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U utiskielessä vallankumous mieltyy tyy-
pillisesti poliittiseksi käsitteeksi. Kun 

ajattelemme vallankumousta, mieleen tulevat 
ensimmäisenä väkivaltaiset ja aseelliset valta-
kahnaukset. Moni vallankumousjohtajakin on 
valtaan päästyään osoittautunut suoranaiseksi 
julmuriksi. Todellisuudessa vallankumoukseen 
mahtuu kuitenkin näitä mielikuvia, luoteja ja 
politiikkaa, enemmän. 

Ensinnäkään poliittinen vallankumous ei 
aina ole verinen. Esimerkiksi Viron uuteen 
itsenäistymiseen johtaneessa laulavassa val-
lankumouksessa musiikki ja yhteisöllisyys oli-
vat asekapasiteetin sijasta uudistavia voimia. 
Portugalin neilikkavallankumouksessa taas 
kaduilla heiluivat kiväärien asemesta kukkaset.

Toiseksi vallankumouksella voidaan tar-
koittaa myös ihmiskuntaa eteenpäin töytäis-
syttä kulttuurista tai yhteiskunnallista ilmiötä. 
Tällaisessa merkityksessä on puhuttu esimer-
kiksi teollisesta ja vihreästä vallankumouksesta.

Monissa germaanisissa ja romaanisissa kie-
lissä vallankumousta vastaa sana revolution, 
jonka juuret juontavat latinankieliseen revolu-
tio-sanaan. Revolutio tarkoittaa kiertoliikkeettä, 

käännöstä tai käännöskohtaa. Revolutio ei ole 
vain poliittinen eikä ainakaan verinen käsite, vaan 
sen merkitys tiivistyy muutokseen. Muutosta 
tahtoo vuoden ensimmäinen Käkriäinenkin 
korostaa. 

Tämän lehden vallankumouksissa ei-
vät tykit pauhaa tai kirjaroviot sauhua, vaan 
vallankumousta lähestytään rauhan kautta. 
Tarkastelemme vallankumouksen toteutumis-
ta odotusten ja normien vastaisena toimintana. 
Meille vallankumouksellista edustaa esimerkiksi 
kirjallisuuden uudistaminen tai taidekasvatuksen 
kehittäminen voittoa takovassa maailmassamme. 
Tahdomme muistuttaa, että valtarakenteita voi 
muuttaa ja vastustaa monella tavalla.

Käkriäisen valta vaihtui vuoden vaihtumi-
sen myötä rauhanomaisesti. Haluaisimme, että 
kuluvana vuonna Käkriäinen edistäisi rohkeutta 
ja raikkautta, taiteidenvälisyyttä ja rauhanomaista 
vallankumousta koko 150 kappaleen voimallaan. 
Kirjoittaminen on aina mahdollisuus positiivi-
seen muutokseen. 

Toivottavasti liitytte matkaamme uudenlai-
sen huomisen tielle.

 

Valitse sanasi

PÄÄKIRJOITUS
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KOHTAAMINEN

Teppo Vapaus on luovan alan sekatyöläinen, 
joka uskoo fi iliksen voimaan ja musiikkikentän 

luonnolliseen tasapainoon.

Vapaus! Työ! 
Intuitio!

O n perjantai-ilta Merihaan betonialueen 
alla. Olen kellaritilassa, jossa toimii 
treenis ja studio.  Luettelen studion 

tarkkaamossa testimielessä lainanauhuriini ha-
vaintoja: Katossa on putki, siitä roikkuu tenna-
rit. Keittiössä haisee rööki, ja soittohuoneesta 
kuuluu etäistä kolistelua. 

Edessäni koneen ääressä istuu mies ni-
meltä Teppo Vapaus, joka kuuluu kiistatta 
niin kutsuttuihin musiikkialan monitoimijoi-
hin Suomessa. Kokemusta Vapaudelta löytyy 
keikkalavoilta laulajana ja soittajana, kirjailijana 
sekä musiikkilehti Soundin toimittajana. Hän 
toimii myös uuden Pohja-klubin tapahtuma-
tuottajana.  Hattupäinen mies näyttää alkajaisiksi 
pöytäkoneelta Teppo Vapaus -bändin uuden 

musiikkivideon ”Runoilija ulos!”, jonka on oh-
jannut Herra Ylppö. 

”Suunnittelimme elokuvan tekemistä. 
Aloimme kuvata, mutta totesimme sen liian 
isotöiseksi projektiksi. Ettei se tule koskaan 
valmistumaan. Ylppö tekee kyllä useaa under-
ground-leffaa tällä hetkellä, mutta niissä ollaan 
vähän isommalla kauhalla liikenteessä.”

Musiikkivideo on tarkkaan harkittu tuke-
maan ja mukailemaan kappaletta, vaikka pro-
jekti muuttuikin matkan varrella. Video vilisee 
kuvallisia vastineita lyriikoille.

”Sarvipäinen sonni esiintyy helvetti-sanan 
kohdalla, ja kalat sätkivät kalliolla päällekkäin 
säkeen ’mimmi haluu vehtaa’ kohdalla”, Vapaus 
selittää. ”Videon budjetti on pieni, ja se on 
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Tämän haastattelun ilmestymisen aikaan 
musiikkivideo on saanut ensi-iltansa Orionissa 
21.2. Uuden ja unohdetun elokuvan festareilla. 
Entä mitä sen jälkeen? Vastaus noudattaa aiem-
paa linjaa, jossa taide on keskiössä.

”Toistaiseksi video näytetään vain festarilla, 
jatkosta ei mitään tietoa”, Vapaus mainitsee ja 
alkaa pohtimaan erinäisiä käytännön asioita, tä-
hän asti kun on keskitytty vain itse videon teke-
miseen. Tämä on seikka, joka erottaa Vapauden 
projektin luonteen monista muista – tuotos 
itsessään koetaan arvokkaaksi riippumatta sen 
saavuttamasta menestyksestä.

Kädet musiikin rakkaassa mullassa
Vapaus näkee musiikin kentän luonnollisena 
järjestelmänä, jossa kaikella on paikkansa.

”En ajattele olevani vastavoima, vaikka teen 
musiikkia ja kirjoitan pienehköille yleisöille. 
Mielestäni sekä pieniä rock-klubeja että valtaisia 
festivaaleja tarvitaan, kaikella on oma paikkansa, 
kaikki huolellinen tekeminen on arvokasta”, 
Vapaus arvioi. ”Hertsikassa pyörittämämme 
kulttuuripesä tarjoaa Pohja-klubin muodossa 
kuukausittain live-musiikkia ja rentoa fiilistä. 
Omat juomat ovat sallittuja, seinillä on nuorten 
taiteilijoiden töitä”.

Pohja-klubi on luontevaa jatkumoa Vapau-
den aikaisempiin projekteihin. Lukion jälkeen 
häntä eivät kiinnostaneet jatko-opinnot, vaan 
aika kului muun muassa julkaisten omaa mu-
siikkizineä Wallirocksia, joka saavutti oikein 
kelvollisen suosion. Alussa Vapaus kirjoitti 
julkaisun kaikki artikkelit itse ja käytti useita 
erilaisia toimittajaidentiteettejä.

”Pohja-klubi on kuin koulun radio. Saa lait-
taa kädet kunnolla multaan omassa puutarhassa. 
Olen yrittäjä, joten sellainen on mahdollista. 
Minulla ei ole pomoja enkä sellaisia haluakaan, 
vaikka vapaana kirjoittajana ja muusikkona välil-
lä olisikin epävarmaa vaikkapa taloudellisesti. ”

Voiko vapaudesta muodostua vankila?
”Vapaus on aikanaan johtanut hirveään 

kaaokseen päihdeongelman kanssa. Kuitenkin 

työnteon kannalta haluan säilyttää pienen va-
pauden tehdä juuri sitä mitä haluan.” 

Kesken haastattelun huomaan, että paperini 
ovat sekaisin. Kuiskaan nauhuriini hätäisesti: 
”Breikki.” Remahdamme nauruun ja päätämme 
käydä välillä kaupassa.

Mäkiö ja Morrison
Tupakansavuisen kellarin jälkeen pakkasilma 
tuntuu hyvältä, ja ajatukset selkenevät. Tauko 
toimii välitunnin tavoin. Läpänheitto ja naurun-
remakat ovat laantuneet, kun asetumme jälleen 
kellarin sohvalle. Keskustelu kääntyy päänsisäi-
siin valtarakenteisiin.

Teppo Vapauden olemus on lämmin, ja hän 
tuntuu suhtautuvan asioihin rauhallisesti mutta 
päättäväisesti. Aina samanlaista mielenlujuutta 
ei ole kuitenkaan ollut. Vapaus kertoo avoimesti 
nuoruudestaan, johon kuului musiikinteon, toi-
mittajuuden ja kirjoittamisen ohella kahdeksan 
vuotta pilvenpolttoa, sitten suuri ryhtiliike, joka 
johti Herra Ylpön sydän -kirjan julkaisemiseen 
helmikuussa 2012.

”Jim Morrison oli valtava vaikuttaja. 
Päihtei denkäyttö alkoi oikeastaan suoraan The 
Doors  -elokuvan myötä kun olin lukion toisella 
luokalla. Ylppö-kirjaa tehdessäni löin suuren 
kaveriporukan kesken vetoa, pystynkö olemaan 
puoli vuotta kuivilla. Onneksi se onnistui, muu-
ten kirjaprojekti olisi todennäköisesti kaatunut”.

Vapaus nimittää itseään auktoriteettikam-
moiseksi. Kysyn, mikä vaikuttaa hänen teke-
misiinsä ja ketä tai mitä hän haluaa totella. 
Haastateltava on pitkään hiljaa ja toistelee ky-
symystäni. Lopulta hän vastaa: 

”Tekemistä määrittää intuitio, jotkut kutsu-
vat sitä jopa jumalaksi. Asiat tuntuvat kummasti 

loksahtelevan paikoilleen, kun tekee fiiliksellä.”, 
Teppo kuvailee verkkaisesti. ”Mutta ei kuiten-
kaan kannata pelätä itseään lahjakkaampia ihmi-
siä, vaan oppia heiltä ja kerätä heitä ympärilleen. 
Tosin rakas tyttöystäväni on minulle auktori-
teetti, sillä palvon häntä ja pidän häntä itseäni 
viisaampana”, Vapaus toteaa.

Myös oman mielen sisältä löytyy suuria 
vaikuttajia.

”Esimerkiksi menneisyyden päihdeongelma 
vaikuttaa taustalla. Vaikka nyt tilanne on hyvä, 
koko ajan ollaan periaatteessa lähellä kuilua. 
Pieni tuulenpuuska, väärä valinta tai muu hor-
jahdus voi johtaa vakaviin seurauksiin.” 

Lisäksi yhdeksi kirkkaaksi Teppo Vapauden 
uraan vaikuttavaksi, lopulta sattumanvaraiselta 
tuntuvaksi tekijäksi nousee jotakin aivan muuta 
kuin jim morrisonit, ismo alangot tai erinäiset 
omat ongelmat.

”Vielä koulussa mä pelasin lätkää ja olin 
se koulukiusattu, potkittu poika joka pukeutui 
toppahousuihin vielä lukioon mennessään”, 
Teppo kertoo.

”Rinnakkaisluokalla oli yksi Inka Mäkiö. 
Hän oli sellainen rastatukkainen tyttö. Inka ra-
visteli olemassaolollaan koulussa vallalla olevaa 
käsitystä normaalista ja kunnioitetusta ihmisestä. 
Hän perusti kouluun radion ja lehden. Puolet 
rakastivat häntä ja puolet vihasivat. Mä rakastuin 
häneen järisyttävästi, mutta en tietenkään saanut 
koskaan vastarakkautta.”

”Silloin alkoi tukka kasvaa! Mä ajattelin luki-
on käytävillä, että jos toi voi tehdä tuon kaiken, 
miksi en minäkin.”
 
Kirjoittaja on muusikko, joka soittaa kirjallisuuden 
opiskelun ohella Ovipuhelin-yhtyeessä.

kuvattu kokonaan kahdestaan. Sata tuntia on 
kuvattu ja toiset sata matkustettu. Ollaan ku-
vattu Ruokolahdella meidän mökillä, Hotellissa 
Pieksämäellä, Porvoon pelloilla, Tuomarinkylän 
kartanossa, en edes muista kuin pienen osan 
paikoista. Ollaan odotettu oikeaa vuodenaikaa, 
jotta heinäpaalit kypsyvät ja etsitty yhtä aivan 
tiettyä puuparia.”

On selvää, että nykypäivän musiikkimaail-
ma toimii nopealla ja järjestelmällisellä syklillä, 
tehokkaasti. Tehdään biisi, tehdään siihen video, 
levitetään tiukkaa pakettia mahdollisimman mo-
neen suuntaan. Vapauden ja Ylpön projekti on 
toista maata.

”Videota varten on käytetty helvetisti ai-
kaa, energiaa ja mielikuvitusta. Kuvasimme 
järjestelmäkameralla, penniäkään rahaa ei var-
sinaisesti ole käytetty. Haluamme osoittaa, että 
periaatteessa kuka vaan pystyy tällaiseen. Mutta 
kaikki eivät ajattele näin, kaikki on aina kiinni 
rahoituksesta”, Vapaus toteaa ja nimittää itseään 
ruohonjuuritason toimijaksi.

”Tekemistä määrittää intuitio, jotkut kutsuvat 
sitä jopa jumalaksi. Asiat tuntuvat kummasti 

loksahtelevan paikoilleen, kun tekee fiiliksellä.”

KOHTAAMINEN



Teksti: Reeta Holopainen     Kuvitus: Hanna-Reeta Koivaara
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Kumouksellisia 
kuvia ja kriisin 

kuminaa

ESSEIHDINTÄ

S analla on heijastettu edistystä kautta 
länsimaisen kirjallisuuden historian. 
Kirjalliset uudistukset ovat lähteneet 

liikkeelle keskusten hohtavista keinovaloista 
ja päätyneet lopulta pimeään pohjolaan asti. 
Laaja-alaisimmista kirjallisuuden muutoksis-
ta on abstrahoitu kirjallisuuden lajiperiodeja, 
jotka ovat kulmakiviämme, kun hahmotamme 
kirjallisuuden kehityskulkuja.

Muutosten aallosta leivottiin lajiperiodik-
si myös ilmiöiden sarja, jonka me tunnemme 
nimellä modernismi. Modernismin voi kat-
soa saaneen alkunsa 1800-luvun loppupuolen 

Ranskassa Charles Baudelairen Le Peintre de 
la vie moderne -kirjoituksen myötä.

Modernismi asettui vastahankaan mimesis-
tä tavoittelevaa realismin traditiota kohtaan ja 
nosti jalustalle elämän pirstaleisuuden ja ihmisen 
subjektiiviset kokemukset. Modernismi on län-
simaisen kirjallisuuden historiassa kuin monihaa-
rainen sateenkaaripensas, joka pakenee kiteytyksiä 
pahimmanlaatuisen kapinallisen tavoin.

Modernin monia kasvoja
Modernismi todentui proosassa muun muassa 
tajunnanvirran ja näkökulmatekniikan esiin-

Modernismi rikkoi kirjallisuuden 
konventioita ja katsoi 
elämää uusin silmin.



onaalisista yhteyksistään ja etäännyttää aiemmat 
kirjalliset merkitykset runokielestä loitolle.

Kielen arkipäiväistämistä voi pitää 1950-lu-
vun lyriikassa jopa ohjelmallisena pyrkimyk-
senä, jolla haluttiin kaataa entiset esteettiset 
aidat kumoon. Arkipäiväistämisen estetiikkaa 
toteutti esimerkiksi Eila Kivikk’ahon Niityltä 
pois -runokokoelma, joka ilmestyi vuonna 1951. 
Niityltä pois kipusi pois tottumusten kentältä ja 
väläytteli uudenlaisen runouden mahdollisuuksia 
niin muodon tasolla kuin erilaisin metaforisin 
esityksinkin. Romanttisessa traditiossa vaikut-
taneen ylevyyden vastustus ja rosoisen kauneu-
den ylistys havainnollistuvat hyvin esimerkiksi 
julistuksellisessa Kesärunossa:

En ole pukeva lastani
silkkimekkoon.

Risaiset housut ja vääränvärinen nuttu,
siinä se asu, joka ei loukkaa silmää,
joka ei poikkea vetten puitten teitten
maitten riekaleriemusta,
kauneudesta.

Karta silkkiä, nuppusormi.
Paina poskesi rosoista kaarnaa vastaan.
Sen sisar olet.

 
Muodon tasolla vallankumous todentui muun 
muassa vapautuvina säkeinä. Moni runoilija 
alkoi viljellä tuotannossaan vapaarytmisiä eli 
mitallisuudesta tyystin vapaita runoja. Rytminsä 
puolesta vapaarytminen runous rinnastettiin pu-
heeseen. Puheen illuusiota siis alettiin rakentaa 
kirjotetun kielen keinoin, ja erilaisten kielellisten 
medioiden diskurssit sekoittuivat.

Välitila ja moderni kriisi
Vaikka 1950-lukua tituleerataan suomalaisen 
lyriikan historiassa muutosten vuosikymme-
neksi, runouden vanhat ja uudet keinot elivät 
monen 1950-luvulla vaikuttaneen runoilijan tuo-
tannossa rinnan. Esimerkiksi määrämittaisuutta 

ja vapaata rytmiä viljelivät samanaikaisesti muun 
muassa Eila Kivikk’aho, Kirsi Kunnas ja Helvi 
Juvonen. Näiden runoilijoiden tuotannossa säilyi 
myös muita tradition jälkiä, esimerkiksi runsas 
luontokuvaston viljely.

1950-luvun runoudessa kukoistikin välitila 
tai rajamaa, jossa moni runoilija selväpiirteisen 
lajiperiodin tai esteettisen koulukunnan sijasta 
vaikutti. Vanhan tai totaalisen uuden asemesta 
häilyttiin jossakin, jota oli vaikea sijoittaa vain 
yhteen paikkaan kirjallisuuden kartalle. Ehkä 
kategorioiden onnistunut pakeneminen onkin 
vallankumouksellisinta, mihin kirjallisuus pystyy.

Jos modernismia lähestyy muodon ja ku-
vallisuuden ohella tematiikan näkökulmasta, voi 
modernia löytää muodon puolesta perinteiseltä 
näyttävänkin takaa. Muutos, murros ja runoil-
maisun mahdollisuudet nousevat pohdinnan 
kohteiksi niin mitallista, vapaarytmistä kuin 
proosarunojakin kirjoittaneiden runoilijoiden 
tuotannoista. Esimerkiksi Eila Kivikk’ahon 
vuonna 1952 ilmestynyt Venelaulu edustaa 
muotonsa puolesta perinnettä, mutta sen sanat 
reflektoivat kilttien mittojensa sisällä runon ja 
runoilijuuden kriisiä:

Et tiedä, mitä runo on,
ja katso, kuitenkin
se kietoo sinun käsiäs
kuin murhe muratin.
Se lailla unen uupuneen
sun puolees painaa pään,
ja sinä saat sen hyväillen
vain hiljaa itkemään.

Entiseen pettyminen ja entisen kyseenalaista-
minen olivat siis 1950-luvun lyriikan kentällä 
läsnä monella tavalla. Runo kuulsi kriisiä, ja 
kriisi jos mikä modernistisen vallankumouksen 
ytimessä vaikuttaa.

Kirjoittaja viimeistelee parhaillaan graduaan, jossa 
Eila Kivikk’ahon suhdetta modernismiin pohditaan 
enemmänkin.
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tuloina sekä kronologian rikkoutumisena. 
Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä 
-romaanisarja on tyyppiesimerkki modernistisen 
proosan kerrontatavasta, joka nojaa subjektii-
visiin havaintoihin ja vyöryviin assosiaatioihin. 
Objektiivisen todellisuuden tavoittelu hukutet-
tiin mielenkuvien virtaan.

 Runoudessa modernismi uudisti kuvan 
käyttöä. Yksityinen symboliikka yleistyi, ja 
metaforat, metonymiset suhteet ja mytolo-
gia alkoivat vaikuttaa entisestä poikkeaval-
la tavalla. Yhdysvaltalaisia Ezra Poundia ja  
T. S. Eliotia pidetään modernistisen lyriikan 
isähahmoina.

Kirjallisuuden modernismissa olennais-
ta on sen heterogeenisyys. Sen moninaisissa 
helmoissa sikisi pikkuismejä, muun muassa 
futurismi, ekspressionismi, surrealismi ja da-
daismi. Modernismin ja vallankumouksen suh-
teen kannalta nämä 1900-luvun alkupuoliskon 
avantgardistiset taideliikkeet ovat olennaisia. Ne 
olivat provokatiivisia esiintuloja – esimerkiksi 
futurismi julisti julistamalla uutta ja sähisi vanhaa 
vihaisesti kumoon.  Avantgardessa taiteellinen 
vallankumous toteutui prototyyppisimmillään.

Modernismi Suomessa
Suomeen modernismin toivat ensimmäisenä 
1910-luvun loppupuolella suomenruotsalaiset 

kirjailijat, joiden joukkoon esimerkiksi Edith 
Södergran lukeutui. Södergran hämmensi ai-
kalaislukijoita vapaalla rytmillään ja uskaliailla 
synesteettisillä kuvillaan.

Suomenkieliseen kirjallisuuteen modernis-
mi rantautui kahdessa aallossa. 1920-luvulla 
uudenlaista kirjallisuutta esittelivät eurooppa-
laisuuden nimissä Tulenkantajat, joiden riveis-
sä muun muassa Mika Waltari ja Katri Vala 
vaikuttivat. Kokonaisvaltaisemmin modernismi 
saapui suomenkieliseen kirjallisuuteen vasta 
sotien jälkeen 1950-luvulla, jolloin uudistusten 
kourat tarttuivat sekä proosaan että lyriikkaan.

Modernismista puhuessa on kiusaus ajautua 
yleisluontoiseen jutusteluun, sillä ilmiön piiriin 
mahtuu yhdenkin maan kirjallisuushistoriassa 
paljon. Jos haluaa kuvailla modernismia ja sen 
vaikutuksia tarkemmin, on helpompaa ottaa 
käsittelyyn jokin yksittäinen ja rajattu ajanjak-
so. Kokeillaan sitä seuraavaksi ja supistutaan. 
Otetaan näkökulmaksemme 1950-luvun suo-
menkielinen lyriikka.

Arjen kumoukselliset kuvat
Kotimaisessa 1950-luvun lyriikan modernis-
tisessa runousopissa olivat keskeisiä toisaalta 
sanaston arkipäiväistäminen ja toisaalta kielen 
täsmällisyys ja puhtaus. Uuteen pääsemiseksi 
oli tärkeää irrottaa sanat pölyttyneistä konventi-

Modernismi on länsimaisen kirjallisuuden 
historiassa kuin monihaarainen 

sateenkaaripensas, joka pakenee 
kiteytyksiä pahimmanlaatuisen 

kapinallisen tavoin.

ESSEIHDINTÄ
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HENKILÖKOHTAISESTI

E lämäni seitsemästoista muutto oli ku-
ten muutot aina: rasittava, läheisimpiä 
ihmissuhteita koetteleva ja lopulta ohi 

yhdessä sykäyksessä. Viimeisten jätesäkkien ja 
muuttolaatikoiden jälkeen seitsemänkymmentä 

vaan erinäisiin häkkikellareihin, komeroihin ja 
vaatehuoneisiin ympäri Helsinkiä. Palautettuani 
avaimen kutkutteleva helpotuksen tunne levisi 
koko vartalooni. Olin  – ainakin väliaikaisesti 
–  koditon. Kulkuri. Taas keskellä muutosta.

Sinällään tilanteessa ei ollut mitään uutta. 
Olin pakannut pahvilaatikoita ja laukkuja, vaih-
tanut asuntoa, kaupunkia ja välillä maatakin 
koko elämäni. Minulla oli kuljeskelijan identi-
teetti jo nuorena, vaikka kestikin vuosia ennen 
kuin ymmärsin, miksi muille jääminen, rutiinit ja 
arki tuntuivat olevan helpompia. Elämäni onkin 
koostunut sarjasta täyskäännöksiä. 

Yläasteen jälkeen muutin sisäoppilaitokseen 

Pirkanmaalle. Istuin 16-vuotiaiden amisten 
kyydissä jäisillä peltoteillä, kahlasin järvessä 
hevosten kanssa, silitin vastasyntyneen vasi-
kan kylmänkosteaa turpaa. Kaipasin jatkuvasti 
takaisin kaupunkiin, ja maitojuna toikin minut 
kotiin pari vuotta myöhemmin. Seurasi kaksi 
levotonta vuotta Helsingissä, työ Irlannissa, koti 
Huittisissa, Petroskoissa Venäjällä ja sitten taas 
Helsingissä. Levottomuus ei ilmentynyt ainoas-
taan asuinpaikan vaihtona, vaan usein samalla 
muttui lähes koko elämä: vain harvat ihmiset 
pysyivät rinnalla kännnöksissäni. 

Muutoksesta toiseen minua on seurannut 
tunne siitä, että elämä tapahtuu jossain muualla. 

Kulkuri tarvitsee rinnalleen vaihtuvat 
maisemat ja tunteen vapaudesta. 

Parhaimmillaan kodin voi löytää tutun 
ja tuntemattoman välimaastosta.

neliötä tuntuivat kokoaan suuremmilta. Parveke-
tuolit ja olohuoneen jalkalamppu jäivät hieman 
syyllisinä nököttämään roskakatoksen nurkalle.

Tässä muutossa Ikea-kasseja ja banaanilaa-
tikoita ei kuitenkaan kannettu uuteen asuntoon, 

Kodin 
 kaikuja tiellä

Teksti: Veera Koivaara  Kuvat: Jessica Honkonen & Veera Koivaara
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eri syistä, aiemmin elantonsa, kuten laidunta-
van karjan mukana. Tänä päivänä nomadismi 
on saanut rinnalleen uusia muotoja. Siitä on 
tullut länsimaiseen elämäntapaan kyllästynei-
den pakopaikka, mikä-mikä-maa, joka ei sijaitse 
missään ja silti kaikkialla. Matkan metaforaan 
sisältyy alku ja loppu, nomadismi liukuu alun 
ja lopun asettamien rajojen tuolle puolen. 
Kodittomuudesta moderni nomadismi eroaa 
vapaaehtoisuudessaan. Se ei määritelmällisesti 
ole aineellisten olosuhteiden sanelema pakko 
tai inhimillinen tragedia.

Moderni nomadi on vailla pysyvää osoitetta 
ja asuinsijaa, mutta toisaalta saattaa kokea kodiksi 
milloin kenenkin sohvan, hostellin yläpedin tai 
tien pientareelle pystytetyn teltan. Olin matkoil-
lani aina kadehtinut noita kaukaa tunnistettavia 
kulkureita, jotka tepsuttelivat kotoisasti paljain 
jaloin hostelleissa, jättivät lokeronsa lukitsematta 
ja asettelivat yöpöydälle tärkeimmät esineensä. 
Koin heihin yhtä suurta etäisyyttä kuin heihinkin, 

Minne ikinä meninkin, olin aina sivussa. Kotona 
käytin illat tulevan elämän suunnitteluun. En ole 
juuri välittänyt ostella huonekaluja tai astioita. 
Ollessani ulkomailla tai kaukana Helsingistä taas 
lueskelin Nyt-liitteen menoja itku silmässä, vel-
loen kaikessa siinä, mistä jäin paitsi.

Viimeiset neljä vuotta yliopistoelämää ovat 
olleet elämäni pysyvimmät sitten lapsuuden. 
Huomasin läheisissä hienoisen helpotuksen: 
viimein se on asettunut! Kaipuu muutokseen 
on kuitenkin polttanut koko ajan takaraivossa ja 
purkautunut useana pidempänä reppureissuna. 
Kulkuruudessani on aina ollut kyse muusta-
kin kuin paikan vaihtamisesta – se ponnistaa 
halusta säilyttää itsemääräämisoikeus omaan 
identiteettiin ja sen rajoihin, pysyä lokeroinnin 
tavoittamattomissa.

Toki lokero löytyy myös kokonaan vailla 
vakinaista kotia eläville. Nomadeiksi on his-
toriallisesti kutsuttu kiertolaiselämää viettäviä 
ihmisiä, jotka ovat liikkuneet paikasta toiseen 

jotka asettuivat kotiseudulle ja menivät nuorena 
naimisiin. Itse kun kaipaan matkoiltani takaisin 
kotiin, vieraista kadunkulmista Helsinkiin ja tut-
tuihin kasvoihin. Epävarmuudesta rutiineilla 
kyllästettyyn elämään. 

Minusta ei ole lähtemään lopullisesti, heit-
täytymään, muttei jäämään ja tottumaankaan. 
Lähimmäs kokemukseni määrittelyä on osu-
nut australialainen kirjailija, nomaditutkija ja 
seikkailija Robyn Davidson, joka on oma-
elämäkerrallisessa teoksessaan Desert Places to-
dennut: “And there are new kinds of  nomads, 
not people who are at home everywhere, but 
who are at home nowhere. I was one of  them.” 
Davidson tuli tunnetuksi vaeltaessaan 70-luvulla 
neljän kamelin ja koiransa kanssa uskaliaasti 
halki Länsi-Australian aavikon. Viime vuonna 
tuota matkaa kuvaavasta Tracks-kirjasta tehtiin 
myös elokuva. Katsoin sen viltin alla tammi-
kuisessa Helsingissä ja hytisin liikutuksesta. 
Ensimmäistä kertaa löysin niin eksplisiittisesti 
ilmaistuna oman ulkopuolisuudenkokemukseni.  
Kirjallisuus ja elokuva tunteekin lukemattomia 
kaltaisiani, levottomia kuljeskelijoita, joiden pa-
rista olen hetkellisesti löytänyt lepopaikan.  

Nykypäivän nomadismista on kirjoitettu 
Suomessa myös tietokirja. Omiin suosikkeihini 
lukeutuva Päivi Kanniston teos Nomadielämää 
(2012) on tutkivalla otteella kirjoitettu doku-
mentti erilaisesta elämästä, kodittomuuden 
valinneista 2000-luvun maailmassa. Kannisto 
toteaa kirjassaan, kuinka nykypäivän nomadit 

ja kuljeskelijat, porvarillisen elämän kahleista 
vapautuneet, ovat velkaa historian seikkailijoille 
ja kuljeskelijoille Marco Polosta Jean-Jaques 
Rousseauhun ja Jack Kerouaciin. Emme 
me 2000-luvun levottomat ole uudella asialla! 
Kuljeskelijat ovat kuljeskelleet ja lähtijät lähte-
neet jo satoja vuosia ennen minua.

Samanlaisia helpotuksen kokemuksia 
ovat tarjonneet monet muut elokuvat ja kau-
nokirjalliset teokset, kuten Cheryl Strayedin 
vaellusta Yhdysvaltojen halki kulkevalla PCT-
reitillä kuvaava Wild sekä Alaskaan liftaamalla 
karkaavan nuorukaisen traaginen vapautumis-
tarina kirjassa Into the Wild. Ja kirjoittihan Tove 
Janssonkin Muumi-kirjoihinsa kaikkien vael-
luskuumetta potevien lohduksi ja rohkaisijaksi 
Nuuskamuikkusen, joka kulkee tutun ja tunte-
mattoman väliä kuulumatta silti kumpaankaan, 
vailla valitsemisen pakkoa.

Samastun näihin lähtemisen ja jäämisen 
problematiikkaa sivuaviin tarinoihin niiden eri-
laisesta synty- ja tapahtumakonteksteista huoli-
matta.  Minulle ne ja monet muut teokset ovat 
kauneimmalla mahdollisella tavalla edustaneet 
taiteen kykyä tehdä yksityisestä universaali, 
omasta kokemuksestani hyväksyttävä. Ehkä ei 
ole pakko valita. Näinkin saa elää.
 
Lehden mennessä painoon kirjoittaja on yhä kotia 
vailla. Tämä juttu syntyi Kannelmäessä, Reykjavikissa 
ja Boulderissa, Coloradossa.

Kulkuruudessani on aina ollut kyse muustakin 
kuin paikan vaihtamisesta – se ponnistaa 

halusta säilyttää itsemääräämisoikeus 
omaan identiteettiin ja sen rajoihin, 

pysyä lokeroinnin tavoittamattomissa.

HENKILÖKOHTAISESTI
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SANAT Unohda se mitä sanoin 
– liikennevaloista jotka vaihtuvat 
kun osaat sitä vähiten odottaa 
Leninin patsaasta, pelon ja vihan jäljistä 
valkoisten talojen porttikongeissa 

Unohda puheeni paluusta, 
sillä jos nyt palaan, palaan kuin vanha
kerran menestynyt valloittaja
joka kerralla näkee kaiken minkä menetti: 

Kadut, jotka ovat loppuvinaan suoraan veteen, 
sähköjohdoille ripustetut jalkineet
Kipinät ja kirosanat, joita linjoistaan irtoava johdinauto saa aikaan.

Tee sen sijaan kuten meillä ennen oli tapana: 
Päätä katu, kävele se alas rantaan asti. 
Valitse suosikkisi lahjaksi annetuista patsaista, 
ole varma siitä minkä minä valitsisin 

Hyväksy että 
aaltoihin heijastuneena 
kaupungin kauneus on helpompi kantaa.

SANATSANAT
SANAT

SANAT
SANAT

SANAT

SANAT
SANAT

SANAT
SANAT
SANAT

SANAT
SANAT

SANAT
Veera Koivaara

Petrozavodsk
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ILMIÖ

E dessä avautuu vihreä ruohomatto ja ym-
pärillä kohoavat seinät täynnä värikkäitä 
kuvia. Keskellä kasvaa suuri runopuu. 

Hattivatit ja mörkö lymyilevät nurkassa. Mihin 
ihmeen satumaahan olemme joutuneet? 

Olimme astuneet Tarinoiden puistoon, joka 
oli Pro Lastenkirjallisuus ry:n kuvitusnäyttely.

Tarinoiden puisto järjestettiin Kaupungin-
talon Virka Galleriassa marraskuun alusta tam-
mikuun loppuun. Olimme paikalla Helsingin 
sanataidekoulun ohjaajina aikomuksenamme 
järjestää Arabian peruskoululaisille työpajoja 

näyttelyssä. Kuudelle alakoulun luokalle järjes-
tettävät pajat olivat osa yksivuotiaan sanataide-
koulun kaikkien aikojen ensimmäistä projektia. 
Mutta mitä tämä sanataide oikeastaan edes on?

Projektin kuluessa havaitsimme, että sama 
kysymys vaivaa monia. Suuri osa opiskelukave-
reistamme oli kiinnostunut hankkeesta, muttei 
meidän tapaamme ollut koskaan kuullutkaan 
Tarinoiden puistosta, Pro Lastenkirjallisuudesta 
tai sanataiteesta. Sen sijaan jokainen itseään kun-
nioittava kirjallisuudenopiskelija tuntee Poesian, 
Nihil Interitin ja Helsinki Poetry Connectionin. 

On aika vakiinnuttaa sanataide osaksi kir-
jallista kulttuuria. Pyysimme kahta asiantuntijaa 
kertomaan meille, mikä on helsinkiläisen sa-
nataidekasvatuksen nykytila, mitä pitäisi tehdä 
seuraavaksi ja mikä kaikki on matkan varrella 
vaarassa mennä pieleen.

Nuori alanvaltaaja
Alkuun muutama sana sanataiteesta: kukaan 
ei ole onnistunut määrittelemään sitä tyhjen-
tävästi, mutta perusasioista ollaan yhtä mieltä. 
Nuori käsite liitettiin alun alkaen osaksi luovaa 

kirjoittamista. Nykyään sanataide voidaan ym-
märtää kaikki kirjoitetun taiteen alat kattavana 
muotona. Me kaksi näemme sen kirjoittami-
sen ja draaman väliin sijoittuvana itsenäisenä 
taidemuotona, joka saattaa tarvittaessa lainata 
vaikkapa puheilmaisun keinoja. 

Sanataideopettaja Outi-Maria Takkinen 
pohtii Helsingin sanataidekentän nykytilannetta: 
”Paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa. Nuoren 
Voiman Liiton Prosak-klubi, Runokuu-festivaali 
ja yhdessä Helsinki Poetry Connectionin kanssa 
järjestämä Poetry Jam -klubi ovat saaneet ihmiset 

Sanataide on hyvää vauhtia 
vakiintumassa osaksi 

helsinkiläistä taidekasvatusta.

Sanataiteen 
kevät
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mukavasti liikkeelle. Myös runot ja aforismit kulke-
vat säännöllisin väliajoin raiteilla HKL:n, Suomen 
Aforismiyhdistyksen ja Runokuu-festivaalin 
ansiosta.”

Hyvältä kuulostaa, mutta aika aikuiselta. 
Miten on lasten ja nuorten laita? 

”Kallion lukion uusi KirjaKallio-kurssi-
tarjonta mahdollistaa nuorten sanataiteili-
joiden yhteistyön Helsingin Kirjamessujen, 
kusta tamojen ja kulttuuritoimijoiden kanssa 
entistä systemaattisemmin. Lasken suuren suo-
sion saaneen Leluteekin fi losofi akahvilatkin 
sanataiteeksi. Tarjontaa lapsille ja nuorille on 
kuitenkin toistaiseksi ollut Helsingissä vähem-
män kuin aikuisille.” 

Sanataideopettaja ja draamapedagogi Tiina 
Borgstén on samoilla linjoilla: ”Helsingistä 
löytyy osaavia ihmisiä, ja tahtotilaa hyvin 
suunniteltuun ja loppuun vietyyn toimintaan 
on runsaasti.” Tästä huolimatta arki ei hänen 
mukaansa ole auvoista. Sanataide on muoto-
na nuori, ja muun taidekasvatuksen tavoin se 
on jo pitkään jäänyt yhteiskunnan erilaisten 
rakennemuutosten alle. ”Kärsimme toimivan 
rahoituksen puutteesta”. 

Kesää kohti
On totta, ettei kulttuurialalla ole liikaa rahaa. 
Kuitenkin esimerkiksi kuvataide-, tanssi- ja 
musiikkikoulut ovat onnistuneet vakiinnutta-
maan asemansa osaksi harrastuskenttää, ja niissä 
käymistä pidetään hyödyllisenä ja sivistävänä. 
Mitä sanataiteen saralla pitäisi seuraavaksi teh-
dä, jotta päästäisiin pienestä piiristä laajempiin 
ympyröihin?

Vaikka rahasta tekee tiukkaa, ideoista ei 
ole pulaa. ”Koulujen pitäisi kirjoittaa sanataide 
osaksi uusia opetussuunnitelmia, lukioissa pi-
täisi pystyä suorittamaan sanataiteesta diplomi 
muiden taiteenalojen tavoin, kirjastojen ja päi-
väkotien yhteistyötä pitäisi lisätä, aineistohaun 

sijaan kirjastokäyntien painotuksen pitäisi 
olla elämyksellisyydessä”, luettelee Takkinen. 
”Yhteistyö on voimaa!”

Borgstén näkee paljon hyvää jo nykytilan-
teessa ja uskoo vahvasti, että sanataiteen kohdal-
la eletään kevättä. On vain ajan kysymys, milloin 
kaikenikäiset löytävät ”tämän ainutlaatuisen 
taidemuodon pariin”. Sitä ennen on kuitenkin 
saatava status kuntoon, ja siinä keskeisintä on 
näkyvyys. ”Ehdotan kolmivuotista ilmaisten 
tempauksien tapahtumasarjaa.” 

Tempaukset toki lisäävät tunnettuutta, 
mutta onko ilmaiseen sanataideopetukseen 
totuttamisella myös haittansa? Se saattaa hä-
märtää sitä faktaa, että sanataidetta opettavat 
alan ammattilaiset. 

”Vaarana on talkoistuminen, jossa pitkäjän-
teisyys ja pedagoginen näkemyksellisyys voivat 
kadota hetken innostuksen ja kokeilunhalun 
melskeeseen. Toki innostus ja hyppy tuntemat-
tomaan ovat myös voimavaroja, joiden ylläpi-
täminen onkin sitten jo ihan oma taitonsa, kun 
toiminta institutionalisoituu pysyviksi rakenteik-
si ja työpaikoiksi”, Takkinen pohtii. 

Borgsténin mukaan on inhimillistä, että 
kuppikuntia muodostuu, mutta nyt pitäisi pu-
haltaa yhteen hiileen. ”On vaarana, että toiminta 
tapahtuu vain neljän seinän sisällä.  Sanataidetta 
pitää viedä ulos kaduille ja toreille!”

Tarinoiden puistossa sanataiteen kesä oli 
kukkeimmillaan. Näyttely on nyt purettu, mut-
ta se oli valtavine kävijämäärineen suuri askel 
helsinkiläisen lastenkulttuurin polulla. ”Kevään 
jälkeen tulee aina kesä”.

”Sanataidetta 
pitää viedä ulos 

kaduille ja toreille!”

ILMIÖ
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V uoden 2011 Runosoul-voittajan Raisa 
Marjamäen toinen runoteos Ei kenenkään 

laituri on hämmentävän ruumiillinen lukukoke-
mus. Irtoliuskoista ja pahvisista kansista koostu-
va kirja kiinnittää lievässä kömpelyydessäänkin 
viehättävällä tavalla huomiota sen materiaan. 
Sivut versovat eri suuntiin, lipeävät otteesta, jos 
niitä kääntelee huolimattomasti. Teos pakottaa 
hidastamaan tahtia ja keskittymään lukemiseen: 
pieni kirjasinkoko vaatii kirjaimellista lähilukua.

Marjamäki puhuu Luutii-blogin haastatte-
lussa kirjasta vastuun kantamisena. Maailmassa, 
jossa lähes kaiken saa valmiina supermarketista, 

tuotantoprosessit ovat niin hajaannutettuja, että 
vastuullisuus unohtuu jonnekin kapitalistisen 
logiikan viidakkoon. Omavaraisuuden etiikka 
näkyy näin ollen Ei kenenkään laiturin syntyp-
rosessissa. Kirja on tehty ilman tietokoneita – 
Marjamäki on painanut sen yhdessä Olli-Pekka 
Tennilän kanssa Kuopiossa Heidelbergin 
kohopainokoneella. 

Painojälki tuntuu sormenpään alla. Kirjan 
pahvisia kansia, niitä koossa pitäviä kumilenk-
kejä tai itse paperia Marjamäki tuskin on valmis-
tanut, mutta jo näin pitkälle viety käsityöläisyys 
herättää kunnioitusta. Nopeatempoista kerta-
käyttökulttuuriamme vastaan on helppo esittää 
kritiikkiä, mutta Ei kenenkään laituri menee pal-
jon pidemmälle, eräänlaiseen mikrovallankumo-
ukseen asti. Se luo tilan, jossa valtakulttuurin 
pakonomaiset lait kumoutuvat. 

Tietty ekokriittinen ote sävyttää teosta 
monella tasolla: ”ei ihminen osaa lentää / me 
osaamme istua paikallamme / jotkut osaavat val-
mistaa koneita / joiden sisällä me osaamme istua 
paikallamme”, toteaa runon puhuja. Tekstien 
poliittisuus ei kuitenkaan latistu tylsäksi polee-
misuudeksi; sanat hengittävät säkeet avoimiksi. 
Käynnissä olemisen alituinen liike onkin tyypil-
listä Marjamäen säkeille. Tapahtumat runoissa 
riisuvat ihmiset erityisasemastaan. Voimallista 
on pienen, huomaamattoman ja hiljaisen pro-
sessin voima: ”jatkuvasti sitkeästi toteutuva 

rukous / fotosynteesi”.  Niukkaa ja hiottua on 
myös Marjamäen ilmaisu. Keskittyvässä, tiiviis-
sä kielessä toteutuvat paradoksit muuntuvat 
energiaksi: ”Kuinka hitaasti, kuinka kiihkeästi 
tämä itää.” 

Teoksen materiaalisuus ja ruumiillisuus 
ulottuu teoksen poetiikassa niin ikään sano-
jen tasolle. Runokuvissa hätkähdyttää niiden 
konkreettisuus, ilmaisun kirkkaus. Säkeissä on 
eletyn, todennetun tuntu. Vastuullinen toiminta 
merkitsee siten myös omavaraisuutta ”ei vain 
ravinnon ja energian / suhteen vaan myös 
merkitysten ja ajattelun suhteen”. Runoilija ei 
verhoudu epämääräisen kuvakielen taakse eikä 
hautaa runoa symboleihin. Ei kenenkään laitu-
rissa näkyy monella tasolla hienolla tavalla se, 
kuinka Marjamäki elää runouttaan. 

Luostari/majakka-motiivi on teoksessa 
keskeinen. Marjamäki on puhunut ”näkymät-
tömästä luostarista”, tavasta elää erillään muista 
mutta kuitenkin kaiken keskellä. Tämä luostari 
”lepattaa” päivittäisten toimien lomassa, ”syttyy 
ja sammuu kuin lamppu”. Eettinen toiminta on 

Kun moottoritiet 
sammutetaan
Laura Hautsalo

rukousta, valon lähettämistä, vastuun kantamista 
ympäristöstä – ja omistamiselle perustuvasta 
ympäristösuhteesta luopumista: ”ei kai sen tar-
vitse olla omaa, se on maa”. 

Vastuun kantaminen vastuuttomassa 
kulttuurissamme merkitsee toisaalta samalla 
irtaantumista sosiaalisen toiminnan normeis-
ta. Etäännytetty positio mahdollistaakin ru-
noissa tapahtuvan hiljaisen tarkkailun, joka ei 
kuitenkaan jää passiiviseksi. Tämä näkyy myös 
tekstien asettelussa. Runot keskustelevat ja kom-
mentoivat marginaalista, reuna-alueilta: sivun 
keskikohta jää valkoiseksi. Tekstit piirittävät 
tyhjyyttä, kulttuurin keskiötä, jossa sanotaan 
kaikki ja kuitenkin ei mitään. 

Vinksahtaneen maailmamme keskellä olon-
sa epämukavaksi tai ahdistuneeksi tunteva yksilö 
voi löytää Ei kenenkään laiturista arkaa lohtua: 
lopulta ”[l]evyltä löytyy linnunlaulua, / hataraa 
arkistomateriaalia”, toivo pilkahtelee horison-
tissa. Mutta kuten teos osoittaa, juuri hatara ja 
hauras ilo, luostarin hetkellinen välke, on kaik-
kein voimallisinta.

Runokuvissa hätkähdyttää niiden 
konkreettisuus, ilmaisun kirkkaus. 

Säkeissä on eletyn, todennetun tuntu. 

Raisa Marjamäki: 
Ei kenenkään laituri
Poesia 2014

KRITIIKIT
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V ladimir Nabokovin (1899–1977) Kalvas 
hehku (1962) on kaikessa kekseliäisyydes-

sään ja monitasoisuudessaan skitsofreeninen 
ja postmodernistinen mestariteos. Se saa jo-
kaisen lukijansa, kriitikkonsa ja tutkijansa vuo-
dattamaan ymmärtämättömyyden kyyneleitä 
ja lahjattomuuden tuskanhikeä. Teos on para-
digmateksti Roland Barthesin määrittelemästä 
lukija-tekijä-tekstistä, taiteellisesta palapelistä, 

jossa lukija joutuu itse rakentamaan kesken-
eräisistä ja epäluotettavista palasista mielekkään 
kertomuksen.

Teos rakentuu murhatun runoilijan John 
Francis Shaden postuumisti julkaistusta Kalvas 
hehku -nimisestä runokäsikirjoituksesta ja tämän 
autobiografi sen runoelman ympärille kirjoitetuis-
ta esipuheesta, laajasta kommentaariosuudesta 
sekä asiasana- ja henkilöhakemistosta. Jo esipu-
heesta lähtien on selvää, ettei kirjallisuustieteilijä 
Charles Kinboten ”kriittisessä editiossa” ole kyse 
mistä tahansa tieteellisestä tutkimuksesta, vaan 
epäluotettavasta, tahattoman koomisesta ja niin 
ikään autobiografi sesta selonteosta. 

Luotettavan elämänkerrallisen selvityksen 
tai akateemisen runoanalyysin sijasta Kinboten 
kommentaari on farssimainen selvitys Zemblan 
valtakunnasta vallankumousta pakoon lähte-
neestä kuningas Kaarlesta ja karkulaisen pe-
rään lähetetystä palkkamurhaajasta Jakob 
Graduksesta. Rivien välistä on helppo lukea, 
että Kinbote on itse kuningas Kaarle, joka elää 
salanimen turvin maanpaossa Yhdysvalloissa. 
Kommentaari huipentuu loppukohtaukseen, 
jossa Gradus saa viimein selvitetyksi piileske-
lijän olinpaikan, mutta tuleekin murhanneeksi 
vahingossa väärän miehen, runoilija Shaden.

Kommentaarissaan Kinbote kuitenkin lip-
sauttaa, että poliisin mukaan murhaaja onkin 
mielisairas Jack Grey. Greyn motiivina on ol-
lut surmata kuningas Kaarlen (alias Kinboten) 
sijaan tuomari Goldsworth, Kinboten vuok-
raisäntä, joka on tuominnut Greyn aikanaan 
vankilaan. Lisäksi ei ole ollenkaan varmaa, onko 
Kinbotekaan oikeasti kuningas Kaarle tai edes 
Kinbote, vai onko hän sittenkin venäläinen 
kirjallisuudentutkija Botkin? Kaiken yllä leijuu 

taiteellinen ja merkityksellinen ihme, jonka 
arvokkuus mitataan mielikuvituksen rajoina. 
Toisaalta todellisuus ja minuus ovat aina yhtä 
aikaa myös suurta petosta ja narsistista sepitettä.

Kalvaassa hehkussa Nabokov esitteleekin 
taiturimaisesti tuotantonsa suurimman tee-
man, taiteen ja mielikuvituksen manifestin. 
Mielikuvitus, luovuus ja vapaus ovat Nabokoville 
elämän ja ihmisyyden synonyymejä. Näiden 
rinnalla kulkee kuitenkin jatkuvasti kysymys elä-
män mielekkyydestä. Voiko pelkkä mielikuvitus 
korvata esimerkiksi rakkaudettoman elämän ja 
ainaisen kuoleman pelon? Entä jos ihminen 
ei kykenekään taiteilijan tavoin ”luomaan” ja 
merkityksellistämään elämäänsä?

Kalvas hehku on paitsi epistemologinen ja 
ontologinen tutkielma todellisuudesta, kau-
nokirjallisuuden mimeettisyydestä ja elämän 
mielekkyydestä myös yhtä lailla areena kirjalli-
suustieteen ja uskonnon parodialle sekä raken-
teelliselle ja kielelliselle leikittelylle. Romaanin 
viehätys piilee juuri Nabokovin kyvyssä yhdistää 
syvyys ja pinnallisuus, traagisuus ja koomisuus, 
mielikuvitus ja tosi.

Jos Nabokovin mukaan subjektiivinen to-
dellisuusharha on kaikessa monitasoisuudessaan, 
taiteellisuudessaan ja loogisessa virheettömyy-
dessään kauneinta, mitä ihminen pystyy saavut-
tamaan, on Kalvas hehku tämän nimenomaisen 
petoksellisuuden nero ja mykistävä klassikko.

myös epäilys siitä, onko edes fi ktion maailmas-
sa olemassa Zembla-nimistä valtiota, vai onko 
sekin vain paranoidista kuvitelmaa?

Skitsofreeniset identiteetit, kompleksiset ta-
rinalinjat ja epäluotettava kerronta avoimine ris-
tiriitoineen tekevät romaanista monitulkintaisen. 
Nabokov pakottaa lukijan mukaan merkityksen 
tuottoon, fi ktion maailman rakentamiseen. Juuri 
tulkinnanvaraisuudessa ja lukijan osallistamises-
sa piileekin romaanin sanoma.

Kuten Nabokovin romaani myös todelli-
suus on aina subjektiivista, jakamatonta – ja 
siksi epätodellista. Samalla tavoin kuin romaanin 
kertoja, tärähtänyt kirjallisuudentutkija Charles 
Kinbote sepittää murhatun runoilijan, John 
Francis Shaden elämää ja tuotantoa,  myös ihmi-
nen kerronnallistaa ja kiillottaa oman elämänsä 
kertomusta. Ihmiselämä on kuin mielipuolisen 
Kinboten rustaama ”kriittinen editio”, kultaisiin 
kehyksiin upotettu tärähtänyt valokuva, josta 
katsoja tulkitsee kasvonpiirteet haluamikseen.

Nabokovin teos käsittelee juuri ”toden” 
kaunokirjallista luonnetta: jokainen ihminen 
fi ltteröi ja muodostaa maailmasta oman, unii-
kin ja itselle parhaiten sopivan todellisuutensa. 
Maailmoja tai maailmankuvia on yhtä monta 
kuin on ihmisiäkin. Tämä tekee Nabokovin 
romaanista ja sen ihmiskuvasta tulkinnallisesti 
ambivalentin. Toisaalta jokainen ihminen on 
uniikki suuri kertomus ja jokainen elonhetki 

Elämän mielekkyys 
ja muita parodioita
Matias Koriseva

Skitsofreeniset identiteetit, kompleksiset tarinalinjat 
ja epäluotettava kerronta avoimine ristiriitoineen 

tekevät romaanista monitulkintaisen.

Vladimir Nabokov: Kalvas hehku 
(Pale Fire, suom. Kristiina Drews)
Gummerus 2014

KRITIIKIT



28 29KÄKRIÄINEN 1/2015 KÄKRIÄINEN 1/2015

Ei pää-, mutta keskushenkilö on 81-vuotias 
kirjallisuudenprofessori emerita Irma. Mervi 
Kantokorpi näkee Irman ”sankarina, erinomai-
sesti nähtynä talonpoikaisesta suvusta nousseena 
matriarkkana” (HS 14.8.2014). Tulkitsen Irman 
ennemmin pehmennetyksi naismuunnelmaksi 
peri seppälämäisestä hahmosta, eksistentiaalisiin 
ahdistustiloihin vajoavasta ihmisenlopusta. 

Irma on jättänyt jälkeensä rakkaudettoman 
avioliiton, kaksi lasta lapsenlapsineen sekä kes-
kinkertaisen kirjallisuudentutkijan uran. Irman 
elämäkerrallisista tutkimuksista jätti aika kun 
tekijä tapettiin: ”Murhaaja oli Roland Barthes, 
tekijänimiä tulvivassa esseessä.” 

Eläköidyttyään Irma yrittää hahmotel-
la itsestään omaelämäkertaa, mutta projekti 
osoittautuu ylitsepääsemättömäksi. Ilmenee, 
että tarinan luominen ihmisestä vaatii aina sekä 
pelkistämistä että aukkojen täyttämistä, mieli-
valtaisella tavalla – helpompaa tehdä kuolleelle 
kuin itselle.

Irman jälkeläisistä on nostettava esiin Aapo-
poika, oikea pilakuva niin sanotun y-sukupolven 
edustajasta. Luuseriutta ja ”normaalijakaumalla 
määriteltävyyttä” Aapo juoksee karkuun shoppai-
lemalla identiteettejä, elämäntapoja ja elämyksiä.

”Poika oli tyytyväinen, ehkä jopa onnelli-
nen. Sitä ei voinut tietää, koska Aapon suku-
polvessa, päivitysten, twiittien ja hashtagien 
maailmassa, kuului olla onnellinen, oli pakko, 
vaihtoehtona oli täydellinen syrjäytyminen, ni-
mettömyys ja tuho.”

Aapo on myös varoittava esimerkki siitä, 
mihin uusi ”ei tekijää, vain tekstiä tekstin päällä” 
-paradigma johtaa, kun se saa kaverikseen ensin 
lahjattomuuden ja laiskuuden, sitten verkon 
mahdollisuudet. Äitinsä kiusaksi Aapo suoltaa 
maaniseen tahtiin mitä köykäisimpiä romaanin 
rankoja ja idealuonnoksia, itseään tai lukijaa 
haastamatta. Kertojaääni kehii taustalle pitkät 

ei-listat asioista, joita Aapo ei kirjoittamisessa 
ja kirjallisuudessa ymmärrä.

Kustannussopimusta tai Kirjailijaliiton jä-
senyyttä ei Aapolle heru. Menekki sisällöille 
osoittautuu kuitenkin verkossa kovaksi, siispä 
Aapo alkaa tehtailla tilaustyönä ”sijaiselämyksiä, 
sijaiskertojia ja esieläjiä, kuvitteellisia identi-
teettejä”. Selityksessä tirskahtaa pisara tarinan 
ydinmehua – sitä samaa, jossa uiskentelee myös 
Irma vanhoilla päivillään: ”Ihmiset halusivat 
muuttaa elämänsä, korjata sitä jälkikäteen, luoda 
itselleen uusia minäkertomuksia.” Irma ei siihen 
kykene, joten Aapo-poika tekee sen (epämää-
räisessä futuurissa) Irman puolesta.

Nähdäkseni äidissä ja pojassa henkilöityvät 
ja asettuvat vastatusten uusi ja vanha paradigma, 
ongelmineen. Tosin, asetelman voi ymmärtää 
näinkin: joka ei osaa luoda ihmisten välisiä yh-
teyksiä elävässä elämässä, ei osaa sitä myöskään 
tutkijan kammiossa, saati verkossa.

Kirjan parasta antia ovat pitkävirkkeiset, pil-
kulla rytmitetyt ja sulkuhuomautuksin maustetut 
esseevyörytykset. Puheet Seppälän ilmaisun 
”niukkuudesta” voimme unohtaa. 

Moni muu, muun muassa Pietari Akujärvi 
Itä-Suomen Ylioppilaslehdessä (18.12.2014) on 
lukenut esseevyörytykset Irman ajatuksina. Minä 
luin ne tapahtumien ulkopuolisen kertojaäänen 
yleisenä maalailuna romaanin ajasta ja paikasta, 
mutta väliäkö hällä. Seppälän uudemmissa ro-
maaneissa tyypillisestikään olennaisinta ei ole, 
kuka tarkalleen ottaen sanoo mitäkin, vaan se, 

mistä puhutaan ja miten. 
Nyt puhutaan kulttuurimme ikiteinifi ksaa-

tiosta, vanhuus- ja vanhusfobiasta, regressiosta 
sekä digi-idealismin harhoista, verkon rahvaan-
vallasta ja kaikkivoipaisuusilluusioista – tylysti 
ja tyhjentävästi. Riveillä tuoksuu elitismi ja ke-
hityspessimismi, mikä on hyvinkin raikasta ja 
tervetullutta. Näen tässä kärkkään hyökkäyksen 
säyseänlaiskaa ”et sä voi sitä ylenkatsoa jos se 
tekee sillä rahaa tai tykkää siitä” -tyyppistä mark-
kinarelativismia vastaan. Ennen kaikkea teos 
muistuttaa digihurmioitunutta, miten vähän 
mikään on loppuen lopuksi muuttunut:

”Sirkushuvit oli virtualisoitu, peukalon 
kääntämistä myöten, jolloin oklokratialla to-
sin tarkoitettiin ainoastaan henkistä ilmapiiriä, 
sen dominanssia; olipa kyseessä mikä tahansa 
yhteiskuntajärjestys, despotia, demokratia tai 
monarkia, todellista valtaa piti raha. [...] Kansa 
pysyi ennallaan: närkästyi yhdentekevistä asioista 
ja hyväksyi asiat, joita ei olisi pitänyt sietää, se 
siivilöi hyttysen, nielaisi kamelin.”

Tekisi mieli arvuutella, mikä nykykonteks-
tissa on hyttynen, mikä kameli (akselilla pyö-
räteline koruliikkeen ikkunaan – TTIP), mutta 
romaani romaanina, eihän Seppälä ole mikään 
profeetta, vaan tarkkanäköinen sanataiteilija. 

Mikä tärkeintä, Matka aurinkoon osoittaa, 
että romaanilla on yhä asemansa omalakisena 
taiteenlajinaan, esteettisen ja älykkään kapi-
nan keinona, ei vain sisältöjen tuottamisena 
asiakkaille.

Digivallan lumous
Jasper Kaarna

M istä kirja kertoo? Jos kysymykseen on 
yleensäkin vaikea vastata, Juha Seppälän 

myöhäisempien romaanien kanssa se on yleen-
sä painajaismaista. Matka aurinkoon (2014) on 
Paholaisen haarukan (2008) ja Mr Smithin (2012) 
tavoin laaja sanataiteellinen sfääri, jossa katti-
lallinen teemoja poreilee ja muhii.

Kaikki puolisenkymmentä henkilöhahmoa 
ovat melko litteitä, eikä kertoja silittele heitä sen 
enempää kuin lukijaakaan. ”Juoni” on lähinnä 
aukkoinen kuvaus siitä, miten hahmot kukin 
tolallaan ajautuvat umpikujiinsa, melko tasa-
puolisen avuttomina – yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta. Nämä eivät ole moitteita.

Matka aurinkoon osoittaa, että romaanilla on 
yhä asemansa omalakisena taiteenlajinaan, 
esteettisen ja älykkään kapinan keinona, ei 

vain sisältöjen tuottamisena asiakkaille.

Juha Seppälä: 
Matka aurinkoon
WSOY 2014
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P imeys julkaisi uuden levyn Aika tihentyy. 
Musiikki on menevää, miellyttävää, läm-

mittävää ja oikealla tavalla ki vuliasta. Bändin 
ensimmäisen levyn hidas ja kaunis rauha ja tuska 
ovat edelleen olemassa, mutta kaikki kulkee 
nopeammin – aika tihent yy. Erot Pimeyden 
ensimmäisen ja toisen levyn välillä ovat sillä 
tavalla pieniä, että ne välillä sekoittuvat mielessä. 
Toisen levyn linkit suomirockin traditioon ovat 
ensimmäistä selkeämpiä. Aika tihentyy -albumin 
parissa voi hetkellisesti luulla kuuntelevansa 
Olavi Uusivirtaa. Se ei kuitenkaan haittaa. Itse 
asiassa edes maailman tavallisin naiseksi nimetty 
kappale Meeri ja nuoruusmuistoissa vellominen 
eivät haittaa. Tämä levy voi muistuttaa liki mistä 
vain, sillä se on suomirokkia, eikä sen kuuluisi 
genrestään irti repeytyäkään.

Pimeyden uusien kappaleiden kanssa voi 
olla enemmän elossa kuin aikaisemmin. Heti 
levyn toinen kappale on vauhdissa ja vaatii: 
”antakaa hetki vielä!” Kappaleissa alkaa olla 
kiire, sillä siinä missä yhtyeen edellinen levy sai 
nimekseen Muut ovat jo menneet, tässä pitäisi pysyä 
niiden muiden perässä. Aika alkaa pohdituttaa. 
Monet kappaleista kallistuvat nostalgisoimisen 
puolelle. Ajallisia vierailuja tehdään kauas ja 
muistetaan todeta, että lapsuus oli vasta äsken. 
Hetki on silti koko ajan läsnä. Aikaa tarvittaisiin 
muuttuvan tai muuttumattoman minuuden mää-
rittelemiseen ja rakentamiseen. Elämässä joutuu 
juoksemaan valtavalla vauhdilla tulevaisuushah-
motelmien perässä ja menneisyyttä pakoon. 
Hetki vielä -kappaleen myötä voi punnita, onko 
pelottavampaa sulkea vai avata ovia.

Pimeyden musiikki tuntuu myös ottavan 
kantaa erilaisten päätösten hyvyyteen ja huo-
nouteen. Nostokurjet-kappale on tarina elä-
mästä parisuhteen ylimääräisenä osapuolena. 
Rakastamisen kipu on koko ajan kuulunut 
Pimeyden musiikkiin. Näkökulma ei kuitenkaan 
aina ole yksioikoinen. Kyse on rakkauden ni-
missä tehdyistä moraalittomuuksista ja moraalin 
säilyttämisen vuoksi lausutuista epärehellisen 
rakkauden lupauksista. Muistuu mieleen, ettei 
rakkaus ole sen helpompaa kuin elämä muuten-
kaan. Siinä on lohtua lupauksensa rikkoneille. 

Pimeyden äänet sulavat ympäristöön ääret-
tömän helposti, mutta kun vain muistaa kuun-
nella, se on enemmän kuin hyvää musiikkia. 
Levyn esittämiä ajatuksia voi kuvata fi ksuiksi ja 
tekijät ovat miettineet sopivasti jokaista asiaa. 
Siten he välittävät maailmaansa, jossa saa olla 
surullinen, mutta pitää olla elossa.

Kunhan on elossa
Petra Vainio

Pimeys: Aika tihentyy (CD)
Columbia 2015

 Lumen tuoksu, kesän tulo
 suru, ilo, alakulo
 kaikki kurja, kaikki hyvä
 uusi aika lähestyvä
 silloin ota vastaan lumous
 tee vallankumous

  
  Kerkko Koskinen Kollektiivi: 
  Ole tyytyväinen nuorena
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kuva: ville juurikkala

Romaani kuin 
hienoimmat 

mykkä elokuvat. 
– etelä-suomen sanomat

Horisontissa yönmustaa huumoria!   
Lue tarina kapteeni Huurnasta, 

joka onnistuu upottamaan laivan 
 toisensa perään.


