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P yydykset ovat taitavia naamioitumaan. Ne 
poseeraavat jopa ikiaikaisina totuuksina, joi-

ta näyttäisi olevan mahdotonta siirtää tai purkaa. 
Johanna ”Tuksu” Tukiainen ei pääse ulos 

median hänelle luomasta ansasta, joka tekee 
hänestä koko kansan naurun ja vihan kohteen. 
Naturalistisen kirjallisuuden naispäähahmot 
olivat tuomitut deterministiseen kohtaloonsa 
tuhoutua, siis kuolla, langeta tai sairastua tautiin, 
johon liittyi pahoja paiseita ja muita märkiviä 
iho-oireita. 

Ajattelumallin ansan uhatessa ihmisen 
reaktio on primitiivinen: juostako karkuun, 
heittäytyä leikkimään kuollutta, vai antautua 
haavoittumiseen, jopa amputaatioon? Tässä 
amputaatiossa ikävää ei ole kipu (sitä ei edes 
huomaa), vaan henkinen raajarikko, ajatusten 
rajoittuneisuus. Vastavirtaan uimiseen tarvitaan 
mahdollisimman monta vahvaa raajaa. 

Kulttuuri, kirjallisuus, media sekä niistä 
käytävät keskustelut vilisevät erilaisia fakkiin-
tuneisuuksia, joita tässä numerossa tehdään 
näkyviksi. Jasper Kaarna huomaa esseessään, 
että ansoja voi olla viritetty myös konventioiden 
ravisteilijoiden teksteihin. Anniliina Lassila 
haastatteli kirjailija Pajtim Statovcia, jolle me-
dia on antanut roolin, johon hän ei edes halua 
mahtua. Ville Hämäläinen puolestaan tuo esille 
ihmisen oman mielen ansoja luovat äänet. 

Vuoden 2017 Käkriäinen koettelee rajojaan 
ja kysyy, onko sellaisia.

Päätoimittajadebytanttinne

Mikä yhdistää Teuvo Pakkalan 
Elsaa, Johanna Tukiaista ja 
Pajtim Statovcia?

PÄÄKIRJOITUS
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P ajtim Statovcin ensimmäinen romaa-
ni Kissani Jugoslavia ilmestyi vuonna 
2014 ja sai ansaitusti osakseen kehuja 
ja keskustelua. Varsin nopealla tahdilla, 

kaksi vuotta myöhemmin, ilmestyi Statovcin 
toinen romaani Tiranan sydän. Statovci kir-
joitti teoksia samanaikaisesti, vaikkakin erilli-
sinä teoksina, ja ne käsittelevät paljon samoja 
teemoja. Materiaalia molemmissa romaaneissa 
on kosolti, eikä lukijaa päästetä helpolla. Onkin 

hyvä, että samojen kipeiden teemojen käsittely 
on jaettu kahteen romaaniin.

Tiranan sydän on edeltäjäänsä koherentimpi. 
Teoksesta huomaa, kuinka nopeasti kirjailija 
on ehtinyt kasvaa työssään. Samat teemat ja 
yleisinhimilliset kysymykset toistuvat molem-
missa romaaneissa, Tiranan sydämessä hieman 
suoraviivaisemmin ja entistäkin ajankohtaisem-
min. Kertojaääniä on jälleen kaksi. Kerronta 
hyppelee sekä ajassa että paikassa valottaen 

Pajtim Statovcin teoksia luetaan 
usein hänen henkilöhistoriansa 
kautta. Miten kirjailija itse 
suhtautuu teostensa perusteella 
tehtyihin oletuksiin?

TEKSTI JA KUVA: ANNILIINA LASSILA

”Se albaani-
    kirjailija”

HENKILÖKUVA
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Statovci on siis maahanmuuttaja, jos 
niin voi nimittää henkilöä, joka on synty-
nyt Kosovossa albaaniperheeseen, muuttanut 
Suomeen kaksivuotiaana ja elänyt täällä käytän-
nössä koko muistamansa ajan. Hänen taustansa 
vuoksi yleisö kuitenkin asettaa hänet, kuten 
muutkin ulkomaalaistaustaiset taiteilijat, pu-
humaan muiden kulttuurien puolesta. Rooli 
ei ole sama kuin suomalaisella kirjailijalla, joka 
kirjoittaa muista kulttuureista ja maahanmuu-
tosta. Statovci on yleisön silmissä pätevämpi 
tähän työhön, vaikkei itse tällaista roolia tahtoisi. 

.”Nykyään minua painaa pieni pelko siitä, että 
kirjoittaessani keksimistäni ihmisistä kirjoitan 
kaikista ihmisistä.”

Statovci itse yrittää olla määrittelemättä 
itseään suhteessa syntymäpaikkaansa tai mi-
hinkään kulttuuriin, jossa on kasvanut. Sen 
sijaan media tuntuu tekevän sitä jatkuvasti. 
Kirjailijoita, jotka kirjoittavat vähemmistöön 
kuuluvista ihmisistä, ei usein nähdä luovina yk-
silöinä, vaan kulttuuriperimänsä tai vähemmis-
tötaustansa edustajina. Onhan se paikoitellen 
tottakin – heidän luomansa fi ktiiviset tarinat 
eivät suinkaan aina ole yksinomaan fi ktiivi-
siä, vaan toisinaan myös aitoja ääniä vaietusta 
maailmasta. Aina kuitenkaan näin ei ole, eikä 
vähemmistöön kuuluvaan kirjailijaan voi koh-
distaa kantaaottavuuden oletusta.

Fiktiivinen romaani on aina fi ktiota, eikä 
romaanista voi tyhjentävästi lukea totuutta siitä, 
millainen on siirtolaisen mieli tai millaista on 
vaikkapa arki Intiassa. Tällainen olettava ajattelu 
riisuu kirjailijan vallasta. Vallasta kuvitella, luo-
da yksilöllisiä maailmoja ja henkilöhahmoja ja 

vallasta puhua näiden hahmojen suilla. Statovci 
muistuttaa, että kirjailijalla tulee olla mahdolli-
suus ja oikeus luoda ja kuvitella vapaasti, esit-
tää yksilöllisiä hahmoja ja maailmoja ilman 
pelkoa siitä, että tulisi fi ktion vuoksi politisoi-
duksi. Maahanmuuttajataustaiselta kirjailijalta 
oletetaan aivan liian helposti, että hän tuntee 
monenlaiset kulttuurit, ja osaa kertoa totuuden-
mukaisesti niihin liittyvistä yhteentörmäyksistä 
ja kokemuksista. Fiktiiviset hahmot eivät enää 
edusta vain itseään, vaan kokonaisia kulttuureita, 
kansoja ja vähemmistöryhmiä.

Yhteiskunnallinen keskustelu 
kaunokirjallisuudesta käsin
Tiranan sydämessä Statovci havainnollistaa mo-
nenlaisia etnisiä ennakkoluuloja. Päähenkilöt 
Agim ja Bujar häpeävät taustaansa ja pakenevat 
Kosovosta. New Yorkissa mustaa väestöä eriar-
voistetaan ja kohdellaan ala-arvoisesti. Suomessa 
kaikki vaikuttaa olevan hyvin, mutta heidät 
nähdään kylmäkiskoisina, hiljaisina ja rasistisina. 
Teos pohtii ihmisen muotoutumista monien eri 
määritteiden kautta, sekä yleistä lokeroinnin tar-
vetta. Statovci ajatteleekin ihmisten erottelun eri 
kategorioihin olevan laiska ja yksinkertaistava 
tapa hahmottaa maailmaa. Maailman jakami-
nen osiksi ei kannusta ketään haastamaan eri-
laisia yhteiskunnallisia tai sosiaalisia rakenteita 
ja näkemään niiden ylitse.

”Ihminen on jollakin tavalla aina mieli-
kuviensa ja ennakkokäsitystensä vanki. Jos 
jokainen pyrkisi paikantamaan itsessään ne 
ajattelu- ja toimintatavat, joita ihmisiä jakava 
mieli ohjaa, sillä olisi varmasti iso yhteiskun-
nallinen merkitys, julkista puhetta ja kirjoitusta 
uudistava vaikutus.”

Tiranan sydän kertoo sekä Balkanin 
alueen lähihistoriasta että hyvinkin ajankoh-
taisista aiheista – pakolaisuudesta, kulttuurien 

yhteentörmäyksistä, seksuaalisuudesta, suku-
puolen määrittelystä ja näihin kaikkiin koh-
distuvista erilaisista ennakkoluuloista. Statovci 
haluaa kuitenkin pitää roolinsa kirjailijana sel-
keänä. Häntä turhauttaa, miten medioissa ny-
kypäivänä pyydetään kirjailijoilta kommentteja 
ajankohtaisiin aiheisiin. Statovci kokee kirjaili-
joiden antavan jo osansa julkiseen keskusteluun 
kirjoillaan. Usein se tapahtuu vähän jälkijunassa, 
koska kirjan kirjoittaminen on pitkäkestoinen 
prosessi. Kirjailijat kirjoittavat fi ktiivisiä tarinoi-
ta, jotka sijoittuvat menneeseen, nykyhetkeen 
tai tulevaan. He kirjoittavat eri kohderyhmille 
ja eri kirjallisuudenlajeja hyödyntäen, ja näissä 
tarinoissa on aina jokin aikaamme leikkaava 
terä. Kirjailijat antavat kommenttinsa ajan-
kohtaisiin aiheisiin juuri kirjojensa kautta. 
Kaunokirjallisuus tarjoaakin asioihin usein 
monenlaisia, uusia näkökulmia.

”Katson, että kirjoittamalla kirjoja, näke-
mällä sen vaivan, että kirjoittaa vuositolkulla 
teostaan, osallistuu riittävästi julkiseen keskus-
teluun, enkä siksi voi sanoa pitäväni arvossa 
esimerkiksi sitä, miten mediassa yritetään yhä 
enemmän etualaistaa ihmisiä kirjojen takana. 
Tekemällä teoksen kirjoittajan yksityiselämän 
käänteistä merkityksellisemmän julkinen kes-
kustelu vie itse kirjallisuudelta ja sanataiteelta 
jalansijaa, kunnioitusta, arvokkuutta ja ennen 
kaikkea vaikutusvaltaa.” 

”Nykyään minua painaa pieni pelko siitä, että kirjoittaessani 

keksimistäni ihmisistä kirjoitan kaikista ihmisistä.”

Balkanin maiden lähihistoriaa, nykymaailman 
globaaliutta, kansojen eriarvoisuutta sekä eri-
laisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja.

Romaanin hahmot taistelevat monenlais-
ten loukkojen kanssa. Tarinan kertoja vaihtaa 
identiteettiään jatkuvasti vastaanottajasta riip-
puen. Kertoja ajautuu valehtelun kierteeseen 
tiedostaessaan, millaisen tarinan vastaanottaja 
haluaisi kuulla, millainen tausta tekisi hänestä 
ihmisenä kiinnostavamman ja haluttavamman. 
Hän haluaa tulla nähdyksi, mutta ruokkii sitä 
tarvetta elämällä keksimiensä hahmojen kautta. 
Hän ei koe olevansa mitään yksin.

Kirjailija, ei vähemmistön 
edustaja
Pajtim Statovci tietää, millaista on olla ympä-
ristön odotusten vankina – jo vierasperäinen 
nimi määrittää hänen ympärillään käytävää 
keskustelua.

 ”Minulta on julkisuudessa kysytty koti-
maastani, albanialaisuudesta, suomalaisuudesta, 
siirtolaisuudesta, kokemistani ’kulttuurisista 
yhteentörmäyksistä’, ikään kuin nämä kysy-
mykset olisivat olleet minulle taustani takia 
henkilökohtaisia, ikään kuin ’törmäyksiä’ olisi 
epäilyksettä ollut, ikään kuin henkilöhistorial-
lisen taustani vuoksi tuntisin aiheet läpikotaisin, 
ikään kuin minulla olisi kulttuurisen perimäni 
myötä aivan erityinen oikeus puhua kulttuuris-
ta, erityisesti vähemmistöistä ja yhteiskunnan 
altavastaajista yleisemmällä tasolla. Ikään kuin 
minulla olisi velvollisuus ottaa kantaa, koska 
kuulunhan ’meidän’ lisäksemme myös ’niihin’.”

Tiranan sydän voitti vuoden 2016 Toisinkoisen. 
Finaaliin ylsivät lisäksi Susinukke Kosolan 
runoteos Avaruuskissojen leikkikalu sekä Lena 
Frölander-Ulfin kuvakirja Minä, Muru ja metsä.

Toisinkoinen on kotimaisen kirjallisuuden 
ainejärjestön palkinto, joka myönnetään 
vuosittain ansioituneelle ”toisinkoiselle” eli 
kirjailijan toiselle teokselle.

HENKILÖKUVA HENKILÖKUVA
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E n edes käytä aikaa kuvatakseni niitä ta-
vanomaisimpia. Tietokoneen asettelua 
pöydällä siten, että se ja pöydän reuna 

ovat tismalleen samassa linjassa. Pakonomais-
ta rakkautta numeroihin, kuten tasalukuihin 
juttujen merkkimäärissä.

Näitähän on meillä kaikilla. Minä puhun 
neurooseista, joista ei pääse eroon omin voimin 
eikä saamatta tilalle jotakin uutta pakonomaista 
vimmaa.

Moni alkaa aivan yksinkertaisesti käytännön 
syistä. Kerran kuukauden loppupuolella otin 
Kaisa-talossa pahaa aavistamatta lokeron yläpääs-
tä lokerikkoa. Kun pois lähtiessä avasin lokeroa, 
putosi kahden euro panttikolikko iloisesti kilah-
dellen alempaan lokeroon. Kun harmistuneena 
katselin kahden euron kolikkoani jonkun toisen 
tavaroiden seassa, päätin etten enää käyttäisi kuin 
alarivin lokeroita. Niissä tätä kiusallista ongelmaa 
ei ole. Seuraavalla kerralla otin alarivistä lokeron 
15. Olen nyt puolentoista vuoden ajan joka kerta 
Kaisa-talolle tullessani rientänyt lokerikolle ja 
aina onnistunut löytämään alarivin lokeron 15 
edelleen vapaana. En uskalla kuvitella päivää, 
jolloin tulisin Kaisa-taloon ja näkisin jonkun 
muun tavarat minun lokerossani.

Neuroosien
nautinto

Kun olin Punavuoressa töissä, vaihdoin 
usein lähijunasta ratikkaan. Parina päivänä hyp-
päsin takaovesta sisään ja jäin perälle nojaamaan 
kaiteisiin. Kun olin toistanut tätä pari viikkoa, 
en mennyt takaosaan vain töihin mennessä, vaan 
aina ratikalla matkustaessani. Tunsin ärtymystä, 
jos takaosassa seisoi jo ihmisiä. Silloin änkesin 
ikään kuin toiseen riviin, kuitenkin mahdolli-
simman lähelle takaikkunaa. Vaivaannuttavaa 
vain on se, kun toisinaan matkustaa jonkun 
muun kanssa ja yrittää määrätietoisesti kävellä 
kohti perää toisen jarrutellessa ja hämmästelles-
sä, että onhan tässä keskelläkin tilaa. On siinä 
tilaa ja seiso sinä siinä mutta minä menen nyt. 

Jos valinta on tehtävä, olen mieluummin 
yksin neuroosieni kanssa kuin kärsin ystävien 
seurassa.

Osaan ei liity minkäänlaista käytän nöl-
lisyyttä, asia on miltei päinvastoin. Ehkä 
tuntuvimmillaan neuroottisuus on haitannut 
elämääni siten, että en enää pysty syömään 
kauppojen paistopisteiden fetajuustokolmioi-
ta. Erään kerran sellaista syödessäni satuin 
nimittäin näkemään niin värikkäästi pukeu-
tuneen tytön, että minulta meni ruokahalu. 
Tytöllä oli pinkki-kelta-raitaiset rastat, päällään 

pohjaväritykseltään yhtä kirkuvan keltaiset hou-
sut ja yläosa, jonka yksityiskohdissa ja muissa 
asusteissa vaelteli kieltämättä koko sateenkaaren 
värikirjo.

Minulla oli kiire. Tungin fetajuustokol-
miota suuhuni, vaikka tunsin ruokahalun 
kadonneen. Tyttö pysyi näkökentässäni joka 
haukkauksella. Tunsin fetajuustokolmion ikä-
vän, paistopistetuotteelle ominaisen imelän 
maun, jonka tavallaan hyväksyy mutta joka 
kuitenkin pohjimmiltaan ällöttää. Nykyään en 
voi syödä fetajuustokolmioita näkemättä sielu-
ni silmin tuota liian värikkäästi pukeutunutta 
tyttöä. Ja aina kun törmään häneen yliopistolla, 
maistan sen imelän maun.

Yritin kertoa tästä joskus muutamallekin 
kaverilleni. Sainko osakseni ymmärrystä ja sää-
liä? En. Kertomaani tarinaa sanottiin kamalaksi, 
minua ylimieliseksi ja ties miksi. Haluan kuiten-
kin muistuttaa, että se olen minä, joka ei enää 
pysty syömään fetajuustokolmioita.

Niin, juuri tällaista on elämäni.
Usein neuroosini liittyvät siihen, että olen 

lukenut tai kuullut jotakin ja tuo tieto on jäänyt 
askarruttamaan mieltäni. Kerran luin vain otsi-
kon, että tietokoneen pitäminen sylissä vähentää 
hedelmällisyyttä. En lukenut juttua otsikkoa 
pidemmälle, koska jo yksin se sai minut ahdis-
tumaan. En siten tiedä, paljonko tietokonetta 
täytyy sylissä pitää, jotta sillä on vaikutusta tai 
edes sitä, onko riski todennäköisempi naisilla 

vai miehillä. En ole muutenkaan ollut lisään-
tymisestä erityisen huolissani. Uutisen – tai 
tarkemmin sanottuna otsikon – luettuani en 
enää muuta ajattelekaan, kun nostan läppärin 
syliin. Olen asian suhteen neuroottinen kuin 
Eric Packer epäsymmetrisen eturauhasensa 
kanssa.

Tällaiset tietämisen neuroosit eivät kuiten-
kaan ohjaa käyttäytymistäni sellaiseen suuntaan, 
että lopettaisin ahdistusta aiheuttavan toimin-
nan. Sillä ahdistuksessa on aina ripaus nautin-
toa. Jos näin ei olisi, ahdistuneet hakeutuisivat 
hoitoon.

En halua neurooseistani eroon. Pidän siitä, 
miten ne syntyvät ja haihtuvat, vaihtavat muo-
toa ja asettuvat vaativuusjärjestykseen. Joku 
tarkkailee pihapiirin lintuja, minä ilahdun, kun 
neuleen hihojen asettumisella paidan hihojen 
päälle ei enää olekaan väliä, vaan huomaan neu-
roosi-intoni suuntautuvan muualle.

Jos sitten neuroottisuuteni haittaa sosiaalis-
ta elämääni ja tuottaa ahdistusta, miksi sitten 
niin rakastan niitä? Ehkä siksi, että ne ovat niin 
omiani, ettei kukaan voi viedä niitä minulta 
(tähänhän kaikenlainen hoito sitä paitsi pyrkii). 
Vaikka kohteet vaihtelevat, ne tulevat aina tu-
tuiksi, suorastaan rakkaiksi. Maailmassa, jossa 
jokaiseen asiaan pitää olla mielipide, jokainen 
on vaatimassa jotain tekemistä tai jonkinlaise-
na olemista, neurooseilleen saa vain heittäytyä. 
Niiden käskytettäväksi, niiden vietäväksi.

TEKSTI: VILLE HÄMÄLÄINEN
KUVITUS: KALLE KEINONEN

KOKEMUS

En halua neurooseistani eroon. Pidän siitä, 
miten ne syntyvät ja haihtuvat, vaihtavat 

muotoa ja asettuvat vaativuusjärjestykseen. 

KOKEMUS
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M inusta on jo jonkin aikaa tuntunut, 
että kaikki tähdellinen kulttuurikes-
kustelu käydään sähköposteissa ja sul-

jetuissa tiloissa. Jos viraalimediassa jokunen 
kissankarva joskus vilahtaa pöydänreunan yli, 
kaikkialla vedetään henkeä, ollaan melkein sa-
nomassa jotain, vilkuillaan ympärille ja mykkinä 
todetaan, että äh, antaa olla.

Pidän paikkansapitävänä hokemaa, että 
Suomi on yhden totuuden maa, josta puuttuu 

Lukekaa
varauksella

debattikulttuuri. Käytännössä aina kun näen-
näistä harmoniaa on pyritty ravistelemaan, olen 
ollut ravistelijan puolella. Syksyllä 2013 olin 
Riitta Kylänpään puolella, talvella 2016 Koko 
Hubaran puolella. Kummassakaan tapauksessa 
en tiennyt asiasisällöstä juuri mitään, mutta 
samaistun refl eksinomaisesti altavastaajaan.

Viime syksyn asiaproosateoksista kaksi oli 
kuin kirjoitettu polemiikinnälkääni tyydyttä-
mään: Markku Eskelisen Raukoilla rajoilla ja 

Jarkko Tontin Viisastuminen sallittu. Lukiessa 
huomasin joutuneeni vastatusten mieltymysteni 
kanssa, sittenkin.

Suomiproosan 
vaihtoehtoiset totuudet
Raukoilla rajoilla käsittelee takakantensa perus-
teella ”kaikkea sitä mitä ei ole koskaan haluttu 
kertoa suomenkielisestä kirjallisuudesta”. Väite 

on melkoinen. Ettäkö kaikkea, ei jotakin tiettyä, 
rajattua, kirjoittajan erityisen hyvin tuntemaa 
osa-aluetta? Etteikö koskaan, missään yhtey-
dessä ole näistä asioista haluttu kertoa? ”Kan-
nattaa muistaa, että myös kirjallisuushistoria on 
proosakirjallisuuden lajityyppi”, Eskelinen linjaa 
esipuheensa lopuksi. Tämä on paitsi lukuohje, 
myös kannanotto itsessään.

Eskelinen haravoi laajaa mutta hajanais-
ta aineistoa mieltymyksiään peittelemättä. 

Rakentuuko kirjallisuushistoriamme 
valheelle ja sensuurille? Ovatko 
vihreät kulttuurityöntekijän vai 
Googlen asialla? Markku Eskelinen 
ja Jarkko Tontti esittävät tärkeitä 
kysymyksiä kyseenalaisin keinoin.

TEKSTI JA KUVAT: JASPER KAARNA

ESSEE ESSEE
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vauhkoontunut älymystö ole vauhkoontunutta 
rahvasta suhteellisuudentajuisempaa. ”Maltti 
ei ole intellektuellien vahvinta osaamisaluet-
ta mitä politiikkaan tulee”, Tontti kirjoittaa. 

”Kompromissi, kuunteleminen ja konsensus ei-
vät kelpaa. Sen sijaan huudetaan kuin Kullervo 
Akseli Gallen-Kallelan maalauksessa, käsi nyrk-
kiin puristettuna ja taivasta kohti ojennettuna.”

Tontti peräänkuuluttaa itsekriittistä valis-
tushumanismia.  Kaikenlaista monimutkaisten 
asioiden tunnepohjaista yksinkertaistamista hän 
vastustaa. Vihaiseen puheeseen hän neuvoo vas-
taamaan rauhallisella puheella. ”Kaiken uskotta-
van kritiikin edellytys on itsekritiikki, pohdinta 
oman ajattelun vajavaisuudesta, omien vaikut-
teiden ja sokeiden pisteiden tunnistaminen.”

Periaatteet ovat niin yleviä, ettei Tontti pysy 
niissä alkuunkaan. Sittenkin hän on täyttänyt 
kokoelmansa somesta tutulla niputtelulla ja 
nimittelyllä. On punavihreää kuplaa, on pro-
pagandaa ja hyödyllisiä idiootteja, kaikkea 
tätä. Jos eivät ”uustaistolaiset kuumapäät” ja  
”1970-luvulta 2000-luvulle aikakoneella saapu-
neet äärivasemmistonuoret”, viimeistään Ville 
Niinistö ja Effi   ry saavat Tontinkin muistutta-
maan nyrkkinsä kohottanutta Kullervoa.

Vetonaulaesseessään ”Vihreät keilaajat” 
Tontti siivoilee ex-puolueensa lastenkamarei-
ta. Peruslähtökohta on riemastuttava, mutta 
toteutus jättää toivomisen varaa. Runsaasta 
sisäpiiritiedostaan huolimatta Tontti ei luo-
ta havaintoonsa ja ilmaisuunsa kuin lyhyesti 
ja hetkittäin. Retorisia aseita hän on pääty-
nyt lainaamaan helpoimmista mahdollisista 
lähteistä: ”Sitä saa mitä tilaa”, Tontti toteaa 
ruodittuaan vihreisiin vahvasti identifi oituvien 
tarvetta laskea leikkiä rahvaan kustannuksella. 

”Punavihreää talouspolitiikkaa” Tontti luonneh-
tii ”housuihin pissaamiseksi pakkasella”, tätä-
kään tarkemmin määrittelemättä. Ilmankos 

sopimattomasta ironisuudesta. Eskelinen puo-
lustautui Proosahistoria-blogissaan (21.12.2016) 
väittämällä, että Mehrin huomiot kumoavat 
toisensa jo lähtökohtaisesti. Minusta yhdis-
telmä on täysin mahdollinen. Tulkinnallisten 
kiinnekohtien hajauttaminen tuntuu nimen-
omaan retoriselta strategialta: mistään ei voi 
ottaa kiinni ottamatta väärästä kohtaa kiinni. 
Ei-halutunlainen luenta johtuu aina väärin va-
litusta lukukehyksestä, ehkä jopa lukutaidotto-
muudesta. Pakkaa sekoittaa se tosiasia, että moni 
merkkiteos, niin tieteissä kuin taiteissakin, on 
operoinut monen lajityypin alueella.

Eskelinen päättää teoksensa sanoihin: 
”Virheitä tunnustan omikseni sitä mukaa kuin 
niitä löydetään.” Sen hän jättää kertomatta, ettei 
metodia tai rajausta koskevaa kritiikkiä laske-
ta. Kirjallisuudentutkimusta demokratisoiva 
suurtyö on sittenkin, kumma kyllä, tekijän niin 
halutessa, kaiken kritiikin yläpuolella.

Vihreää lastenkamaria 
siivoamassa
Nykyhetken vertaaminen 1930-lukuun alkaa 
olla jo mediaklisee. Tämä ei estä Jarkko Tonttia 
käyttämästä analogiaa esseekokoelmassaan Vii-
sastuminen sallittu. Kokoelman kattoteema on 
muutos ajan hengessä. Liberaali ja edistysmyön-
teinen 1990-luku on muuttunut vastakkainaset-
teluiden ja poliittisen kiivailun sävyttämäksi 
2000-luvuksi. Internet on päätynyt palvelemaan 
juuri niitä autoritäärisiä voimia, joita sen reilu 
vuosikymmen sitten uskottiin suitsivan. 

Synkältä näyttää, mutta Tontti laittaa tosi-
asiat perspektiiviin: Ranskan vallankumousta 
seurasi konservatiivinen restauraatio, edistys-
uskoista 60-lukua ahdistava ja ylipolitisoitu-
nut 70-luku. Heilahtelut ovat siis historiasta 
tuttuja, samoin se, ettei tilanteen kiristyessä 

jonka osana on pidettävä myös kansien ulko-
puolella käytävää keskustelua. On selvää, ettei 
Eskelinen pyri kaatamaan nippua teesejä. Hän 
pyrkii muuttamaan tapaa, jolla käsitämme 
kirjallisen perintömme ja keskustelemme siitä. 

Mahdollisen Kirjallisuuden Seuran pod-
castissa Eskelinen sanoo vasta ”lavastaneensa 
rikospaikan”. Nyt kuulemma ”tarvittaisiin 50 
väitöskirjaa”, ”50 mastermindia katsomaan, 
kuka ja ketkä olivat syyllisiä”. Eskelinen väis-
tää todistustaakan, niin arkojen ja vaiettujen 
asioiden äärellä hän on! Tässä vaiheessa hänen 
mielestään ”on ilmiselvää, että joillakin asioilla 
on yhteyksiä”. Jos asia voisi ihan hyvin olla näin, 
miksei se saman tien ole näin, niin, miksipä 
ei? Salaliittoteorioista Eskelinen sanoutuu irti, 
mutta julistaa ”kirjallisuushistoriaamme väären-
tävästä eurokollektiivista”, ”lukutaitovalheesta” 
ja ”virallisesta kirjallisuushistorian valheesta”. 
Sellaistakin ilmausta hän käyttää kuin ”miten 
tää asia oikeesti menee”.

It’s true. Kirjallisuushistoriamme on feik-
ki, total disaster. ”Ääliömäiset virhekäsitykset 
seuraa vuosikymmenestä toiseen, koska kukaan 
ei viitti tehdä duuniaan kunnolla”, Eskelinen 
manaa podcastin alussa. 

Kuitenkin kuulostaa, että Eskelinen viihtyy 
toisinajattelijan roolissaan. Monologinsa lomas-
sa hän napsauttelee sormiaan, makostelee nimiä 
ja sanoja suussaan, leikittelee äänenpainoilla. 
Yleisöstä kuuluu naurunmylväisyjä. Tappiin 
asti viritetty itsetehosteisuus on ironista, läppää, 
sen on pakko olla. 

Muttei sitten kuitenkaan?
Samaan hämmennykseen ajaa itse kirja. Se 

on merkillinen sekoitus tieteellisen tutkimuksen 
viittaustekniikkaa, subjektiivisen esseen vapauk-
sia ja pamfl etin retorisia keinoja. Marissa Mehr 
moitti Turun Sanomissa (11.12.2016) Eskelistä 
uuvuttavasta paatoksesta ja lajiodotuksiin 

Johtopäätökset (jos tällaista sanaa voidaan 
edes käyttää) ovat tunteisiin vetoavia. Vaikka 
tilastojen valossa olemme lukukansaa, lukemi-
semme on passiivista ja kompromissihakuista, 
ulkoaopetteluun ja toistamiseen perustuvaa, 
ei problematisoivaa tai haastavaa, viimeisenä 
leikittelevää. Viriilin ilmaisun vaientamiseen ja 
lukutaidon välineellistämiseen ovat olleet syylli-
siä milloin papit ja kirkko, milloin nationalistit 

ja taistolaiset. Myös kovasti arvostettu Tuomas 
Anhava onnistui, suhteettomaan valta-asemaan 
päästyään, typistämään jälkijättöisen muka-mo-
dernismimme ahtaaksi tyyliopiksi, joka sekin 
kustomoitiin viime kädessä kansallisiin tarpei-
siin. Pienen ja syrjäisen kielialueemme kirjal-
lista perintöä on väärennetty ja väkisintulkittu 
muistuttamaan kirjallisten keskusten vastaavia 
sen sijaan, että sen ominaislaatu olisi pyritty 
tunnistamaan ja tutkimaan.

Tällaisia Eskelisen väitteet ovat. Ensin ne 
kuulostavat hämmentävän järkeenkäyviltä. 
Sitten iskee epäily. Onko todella näin? Ja jos 
on – varmasti jossain määrin myös on – ovatko 
mittasuhteet ja asioiden väliset kytkökset lain-
kaan sellaisia kuin Eskelinen esittää?

”Teoksen retoriikan ja argumentaation välillä 
on oleellisia yhteyksiä, joita on syytä opetella lu-
kemaan yhtä tarkasti kuin mitä tahansa kauno-
kirjallista teosta”, Hannu Poutiainen summaa 
Savon Sanomissa (7.11.2016). Raukoilla rajoilla 
ei ole tutkimus, pikemminkin kokonaisteos, 

It’s true. 

Kirjallisuushistoriamme 

on feikki, total disaster.
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Kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset 
päätyi (6.10.2016) esittelemään Tontin teesejä. 
Matka kaunokirjallisesta esseestä päivänpoliit-
tiseen kiistelyyn on yllättävän lyhyt.

Nuoren Voiman päätoimittaja Maaria 
Ylikangasta Tontti luonnehtii ”kiilusilmäiseksi 
kiihkoilijaksi ja piraattiaatteen kannattajak-
si” erittelemättä, mitkä Ylikankaan julkisista 
edesottamuksista ovat saaneet hänet näin ajat-
telemaan. Tontti jatkaa: ”Kyllä vain, kirjalli-
suuslehden päätoimittaja kannattaa ideologiaa, 
jonka ydin on kirjailijoiden ja kaikkien luo-
van työn tekijöiden omaisuuden sosialisointi 
Googlen ja muiden globaalien nettijättien kor-
vauksetta hyödynnettäväksi.”

Piraattiaate ei ole Tontille internet-ajan 
väistämättömyys tai ymmärrettävissä oleva pa-
kollinen paha. Se on saman mittaluokan mör-
kö kuin anhavalainen modernismi Eskeliselle. 
1970-luvun taistolaisiin ja/tai 1930-luvun oi-
keistoradikalisteihin Tontti rinnastaa piraatit 
tai heidän tukijansa sivuilla 19, 55-56, 75, 83-84, 
93-95, 105, 132 ja 136-137. Häiritsevän toistuva 
on myös toteamus näennäisesti erilaisten po-
pulismien pohjimmaisesta samanlaisuudesta, 
niin pätevä kuin onkin. Miksei Tontti luota, 
että lukija uskoisi vähemmästä?

Tekijänoikeusjuridiikkaan liittyy paljon 
laajalle levinneitä ja poliittisesti motivoituja 
harhaluuloja, siinä toki uskon Tonttia. Hänen 
esseistiikkansa puuskuttava sävy (”kyllä vain”, 
”luit aivan oikein”, ”hiljaiseksi vetää”, jne.) saa 
minut kuitenkin epäilemään, kuinka perillä hän 

identiteettipoliittisista mittelöistä: hiipuva li-
beraali sivistys versus nouseva barbaria. Aidot 
ja unohdetut kirjailijat versus valheellinen 
tutkijaeliitti.

Vaikutelma vahvistuu, kun soppaan lisä-
tään henkilöönmenevät hyökkäykset interne-
tissä. Tontti kunnostautui online-solvaajana 
jo kauan ennen esseekokoelmaansa. Piraattien 
tai sellaisiksi oletettujen lisäksi hän on nälvi-
nyt muun muassa fyysikko Syksy Räsäsen 
pukeutumisvalintoja (HS 6.2.2013). Eskelisen 
kritiikkivastineet ovat nimiväännöksineen ja 
akateemisine pippelinmittailuineen kokonaan 
oma maailmansa. Kun joululomalla luin ää-
neen Eskelisen monoblogia eräälle maisterille, 
joka ei kuitenkaan ole minkään humanisti-
sen alan maisteri, hän kysyi, onko tuo jostain 
Suomi24:stä. Aloin vedota vivahteikkaaseen 
lukutaitoon (joka meiltä puuttuu!), selitellä ar-
gumentoinnin ja retoriikan välisistä yhteyksistä, 
ynnä muusta – enkä yhtäkkiä tiennyt, uskoinko 
siihen itsekään.

Tätäkö haluan näennäisen harmonian ja 
hyssyttelyn tilalle?

Kysymys on huono. Sanon mieluummin 

itse on omista vaikuttimistaan ja kannattaako 
hänen(kään) asiantuntemukseen siksi luot-
taa. Toivoin kovasti, että Tontti olisi ryhtynyt 
tekijänoikeusjuridiikan Tommi Uschanoviksi, 
osoittanut selkeästi ja seikkaperäisesti, mikä vih-
reitä vaivaa. Väärinymmärrysten oikaisut jäävät 
kuitenkin irrallisiksi lastuiksi puhkumisen ja päi-
vittelyn virrassa.

”Kun vastustajasta tulee pakkomielle, muut-
tuu itse vastustajakseen”, Tontti summaa osuvasti. 
Harmi, että hän syöksyy itsekin samaan ansaan.

Uteliaana ja varauksella

Sekä Tontin että Eskelisen kirjan luin – ärsyt-
tää käyttää tätä sanaa, mutta käytän nyt kum-
minkin – ahmien. Ensimmäisten lukukertojen 
jälkeen olisi tehnyt mieli sanoa molemmille: 
”Äh, et olisi mennyt tuohon! Tuo ja tuo ja tuo 
oli vielä niin loistavaa tavaraa. Miksi piti alkaa 
paasata, nimitellä ja jankuttaa…”

Sitten aloin miettiä, kuinka paljon heidän 
kirjojensa tenhovoima perustuu juuri siihen: 
toistoon ja kärkevään retoriikkaan. Ei pohti-
miseen, vaan julistamiseen, suureen kokoavaan 
selitykseen. Ydinasetelmaan, että jotakin kerta 
kaikkiaan kamalaa on päässyt tapahtumaan 
suurelta yleisöltä salassa. Eskelinen profi loituu 
vaiettujen ja vaiennettujen puolustajaksi, suu-
ren virallisen mielivallan uhmaajaksi. Tontti 
ikään kuin edustaa virallisessa instituutiossa 
viimeistä saareketta, jota piraattipopulismi ei 
ole vielä kaapannut. Narratiivit ovat tuttuja 

näin: toivotan yhden totuuden jälkeisen ajan 
tervetulleeksi. Pidän kaikesta huolimatta hie-
nona asiana, että nämä kaksi kirjaa on julkaistu. 
Varsinkin Eskelisen teos nostaa pintaan paljon 
tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi siitä, mitkä ovat 
elinvoimaisen kirjallisen kulttuurin yhteiskun-
nalliset ehdot.

Mutta tarkkana on oltava. Varsinkin jos al-
tavastaajan positio tuntuu tutulta ja tekopyhyys 
kammottaa kaikista eniten. Jos lukiessa huomaa 
kiihtyvänsä ja tuntevansa vahingoniloa, kuten 
myönnän itselleni käyneen.

”Kun vastustajasta tulee pakkomielle, muuttuu itse 

vastustajakseen”, Tontti summaa osuvasti. Harmi, 

että hän syöksyy itsekin samaan ansaan.

Markku Eskelinen: Raukoilla rajoilla
Siltala 2016, 600 s.

Jarkko Tontti: Viisastuminen sallittu
Kosmos 2016, 200 s.

Eskelisen Proosahistoria-monoblogi:
proosahistoria.blogspot.fi

Linkit Markku Eskelisen ja Jarkko Tontin 
haastattelupodcasteihin:
mahdollisenkirjallisuudenseura.tumblr.com
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T ällaista oli lukea Saila Susiluodon seitse-
mättä runoteosta Ariadnea yliopisto-opis-
kelijan ensimmäisen opinnäytetyön koh-

teena sekä lempikirjana, jonka löysin välittömästi 
sen ilmestyttyä vuonna 2015. Ariadne on erään-
lainen lempirunouteni ruumiillistuma: siinä 
fragmentaarinen, häikäisevän kaunis ja herättävä 
runoilmaisu virtaavat kantavaan teemaan.

Ariadnessa yhdistyvät meri ja melankolia, 
aurinkojumala ja ihmiskohtalot, Kreikka, Norja 
ja ajan liukuva määre.

Koskaan ei tulisi unohtaa, mistä minulle 
on kyse tässä kaikessa ylioppimisen kirjallises-
sa ja esseepainotteisessa viidakkoseikkailussa, 
jota myös kirjallisuuden opiskeluksi kutsutaan. 
Puuduttavimmassakin lähdeviittaustekniikan 
hiomisvaiheessa ja niinä epätoivon hetkinä, kun 
teksti kommunikoi käsittämättömästi kuin mui-
naisheprea, kaiken pohjana on tunnereaktio: se 
ensimmäinen ja kaikki kerrat sen jälkeen. 

Emootiosta puhumiseen linkittyvä itsen 

Kun on tunteet, kandi ja 
kreikkalainen mytologia

korostaminen lukijana on pelottavaa ja vähän 
kiellettyä. Pitäisi olla lähteitä joihin nojata, oi-
valluksia jotka linkittävät yksityistä universaaliin, 
arvoasteikkoja ja muita kaavioita. Kaiken perus-
tana taiteessa on kuitenkin aina yksilön tunne, 
joka ohjaa ihmistä kokemaan huikaisua ja jota 
ilman jokainen teos olisi tyhjä. Juuri tunne an-
taa järjen myös kirjallisuuden järkeellistämiselle, 
kirjallisuudentutkimukselle.

Lähtiessäni lukemaan Ariadnea syksyllä 2016 
tiesin, että minun tulisi rakentaa siitä seuraavan 
puolen vuoden aikana kandidaatintutkielmani. 
Tällainen uusi asennoituminen muutti kaiken, 
mutta antoi paljon. Teoria vei kauemmas elä-
myksellisyydestä, mutta lähemmäs lempiru-
noilijaa. Teos alkoi aueta uusiin ulottuvuuksiin, 
kun tietoisesti luin sitä lähellä sen subtekstejä, 
siis rinnakkaistodellisuuksia, ja kirjan hahmot 
lähtivät elämään, kun olin selvittänyt tarkalleen, 
mistä he tulivat. Taidetta ei koskaan voi tyhjen-
tävästi käsitteellistää, mutta löytämisen ilo on 

aina yhtä suuri: ”Vapaus joka päästää rakentees-
ta kätkee toisen rakenteen: / Levottomuudessa 
on aavistus toistosta muttei tietoa sen syystä. / 
Levottomuudessa on aavistus toistosta muttei 
tietoa sen syystä.”

Yllättäen opin Ariadnesta ainakin 1600-lu-
vun Norjan noitavainoista ja niiden intersek-
tionaalisesta epätasa-arvosta, kreikkalaisen 
mytologian sovelluksista, sukupuolentutki-
muksesta ja 1970-luvun radikaalifeminismistä. 
Lisäksi käsitin toden teolla, mitä Simone de 
Beauvoir tarkoitti puhuessaan toisesta suku-
puolesta. Juuri pelkäämäni perehtyminen ja ana-
lyysi aukaisivat rihmaston kiehtovia sivupolkuja, 
joille niin mielelläni usein eksyn. Runomuodon 
ansioista otteessa todellisuuteen säilyivät ilah-
duttava epäkonkretia ja kauneus.

Tulkitsemisen suomasta uudesta, suuresta 
huoneesta ja löydön riemusta huolimatta tär-
keintä kirjallisuudessa on ydinkokemus. Haluan 
säilyttää lukemisen ilon erehtymättä pitämään 
sitä pintaraapaisuna tai asiantuntijuuteni uhka-
na. Sen sijaan toivon tunnekokemuksen osal-
listuvan myöhemmin hyvän tutkimustekstin 
tai kirjallisuuskeskustelun synnyttämiseen. 
Luentosalien ulkopuolella tunnereaktiot ovat 
yhä kimmoke kaikkeen lukemiseeni, olivatpa 
kyseessä sitten väitöskirjat, runot, sadut, nuor-
tenromaanit tai proosa. 

Maallikko on maallikko, koska hänen luke-
mistaan ohjaa pelkkä tunne: tämä on helppoa, 

tämä oli hyvä, tämä huvitti minua ja tämä liikutti. 
Kirjallisuus on viihdehuumeena yhtä oivallinen 
kuin vakavasti, analyyttisesti ja intensiivisesti 
nautittuna. Järkisyitä kummastakaan on mieles-
täni tasapuolisen turhaa etsiä – kirjallisuusalalla 
kun ei juuri tienaa, työllisty vakinaisesti tai tapaa 
ihmisiä, jotka eivät olisi ainoalla oikealla alalla 
itselleen.

”nuokun kuin vastasyntynyt virtaavan unen 
ja tiheän hetken välillä / ajattelen myyttiä joka 
on siirtokuva, maisemasta maisemaan / tuolla 
lehahtaa siipi, sumerijumalan höyhen / Ishtar, 
Astarte, Ariadne, asioiden loppumaton suku”

Mikä on tämä jokin runossa, joka tahtoo 
alkutainnuttamisen jälkeenkin paeta tulkintaa-
ni? Kai taitavaa rytmillisyyttä ja tiheää, hiottua 
symboliikkaa – mutta myös taikaa ja viestejä 
juuri minulle. Luen runoutta todellisuudenpa-
kona, hiljaisuutena metelissä, ja sitä oli Ariadne: 
”Kosketapa kukkaa ja se putoaa. Niin haurasta 
on kaikki, niin valmista.”

Alleviivaan, luen saman kohdan uudelleen ja 
uudelleen, kirjoitan ylös mitä ajattelen. En saa 
siitä otetta, saan ja menetän, kunnes löydän jotain, 
mikä saa minut lukemaan sen kannesta kanteen 
kuudetta kertaa ilman, että etsin jotain tiettyä.

TEKSTI: MAIJU-SOFIA PITKÄNEN

Teoria vei kauemmas 

elämyksellisyydestä, mutta 

lähemmäs lempirunoilijaa.
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Lukiessa maailmaa ei ole
Sonja Karlsson

Runoilijana uraa luoneen Harry Salmen-
niemen ensimmäinen proosateos Uraa-

nilamppu ja muita novelleja jatkaa pitkälti jo 
julkaistujen viiden runokokoelman jalanjäl-
jissä. Kokeellinen ote on läsnä kaikissa teok-
sen kolmessatoista novellissa: viisi pohjautuu 
lähdetekstille, yhdessä on myös kuvitus. Sal-
menniemelle tyypillisen intertekstuaalisuuden 
ohella teoksessa kokonaisuudessaan on läsnä 
rajojen koettelu niin genren kuin kerronnalli-
suuden suhteen. Teoksen keskeisiä aiheita on 
yllättävänkin perinteinen taide itse: luomisen 
tuska sekä reunallakävely perinteen ja radikaalin 
uudistumisen välillä.

Teoksen päähenkilöt ovat usein jollain tapaa 
vinksahtaneita aikuisia, mutta myös lapsen nä-
kökulmaa hyödynnetään etenkin kokoelman en-
simmäisessä ja viimeisessä novellissa. Aika etenee 
systemaattisen lineaarisesti vain kolmessa toisiin 

novelleihin pohjautuvassa novellissa, muissa 
varsinaista kronologisesti etenevää narratiivia 
ei voi erottaa.

Lukija houkutellaan mukaan avaamalla 
teos niminovellilla ”Uraanilamppu”, jonka 
pohjatekstinä toimii Juhani Ahon novelli 
”Siihen aikaan, kun isä lampun osti”. Seuraava 
novelli, ”Krematorio”, on myös niin ikään in-
tertekstuaalinen ja pohjautuu Sulo M. Hytösen 
novelliin ”Uni”. Pääasiassa pohjateksteilleen 
uskolliset novellit kuitenkin herättävät lukijan 
mielenkiinnon jopa unenomaisine kuvineen: 
uraanilampun läpivalaisemat linnut tai aurin-
gonpaisteessa välkehtivä krematorio ovat omiaan 
etäännyttämään kauas arkimaailmasta.

Myös novellit ”Kukaan ei ymmärrä minun 
tuskaani” ja ”Kertomus” ovat kiinnostavia teok-
sen kokonaisuuden kannalta. Ensiksi mainitussa 
nousee esiin omaelämäkerrallisuuden mahdol-
lisuus, kun päähenkilö on, omien sanojensa 
mukaan, epästabiili kirjailija, joka kirjoittaa 
novellikokoelmaa Uraanilamppu. Varsinaisen 
omaelämäkerrallisuuden pohtimisen sijaan 
relevantimpaa tuntuu olevan se, mitä novelli 
tuo lisää kokoelman sisältöön. Novellissa kus-
tannustoimittajan ja kirjailijan käymien keskus-
telujen myötä lukija kykenee hahmottelemaan 
kokoelman luonnosvaiheessaan, ja tällöin osaksi 
kokonaisuutta tulevat myös kustannustoimit-
tajan hylkäämät novellit. Näin ollen kokoelma 
laajenee ilman, että siihen edes on konkreetti-
sesti lisätty mitään.

”Kertomuksessa” kertoja taasen pohtii 

ker ron nan luonnetta ja sen suhdetta lukijaan 
paikoitellen jopa esseetä ja päiväkirjaakin muis-
tuttavassa novellissa. Aluksi novellin kertoja 
listaa lukijan lukemista hankaloittavia tekijöitä, 
joihin päätyy itseironisesti syyllistymään paitsi 
kyseisessä novellissa, myös koko kokoelmassa. 
Kertojan ja päähenkilön sekä lukijankin rajat 
hämärtyvät: kaikki kolme nähdään integraa-
lisina osina kertomusta. Jopa lukija sulautuu 
tarinaan: ”Lukijaa ei ole, hän on sulanut, koska 
tuijotti takkavideota liian läheltä liian kauan.” 
Lukijaa tietoisesti myös yleistetään ja vähätel-
lään: ”Kun lukija alkaa muuttua epätoivoiseksi, 
hän saa seuraavan vihjeen.” Olennaista on myös 
samaistumisen kokemus ja itsensä tunnistami-
nen tekstistä, sillä lukijallahan on ”totta kai ollut 
inhimillisiä kokemuksia”. 

Teoksen ensimmäinen lukukerta jättää lu-
kijan ymmälleen, mutta näin on tarkoituskin. 
”Kertomus”-novellin kertojalla on tarjota häm-
mentyneelle lukijalle tähän selitys: ”Ensimmäisellä 
lukukerralla ei kannata edes yrittää miettiä, mitä 
kertomuksessa tapahtui, kannattaa vain pysähtyä 
nauttimaan kielestä, siitä miten kieli soi ja viet-
telee mukaansa.” Salmenniemen novellit todella 
kutsuvat lukijaa uppoutumaan tekstiin: novellien 
kieli on terävää ja tekee lukemisesta jollain kovin 
luonnottomalla tavalla luonnollista.

Uraanilampun kokonaisrakenne tuntuu 
hyvin harkitulta. Kokoelman kehykset luovat 
muuhun kaunokirjallisuuteen pohjaavat no-
vellit, ja novelli genrenä toimii kokeellisuudes-
ta huolimatta keskeisenä teoksen koheesiota 

rakentavana tekijänä. Perinteisen novellin rajoja 
pyritään rikkomaan lähestymällä muita teksti-
lajeja aina esseeseen sekä maksimaalisen kuva-
uksen korvatessa kerrontaa. Käsinkirjoitettua 
tekstiäkin löytyy, joskin pohdittavaksi jää, välit-
tyisikö hulluuden ja ahdingon kuvaus ilmankin 
haparoivan käsialan tehokeinoa.

Etenkin novellien keskinäinen rytmitys 
tuntuu huolitellulta: teoksessa vuorotellaan 
juuri sopivassa suhteessa hengästyttävästä (ker-
tojan sanoin ”keuhkotautisesta”) vyörytyksestä 
psykoanalyyttisiin pohdintoihin 60-luvun ko-
keellisen taidekentän väestä. Kuulemma ”mo-
net parhaista kertojista ovat keuhkotautisia”. 
Mukaan mahtuu muutamia heikompiakin 
novelleja. Salmenniemi on elementissään, kun 
kieli pääsee vapautumaan. Kohdistettuna liian 
rajalliselle aihealueelle on lopputulos hiukan 
kömpelö. Huomatessaan heikompia aineksia 
tuntee – tässä vaiheessa jo vähätelty ja yleistetty 
lukija – hitusen omahyvää.

Päällimmäiseksi jää kuitenkin vaikutel-
ma pitkälle hiotusta ja viimeistellystä koko-
elmasta. Kokoelmaa lukiessaan tuntee itsensä 
aseettomaksi, mutta kuten ”Kertomuksessa” 
kehotetaan: ”ei pidä muuttua epätoivoiseksi”. 
Novellit eivät tarjoile lohdutusta tai vastauksia, 
mutta niitäkin kiinnostavampaa proosaa kyllä. 
Uraanilampussa Salmenniemi ennen kaikkea 
todistaakin kykynsä taitavana kielenkäyttäjänä 
ja osoittaa, että vangitseva kieli ja omaperäinen 
rytmiikka soveltuvat erinomaisesti paitsi lyriik-
kaan, myös proosaan.

Salmenniemen novellit todella kutsuvat lukijaa 

uppoutumaan tekstiin: novellien kieli on terävää ja tekee 

lukemisesta jollain kovin luonnottomalla tavalla luonnollista.
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 Harry Salmenniemi: 
 Uraanilamppu ja muita novelleja 
 Siltala 2017, 170 s. 
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Todellisuuden värit
Anna Carlson

V alo muuttaa maiseman värejä: Sininen liu-
kuu varjon mariiniksi. Punainen kärjistyy 

fuksianpunaiseksi ja keltainen taittuu poltet-
tuun limenvihreään. Ikkunasta näkyvä maisema 
on kuin väärin valottunut valokuva, joka tulvii 
suoraan kasvoille ja näyttää näkymättömät vi-
vahteet ja muodot, runsaamman todellisuuden.”

Maria Matinmikon tänä keväänä julkais-
tava teos Värit on kirjailijan runotrilogian kol-
mas eli viimeinen osa. Se jatkaa ensimmäisten 
osien Valkoinen ja Musta kaunista ja omape-
räistä kielellistä maisemaa. Kirjailijan esikoinen 
Valkoinen julkaistiin vuonna 2012 ja se voitti 
seuraavana vuonna Tanssiva karhu -palkinnon. 
Matinmikkoa on tituleerattu hankalaksi ja ar-
voitukselliseksi kirjoittajaksi, jonka runot eivät 
avaudu ensimmäisellä lukukerralla eivätkä muo-
dosta hetkessä tai helposti yhtenäistä tulkintaa.

Trilogian ensimmäiset osat koostuvat 

lyyrisistä fragmenteista, joiden pituus vaihte-
lee muutamasta rivistä monen sivun mittaisiin 
kokonaisuuksiin. Värit jatkaa rakenteellisesti 
samoilla linjoilla: teos koostuu kuudesta osas-
tosta, joissa vuorottelevat pitkät, kerronnalli-
semmat proosarunotekstit sekä hyvin lyhyet, 
yhden tai muutaman rivin mittaiset runofrag-
mentit. Pidemmissä osioissa luodaan paikoin 
yhtenäistä maailmaa. Näissä osioissa saman pu-
hujan voi tunnistaa esiintyvän useassa kohdassa. 
Lyhyemmissä runoissa puhuja on jo kauempana 
ja maailma vieras ja absurdi: ”Pilvien prinssin 
residenssin keskellä leijuu yhtäkkiä valtava / 
syksyinen kukkakaali. / Nämä neonvärit, luus-
ton väräjävä melodia. Kaikki patetia, / koko 
kohtuuton kuolevaisuus.”

Kun trilogian aiemmat osat ovat olleet tun-
nelmaltaan häilyväisempiä teemojen rakentuessa 
luonnon, henkisyyden ja unimaailman ympä-
rille, Värit-teoksen maailma taas on muodoil-
taan tarkempi ja lähempää kuvattu. Runoissa 
tarkkaillaan ihmisiä kaduilla, rannalla ja ravin-
toloissa sekä rakennetaan erikoisia henkilöku-
via esimerkiksi laitekorjaajasta ja salaperäisestä 
”kaiken varmistajasta”. 

Maailma on lähellä myös konkreettises-
ti, kun yhteiskunnallisen kysymyksen äärelle 
päästään tässä runouden väylää: neljännessä 
osastossa on hyödynnetty Meeri Koutaniemen 
kuvien pohjalta kirjoitettua Helsingin Sanomien 
artikkelia tyttöjen ympärileikkauksista Keniassa. 
Runon puhuja saa artikkelin luettavakseen kah-
vilassa, eikä tiedä miten reagoisi näkemäänsä ja 
lukemaansa: ”Hiki tuntuu vetäytyvän kylmänä 
takaisin huokosiin vaikka se virtaa solkenaan. 
Asiat tönivät kulmillaan toisiaan, eivät kiinnity 
selkeäksi tunteeksi.” 

Värit on ylistys erilaisuudelle, vieraudelle 

ja värikkäälle outoudelle, jotka mahdollistavat 
maailman näkemisen todellisemmassa valossa. 
Eräässä runossa puhujaa pyydetään poistumaan 
ravintolasta, koska takana istuva herra ei pidä 
hänestä. Puhuja pohtii ironiseen sävyyn syitä 
herran närkästykselle: ”Entä takkini ja housu-
jeni yhdistelmä. Joku hillitty henkilö takanani 
ei pidä väriyhdistelmästäni: ohuet valkoiset 
raidat halkovat mustia housuja muodostaen 
suurehkoja ruutuja, violetti pikkutakki, oranssi 
kukikas vuorikangas, vihreät sukat, napakka 
kiiltäväpintainen kauluspaita samaa vihreää ja 
mustat juuri lankatut nahkakengät. Kyllähän 
sellainen väriloisto ottaa silmiin.” 

Toisessa runossa samainen puhuja viettää 
päivää rannalla ja katselee siellä kahta kaunista 
yläosatonta naista: ”Naisetkin alkavat tehdä 
lähtöä. Vanhempi heistä kääntyy selin mereen ja 
avaa lanteillaan olleen huivin vaihtaakseen vaat-
teitaan – penis! Rinnat ja penis. Odottamatonta 
kauneutta. Jokaisen ruumis näyttää yhtäkkiä 
mielenkiintoiselta, hyvin erilaiselta kuin kenen-
kään muun. Katson rannan ihmisiä tarkemmin, 
enkä tiedä mitä näen.” Odottamaton kauneus ja 
arkisen alta paljastuva yllättävyys ovat teemoja, 
jotka toistuvat läpi teoksen. Näennäisen ja tutun 
alta näyttäytyy maailma, joka on todellisempi 
kuin oletettu: ”Seurueeni puhelee jotain. En 
pysty tarttumaan siihen. Suut muodostavat 

pieniä näkymättömiä kuplia. Katson heidän 
eleitään, heidän käsiensä asentoja ja poskipäi-
densä valehtelematonta nytkähtelyä. Ja yhtäk-
kiä kaikki se onkin tärkeämpää, selvempää ja 
rehellisempää kuin puhe.”

Myös lyhyiden fragmenttien osiot jatkavat 
vierauden teemaa, mutta tällä kertaa yllättävyys 
näyttäytyy kielen tasolla, kielellisenä outoutena: 
”Havainnon hauenleuat: tyhjäksi purettu tienoo, 
/ sisältäpäin nuotinnettu kita”. ”Mitä teemoja? 
Ei ole mitään teemoja. On kliseitä, kielekkeitä 
/ ja kielenpäitä aukileessa. Mahdotonta röpelöä, 
röyhelöä, / kidukset.” Tällainen kielen mahdol-
lisuuksilla leikittely on Matinmikon ominta alaa 

ja hän onnistuu löytämään joka kerta tuoreita 
ja omaperäisiä ilmaisuja.

Värit on hieno ja valmiiksi hiottu koko-
naisuus, josta saa jokaisella lukukerralla jotain 
uutta irti. Se asettuu sulavasti jatkumoksi tri-
logian aiemmille osille. Teoksen vahvuuksia 
on selkeä rakenne, joka toimii vastapainona 
monitulkinnalliselle ja paikoin vaikeaselkoi-
selle sisällölle. Uupumaan jää välillä se alkuvoi-
mainen rosoisuus ja herkkyys, joka Valkoisessa 
lumosi. Matinmikon omaperäinen ääni oli löy-
tynyt jo silloin, eikä tenhovoima ole hiipunut. 
Nähtäväksi jää, lähteekö runoilija esimerkiksi 
proosaan, jonka suuntaan on jo ottanut askeleita 
kerronnallisilla runokokoelmillaan.

”

Värit on ylistys erilaisuudelle, vieraudelle ja 

värikkäälle outoudelle, jotka mahdollistavat 

maailman näkemisen todellisemmassa valossa.
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Maria Matinmikko: Värit 
Siltala 2016, 80 s. 
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M ä oon suljettu tommoseen laatikkoon, ja 
vielä sen sisällä johonkin tyhjiöilmapussiin. 

Mä oon hyvää viiniä, jota kukaan ei juo.”
Taidepiireissä sujuvasti sukkuloinut seu-

rapiiriperhonen asuu yhtäkkiä syrjäisellä maa-
seudulla tärkeimpänä sosiaalisena kontaktinaan 
kärttyinen äiti. Rehvasteleva naistenmies ei enää 
tiedä kuinka lähestyä treffi  kumppania, jonka 
seurasta ei ole maksanut. Äiti vastaanottokes-
kuksessa tavoittelee pienelle tyttärelleen turvat-
tua tulevaisuutta, mutta päätyykin työntämään 
tämän pois läheltään. Perheenäiti löytää itsensä 
olohuoneen sohvalta useammin viinilaatikon 
kuin aviomiehensä vierestä. Jan Forsströmin 
esikoisproosateos esittelee novelleissaan kirjavan 
joukon päähenkilöitä, jotka ovat jollain tapaa 
loukussa, toisen ihmisen tai ihmisten lähellä, 
mutta silti yksin ja eristyksissä. 

Rakkauden kaiho 
ja komiikka
Telma Halme

 Jan Försström: 
 Eurooppalaisia rakastajia
 Teos 2016, 208 s.

Eurooppalaisissa rakastajissa ansalangat vi-
rittyvät ihmisten välille ja ympärille; kaikissa 
novelleissa käsitellään ihmissuhteita, oli kysees-
sä sitten yksittäinen kohtaaminen tai vuosien 
mittainen yhteys, kuten parisuhde tai perheside.  
Näkökulmat vaihtelevat sivusta kuunnellusta 
puhelinkeskustelusta tarkkaan ja väkevään sisäi-
sen maailman kuvaukseen. Vahvimmillaan kir-
jailija on minä-muotoisessa kerronnassa, jonka 
avulla hän onnistuu tuomaan hahmonsa lukijan 
ihon alle, välittämään tarinoiden tunnelatauksen 
ja ruumiillisuuden. Novellien kieli on kompak-
tia mutta värikästä, ja se muotoutuu kussakin 
novellissa palvelemaan henkilökuvausta. 

Forrström välttää vaivaannuttavan teennäi-
syyden ja taivuttelee kerrontadiskurssin sujuvasti 
mukailemaan niin väljähtäneeseen avioliittoon-
sa turhautuneen perheenäidin kuin hermostu-
neena ihastukselleen tekstiviestiä näpyttävän 
teinipojankin idiolektiä. Joissain novelleissa 
kielen piirteitä liioitellaan ja ne saavat kohos-
teisen roolin esimerkiksi huumorin keinona. 
Huumoria ja ironiaa ei teoksessa muutoinkaan 
säästellä, mutta teos tavoittaa myös ihmissuhtei-
den synkemmät sävyt ja lukijassa herättämien-
sä naurunhymähdysten ohella myös koskettaa 
tätä kaihoisuudellaan. Jotkut novelleista ovat 
aiheiltaan hyvinkin rankkoja ja tarinoiltaan 
traagisia, jotkut sävyltään selkeästi kepeämpiä. 
Näiden vuorottelu rytmittää teosta ja tekee 
siitä miellyttävän, mutta ajatuksia herättävän 
kokonaisuuden. 

Nimensä mukaisesti Eurooppalaisia rakas-
tajia kuljettaa lukijansa kaupungista ja maasta 

toiseen. Samalla vaihtuvat henkilöt sekä sosi-
aaliset asetelmat ja hierarkiat. Vieraat maisemat 
jäävät kuitenkin lähinnä taustakankaiksi; ihmi-
set niiden edessä näyttäytyvät pohjimmiltaan 
samanlaisina. Forsströmin hahmot ovat osin 
karrikoituja, mutta silti samaistuttavia. Tilanteet 
arkisia, mutta juuri sen verran vinksahtaneita, 
että ne jäävät kihelmöimään mieleen sopukoi-
hin. Roisistikin liioiteltujen luonteenpiirteiden 
alta löytyy emotionaalista tarttumapintaa ja 
teos läpileikkaa henkilöissään eri ikäryhmiä, 
jolloin teini-iän naiivi toiveikkuus asettuu rin-
nakkain pettymysten tuoman paatumuksen 
kanssa. Novellien tapahtuma-aika on usein var-
sin lyhyt ja ne toimivat tuokiokuvina henkilöistä 
ihmissuhteiden solmukohdissa. 

Henkilöiden tai tilanteiden taustatarinoita ei 
lähdetä laajasti avaamaan, vaan ne ammentavat 
yleisistä aiheista: yksinäisyydestä, intohimosta, 
parisuhteen päättymisestä tai saavuttamatto-
masta suuresta rakkaudesta. Siitä, millaista on 
olla aina se haluttu, tai puolestaan se, jota kukaan 
ei koskaan halua. Tutut asetelmat kiertyvät kum-
mallisiksi tapahtumaketjuiksi, joissa kunnioi-
tus itseä ja toista ihmistä kohtaan jää taka-alalle. 
Henkilöiden toimien taustalla kummittelevat 
yhteiskunnan yksilölle syöttämät oletukset rak-
kauden kaikkivoipuudesta ja onnellisista lopuista, 
jotka kuitenkin jäävät tavoittamatta. Tavallinen 
kääntyy tragikoomiseksi, kun löytää itsensä ti-
lanteesta, johon ei koskaan kuvitellut joutuvansa: 
tunkeutumasta entisen puolison uuteen kotiin, 
esittelemästä itseään pihalta ikkunan läpi katse-
levalle tirkistelijälle tai rakastelemasta teinityttöä 

kostaakseen vaimon petollisuuden.
Eurooppalaisissa rakastajissa ansoista kaik-

kein salakavalimpana näyttäytyy ihmisyys itses-
sään; se kuinka omien vaistojensa, pelkojensa ja 
odotustensa armoilla ihminen onkaan, etenkin 
toisen ihmisen edessä. Rakkauden ja läheisyy-
den etsimisen teema väreilee taustalla läpi koko 
teoksen, mutta henkilöitä pidättelee milloin 
pelko irroittautua turvallisesta nykytilanteesta 
tuntemattoman tulevaisuuden vietäväksi, milloin 
kyvyttömyys arvostaa sitä, mitä nykyisyydessä 
on, kun tajunnassa tykyttää tarve etsiä aina vain 
parempaa. 

Yleissävyltään teos ei kuitenkaan ole toi-
voton, vaan novellit hyvästelevät henkilönsä 
useimmiten lohdullisiin tilanteisiin. Aviomiehen 
ei intohimoiseen, mutta välittävään kainaloon 
tai kuuntelemaan sitä Katy Perryn biisiä, joka 
on niin hyvä, ettei edes haittaa, että on jälleen 
kerran palannut bileistä yksin kotiin laukku 
siideristä tahmeana.

Eurooppalaisissa 

rakastajissa ansoista 

kaikkein salakavalimpana 

näyttäytyy ihmisyys 

itsessään; se kuinka omien 

vaistojensa, pelkojensa 

ja odotustensa armoilla 

ihminen onkaan, etenkin 

toisen ihmisen edessä.

”
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Anniliina Lassila: Tuntuu, että olen jäänyt 
arkeen loukkoon. En ole pitkään aikaan saa-
nut tehtyä mitään kovin luovaa. Arki on niin 
hektistä, ettei ole aikaa hengittää niin, että 
siitä voisi alkaa luoda jotain uutta.

Ville Hämäläinen: Luin kerran lehdestä, että 
lounaskahvi tulee aina juoda heti lounaan jäl-
keen, jotta se piristää. Nykyään en enää pysty 
syömään lounasta juomatta kahvia tai jos niin 
teen, nuokun pöydän ääressä seuraavat kaksi 
tuntia yksinomaa siitä tiedosta, että en ole 
juonut kahvia lounaan jälkeen. Niinpä viimei-
sin ansani on 3,5 e maksava UniCafé-lounas 
sekä ainainen kilvoittelu sen suhteen, mihin 
lounaspaikkaan voi mennä, jotta se olisi op-
timaalinen myös lounaskahvin nauttimiseen 
ja/tai pähkäily sen välillä, pitäisikö ottaa kahvi 
sittenkin mukaan.

Aino Vähäpesola: Oon himassa ja katson 
Kotikatu-sarjan uusintoja vuodelta 1995.

Maiju-Sofia Pitkänen: Herttoniemeläisen 
varaston tavarahississä eräänä tammikuisena 
muuttopäivänä. Seuranani vanha ystävä, joka 
tuntee niin läpikohtaisin, että ymmärsi kau-
histua minua suljetussa paikassa yhtä paljon 
kuin minä suljettua paikkaa: oven ei-auetessa 
jaettu kauhu katseissa.

Jasper Kaarna: Viimeinen astumiseni 
ansaan alkoi, kuten kaikki aiemmatkin, 
harha luulosta, että nyt aukeni ovi autuuteen. 
Pyhimyksen sanoin: ”helposti täällä eksyy 
elämänsä reitiltä / kärpänen saa neuvoja vaan 
hämähäkinseitiltä”.

Telma Halme: Viimeksi olen ollut ansassa 
oman kunnianhimoni ja saamattomuuteni 
välissä erinäisiin kirjoitustöihin liittyen.

Sonja Karlsson: Olen ansassa kofeiiniriippu-
vuuden ja itsekurin puutteen suhteen. Tämä 
johtaa aamuisin siihen, että viimeisenä epä-
toivon tekona ostan matkalla kahvin, mikä 
taas johtaa aamuluennolta myöhästymiseen.

Anna Carlson:

Tuijotan seinää. Se alkaa
kasvaa ruohoa.

En ole koskaan ollut
näin pimeässä paikassa.

Petra Aaltola: Mun mieli on ahdas huone. Aina 
toisinaan onnistun sieltä ulos. Silloin kaikki 
tuntuu pieneltä ja keveältä.

Kukka Pitkänen: Saavuttuani Intiaan ja 
löydettyäni itseni delhiläisestä huijari-mat-
katoimistosta, jossa minut yritettiin saada 
vakuuttumaan siitä, ettei koko miljoonakau-
pungissa ole yhtään vapaata yösijaa matkaa-
jalle uskonnollisen festivaalin vuoksi, ja että 
minun tuli heti lähteä toimiston järjestämällä 
– järkyttävän summan maksavalla – yksityis-
kuljetuksella kaupunkiin, jonne en halunnut.

Kalle Keinonen: Kuvittajana toiminut Kalle 
on tavoittamattomissa lumimyrskyn silmässä 
Islannissa, ja täten estynyt vastaamaan. Se 
olkoon hänen ansansa! Terveisin, toimitus.

LEHDEN TEKIJÄT LANGENNEINA

Milloin ja miten olet viimeksi 
ollut ansassa?




