Rikkinäi-
nenkin koti voidaan parsia kokoon, jos ko-
vasti yrittää. v
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näyttelyn KoKemInen

Suurnäyttelyn tunnelma alkaa jo lipun-
myynnistä. Ateneumin pieni lipunmyynti-
piste on siirretty alakerran vaihtuvien näyt-
telyiden suurehkoon saliin. Kävijä kohtaa 
ensimmäiset teokset pohjakerroksen saleis-
sa ja ratkaisuun voi olla tyytyväinen. 

Retrospektiivinen näyttely esittää läpi-
leikkauksen Picasson laajasta tuotannosta. 
Teokset on lainattu Pariisin Musée Natio-
nal Picasson kokoelmista. Ensimmäisenä 
silmille eivät hyppää surrealistiset hahmot 
vaan varhaisimmat teokset.  Tuotteliaiden 
taiteilijoiden tuotannot on ollut tapana jä-

sentää ja esittää eri kausina ja niin myös 
Picasson kohdalla. Ratkaisu on eri tyyli-
suuntien piirteitä ihmettelevälle mitä ter-
vetullein. Picasso-näyttely käy siten myös 
opintomatkasta taiteen historiaan, sillä Pi-
casson ura kesti yli 70 vuotta. Siinä ajassa 
hän ehti kokeilla uusia ilmaisutapoja vuo-
sisadanvaihteen kokeiluista 1970-luvun 
alun pop-taiteeseen. 

sInInen alKu

Ensimmäiset sinisen kauden teokset ovat 
melankolisia, synkkiäkin. Rakkauden 
vuoksi itsemurhan tehnyt ystävä on ikuis-

Suuri onkin pientä 
      – pablo pIcasso ateneumIssa 

Pablo Picasson (1881 –1973) suurnäyttely on yksi tämän syksyn tapauksista maamme 
kulttuurikentällä. Kansallismuseo Ateneumin laajoista turvatoimista, uusituista  
tilajärjestelyistä ja kalliista pääsylipuista puhuttiin jo kauan ennen kuin näyttely  

avattiin syyskuussa suurelle yleisölle. Suurnäyttely tuntuu aluksi falskilta ja  
markkinointivetoiselta megatapahtumalta, ja pistää mietityttämään, että jaksaako  

Picasso tosiaan kiinnostaa vai onko näyttelyyn tutustuminen taideopiskelijalle sittenkin 
pelkkää pakkopullaa. Ja mitä näyttelystä jää käteen Picassoon perehtymättömälle,  

koska Guernica on Madridin Reina Sofia taidemuseossa ja Avignonin naiset  
MoMassa New Yorkissa? Ja miksi Picasso on esillä juuri nyt?  

Kysymykset mielessäni suuntaan kohti Ateneumia.

Teksti: Tuija Lappalainen
Kuvat: Maija Lielahti

arvIo
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tettu pieneen, mutta intiimiin tauluun 
Casagemasin kuolema (1901). Raskaasta 
aiheesta huolimatta teos huokuu lämpöä ja 
rauhaa. Kynttilä kuolleen miehen vierellä 
on ilmeinen symboli elämän sammumisel-
le. 

Nuori Picasso oli muuttanut vuosi-
sadan alussa Pariisiin ja Ateneumissa on 
esillä tuon kauden muotokuvat iäkkäästä 
naisesta, jonka toinen silmä on sokea sekä 
yksinäisyyttä huokuvat kuvat parrakkaasta 
miehestä. Sama mies näyttää toistuvan 
pienissä maalauksissa. Ehkä eksyneen 
oloinen mies oli kiinnittänyt Picasson 
huomion Montmartrella. Niin kuin mo-
nelle muulle viime vuosisadanvaihteen 
taiteilijalle, myös Picassolle Pariisi antoi 
uusia vaikutteita. 

Paul Gauguinin  tapaan myös Picasso 
kiinnostui Afrikan ja Tyynen meren alu-
een taiteesta. Selvimmin nämä vaikutteet 
ilmenevät puuveistoksista, figuureista. Pi-
casso ei rajoittanut ilmaisuaan vain maala-
uksiin. Puuveistosten lisäksi Ateneumissa 
on esillä pronssiveistoksia, luonnosmaisia 
piirustuksia ja grafiikkaa.

 
”taIde eI ole fIguratIIvIsta 
taI nonfIguratIIvIsta. 
KaIKKIHan näyttäytyy 
meIlle HavaIntoIna.” 
Picasson Le Sacre-Coeur (1909–1910) on 
kaunis kuvaus tutusta Pariisin kohteesta. 
Teoksessa on valoa ja heijastuksia, aivan 
kuin sen voisi kuvitella näkyvän Pariisin 
kattojen yllä utuisena syysaamuna. 

Varhaisimmat maalaukset tuovat 
myös mieleen Henri Matissen saman 
ajan muotokuvamaalaukset. Samalla tu-
lee pohtineeksi, että vaikka Picassoa on 
totuttu pitämään 1900-luvun modernin 
taiteen tunnetuimpien suuntien kehittäjä-
nä ja uudistajana, hän ei kuitenkaan luo-
nut tyylisuuntia tyhjiössä ja vailla muiden 
taiteilijoiden vaikutusta ja inspiraatiota. 
Muotojen pelkistäminen ja uudenlainen 
tilankäyttö näkyi jo esimerkiksi Paul Cé-
zannen töissä. Picasso – kuten muut ku-
bistit – pelkistivät lopulta kaikki näkyvät 
muodot kolmiulotteisiksi perusmuodoiksi. 

Ateneumin ripustus osoittaa, että siir-
tymät tyylisuunnasta toiseen tapahtuivat 

vaiheittain. Kubistiset vaikutteet näkyvät 
Picassolla jo vuosisadan vaihteen alun har-
joitelmissa ja tutkielmissa. Vaikka Avigno-
nin naiset -teos puuttuu Ateneumin sei-
niltä, voi näyttelyvieras päästä osalliseksi 
maalauksen syntyvaiheisiin Picasson teke-
mien tutkielmien parissa. 

Selkeimmillään geometriset perusmuo-
dot näkyvät kuitenkin analyyttisen ja sitä 
seuranneen synteettisen kubismin kauden 
töissä. Ne myös haastavat katsojan: esittä-
vyys on minimissään, kun kubistit hajotti-
vat ensin osiin aiheen muodot ja rakenteen 
ja kokosivat kuvan sen jälkeen uudestaan 
niin, että kuvaa pystyi katsomaan uudes-
taan eri kulmista. Huomaan kuitenkin, 
että öljyvärimaalaus Mies ja kitara (1911) 
jäisi omassa tulkinnassani ilman miestä ja 
kitaraa, ellei työn nimi antaisi siihen arme-
liaasti vihjausta. 

Kolmiulotteisuus ei enää näy maala-
uksissa, mutta kollaasi Viulu (1915) on jo 
hyvinkin kolmiulotteinen tutkielma muo-
doista. Teos on myös innovatiivinen sillä 
materiaalina on käytetty peltiä ja rautalan-
kaa. Viulu ja kitara ovat Picasson tuotan-
nossa toistuvia aiheita. 

HarleKIIneja ja vaImoja

Kubistisen nonfiguratiivisuuden jälkeen ja 
ennen surrealismin unenomaisia maala-
uksia, tarjoutuu näyttelyvieraalle mahdol-
lisuus tutustua Picasson klassiseen muo-
tokieleen. Picasson taituruus piirtäjänä 
ilmenee pienissä guassimaalauksissa sekä 
poikansa Paulon öljyvärimaalauksessa Pau-
lo harlekiinina (1924). Surullisen näköinen 
poika on maalauksessa keskeneräisen taus-
tan päällä, kuin irrallaan maailmasta. 

Harlekiini- ja ilveilijähahmo on aihe, 
joka toistuu myös suomalaisen Picassolta 
vaikutteita saaneen Unto Koistisen töis-
sä. Ensimmäisen maailmansodan jälkei-
nen aika ilmeni taiteilijoilla eksistentialis-
tisten tuntojen pohdintana. Pellen asuun 
pukeutunut surumielinen poika kuvastaa 
tätä osuvasti.

Picasson yksityiselämää ei riepotella 
Ateneumissa. Neljä kertaa naimisissa ol-
leen taiteilijan tuotannossa ei kuitenkaan 
voi välttyä kohtaamasta naisia, joista tuli 
laillisia vaimoja tai jotka olivat vaihtuvien 
rakastajattarien roolissa. Vaimoista ensim-
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mäinen, balettitanssija ja Paolon äiti Olga 
tulee näyttelyvierasta ensimmäisenä vas-
taan viehättävässä muotokuvassa Olga no-
jatuolissa vuodelta 1918. Venäläinen bal-
lerina näyttää maalauksessa espanjalaiselta 
kaunottarelta. Olgan katse on kuitenkin 
surullinen. Ehkä liitto temperamenttisen 
Picasson kanssa alkoi rakoilla jo ensi met-
reillä, huomaan ajattelevani. 

erotIIKKa

Picasson yksityiselämän lukuisat naiset 
olivat muusia, jotka päätyivät myös maala-
uksiin, hyvin usein alastomina. Eroottiset 
maalaukset ja myrskyisät rakkaussuhteet 
ovat asioita, joista Picasson taiteesta piit-
taamatonkin taiteilijan tuntee. Ystäväni 
tuhahti Picasson ”kirkkovene-näyttelylle”. 
Taidehistorioitsija Harri Kalhan  mukaan 
Picasson työt on ympäröity vahvoilla sek-
suaalisilla mielleyhtymillä ja diskursseilla. 
Picasson rohkeimpia töitä myös akateemi-
set tutkijat katsovat pornografisen katseen 
läpi ja uusintavat sovinistisia ja banaaleja 
halun diskursseja. (Kalha 2007, 119.) 

Ateneumissa ei kuitenkaan nähdä Pi-
casson rohkeimpia töitä. Kalhan ajatukset 
pornografiasta käyvät kuitenkin mieles-
sä Picasson surrealismin kauden teosten 
kohdalla. Teokset esittävät jälleen uuden ja 
täysin edellisestä kaudesta kontrastoituvan 
Picasson. Ateneumin pääsalin seinät ovat 
täynnä korostetun liioiteltuja, surrealis-
tisia maalauksia sekä pronssiveistoksia, 
jotka ovat sijoiteltu ryhmäksi salin kes-
kelle. Teokset ovat paitsi eroottisia myös 
groteskeja. Edellisen klassismin kauden 
esittävyys on nyt fantasian ja unenomaista 
tulkintaa istuvista, makaavista ja kylpevis-
tä alastomista naisista. Maalaukset ovat 
suuria, jopa päällekäyviä. 

Picasso ei hylännyt kubismin geometri-
siä muotoja surrealismin kaudellaan. Alas-
tomat naiset ovat palloja, suorakuutioita, 
kartioita, lieriöitä. Huomion kiinnittää 
myös se, että naiset on kuvattu tällaisina 
pelkistettyinä hahmoina, mutta taustalla 
oleva luonto on helposti tunnistettavissa. 
Banaalit tulkinnat ja syytökset taiteilijan 
naisen objektivoinnista nousevat helposti 
mieleen. Ehkä kuitenkin kyse on surrea-
lismin pyrkimyksestä kyseenalaistaa tapoja 
hahmottaa todellisuus. Alastomia naisia 

on kuvattu kuvataiteen historiassa ennen-
kin eroottisesti, suomalaisista Tyko Sal-
lisen Mirri -maalauksia voi pitää samaan 
kategoriaan kuuluvina miehisen katseen 
läpi näkyvinä ja naista erotisoivana.

Oman seksuaalisuuden symboliksi Pi-
casso valitsi härän ja antiikin Minotaurok-
sen. Surrealistisissa maalauksissa vahvat 
eläimet yhdistyivät taisteluihin. Espanja-
laissyntyiselle härkätaistelu on tapahtu-
ma jossa käsitellä väkivaltaa, kuolemaa ja 
voittoa. Härkätaistelua kuvaava Toreron 
kuolema (1933) on hurja ja brutaali esitys. 
Maalauksen edessä voi melkein kuulla he-
vosen, härän ja ihmisen huudot. Kolmen 
osapuolen katseissa on kauhua ja teos on 
täynnä hallitsematonta liikettä. 

Minotauros esiintyy myös grafiikassa. 
Aistillisuus ja fantasiat kietoutuvat yhteen 
grafiikassa Minotauros hyväilee nukkuvan 
naisen kättä turvallaan. (1933–1934). 
Teoksen syntyaikoihin Picasso oli jo kes-
ki-ikäinen mies. Naiskatsojana ei voi olla 
miettimättä niitä ilmeisiä syitä, miksi hän 
valitsi vahvan myyttisen eläimen miehi-
syyttä kuvaamaan ja naisen osana oli maa-
ta alasti kukkakedolla tai istua staattisesti 
nojatuolissa. 

Ateneumin saleissa kohtaa kuitenkin 
Picasson myös erilaisessa miehen roolissa. 
Musée National Picasson johtaja ja näyt-
telyn ripustuksen suunnittelija Anne Bal-
dassari on valinnut Picasson maalaamien 
verevien naiskuvien rinnalle valokuvia, 
joissa Picasso piirtää lastensa Paloman ja 
Clauden kanssa. Valokuvat esittävät arki-
sen ja isällisen Picasson. 

Picasson niistä lukuisista naisista, 
muusista ja vaimoista mieleen jää maalaus 
Jacqueline kädet ristissä (1953). Jacqueline 
näyttää teoksessa mustasukkaiselta, maas-
sa istuen ja kädet tiukasti polvien ympä-
rillä. Sininen ja punainen tausta vahvistaa 
surun ja rakkauden usein käsi kädessä kul-
kevaa yhdistelmää. Jacqueline oli se uskol-
linen, Picassonsa rinnalla loppuun asti py-
synyt vaimo ja elämänkumppani. 

Alastomien ja toisiinsa kietoutunei-
den vartaloiden vastapainoksi huomio 
kiinnittyy tunnelmaltaan ja aiheeltaan 
aivan toisenlaiseen maalaukseen. Lukeva 
nainen (1935) on värikylläinen, pyhyyttä 
ja sisäänpäin kääntynyttä rauhaa huoku-
va maalaus. Asetelmassa on jotain samaa 
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kuin renessanssin tai keskiajan uskonnol-
lisessa taiteessa.

 
sodan KauHuja ja  
rauHanKyyHKyjä

Ennen rauhan symboliksi kohonnutta li-
tografiaa Kyyhky (1949), Picasso kävi läpi 
kaksi sotaa, joilla oli suuri vaikutus hänen 
teoksiinsa. Vaikuttavimmat teokset ovat 
Espanjan sisällissodan sekä toisen maail-
mansodan vaikutuksesta syntyneet maala-
ukset. Picasso itse toteaa näyttelytekstissä: 
”En maalannut sotaa, koska en ole maala-
ri, joka valokuvaajan tavoin etsii ympäris-
töstään aiheita. Mutta ei ole epäilystäkään 
siitä, etteikö sota olisi läsnä maalauksissa, 
jotka tein siihen aikaan.” Arkisen aiheen 
sisältämä Kissa sieppaa linnun (1939) saa 
synnyinajankohdan kontekstissa maail-
manpolitiikkaan ulottuvia merkityksiä. Pe-
tollisuus  hiipii kissan tavoin joukossamme 
ja luonnonhierarkiassa vahvempi saalistaa 
heikomman. Kissa allegorisoi ihmisen pe-
tomaisuutta ja heikomman osapuolen pyy-
dystämistä. Vapaudelta katkotaan siivet. 

Suuri Guernica on yksi Picasson tun-
netuimmista ja arvostetuimmista teok-
sista, jossa Picasso taas hyvin tietoisesti 
esittää siviilien kärsimykset Guernican 
kaupungin pommituksen jälkeen. Sa-
moin kuin kubismin kauden pääteoksen 
Avignonin naisten kohdalla, on Ateneu-
missa nähtävillä Guernica-aiheen useita 
harjoitelmia.  Picassolle suru ja tuska on 
hyvin fyysistä. Sen näkee groteskeissa 
kasvokuvissa, joissa suru vääntää kasvoli-
hakset ja katsoja voi aistia, miten kipu on 
konkreettista. 

Teoksien värisävy on vaihtunut sur-
realismin kauden elämänvoimaa uhku-
vista värikylläisestä teoksista pelkistet-
tyyn harmaaseen ja mustaan. Asetelmien 
hedelmät ja kukat ovat vaihtuneet pää-
kalloiksi ja kynttilänliekeiksi. Kuvatai-
teessa esiintyvästä Vanitas-teemasta Pi-
casso on tehnyt oman, makaaberimman 
version. 

Guernican tavoin sodanvastainen teos 
on suurikokoinen maalaus Korean veri-
löyly (1951). Vaikuttava teos on saanut 
ilmeisiä vaikutteita Francisco de Goyan 
maalauksesta Kolmas toukokuuta 1808 

(1808). Sommittelultaan ja aiheeltaan 
maalaukset ovat hyvin lähellä toisiaan. 
Maalausten vasemmalla puolella on jouk-
ko siviilejä ja oikealla heitä aseilla tähtäävät 
teloittajat. Picasson siviilit ovat alastomia, 
itkeviä naisia ja lapsia, joiden hätä näkyy 
kasvoilta. Kontrastina inhimillisyydelle, 
Picasso on maalannut sotilaat kasvotto-
miksi, jopa futuristisiksi. 

Picasson ready-made-teos Härän pää 
(1942) koostuu polkupyörän satulasta ja 
ohjaustangosta. Sota-aika aiheutti mate-
riaalipulan ja kollaasitekniikkaa aikaisem-
minkin hyödyntänyt taiteilija käytti kaik-
kia käsillä saatavilla olevia materiaaleja. 
Picasso hyödynsi löytöesineitä yhdistelevää 
tekniikkaa myös myöhemmissä veistoksis-
saan. Rattaita työntävä nainen (1950) on 
rakennettu erilaisesta romusta: vanhoista 
lastenrattaista, uuninpelleistä ja kakkuvu-
oista. Nykykatsojalle teokset muistuttavat 
myös ekologisuudesta.

  
IäKKään pIcasson  
muunnelmat

Ateneumin näyttely osoittaa, että Picasson 
tuotanto ei enää viimeisten vuosikymmen-
ten aikana uudistunut. Hän oli silti tuot-
telias ja maalasi viimeiseen elinvuoteensa 
asti. Grafiikassa jatkui jo hyvin iäkkään 
miehen eroottiset fantasiat. Maalauksista 
Suudelma (1969) esittää sen sijaan fan-
tasioita sovinnaisemmalla tavalla kypsän 
pariskunnan rakkautta. Miehen päälaki on 
kalju, naisella on ryppyjä. Suudelma ei sil-
ti ole mikään arkinen poskisuudelma vaan 
täynnä intohimoa. Lepäävä alaston ja kita-
ransoittaja (1970) on toisinto ja yhdistel-
mä Picasson varhaisemmista töistä. Alas-
ton nainen hallitsee öljyvärityön keskiosaa, 
hän on soittajalle ilmeinen muusa. 

Picasso myös ammensi inspiraatiota 
länsimaisen taidehistorian tunnetuista 
taideteoksista ja maalasi niistä omia tul-
kintoja. Ateneumissa on esillä öljyväri-
maalaus Aamiainen ruohikolla Manet’n 
tapaan (1960). Maalauksen aihe on ollut 
monien taiteilijoiden suosima, ja siitä on 
tehty pastisseja muun muassa mainosku-
viin. Eduard Manet’n maalaus aiheesta 
aiheutti ilmestyessään vuonna 1868 häm-
mennystä ja paheksuntaa, sillä se esitti 
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alastoman naishahmon pukeutuneiden 
miesten keskellä. Picasson versio on uskol-
linen Manet’n tulkinnalle ja tunnistettava, 
mutta kuvallinen ilmaisu on picassomai-
sen pelkistettyä. 

Aiheen ja Manet’n teoksen valinta 
tulkinnan kohteeksi ei voisi olla osuvam-
pi, kun muistaa että Picasson hurjimpia 
töitä sensuroitiin niiden eroottisuuden 
vuoksi. Ateneumin seinällä Manet’n ja 
Picasson yhdistelmä kiinnostavasti myös 
muistuttaa siitä, että taiteessa ollaan jat-
kuvasti vuoropuhelussa taiteen historian 
kanssa.

 
pIcasson vaIKutus  
suomen taIteeseen

Picasson taide innosti ja vaikutti myös suo-
malaisiin kuvataiteilijoihin. Ateneumin 
kolmannessa kerroksessa on esillä Picasson 
hengessä -kokonaisuus, jossa esitellään 16 
suomalaistaiteilijaa, jotka inspiroituivat 
joko suoraan tai epäsuorasti Picasson tai-
teesta tai tyylisuunnista, kuten kubismis-
ta. Taiteilijat innostuivat myös Picasson 
vitalistisesta esitystavasta ja groteskeista 
aiheista. 

Moni suomalainen taiteilija teki ku-
bistisia kokeiluja, ja on vaikea varmasti 
osoittaa, ketkä taiteilijoista ottivat suo-
ria lainauksia tai vaikutteita Picassolta. 
Kubistisia piirteitä esiintyi Alvar Cawé-
nin töissä jo 1910-luvulla, ja Anitra 
Lucander siirtyi 1950-luvulla kubisti-
seen ilmaisuun. Cawénin töissä on myös 
vaikutteita Cézannen töistä. Toisaalta 
taas Anita Snellman maalasi 1981 Pi-
cassolle kunnianosoituksen, Hommage à 
Picasso. 

Kollaaseja on esillä Olli Miettisen 
1930-luvun asetelmista sekä Per Sten-
iuksen 1950-luvun tuotannosta. Sel-
keimmin Picasson vaikutus ilmenee Gösta 
Diehlin suuresta öljyvärityöstä Pommitettu 
kylä (1950). Kubistisen maalauksen innoi-
tuksen lähteenä on tietoisesti ollut Picas-
son Guernica.

Kaiken kaikkiaan töitä on esillä mel-
ko vähän. Tulee mieleen, että Helene 
Schjerfbeckin pelkistetyt ja uudenlaista 
tilankäyttöä korostavat omakuvat voi-
sivat hyvin olla esillä samassa näyttelys-

sä. Kiinnostava yksityiskohta on Wäinö 
Aaltosen luonnos Aleksis Kiven patsaak-
si. Mikäli luonnos olisi toteutunut, olisi 
nykyisin Kansallisteatterin edessä Rauta-
tientorilla kubistinen patsas Aleksis Ki-
vestä. 

näyttelyn jälKeen

Ateneumin suurnäyttelyssä on muka-
na parisataa teosta. Se on todella vähän 
Picasson kymmeniä tuhansia kattavas-
ta tuotannosta. Nimekkäimpien teosten 
puuttuminen on kuitenkin hyvä asia, sil-
lä nyt huomion saavat ne pienemmät ja 
myös puhuttelevimmat työt, jotka muu-
ten jäisivät hitti-teosten jalkoihin. Teok-
sia jaksaa myös katsoa pidempään ja kes-
kittyä niihin, sillä Ateneumin ripustus on 
tarpeeksi ilmava. 

Picasso hahmona herättää monenlai-
sia, ristiriitaisiakin tuntoja. Mies, joka 
on nostettu taiteen uudistajaksi, ottikin 
vaikutteet ajastaan ja taiteen historiasta. 
Myös teosten aiheista ja esitystavasta voi 
olla montaa eri mieltä. Näyttelyvieras löy-
tää kuitenkin helposti lähestyttäviä, uni-
versaaleja aiheita, jotka parhaimmillaan 
antavat uusia ajatuksia ja sitovat aiheet 
2000-luvulle. Hieman pessimistisesti 
voisi myös ajatella, että Picasson taide on 
niin kauan ajankohtaista, kun tarvitaan 
rauhan symboleja muistuttamaan rauhan 
poissaolosta. v

läHteet:
Kalha, Harri 2007: Picasso Pornographi-
que – Korkea taide matalan halun maailmas-
sa. Teoksessa: Rossi, Leena-Maija ja Seppä 
Anita (toim.), Tarkemmin katsoen – Visu-
aalisen kulttuurin lukukirja. Gaudeamus, 
Helsinki.

Pablo Picasso – Mestariteoksia 
Pariisin Picasso-museosta 
18.9.2009–6.1.2010 Ateneumissa

Picasson hengessä -näyttely 27.5.2009–
6.1.2010 Ateneumissa
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Auteur Jazzin esikoisalbumi 
Aphorisms pursuilee visuaalista 

”bluenote”-jazzia parhaimmillaan. Se 
vie kuulijansa matkalle niin 60-luvun 
New Orleansilaisille klubeille kuin sy-
däntä hiveleviin afrikkalaisiin rytmei-
hinkin.  Auteur-teoria lanseerattiin 
kuvaamaan elokuvia, joissa ohjaajan 
kädenjälki näkyy väkevällä tavalla. Täl-
laisiin elokuvan taitajiin kuuluu muun 
muassa kulttiohjaaja Alfred Hitch-
cock. Auteur Jazz kertookin selkeästi 
ilmeikkäitä tarinoita jokaisessa kappa-
leessaan. Rikas instrumenttien käyttö 
lisää mielikuvia, joiden vangiksi kuun-
telija eittämättä jää. Seuraavassa synop-
tinen mielikuvakierros Aphorisms-albu-
min kappaleiden hengessä. Kannattaa 
itsekin kokeilla ja eläytyä musiikin mai-
semaan täysillä.

Congo square, New Orleansin sy-
dämessä hengittää tasaisen kiihkeään 
rytmiin, jouset hivuttautuvat vaski-
en lomitse. Ihmisiä parveilee maa-
han levitettyjen kirjavien kankaiden 
ympärillä. Ihan kuin vieläkin kuulisi 
orjien kostean laulun ja jalat jotka tö-
mistävät kivetystä musiikin tahtiin. 
Tulennielijä soittaa soolon, pysäyttää 
liikkuvan massan hetkeksi. Ihmisvili-
nään piiloutuu kuitenkin joku joka ei 

Teksti: Pipsa Enqvist

levyKatsaus

Synoptinen mielikuvamatka auteur Jazzin tapaan

tahdo tulla huomatuksi: mies lierihat-
tuineen ja takki käsivarrella roikkuen. 
Tupakansavu virkkautuu puistikon lä-
vitse. 

Vaihdetaan kuvaa. Kill you alive. 
Nuori sirolinjainen nainen katselee su-
muisesti loistohotellin parvekkeelta pi-
menevää kaupunkia. Silkkihanskoihin 
verhotut sormet pitelevät aistikkaasti 
holkkia. Hän ajattelee. Vastakkaisen 
kapakan lavalla kaupungin tavoitelluin 
kurtisaani makaa pianon päällä laulaen 
hunajaisella äänellä. Puuhka valahtaa 
lattialle. Lasit kilahtelevat.  

Vaihdetaan kuvaa. Who struck John. 
Vihdoinkin takaa-ajokohtaus. Hahmojen 
liikkeistä on muokattu luonnollista no-
peampia. Popliinitakkinen mies yrittää 
tavoittaa toista: Portaita alas, takaovesta 
kujalle, kulman ympäri, markkinapaikan 
halki. Onneksi aukion laidalla odottaa 
auto, jonka perään voi lähteä taksilla. 
Ensin kaupungista ulos, nopeinta reittiä, 
sitten kuoppaista tietä. Auton takaikku-
nassa maisema ei muutu. Kuljettaja kat-
soo vieressään istuvaa matkustajaa ilman 
vaaraa törmäyksestä. Risteyksessä toista 
autoa ei enää näy.

Vaihdetaan kuvaa. Marbles. Junia 
seisoo laitureilla sumussa. Mies pitkäs-
sä popliinissa kävelee pimeästä asemara-
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lounge&club NUDE
Kaisaniemenkatu 2 A 
00100 Helsinki, FIN

ma-ti 11-24 ke-to 11-02 
pe 11-04 la 14-04

info@restaurantnude.com
www.restaurantnude.com

STRIP AWAY YOUR 

PREJUDICE, STAND 

NUDE AND BE A PART 

OF THE UNDERGROUND 

REVOLUTION

kennuksesta tuulen alle. Hän pysähtyy ja 
katsoo kelloaan, koettaa taskussa olevaa 
pistooliaan. Juna viheltää saksofonin 
äänellä, mikään ei liikahda. Toiveikas 
duuriasteikko, koko tunnelma on muu-
toksen tilassa. Jarrut kirskuvat. Nainen 
silkkihanskoissa ja sulkahatussa nousee 
junasta. Kohtaaminen, jonka jälkeen 
matka jatkuu yhteisestä äänettömästä 
sopimuksesta.

Vaihdetaan kuvaa. Tomorrow kno-
ws. Hotellihuoneen lämmin valo, johon 
sekoittuvat hitaat varjot seinää pitkin. 
Miehen takki ja sulkahattu lojuvat latti-
alla. Ikkunassa ilmavat verhot kiertyvät 
toisiinsa. Jostakin kaikuu valittava sak-
sofoni, hiljainen äänimatto takanaan. 

Basso on pehmeä uni, perkussioiden 
monipuolinen jännite laahaa koko or-
kesteria mukanaan.        

Vaihdetaan kuvaa. Uruguayo. Pi-
kajuna heijaa puolelta toiselle. Nai-
nen istuu silkkihanskoineen hytissä, 
vierellään punakantinen laatikko. Ik-
kunoiden takana vaihtuvat tuntemat-
tomat maisemat. Samaan aikaan mies 
laskeutuu yksityiskoneella pölyiselle 
kentälle, jossakin kaukana, muualla. 
Ilma on sakeanaan eksoottisten kas-
vien pölyä. Molemmat tietävät, että 
vuotta myöhemmin tavatessaan he 
ovat rikkaita. v

 

......................
Auteur Jazz: Aphorisms
Ricky-Tick Records 2009    
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Anni Lintula ja Meri Valkama ovat kol-
mikymppisiä toimittajia – he ovat jo 

löytäneet paikkansa alalla mutta muistavat 
vielä, millaista toimittajan uran alkukan-
keus on. Siksi he ovat kutakuinkin sopivia 
henkilöitä kirjoittamaan oppaan nuorille 
toimittajille ja toimittajahalukkaille, var-
sinkin kun he ymmärtävät sisällyttää kir-
jaan myös kokeneemman journalistipolven 
näkemystä.

Kirjan nimi ja olemus hieman arvelut-
tavat epäilevää lukijaa: Nuoren toimittajan 
eloonjäämisopas. Onko tämä joku hupi-
juttu ja kehtaako tämmöistä lukea? Kyllä 
kehtaa ja kyllä kannattaa. Eloonjäämiso-
pas nimenä kuvastaa hyvin kirjan katta-
vuutta ja toisaalta kertoo myös siitä sopi-
van viihdyttävästä ja kaikkea muuta kuin 
kuivakasta ja akateemisesta tyylistä, jolla 
kirja on kirjoitettu. 

Lintulan ja Valkaman opas on suunnat-
tu sekä niille, jotka vasta uskaltavat haa-
veilla toimittajan työstä kuin myös niille, 
joilla on jo niin sanotusti jalka oven välis-
sä. Molemmille nimittäin riittää kirjassa 
kullanarvoista tietoa.

Oppaassa aloitetaan tietysti siitä, mil-
laisia väyliä pitkin alalle voi päästä. Mitä 
kannattaa opiskella, miten voi päästä työ-
harjoitteluun tai saada kesätoimittajan 
paikan? Käytännön vinkkejä satelee esi-
merkiksi työhakemuksen kirjoittamiseen 
ja työhaastattelutilanteeseen.

Sitten siirrytään tositoimiin eli siihen, 

millaista toimittajan työ oikeasti on ja 
miten siinä pärjää. Miten pistää kampoi-
hin pomolle, joka jatkuvasti tarjoaa mää-
räaikaista työsuhdetta? Entä jos ryhtyy 
freelancer-toimittajaksi? Mitä siitä mak-
setaan? Opas tarjoilee myös  neuvoja jut-
tujen ideointiin ja haastattelutekniikkaan.

Kirjan kiinnostavuutta lisää huimasti 
se, että mukaan on saatu kommentteja 
ja tarinoita useilta eri alojen toimittajil-
ta ja toimitusten esimiehiltä. Mukana on 
muun muassa talous-, kauneus-, asiaoh-
jelma- ja politiikan toimittajia. Helsingin 
Sanomien Kuukausiliitteen toimittaja on 
kirjannut ylös, millainen on toimittajan 
työviikko. Me Naisten toimittaja kertoo, 
miten sai työpaikkansa. Parnasson pää-
toimittaja paljastaa, millaista freelanceria 
arvostaa.

Vaikka eloonjäämisopas kertoo kiehto-
vasti journalistin työstä, se tekee myös sel-
väksi, ettei alalle ole helppo päästä eikä siellä 
pysyminen ole itsestäänselvyys. Kirjoittajat 
muistavat hyvin, millaista on raataa vaati-
vassa työharjoittelussa palkatta ja millaista 
on pätkätyöntekijän uuvuttava arki.

 Hyvän toimittajan piirteiksi opas ni-
meää intohimon, kriittisyyden ja luotetta-
vuuden. Näillä eväillä tuntuu myös toimit-
tajaopas kirjoitetun. v

Teksti: Maija Lielahti

Anni Lintula ja Meri Valkama: 
Nuoren toimittajan eloonjäämisopas  
290 s.
Ajatus Kirjat, 2009 

mIten  
toImIttajaksI  
pääsee ja mIten  
toImIttajana  
pärjää?

uusI toImIttajaopas on KuIn Hyvä 
toImIttajaKaverI: se Kertoo  

sIsäpIIrIn neuvoja, mutta  
muIstuttaa myös, KuInKa KovastI  

alalle on tunKua.

arvIo
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Pitkäjänteinen istuminen työstettävän 
tekstin ääressä on varma keino saa-

da tuloksia aikaan, sanotaan. Itse päädyn 
usein odottelemaan inspiraatiota. Siihen 
on helppo vedota, jos pakaroiden puudut-
taminen työstettävän tekstin parissa ei 
maistu. Millä keinoilla tekstiä ylipäätään 
syntyy? Mitä eri metodeja kirjoittavat ih-
miset käyttävät? 

teKstIä väKIvalloIn 
Ainakin Raisa Mattilan kohdalla deadline 
on paras perseelle potkija. Helsingin Sa-
nomien kriitikon kritiikit valmistuvat juuri 
eivätkä melkein ennen viimeistä jättöhet-
keä. Yleensä Mattila alkaa työstää kritiik-
kiään kaksi tuntia ennen deadlinea. 

– Paineen alla syntyy tekstiä, Mattila 
toteaa ykskantaan.

Kuulostaa allekirjoittaneesta, no, stres-
saavalta. Luultavasti kriitikolla on kuiten-
kin jäsennellyt muistiinpanot, joiden poh-
jalta on hyvä lähteä työstämään tekstiä, 
vai?

– En koskaan tee muistiinpanoja, vaan 
kirjoitan suoraan päästä. Facebook on 
tottakai auki koko ajan, Mattila summaa 
työskentelytapojaan. 

Täytyy nyt vielä varmistaa, eli lukiessasi 
teosta, et tee mitään muistiinpanoja?

– Teosta lukiessa syntyy mielikuva, 
pidänkö kirjasta vai en. Kritiikki syntyy 
kirjoittaessa, ei lukiessa, kriitikko vastaa 
varmasti.

Mattila kertoo saavansa valmiita lausei-
ta päähänsä esimerkiksi tiskatessa. 

– Tekstin käsittelyni on väkivaltaista. 
Kirjoitan valmista kamaa kertalaakista, 
Mattila toteaa.

Voiko kirjoittaminen oikeasti olla noin 
helppoa? 

– Elämässäni ei tällä hetkellä ole aikaa 
työstää tekstejä pidempään. Sanomaleh-
denkin tahti on niin kova, että se pakottaa 
tuotteliaisuuteen, Mattila lisää.

Entä jos kuitenkin alkaa tökkiä jossain 
vaiheessa?

– Aamukahvi, tieto siitä että deadline 
on mahdollisimman lähellä sekä Facebook 
helpottavat kirjoittamisprosessia, Mattila 
kertoo omista kokemuksistaan.

Selvä homma. Kiire ja stressi voivat 
nähtävästi olla hyvä asia kirjoittamisen 
kannalta. Se, onko se suositeltavaa, on 
toinen juttu. Ainakin Mattila osoittaa, 
että hiottua tekstiä voi syntyä lyhyelläkin 
työstämisellä. Se lohduttaa. 

aI mIKä muusa? 
Se Hesarin kriitikosta. Millä keinoin ru-

mItä mIeltä aKtIIvIsestI KIrjoIttavat HenKIlöt ovat  
InspIraatIon odottelusta? onKo deadlIne lopulta paras  

InspIraatIon läHde? HelsIngIn sanomIen KrIItIKKo, tuottelIas 
runobloggarI seKä graduvaIHeen opIsKelIja Kertovat, mIten 

HeIltä syntyy teKstIä ja mIllä aIKataululla.

InspIraatIo vs. perspIraatIo

Teksti: Anna Virkkunen

Haastattelu
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nobloggari Pauli Tapio saa tekstiä aikaan? 
Tapio pitää Erkka Mykkäsen kanssa ru-
noblogia, johon miehet kirjoittavat vuoro-
päivin. Tekstiä pitää siis tuottaa tasaiseen 
tahtiin.

Kirjoittaminen on Tapiolle säännölli-
nen velvollisuus, jota hän pyrkii tekemään 
joka päivä.

– Runoja työstän yleensä kotona ko-
neen äärellä, ideat tosin saattavat syntyä 
paikasta riippumatta. Ne minä kirjaan 
muistivihkooni, Tapio kertoo.

Tapion ja Mykkäsen blogin runojen tar-
koituksena on olla jossain – löyhässäkin 
– yhteydessä toisiinsa. Voiko mitään siinä 
tapauksessa kirjoittaa ylös, ennen kuin on 
nähnyt toisen julkaiseman runon?

– Minulla on aina valmiina joku pohja, 
jota lähden työstämään. Harvemmin edel-
linen runo inspiroi uuteen, Tapio toteaa.

Siitä kuuluisasta inspiraatiosta puheen 
ollen, mikä sitten inspiroi?

– Sellaiset paikat, joissa ei vietä aikaan-
sa koko ajan, inspiroivat. Tärkeintä kir-
joittamisessa on ympäristön havainnointi. 
Mielikuvat ja kielikuvat syntyvät hetkessä, 
inspiraation kautta, mutta pitkäjänteinen 
istuminen tekstin parissa on työskentelyn 
kannalta tärkeintä, Tapio summaa.

– Inspiraatiota tarvitsee, mutta se ei rii-
tä mihinkään, runobloggari lisää.

Haluan kuitenkin välttämättä taker-
tua inspiraatioon, runojen kirjoittamises-
ta kun puhutaan. Onko runobloggarilla 
suurten runoilijoiden, kuten Haavikon tai 
Leinon lailla muusaa, sitä suurinta inspi-
raation lähdettä?

– Mikä on muusa? Tapio vastaa kysy-
mykseeni kysymyksellä ja sivuuttaa sula-
vasti koko aiheen. Itseään innoittaviksi 
runoilijoiksi Tapio sentään listaa Ilpo Tii-
hosen ja e. e. cummingsin. 

Muistin juuri Riku Korhosen kerto-
neen jossain haastattelussa olleen lähes 90 
prosenttia Lääkäriromaania kirjoittaessaan 
humalassa. Mahtaakohan Tapio hyödyntää 
samanlaista olotilaa kirjoittamisessaan? 
Sitä unohdin kysyä.

elämäntapa-graduIlIja

Lasse Koskela varoitteli viime vuoden kir-
joittajakurssilaisiaan turhasta inspiraation 
odottelusta – kirjoittaminen on kuulema 

puhtaasti persetyötä. Tätä mieltä on myös 
graduaan työstävä Saila Kahlos.  

– Tämä työ koostuu 2-prosenttisesti 
inspiraatiosta ja 98-prosenttisesti perspi-
raatiosta, Kahlos vahvistaa Koskelalta 
kuullun kommentin.

– Inspiraatio syntyy vasta itse työn keskellä. 
Kokemukseni mukaan tökeröintä tekstiä tulee,  
kun kirjoittaa yhtäkkisen innoituksen vallassa. 
Kun uppoutuu puurtamiseensa, löytää myös  
sen luovuuden hengen, jota kirjoittaminen 
vaatii, Kahlos summaa.

Kuulostaa järkevältä. Entä jos ei saa 
aikaan kuin tökeröä tekstiä tai ei tekstiä 
lainkaan?

– Kun teksti tökkii, kirjoitan tökkivää 
ja kökköä tekstiä. Ei se hyvä teksti tyhjästä  
synny. Kun tarpeeksi pitkään tuottaa nolos-
tuttavan huonoa tekstiä, sieltä alkaa löytää  
hyviäkin puolia, Kahlos kertoo.

– Ja jos tökkiminen kasvaa liian suu-
reksi, pitää lopettaa hetkeksi ja  palata 
taas. Toisten tekstejä lukemalla saa intoa 
omaankin työhön, motivoitunut gradun 
kirjoittaja täsmentää.

Kahlos kertoo gradunsa kulkevan mu-
kanaan joka paikassa – halusi tai ei.

– Työ kulkee aina mukana. Kesäloma-
reissulla Münchenissäkin oli vaikea irrot-
tautua juutalaisesta historiasta. Sen siitä 
saa, kun valitsee työkseen elämäntavan.

Kuulostaa tutulta. Keskeneräisiä töitä 
voi harvoin sysätä syrjään mielestään. Mis-
sä sitten on paras paikka työstää gradua, 
silloin kun ei ole lomareissulla Münchenis-
sä?

– Useimmiten kirjoitan teologisen tie-
dekunnan kirjastolla. Se on riittävän hy-
vä. Ihanteellisin olisi oma hiljainen huone 
mutta syntyy sitä tekstiä toisaallakin. 

Kahlos kertoo pyrkivänsä noudatta-
maan ”porvarillista virka-aikaa”, eli yhdek-
säksi yliopistolle ja neljältä pillit pussiin. 

–  Tällä aikataulutuksella yritän raja-
ta työt työpaikalle. Ei se tietenkään toimi 
mutta pyrkimys siihen suuntaan on kova.

Vai niin. Eipähän jää epäselväksi että 
kirjoittaminen on kovaa työtä –  oli sitten 
kyseessä kirjallisuuskritiikin kokoaminen, 
runojen työstäminen tai gradun kirjoitta-
minen. Kohta tämäkin juttu on ihme kyllä 
valmis. Ja mitä tästä kaikesta jää päällim-
mäisenä mieleen? Vastaus: puutuneet pa-
karat. v
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                       Televisiossa tai jossakin joku sanoi joskus jotain joka teki 
                       minuun jonkinlaisen
                       vaikutuksen. Tämä taisi tosin johtua siitä, että vain hetkeä aiemmin 
                       olin ajatellut samaisen
                       ajatuksen ja sitten unohtanut 
                       sen.
                                       

HaaveIta

runoja

Erkka Mykkänen

      kattoon
   Teinit polttelevat tunnelissa harmaita aaveitaan

      Janin iPhones
                                       junanikkunast otetuis kuvis
                                       puut kirkuu niinku vauhdist väänt 
                                                                                                     

ynein
ä!
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           Navetan nurkassa lojuu kovettunut ruusu.
 

                          Se ei ole vertauskuva,
                             eikä siinä ole muita
                                                                                merkityksiä                                   

kuin se 
                                            mikä siinä

                                                                   on.
         
                          

 Eräänä syysiltana
 pian sen jälkeen kun oli 
 muuttanut maalle
 hän löysi ulkoilutakkinsa taskusta
 kahvikuittien lomasta nipun 
 punaisia päin pyöräilevien
 lasten ilmeitä.

     Veturiton juna
                           Vaunuton juna.
                           Sun ja mun
                           Kuskiton juna.
                           Railakas

           http://eulijaparkka.blogspot.com



Oma Koti kullan kallis, 
Talolla takuulla hauskempaa!

Hämeentie 2, 00530 HELSINKI
tel +358 50331 9335 www.cafetalo.fi

Avoinna Tiistaista Lauantaihin klo 15.00 - 02.00
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Opiskelija-alennus –20 % Kirjatalon myymälässä

Kirjatalo • Mariankatu 3, Helsinki

kirjamyynti@finlit.fi • p. 0201 131 222

Verkkokauppa www.finlit.fi/kirjat

Hyvän kirjallisuuden 
seurassa jo 175 vuotta

Tiina Mahlamäki

Kuinka elää 
ihmisiksi?
Eeva Joenpellon 
kirjailijamuotokuva

Kuvitettu teos on ensimmäinen elämäkerta pitkän 
uran tehneestä Eeva Joenpellosta. Se tarjoaa elävän 
kuvan Joenpellon lapsuusvuosista ja kuljettaa matkal-
le, jonka myötä Joenpellosta kasvoi arvostettu ja 
vaikutusvaltainen kirjailija, kantaaottava keskustelija 
sekä katoavien arvojen puolesta taistelija.

34,–

Kiitetyn sarjan 
uutuudet

Esko Rahikainen

Impivaaran kaski
Aleksis Kivi kirjallisuutemme
korvenraivaajana

Odotettu 
elämäkerta

Teos tarkastelee Vilho Helasen salapoliisiromaani-
sarjaa ja sen yhteyttä suomalaiseen yhteiskuntaan, 
kirjailijan elämänvaiheisiin sekä hänen aatteelliseen 
taustaansa.

28,–

Saija Isomaa

Heräämisten poetiikkaa
Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa 
Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh’ojalaiset

29,–

Tuulia Toivanen

Se on se kiinalainen Nieminen
Modernismi ja protesti Pertti Niemisen tuotannossa

32,–

Aarni Krohn (toim.)

Viipuri
Kirjailijan, muistelijan ja histo-

rioitsijan kaupunki

32,–

Marjut Paulaharju (toim.)

Oulu
Kirjailijan kaupunki

30,–

Monien uusien lähteiden valossa Kiven teosten 
leviämistä, vastaanottoa ja mm. Kivi-kultin syntyä tar-
kasteleva kirja käsittelee sitä yhteiskunnallista ilmapii-
riä, johon Kiven teosten vastaanotto ensimmäisen 
puolen vuosisadan aikana oli sidoksissa.

29,–

Paula Arvas

Rauta ja Ristilukki
Vilho Helasen 
salapoliisiromaanit


