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Keho häiritsee. Me kehitämme keholle erilaisia 
nimikkeitä, lokeroita ja merkityksiä, jotta sitä 
olisi helpompi ajatella, jotta siitä olisi helpompi 
puhua, jotta tuntisimme olomme edes hieman 
turvallisemmaksi. Tarpeemme kategorisoida ja 
leimata erilaisia kehollisuuksia on loputon. Sitä 
on myös halumme kontrolloida kehoa: kun ha-
kee internetin yleisimmillä hakukoneilla sanan 
keho, tuloksiksi saa ensimmäisenä laihdutus- ja 
painonhallintavinkkejä. Huolimatta poststruk-
turalistien käynnistämästä sitkeästä, useamman 
vuosikymmenen jatkuneesta työstä mieli/ruu-
mis-dikotomian purkamiseksi olemme edelleen 
pelottavan kiinni tässä jäsentelyssä. Tervetullut 
ääni tällä saralla onkin Iida Rauman romaani 
Seksistä ja matematiikasta. Reeta Holopaisen 
haastattelema Rauma kertoo kirjastaan tämän 
lehden sivulla 6.

2010-lukulainen keskustelu kehosta 
kytkeytyy usein kysymykseen sukupuoles-
ta. Biologinen essentialismi, joka perustuu 

ajatukselle kahdesta toisensa poissulkevasta 
ja vastakkaisesta sukupuolesta, saa edelleen 
huomattavaa palstatilaa yhteiskunnassamme 
– viimeisimpänä hännänhuippuna tästä lienee 
Perussuomalaisten Nuorten #tyttö_poika-kam-
panja. Näissä keskusteluissa näkyy erityisen 
raadollisella tavalla, kuinka yhteiskunnassamme 
vaikuttavat valtasuhteet syrjivät tiettyjä ryhmiä 
nimenomaan kehoon liitettyjen attribuuttien 
perusteella. Keho on läpeensä poliittinen kenttä, 
ja vain tietyllä, hyvin rajatulla ja etuoikeutetulla 
joukolla yhteiskunnassamme on oikeus kantaa 
kehoa yksilöllisyytensä – eikä koko ihmisryhmän 
– merkkinä.

Toivomme, että tämä Käkriäisen numero 
haastaa tarkastelemaan kehoa totuttujen loke-
roiden ulkopuolelta. Eikä vain ihmiskehoa, vaan 
myös kaikkia muita mahdollisia kehollisuuksia. 

Laura Hautsalo

#Pois_lokeroista

PÄÄKIRJOITUS
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Teksti: Reeta Holopainen   Kuvat: Laura Hautsalo

Iida Rauman romaani Seksistä 
ja matematiikasta kritisoi 

ihmiskeskeisyyttä ja valjastaa
kehon ja järjen ympäristön asialle.

ja öljykatastrofeja
Kuukautisvuotoa

Jos olisi olemassa taivas sukupuuttoon kuolleille lajeille, pussihukka ei olisi 

siellä yksin. Myös kvagga, drontti, siniantilooppi, muuttokyyhky ja luke-

mattomat muut kuolivat eurooppalaisten metsästysintoon. Elinympäristöjen 

katoaminen, saastuminen, ihmisten mukana levinneet vieraslajit ja ilmas-

tonmuutos ovat kiihdyttäneet joukkotuhoa. Usein emme edes huomaa, mitä 

olemme menettäneet, joka päivä jokin lakkaa lentämästä, hengittämästä, 

yhteyttämästä, pysähtyy tai vajoaa pohjaan.

KOHTAAMINEN

Lainaus kirjasta Seksistä ja matematiikasta
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Iida Rauma tiesi jo tuoreinta romaaniaan aloit-
taessaan haluavansa kirjoittaa kantaaottavan 
teoksen. 

”Kirjoittamistani motivoi se, että voin kä-
sitellä kirjoissani itselleni tärkeitä kysymyksiä”, 
Rauma kertoo tavatessamme eräänä helmikuun 
maanantaina rännän ja vesisateen riepottele-
massa Helsingissä. 

Rauman toinen romaani Seksistä ja mate-
matiikasta ilmestyi syksyllä 2015. Muun muassa 
erityislahjakkaan Erika-matemaatikon kehitystä 
ja henkistä romahdusta, Itämereen vuotavaa 
öljyä sekä kirjastonhoitaja-biologianopiskelija 
Tuovin länsimaista elämänmenoa kritisoivia 

KOHTAAMINEN

mietteitä kuvaava romaani otettiin vastaan kii-
tellen. Seksistä ja matematiikasta palkittiin lop-
puvuodesta Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnolla, 

joka jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle 
nuorelle suomeksi kirjoittaneelle kirjailijalle. 
Palkintoraadin perusteluissa kehutaan Rauman 
hallittua ja tasapainoista romaanimuotoa sekä 
nostetaan esiin teoksessa monella tapaa tapetil-
la oleva mielen ja ruumiin suhde, jonka raati 
katsoo kytkeytyvän kysymyksiin minuudesta ja 
sielun olemassaolosta. 

Rauma itse toteaa tahtoneensa tematisoi-
da kehon ja mielen välisen dynamiikan kautta 
ihmisen suhteen ympäristöön.

”Kartesiolainen mielen ja ruumiin dualismi 
on kyseenalaistettu moneen kertaa, eikä se si-
nänsä ole mielestäni enää erityisen kiinnostava 

pohdinnan aihe. Sen sijaan halusin kirjassani 
tutkia kehon ja mielen välisen suhteen kautta ih-
misen suhdetta luontoon sekä järjen arvostusta, 

KOHTAAMINEN

joka heijastuu myös siihen, miten suhtaudumme 
ympäristöön ja eläimiin.”

Vuotava ruumis, vuotava järki

Rauman tuoreessa romaanissa keho tuntuu ja 
vaivaa tavalla, joka saattaa nostaa kiusallista 
kihelmöintiä lukijankin iholle. Seksistä ja ma-
tematiikasta sisältää yksityiskohtaista kuvaus-
ta esimerkiksi genitaaliherpeksen oireiluista, 
kuukautisista ja siitä, millaista tuskaa virtsan 
äärimmilleen viety pidättäminen aiheuttaa. 
Rauma kertoo tuoneensa teokseensa tietoisesti 
todellisen ihmiskehon kaikkine aukkoineen ja 
toimintoineen.

”Halusin, että keho on läsnä romaanissa 
naturalistisesti ja konkreettisesti.”

Ihmisen kaunistelemattomasti kuvattu 
kehollisuus näyttäytyy romaanissa välillä yhtä 
rujossa valossa kuin ihmisluonto, jolle on 
mahdollista unohtaa ekosysteemiä sabotoiva 

ympäristökatastrofi  yhtä nopeasti kuin polveen 
tullut pintaruhje. Voisi tulkita, että Seksistä ja 
matematiikasta tahtoo osoittaa sekä keholli-
suuden että ihmisen olemassaolon maapallolla 
todellisiksi vitsauksiksi. Rauma itse ei kuiten-
kaan yhdy tällaiseen tulkintaan.  

”En ajattele, että keho olisi vitsaus ihmiselle 
tai ihminen maapallolle. Ihminen on läpiko-
taisin ruumiillinen olento, eikä olisi olemassa 
ilman aukkoista ja vuotavaa kehoaan. Myös 
ihmisen toiminta maapallolla on aika luon-
nollista. Ihminen on opportunistinen laji, joka 
pyrkii levittäytymään mahdollisimman laajalle, 
ja tällä hetkellä toimintamme aiheuttaa mittavia 
tuhoja ympäristöllemme.”

Ihmisen lisäksi Seksistä ja matematiikasta 
-teoksessa vilahtelee myös muita elollisia olento-
ja, erityisesti koiria. Romaanin toisen päähenki-
lön Erikan lapsuudenkoti on tämän lapsuus- ja 
nuoruusvuosina täynnä holtittomasti lisääntyviä 
haukkuvia nelijalkaisia, joiden primitiivisyyteen 
Erika saa etäisyyttä yhä korkeatasoisemmaksi 
käyvistä matemaattisista pohdinnoistaan. Oman 
kehollisuutensa ja läheisyyden kanssa Erika on 
kuitenkin teini-iästä lähtien hämmennyksissä, 
eivätkä poikkeukselliset järjenlahjat tuo tähän 
merkittävää helpotusta aikuisiälläkään.

Rauman mukaan ihmislajin edustajat ajat-
televat hanakasti, että järki eli korkea kognitio, 
ihmislajin yksi ominaisuus, nostaa ihmiset eri-
tyisasemaan muiden maapallolla vaikuttavien 
kehollisten joukossa. Kirjailija itse pitää tällaista 
ajattelua järjen vastaisena. Hän on halunnut 
sisällyttää romaaniinsa kritiikkiä järjen yliarvos-
tusta kohtaan, ja hetkittäin mitä järjettömimmin 
käyttäytyvää matemaatikkohahmoa voi pitää 

yhtenä tämän kritiikin ilmenemismuotona.
”Olen romaanissani halunnut kritisoida 

sitä, että järkeemme vedoten asetamme itsem-
me erityisasemaan eläinkunnan ulkopuolelle. 
Tuollaisessa ajattelussa käytämme järkeä pe-
rusteena järjettömällä tavalla. Olen harrasta-
nut biologiaa ja luonnontieteitä lapsesta asti, ja 
luonnontieteelliseen ja biologiseen ajatteluun ei 
edes pintapuolisin taidoin omaksuttuna millään 
mahdu, että ihminen olisi erityinen tai tärkeäm-
pi kuin muut lajit.”

Järjen yliarvostus näkyy Rauman 
mielestä huolestuttavalla tavalla myös 
luonnonsuojelupuheessa.

”Luonnonsuojelupuheessa ollaan usein 

Rauman tuoreessa romaanissa keho tuntuu ja vaivaa tavalla, 
joka saattaa nostaa kiusallista kihelmöintiä lukijankin iholle. 

”Ihminen on läpikotaisin ruumiillinen olento, eikä olisi 
olemassa ilman aukkoista ja vuotavaa kehoaan.” 
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KOHTAAMINEN

kiinnostuneita sellaisista eläimistä, joilla on kor-
kea kognitio. Siten hyväksytään sellaiset arvot 
ja rakenteet, jotka ovat vahingollisia luonnolle.”

Biologinen ja kulttuurinen seksuaalisuus

Seksi ja seksuaalisuus ovat Seksistä ja mate-
matiikasta -teoksessa kiinteä osa ihmisyyttä 
ja keskeinen kehollisuuden ilmenemismuoto. 
Teoksessa kerrotaan Erikan nuoruusvuosien 
groteskeista seksifantasioista ja kuvataan Erikan 
opiskeluaikojen ensimmäisiä seksikokemuksia 
sekä teoksen toisen päähenkilön Tuovin sek-
siä netistä löytyneen ihastuksen kanssa. Myös 
Rauman esikoisromaanissa Katoamisten kirjassa 
(2011) seksi on näkyvästi läsnä. 

”Kirjallisuuden seksikohtaukset ovat usein 
joko pornografisesti tai romanttisesti ihannoivia, 

mikä on ongelmallista ja tekee niistä vaivaan-
nuttavaa luettavaa. Erityisesti esikoisromaanini 
kohdalla minulle oli tärkeää kirjoittaa seksis-
tä realistiseksi mieltämälläni tavalla”, Rauma 
kertoo.

Rauman mukaan nuorten naisten kirjoit-
tamiin seksikohtauksiin kiinnitetään usein eri-
tyistä huomiota, vaikka ne eivät olisi tuoneet 
kirjallisuuden seksikuvausten kentälle sinänsä 
mitään uutta.

”Jos nuori nainen kirjoittaa seksistä ja seksu-
aalisuudesta, sitä pidetään helposti jännittävänä 
ja ajatellaan, että nyt kirjailija on halunnut sanoa 
seksistä jotakin erityistä. Esikoisromaanini sek-
sikohtaukset kirvoittivat varsinkin blogimaail-
massa voimakkaita ja kauhistelevia reaktioita. En 
kuitenkaan koe, että olisin esikoisromaanissani 
tai tuoreimmassa teoksessani sanonut seksin 

suhteen jotakin sellaista, mitä ei kirjallisuudessa 
olisi jo sanottu.” 

Rauman hahmottaa seksuaalisuuden paitsi 
keholliseksi myös kulttuuriseksi ilmiöksi.

”Lajille, joka luo kulttuuria, seksuaalisuus 
on mitä suurimmissa määrin kulttuurinen ilmiö. 
Meillä on erilaisia seksiin liittyviä kulttuuri-
sia käytäntöjä, jotka vaikuttavat siihen, miten 
ylipäätään ymmärrämme seksiin. Sitä ei voi 
kuitenkaan sivuuttaa, että seksissä on kyse myös 
voimakkaasta biologisesta vietistä.”

Sekä Rauman esikoisromaanissa että tuo-
reimmassa teoksessa kuvataan queer-ihmisiä ja 

-suhteita, mutta seksuaali- tai sukupuoli-identi-
teetti ei kummassakaan kirjassa nouse keskiöön. 
Seksissä ja matematiikasta -romaanin Tuovi suh-
tautuu transsukupuolisuudestaan huolimat-
ta mutkattomammin itseensä ja rakkauteen 
kuin sukupuolisesti normatiivinen Erika, ja 
Katoamisten kirjassa naispäähenkilön parisuhde 
toisen naisen kanssa kuvataan arkipäiväisesti 
päähenkilön seksuaali-identiteettiä korostamat-
ta. Raumalle tällainen osoittelemattomuus on 
ollut tietoinen valinta.

”Haluaisin, että kirjallisuudessa kuvattaisiin 
enemmän esimerkiksi maahanmuuttajia ilman, 
että he ovat ensisijaisesti tietyn ihmisryhmän 
edustajia. Kirjoissani on queer-ihmisiä, koska 
minulle on luontevaa kuvata sellaisia ihmisiä, 
joita itse tunnen. Olisi kummallista kirjoittaa 
vaikka keski-ikäisistä heteromiehistä, kun en itse 
ole sellainen enkä tunne heidän maailmaansa.”

Sattumanvarainen olemassaolomme

Ihmisen moninaisuus ei välity Seksistä ja ma-
tematiikasta -romaanissa vain sukupuolen ja 
seksuaalisuuden kautta vaan havainnollistuu 
osaltaan myös teoksen kehitysvammaisessa 
hahmossa, Erikan eläinrakkaassa pikkusiskossa 
Emiliassa. Rauman mukaan järjen yliarvostus 
vaikuttaa ihmisen suhtautumiseen paitsi luon-
toon myös muihin ihmisiin. 

”Järjen yliarvostus saa meidät sulkemaan 
kognitiivisilta kyvyiltään alhaisempia ihmisryh-
miä, kuten lapsia, kehitysvammaisia ja demen-
tikkoja, pois ihmisyyden piiristä.”

Seksistä ja matematiikasta -romaanissa 
Erika saa lapsuudessaan ja nuoruudessaan 
eniten huomiota isovanhemmiltaan, kun taas 
Erikan vanhemmat suhtautuvat esikoisensa 
matemaattisiin lahjoihin välinpitämättömän 
oloisesti. Romaanissa tulee esiin se, kuinka vielä 
kuutisenkymmentä vuotta sitten vammainen 
lapsi oli perusteltua hylätä perheen piiristä ja 
eristää laitokseen, sillä kehitysvammaisuutta, 
kognitiivista köyhyyttä, pidettiin niin suurena 
varjona koko perheelle.

Vaikka Seksistä ja matematiikasta -romaanin 
tarjoama kuva ihmisyydestä on monenkirjava, 
Rauma ei ole pyrkinyt kirjoittamaan kirjaa ih-
misyydestä vaan teoksen, joka kyseenalaistaa 
ihmiskeskeisyyden. 

”Esimerkiksi länsimaista informaatiotek-
nologiaa pidetään joskus maailmanhistorian 
kehityksen huippuna ja osoituksena ihmisen 
erinomaisuudesta. Tällaiselle ei ole mielestäni 
mitään perusteita. Ajattelen, että olemassaolom-
me on suuren sattumanvaraisuuden tuotosta, 
eikä sille pidä antaa mieletöntä arvoa.”

”Kirjallisuuden seksikohtaukset 
ovat usein joko pornografisesti tai 
romanttisesti ihannoivia, mikä 
on ongelmallista ja tekee niistä 
vaivaannuttavaa luettavaa.”

KOHTAAMINEN
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SANATSANAT

Saiman ruokapäiväkirja

Ja kun Saima söi, hän kuvitteli ihoa, ihoa ja ihoa.

  Hän kuvitteli ruoan hulmahtavan suoraan
vatsalaukusta kudoksiin ja verisuoniin,  suoraan rasvasoluihin lihasten
    ja ihon väliselle vielä toivottoman kuivalle alueelle.

  Hän kuvitteli märän voisulan turvottavan niveliä, ja sipulikeiton kyytipoikana
 syödyn  valkoisen
 leivän tahmeuden siirtyvän  lanteisiin.

      Saima kuvitteli venyvää pintaa,
kehon paisuvia, kulmikkaista pyöreiksi muutettavia rajoja.

 Saima kuvitteli räjähdysmäisesti leviävää vartaloa, pullistuvaa vatsaa josta ei ollut syntymässä
ketään vaan joka olisi merkkinä yhä perustellummasta osallisuudesta maailmassa, yhä
paksummalla tussilla väritetyistä ääriviivoista.

 Hän kuvitteli ihon venymisestä syntyviä arpia jotka eivät nekään olleet merkkinä
kenestäkään toisesta vaan hänen oman kätensä, oman mielensä ja oman ruokansa päättäväisestä
liikkeestä

sisään,

 sisään,

      sisään

Saima tiesi että suurella keholla otetaan

paljon     tilaa,

että suurella halulla otetaan paljon naisia ja miehiä ja kaikenlaisia ihmisiä ja kehoja ja ruokaa ja
juomaa ja

  rakkautta, rakkautta varsinkin.

Saima tiesi että kehon ääriviivojen venyttäminen oli toimintaa: mikään ei hiipunut
painunut tai valunut minnekään vaan kaikki

siirrettiin!
paiskattiin!
ängettiin!

  Saima tiesi että vaikka syöjä oli saaja, oli syöjä silti ottaja, haukkaja, pureskelija,
imijä, maistaja, nuolija, koskettaja.

 Että ruoka tulee sisään mutta samalla ruoka otetaan sisään, halutaan sisään,
päätetään ottaa ja hyväksyä sisään ja sen annetaan matkustaa kehon jokaiseen nurkkaan,
jokaiseen  ääreen ja sen annetaan tehdä itselle pahoja ja hyviä ja keskinkertaisia
ja yhdentekeviä ja huumaavia ja täydellisen veret seisauttavia asioita.

      Ruoka halutaan osaksi itseä, se halutaan
muuttaa minuksi, kehoksi, jonka ohuen pinnan alla kirkas neste läikehtii ja lainehtii, ja kutsuu
jokaista vastaantulijaa sukeltamaan hyllyvän pinnan alle.

Veera Milja
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Laura Hautsalo

KUVAESSEE

 RA(A)JALLA
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Kuva silmissä; sillä tavalla
olette täällä. Ketä ku-
kaan ei katso katoaa.

Aurinko, tähti, joku valoon
nukkunut päivä, ei tämä olisi

 tässä, ilman sitä.

Mirkka Rekola: Tuulen viime vuosi (1974)
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ESSEE

Muutama syksy sitten se alkoi. Luentojen jäl-
keen en enää saanut ketään lähtemään kahville 
tai tenttikaljalle. Sen sijaan kavereideni kalen-
terit täyttyivät luentojen jälkeisestä liikunnasta. 
Oli jumppaa. Oli sählyä. Oli liikunnanmuoto-
ja, joista en ollut kuullutkaan. Kyseltiin, kuka 
lähtisi kaveriksi salille. Olin aivan varma, että 
joku sanoi opiskelijaravintolan jonossa toiselle 
menevänsä illalla body vompattiin. Luentosa-
lissa sai väistellä jumppakasseja.

Akateemiset ihmiset ovat aiemmin suh-
tautuneet tavoitteellisesti lähinnä oman mielen 
kehittämiseen. On ajateltu, että henkinen kette-
ryys paikkaa sitä, minkä ruumiin vahvuudessa 
häviää. Pumpatkoot rautaa ne, jotka eivät fi lo-
sofointiin kykene.

Mieli

Länsimainen sivistys on asettanut mielen etu-
sijalle, ja tehnyt sen ruumiin kustannuksella. 
Siinä missä ruumis on nähty rappeutuvana ja 
katoavaisena, mielellä on ollut yhteys johonkin 
suurempaan. Jo Paavali kirjoittaa, että ruumis 
on vain maallinen koti, josta kerran lähdemme 
Jumalan luo. Itse asiassa ruumis pitää meitä 
erossa Jumalasta: maallisten mielitekojen het-

sellaistakin, jota emme ole järjellä ennättäneet 
jäsennellä. Merleau-Pontyn sanoin tämä voidaan 
tiivistää seuraavasti: ”minun pitäisi sanoa, että 
minussa havaitaan eikä että minä havaitsen”.

Ruumis

kellä Paavali käskee rauhoittaa ruumiin Pyhän 
Hengen temppeliksi.

Jo antiikin fi losofi a yritti sijoittaa sielun 
milloin aivoihin tai sydämeen. Platonille ma-
teriaalinen maailma oli jotakin epätäydellistä, 
mutta mielen avulla saatamme päästä käsiksi 
täydellisiin ideoihin. Kun yhdistää Platonin 
epäluulon materiaa kohtaan ja kristillisen teo-
logian, ei liene yllätys, että länsimainen fi losofi a 
keskittyi mielen ja abstraktioiden tutkimiseen ja 
koki ruumiin vähemmän tärkeäksi . Viimeistään 
järjen vuosisadalla René Descartesin dualismi 
asettui normiksi. Descartesin mukaan sielu ja 
ruumis ovat kaksi erilaista substanssia, joista 
ensimmäinen on luonteeltaan henkistä ja toinen 
ulottuvaista. Ruumiilla ei pysty ajattelemaan, 
eikä sielulla ole mitattavia ominaisuuksia.

Muutaman viime vuosisadan aikana nähty 
luonnontieteiden kehitys ja psykologian synty 
haastoivat fi losofi an pohtimaan uudelleen suh-
dettaan ruumiiseen. 1900-luvun puolivälissä 
vaikuttaneen ranskalaisen Maurice Merleau-
Pontyn fi losofi a pohjautuu kartesiolaiselle pe-
rinteelle mutta tekee siihen hyviä tarkennuksia. 
Merleau-Pontyn mukaan ruumis on portti, jon-
ka kautta kaikki maailmassa meille on olemassa. 
Ruumiille ominaista on elehtiminen ja ilmaise-
minen. Aistimme ruumiin kautta maailmasta 

MIND
BODY
PUMP
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Ruumiille ominaista on 
elehtiminen ja ilmaiseminen. 
Aistimme ruumiin kautta 
maailmasta sellaistakin, 

jota emme ole järjellä 
ennättäneet jäsennellä.

Ensin suhtauduin opiskelukavereideni liikun-
tainnostukseen välinpitämättömästi. Kuitenkin 
hetken päästä jouduin keskusteluihin, joissa 
käytiin omia liikuntatottumuksia läpi. Tuli hä-
peä ja tuli ulkopuolisuuden tunne.

Kukaan kavereistani ei tivannut sitä, miksi 
en tullut jumppaan tai kehottanut minua liik-
kumaan enemmän. Minun ei tarvinnut kertoa, 
paljonko nostan penkistä (kesti useamman vuo-
den ennen kuin tajusin, mitä sillä tarkoitetaan).

Häpeä ei johtunut siitä, mitä muut minulta 
odottivat, vaan pikemminkin siitä, mitä minulta 
olisi voitu odottaa. 

Kehon muokkaamisesta oli tullut muuta-
massa vuodessa vastuuntuntoisuuden ja itseku-
rin mittari. Enää ei riittänyt se, että luki kirjoja 
tai pärjäsi opinnoissa, jos ei samaan aikaan ollut 
myös vastuuntuntoinen omaa kehoaan koh-
taan. Tähän murrokseen viittaa myös Taina 
Kinnunen kehonrakennusta käsittelevässä väi-
töskirjassaan Pyhät bodarit.

Ajatus moraalin ja lihasten suhteesta ei ole 
uusi. Teollistuneessa yhteiskunnassa elämäntapa 
muuttui vähemmän liikunnalliseksi ja kulutta-
vaksi. Tällöin heräteltiin ajatusta siitä, että on 
moraalin ja kristillisen elämän kannalta hyväksi, 
jos niin miehet kuin naisetkin pitävät itsestään 
huolta.

2010-luvun yhteiskunnan korkein arvo on 
kilpailukyky. Fitness-buumi sopii tähän. Se myy 
terveydellä, kauneudella ja itsensä voittamisella. 
Kilpailu on helppoa. Tulokset ovat näkyviä ja 
vertailtavissa: kenellä on pyöreimmät pakarat, 
lihaksikkaimmat käsivarret tai treenatuimmat 
jalat.

Kadunkulmiin putkahtelevat kuntosalit 
kutsuvat juuri sinut asiakkaaksi lähtötasostasi 
huolimatta. Kun mahdollisuus oman kehon 
täydellisemmäksi tekemisestä on tehty niin hel-
poksi, miksi et tarttuisi tilaisuuteen? 

Kinnusen haastattelemat kehonrakentajat 
nimeävät korkeimmaksi motiiviksi ulkonäön. 
Salikulttuuriin liittyy sama tavoite ideaalisesta 
ulkonäöstä, kauniimmalta ja seksikkäämmältä 
näyttämisestä.

Teksti: Ville Hämäläinen   Kuvat: Hanna-Reeta Koivaara
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Liha

Kuntoilusta on tullut projekti, jossa liha aliste-
taan tahdonvoimalle. Jokainen treeniohjelmasta 
poikkeava päivä nähdään tahdonvoiman heiken-
tymisenä ja uhkana projektin toteuttamiselle. 
Oma keho ei enää ole eheä kokonaisuus, vaan 
sitä muokataan osissa. Puhutaan jalkapäivistä. 
Kehosta tulee to-do-lista. Tavoitteena on täy-
dellinen ruumis.

Itse en koe mielenkiintoa keskittyä omaan 
kehooni moisella intensiteetillä. Olen jossain 
määrin sinut kehoni kanssa. En ole kaikkeen 
tyytyväinen, mutta se ei saa minua ryhtymään 
toimiin.

Oma keho tuntuu toisinaan vieraalta. 
Katsoessani peiliin tunnistan vaaleanpunaisen, 
sieltä täältä karvoittuneen, muhkuraisen hah-
mon itsekseni. Se toistaa samoja liikkeitä, joita 
tunnen tekeväni. Mutta kokemukseni omasta 
itsestäni on jotain muuta. En koe, että tuo keho 
määrittelisi sitä, kuka olen.

Kokemus eroaa siitä, mitä fitness-harrastajat 
näkevät katsoessaan itseään peilistä salilla. Heille 
peilikuva osoittaa edistymisen ja sen, että työtä 
on vielä edessä.

Oma keho tuntuu toisinaan vieraalta. Katsoessani 
peiliin tunnistan vaaleanpunaisen, sieltä täältä 
karvoittuneen, muhkuraisen hahmon itsekseni.

Kehon lähempi tarkastelu ei auta asiaa. Ei 
tarvitse miettiä kuin paksuja reisiään, kieltä – 
suussa olevaa lihamöykkyä – tai sitä millainen 
hurja pumppaava verenkierto pitää ihmisen 
hengissä ja tajuaa olevansa vain elopainonsa 
verran lihaa, kudosta, luita, orgaanista massaa. 
Groteski oman lihallisuuden tajuaminen muis-
tuttaa, että olen jotakin maallisen maailman 
kiertoon sidottua. Katoamaan tuomittua.

Olemassaolo

Länsimaiselle filosofialle ruumis on näyttäytynyt 
pahimmillaan mielen vankilana. Jopa ruumiin 
projektiksi ottava fitness-kulttuuri suhtautuu 
siihen ylenkatsoen: ruumis pitää kesyttää, jotta 
voimme tehdä siitä täydellisen. Kyse on vain 
sävyerosta siihen, miten Paavali pelkäsi ruu-
miin houkuttavan syntiin. Kehon projektiksi 
ottaminen tekee ruumiista muovattavaa lihaa. 
Ruumis samaan aikaan rajoittaa projektia ja 
tekee sen mahdolliseksi.

Minä taas haluan mieluummin ajatel-
la Merleau-Pontyn tavoin, että ruumis on 
taideteos. Se on arvoitus, jota emme kykene 
ratkaisemaan. Ruumis on yhtä aikaa näkevä 
ja näkyvä, kuten Merleau-Ponty kirjoittaa es-
seessään ”Silmä ja henki”. ”Hän näkee itsensä 
näkevänä, koskettaa itseään koskettavana, hän 
on näkyvä ja aistittava itselleen. – – Näkyvänä 
ja liikkuvana ruumiini on olioiden joukossa, 
se on yksi niistä, se on kiinnittynyt maailman 
kudokseen ja sillä on esineen kiinnevoima.” 
Samaan tapaan kuin näkeminen vaatii sen, että 
asetumme nähtäviksi, alkaa olemassaolo aistimi-
sen ja aistituksi tulemisen risteymistä.

Kun ruumis on ainoa keinomme olla ole-
massa ja olla yhteydessä muihin, meidän tulisi 
kunnioittaa sitä ja opetella tuntemaan omam-
me paremmin. Jako ruumiiseen ja mieleen vie 
meidät harhapoluille, sillä olemassaolo vaatii 
molemmat. Keskittyminen tähän ei ole help-
poa, sillä kyseessä on joka päivä todeksi elettävä 
arvoitus. Omaa ajatteluaan voi kuitenkin yrittää 
harjoittaa asian ymmärtämistä kohti.
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Alussa on teatraalisesti laulava miesvartalo, joka 
makaa lattialla samassa asennossa kuin Jeesus 
ristillä. Kaikki ovat hiirenhiljaa. Lopussa samai-
sessa asennossa sössöttää kielensä ulos suustaan 
työntänyt tanssitaiteilija Sanna Kekäläinen ja 
yleisö miettii, saako tälle nauraa. 

Ovien avauduttua olin astellut reippaasti 
keskelle ja eteen. Hemmetin hyvä päätös.

Tanssitaiteilija ja koreografi Sanna 
Kekäläisen johtaman Kekäläinen & 
Companyn 20-vuotisjuhlavuosi 2016 alkoi 
Passion-nimisellä tanssiteoksella. Kekäläinen 
määrittelee yleiseksi missiokseen “edistää tanssi-
taidetta älyllisenä taidemuotona, jolla on valtava 
poeettinen ja poliittinen potentiaali”. K&C 
tunnetaan muun muassa sukupuolen proble-
matiikan käsittelystä. Kekäläisen teokset ovat 
feministisiä, rohkeita ja persoonallisia. Hänellä 
on tunnistettava, androgyyni tyyli. Passion aset-
tuu teemojen jatkoksi käsittelemällä rakkautta ja 
intohimoa. Esittelytekstissä otetaan myös esiin 
rakastava Jeesus, länsimaisen historian tunnetuin 
syntipukki. Ihmiset tarvitsevat kohteen johon 

kaataa paha ja näin puhdistua, jotta heillä olisi 
mahdollisuus onneen. 

Mitä on rakkaus? Mitä on intohimo ja sek-
suaalisuus? Oikeutta rakastaa sellaisena kuin on.

Passion keskittyy kahden yksilön suhtee-
seen ja sen tarkasteluun. Seksuaaliset suhteet 
ovat täynnä olettamuksia siitä, mitä tulee ta-
pahtumaan. Kekäläinen tarkastelee näitä seik-
koja absurdeina. Miten harrastetaan seksiä 
oikein. Arkiseksiä. Erikoisseksiä. Lesboseksiä. 
Heteroseksiä. Konventionaalista, naurettavaa 
heteroseksiä. Ihmeelliset asiat ovat muotoutu-
neet normeiksi. Passion on omaa halua, häpeää 
ja yksilöllisyyttä. Asioita, jotka meinaavat jäädä 
opittujen mallien toistamisen alle. Niihin kahlit-
tuna on vaikea hengittää, saati sitten hengästyä.

Ei ole välttämättä aivan yksinkertaista kat-
soa pitkää esitystä, jonka työtapaan kuuluvat 
ajoittain kokonaan alastomat tanssijat, piinaa-
van monotoninen pianomusiikki ja teemana 
on seksi. Olen herkkä. En siinä mielessä, että 

Mistä koostuu se kerros, joka tulee esiin sitten kun vaatteet 
on otettu pois? Välivaihe ennen rehellisyyttä? Ennen 

kaikkea, kenen syytä sellaisen riesan olemassaolo on? Aino 
Vähäpesola katsoi Sanna Kekäläisen nykytanssiteoksen.

Alasti lavalla
Teksti: Aino Vähäpesola Kuva: Lilja Lehmuskallio

olisin nössö. Aistin kanssaihmisistä vain helposti 
jotain. Havainto saattaa ajautua edelleen mieli-
kuvitukselliseen syöksyspiraaliin aivoissani tai 
jossain ja muuttua vähän vääräksi. Tämä kuuluu 
samaan sarjaan eriskummallisten unien kanssa, 
joita nähdään tutuista. Niiden unien myötä 
pakka meinaa hajota kun näkee tämän ihmisen 
reaalimaailmassa vaikkapa lähikaupassa. 

tulisi olemaan. Teoksen markkinointikuvassa 
ihmisen vatsan päällä luikertelee käärme. Tulisin 
kuitenkin huomaamaan, että huoli oli aihee-
ton. Vaikka kyynärpäämme hipoivat toisiaan, 
lähes koko parituntisen ajan olin aivan omassa 
karsinassani. 

Mitä lavalla oikeastaan tapahtuu, ja mitä sil-
lä halutaan ilmaista? Vaikea tulkita tyhjentävästi. 

Pidin teoksesta paljon. Sanotaan vaikka niin 
että parituntinen sisälsi neljä ihmiskehoa, leh-
tipuhaltimia, pianomusiikkia sekä liikettä, jolla 
ihminen tutkii itseään ja kumppaniaan. Haluaa, 
häpeää piileskelee ja lopulta uskaltaa. 

Lapsetkin osaavat kysyä: miksi ihmiset ovat 
kusipäitä?

Ja sitten se syntipukkiajattelu. Esityksen 
Jeesus-tematiikka, joka käväisee koomisen puo-
lella. Intiimeihin suhteisiin sisältyy helposti jo-
tain vähän vaikeaa. Arjen vaikeissa tilanteissa 

Passion on omaa halua, häpeää ja yksilöllisyyttä.

Tosin siinä mielessä olen nössö, etten aina 
kestä omaa mielikuvitustani. En ole koskaan 
mennyt katsomaan Lars von Trierin eloku-
via teatteriin. Näkemään mitä muut näkevät, 
samaan aikaan samassa tilassa. Tulisi mietittyä 
mitä he ajattelevat tai tuntevat. Ei, olen katsonut 
Trierini mieluummin aivan yksin kotona.

Tällaisesta oli päästävä yli. Päätin olla häi-
riintymättä itsestäni. Vilkuilin ennen esityksen 
alkua vaivihkaa vierustovereideni reisiä ja kas-
voja. Yritin arvioida, kuinka vaivaannuttavaa 

MINIESSEE



24 |  KÄKRIÄINEN KÄKRIÄINEN  | 25

on helppo loukkaantua. On helppo pukea oma 
haavoittuvaisuus ja yksilölliset, typerältä tuntu-
vat tarpeet aivan muihin vaatteisiin. Syytetään 
poikaystävää, syytetään yhteiskuntaa, vaikka 
ratkaisu saattaisi löytyä nopeammin, mutta ki-
peämmin omasta päästä. Pitäisi vaan uskaltaa. 

Uskaltaudun puolivälissä kääntymään kat-
somaan yleisöä takanani. Paljon keski-ikäisiä 
pariskuntia. Paljon miehiä. Olen sillä hetkellä 
varma, että yleisön joukossa istuvat pukumie-
het ja pikeepaitasedät olisivat mieluummin 
ihonvärisissä trikoissa. Silloin en kutsuisi heitä 
pukumiehiksi ja pikeepaitasediksi. Niihin sanoi-
hin liittyy kömpelöitä olettamuksia, jotka ovat 
kaukana siitä mistä ihmisissä on lopulta kyse.

Esityksen loppupuolella Kekäläinen työntää 
kielensä ulos, sössöttää ja järjestelee koomisesti 

jäseniään. Vieruskaverini ei voi hillitä nauruaan. 
Kimeä hekotus nousee, yltyy, yhä useammin 
ja useammin. Hän hengähtää: “Nej men på 
riktigt!” Naisen vartalo hytkyy. Penkki hytkyy. 
Minua ärsyttää, keskittymiseni herpaantuu ja 
huomaan yhtäkkiä että takapuoleni on aivan 
puutunut. Hän ei tajua mistään mitään. Hän 
saattoi tajuta teoksesta enemmän kuin kukaan.

Kekäläisen poistuttua lava pimenee. 
Jylhä klassinen musiikki soi noin kymmenen 
minuuttia. 

Upea ja kiusallinen loppurentoutus. 
Viimein valot menevät takaisin päälle, seuraa 
kumarrus ja helpottunut kiitos. 

Kekäläinen osoittaa jonnekin katsomoon, 
yläviistoon. Hän viittoilee vimmatusti kuin 

kehottaen jotakuta lavalle kumartamaan, kuin 
ohjaten suosionosoituksia sinnekin. Arvelin, 
että kyseessä on taitava valoteknikko tai ken-
ties apulaiskoreografi . Kekäläinen aplodeeraa, 
kiittää niin vuolaasti että se alkaa tuntua jo 
herjaamiselta. 

Hän tuntuu näyttävän harrasta keskaria. 
Ja kieltä. Ei Jeesukselle, mutta järjestelmälle 
siinä takana. Kirkolle? Länsimaiselle kulttuu-
rihistorialle? Ehkä molemmille. Huolellisesti. 
Loppuun asti. 

Nyt on hyvä muistaa, että tämä on minun 
tulkintani. Minun kuvitelmani. Syntipukin 
osoittelu on tiukassa. Todennäköisesti se jol-
le huidottiin oli Stoan valosuunnittelija, joka 
tekee riistopalkalla iltatöitä, kuten me kaikki 
kulttuuri-ihmiset. Niin vain on, sillä työtämme 

Esityksen loppupuolella Kekäläinen työntää kielensä 
ulos, sössöttää ja järjestelee koomisesti jäseniään. 

Vieruskaverini ei voi hillitä nauruaan.

ei arvosteta tarpeeksi. Se siitä. Syytetään tästä 
asetelmasta vaikkapa yhteiskuntaa. 

(Lainaukset Passion-teoksen pressitekstistä)

KRITIIKIT

Helena Telkänranta:
Millaista on olla eläin?
SKS 2015

ja eläinten matalaa tietoisuutta on aikojen ku-
luessa käytetty tekosyynä huonolle kohtelulle. 
Ajattelu, oppiminen ja tunteminen eivät vaa-
di käsiä tai edes tassuja – apina ei ole ainoa 
älykkö eläinmaailmassa, eivätkä nisäkkäät ole 
kognitiivisesti ylivertaisia verrattuna vaikkapa 
kaloihin tai lintuihin. Ennakkoluulottomuutta 
tarvittaisiin myös muun kuin älyllisen arvotta-
misen suhteen. Ulkoisesti pelottava eläin saattaa 
olla lammas suden vaatteissa. Vampyyrilepakko 
on valmis pelastamaan tarvittaessa lajitoverinsa 
hengen, rotta taas kykenee paitsi herättämään 
negatiivisia tuntemuksia ihmisessä, myös leik-
kiin ja nauruun omiensa parissa.

Ihmistä, tuota eläinlajien kruunattua mutta 
toki kyseenalaista kuningasta, kirja ei käsittele. 
On asioita, joihin emme tule ikinä yltämään, 
vaikka kuinka menestyisimme keksimässäm-
me yhteiskunnassa. Emme voi nähdä ”violetin 
tuolle puolen”, salaperäistä ultravioletin väriä, 
jonka jotkin eläinlajit erottavat. Myös tietyille 
eläimille kotoisat infraäänet ja magneettiais-
timukset ovat käsityskykymme ulkopuolella. 
Paitsi kyvyt, myös tavat aistia eroavat radikaalisti 
toisistaan. Ihminen näkee maailmaa silmillään 
– kalkkarokäärme ei käytä infrapunanäkemises-
sään silmiä vaan kuonon sivuilla olevien kuop-
pien hermopäätteitä. Aisteja käsittelevän luvun 
sijoittaminen kirjan ensimmäiseksi pääluvuksi 
johdattaa sulavasti teoksen maailmaan: uusi 
tapa nähdä konkretisoituu. 

Eläimet kokevat kipua ja stressiä, kirja ker-
too. Kognitiotutkimuksen ainoa tarkoitus ei ole 
olla ihmiselle hyödyksi ja huviksi. Agendana on 

Tutkija ja tiedekirjoittaja Helena Telkänranta 
vie lukijan kognitiotutkimusretkelle kirjassaan 
Millaista on olla eläin?. Kohdetta katsotaan nyt 
turkkia, nahkaa, sulkia ja suomuja syvemmäl-
le. Teos on noteerattu (Lauri Jäntin säätiön 
palkinto, Tieto-Finlandia-ehdokkuus) avaus 
keskusteluun eläinten kokemusmaailmasta, 
uudehkosta tutkimuskohteesta, jossa tapetilla 
on eläimen kyky tuntea, kokea, oppia ja tie-
dostaa. Telkänranta esittelee eläimenä olemisen 
perusteet havainnollisesti ja kiehtovasti, lajirajat 
ylittäen – millaista on olla kalkkuna, entä koira? 

Jos ihmisyys ei ole mustavalkoista, sitä ei 
myöskään ole olla eläin. Useaan lajiin on lyöty 
vailla tarkempaa tietoa ’tyhmän eläimen leima’, 

Sukellus eläinten mielenmaisemaan

Maiju-Sofi a Pitkänen

MINIESSEE
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myös kehittää tutkimusten jälkeen uusia sovel-
luksia, joilla vähentää eläinten kärsimystä. Uusi 
tieto eläinten tunteista ja tietoisuudesta auttaa 
ihmistä miettimään yhä tarkemmin, millaisissa 
oloissa lemmikit ja toisaalta ruoaksi kasvatet-
tavat eläimet elämäänsä viettävät. Krooninen 
kipu ja ahtaan elintilan aiheuttama stressi luo-
vat aggressiivista käyttäytymistä, tarkemmin 
sanottuna oirehtivia eläimiä. Koko ei merkkaa 
– katkarapukin tuntee kipua eikä hevosen kipu 
ole sen suurempaa kuin hiiren. Pelkkä kivunlie-
vennys ja inhimillistetyt olosuhteet eivät takaa 
onnellista loppuelämää: ”Sopivissa oloissa eläi-
men elämä sisältää rikkaan kirjon mielihyvän 
tavoittelua ja siitä nautiskelua, kumppanien 
seuraa, poikasten hoivaamista – sekä hauskan-
pitoa vain hauskanpidon itsensä takia.” 

Millaista on olla eläin? on tietokirjallisuu-
den edustajana lähellä laajaakin lukijakuntaa: 
vaikka kirja pohjaa runsaisiin tutkimuksiin ja 
niiden pohjalta koottuun havaintomateriaaliin, 
ei lukeminen kompastu liian vaikeaselkoiseen 
esityks een. Kirjaan perehtyminen ei näin ollen 
edellytä biologin taustaa tai muuta ammattiosaa-
mista, vaan siihen voi tarttua jokainen joka syys-
tä tai toisesta kokee aiheen kiehtovaksi. ”Tästä 
tiedetään toistaiseksi vasta vähän”, huomauttaa 
Telkänranta useammassa kohdassa kirjan ede-
tessä aisteista tietoisuuden kautta oppimiseen 
ja oivaltamiseen, eläinmaailman älyköistä tun-
teiden ja tuntemusten kautta sosiaalisuuteen. 
Eläinten mielen toiminnan tutkimus näyttäytyy 
kirjan valossa elävänä ja eteenpäin pyrkivänä – 
kaukana on stabiilius eikä ennakkoluuloille ole 
sijaa. Jatkossa saamme tietää lisää muun muassa 
eläinten kyvystä metakognitioon.

Eläimen oppiminen avautuu teoksen myötä 
uudesta näkökulmasta – klassinen ehdollistu-
minen ja Pavlovin koirat ovat vain lukion psy-
kologian tunneilla mieleen painunut jäävuoren 
huippu. Tottumisen ja ehdollistumisen lisäksi 
eläin kykenee myös malli- ja oivaltavaan oppi-
miseen. Oppimisen ilo ei ole ihmisen etuoikeus: 

hiehon tunnetila myönteiseksi koetun asian 
oppimisen yhteydessä viittaa tutkimuksen va-
lossa jonkinlaiseen toiveikkaaseen innostuk-
seen. Oppiminen ei ole aina tilannesidonnaista. 
Muun muassa linnut kykenevät hyödyntämään 
jo opittua ja yleistämään tietoa, tästä esimerk-
kinä taiteeseen erikoistuneet japanilaiset kesy-
kyyhkyt, jotka oppivat tutkimusolosuhteissa 
erottamaan toisistaan Picasson ja Monet’n 
maalaustaiteen. 

Todellisuus ei rakennu eteemme niin yk-
sinkertaisena kuin millaisena sen helposti nä-
kee. Elämän merkkejä avaruudesta odotellessa 
meillä on jo oman planeetan piirissä melkoinen 
joukko erilaisia ja – asteisia tietoisuuksia. Vaikka 
Millaista on olla eläin? ei ihmistä käsittele, se silti 
näyttää ihmiselle paikkansa evoluution nykyi-
sessä tilassa: eläimen ymmärtäjänä ja tukijana, 
toisaalta kärsimyksen aiheuttajana ja tyran-
nina. Monta ovea on vielä avaamatta, kuten 
Telkänrannan puheenvuoro näyttää. Esimerkiksi 
mustekalojen mahdollisesta tietoisuudesta 
tunteineen, aisteineen ja tasoineen, tiedetään 
tällä hetkellä vain se, että se on dramaattisesti 
omanlaisensa. 

Paitsi sujuva kerronta ja sopivan ymmär-
rettävä ilmaisu, myös tutkimusten laaja kirjo 
ja esimerkkieläinten moninaisuus – näyttämöt 
savannista laboratorioon, laitoksesta meren-
pohjaan – tukevat tietokirjan tekstin kulkua. 
Vaikka olisi jo entuudestaan hyvinkin perehty-
nyt eläinten edesottamuksiin, ei kirja varmas-
ti jätä tarjoamatta uutta tietoa ja ajateltavaa. 
Teoksesta on hyötyä myös käytännön tasolla: 
omaa lemmikkiä on helpompi ymmärtää. Jatkoa 
on luvassa: seuraavassa teoksessaan Telkänranta 
aikoo tutustuttaa lukijansa muun muassa siihen, 
”millaisia esimuotoja evoluutiosukulaisillamme 
on sellaisilta elämänaloilta kuin kieli, matema-
tiikka, musiikki ja moraali”.
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Ali Smithin viimeisin romaani How to Be Both 
rakentaa kahta toisiinsa kietoutuvaa tarinaa: toi-
sen päähenkilöksi nousee 2010-luvun Englan-
nissa elävä teini-ikäinen George, toisen 1460-lu-
vun renessanssitaiteilija Francesco del Cossa. 
Kirjan painokseen liittyy eräs eriskummallinen 
seikka: puolessa painoksesta Francescon tarina 
on ensin, toisessa puolessa taas Georgen tarina 
aloittaa teoksen. Molemmat osat alkavat luvulla 
”yksi”. Kaisa-talon kellarista lainattu kappaleeni 
alkoi Georgen osuudella – ja kuten huomasin 
lukiessani teosta, se määritti koko lukemista-
ni: luin Francescon tarinaa Georgen läpi. Luin 
kirjan lähes loppuun asti tietämättä painokseen 
liittyvästä toteutuksesta – mutta kun tajusin 

sen, valtasi hämmentynyt determinismin tuntu 
mieleni. En voi enää koskaan lukea Francescon 
puoliskoa kuulematta kaikuja Georgesta. Mi-
nulle Georgen kertomus on aina ensimmäinen.

Smith hyödyntää kerronnassaan freskotek-
niikkaa, jonka hän lainaa del Cossan maalauk-
sista Schifanoian palatsissa pohjoisitalialaisessa 
Ferraran kaupungissa. Kyseiset freskot olivat 
piilossa valkoisen maalin alla lähes kaksisataa 
vuotta, kunnes ne kunnostettiin 1800-luvun 
lopulla. Tähän kiteytyy Smithin tekniikan idea: 
nähdyn pinnan alla on jotain muuta, jonka ole-
massaolo kuitenkin tunnetaan ja aistitaan – ehkä 
tiedostamattakin. How to Be Both muotoutuukin 
pinnanalaisen, salatun, julkilausumattoman ja 
piilotetun puolustuspuheeksi, jossa maalais-
järki, yksinkertaistettu empiria ja ilmiselvinä 
pidetyt totuudet kyseenalaistetaan. George 
luopuu ankaran idealistisesta loogisuudestaan, 
kun hänen äitinsä kuolee. Hän alkaa ymmärtää, 
että sanat ja kuvat eivät ole vain meistä irralli-
sia objekteja, vaan riippuvaisia näkökulmasta. 
Tapa, jolla katsomme maailmaa, politisoituu: 
sillä on potentiaali muuttaa näkemämme asiat 
täysin. Tästä kehittyy lopulta ontologinen 
kysymyksenasettelu: ”Mutta kumpi oli ensin? 
Muna vai kana? Kuva maalin alla vai sen päällä?” 
kysyy Georgen äiti del Cossan freskoista.

Katsominen, katseen kohteena oleminen 
ja sen tuottama mielihyvä on yleisemminkin 
tärkeässä osassa Smithin romaanissa. Tätä ko-
rostavat myös osien alussa olevat kuvat val-
vontakamerasta sekä del Cossan Pyhä Lucia 
-maalauksessa esiintyvästä ”silmäkukasta”. 

Freskon tuntu

Ali Smith:
How to Be Both
Hamish Hamilton 2014

Laura Hautsalo
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George epäilee, että hänen äitiään on vakoiltu: 
äiti ei ole ajatuksesta moksiskaan vaan toteaa 
tunteneensa mielihyvää siitä, että häntä on kat-
sottu, seurattu. Myöhemmin George ottaa itse 
katsomisen haltuunsa ryhtymällä kuvaamaan 
epäillyn vakoilijan liikkeitä. Kun kuvat on tehty, 
ne saavat jälleen uusia merkityksiä: kuvat eivät 
ole vain kuvia, nekin katsovat ja elävät.

Katsomisen tematiikkaan liittyy teoksessa 
vahvasti sukupuoli. Renessanssitaiteilija pukeu-
tuu mieheksi ja vaihtaa nimensä Francescoksi, 
jotta hän voisi maalata. George – syntymänimel-
tään Georgia – nähdään sen sijaan del Cossan 
silmin ensin poikana. Smith osoittaa, kuinka 
toisista ihmisistä tekemämme päätelmät ovat 
hätäisiä ja huteria, mutta nämä päätelmät tulevat 
eletyiksi ja lopulta todeksi. ”Onko se totta? Olet 
ollut valhe? Kaikki nämä vuodet?” Francescolta 
tivataan, johon tämä vastaa: ”En ole koskaan 
ollut epätosi.” 

Yksi tärkeistä teemoista romaanissa on 

Tapa, jolla katsomme 
maailmaa, politisoituu: 

sillä on potentiaali muuttaa 
näkemämme asiat täysin.

aika. Romaanissa mennyt ja nykyaika kohtaa-
vat yllättävillä tavoilla. Smithin omin sanoin 
romaanissa kuvataan sitä, kuinka yhtäkkisesti 
voi kokea toisen ajan läsnäolon tässä hetkes-
sä. Lineaarinen aika purkautuu, kun aikatasot 
päällekkäistyvät ja limittyvät niin, että niitä on 
vaikea erottaa toisistaan. Tämä liittyy myös ro-
maanin metafi ktiivisyyteen: teksti kommentoi 
myös kirjallisuuden –tai yleisemmin taiteen – 
aikaa. Mikä on nyt, mikä oli aikaisemmin? Missä 
ajassa teksti on olemassa? Mikä on loppu, mikä 
alku? Francescon sanoissa tämä kiteytyy: ”En 
pysty muistamaan lainkaan loppua […] – koska 

ehkä – ehkä minä… en koskaan loppunut?”
Smith käsittelee teemojaan taitavasti, ilman 

että ne tuntuvat päälleliimatuilta. Vihjeitä ja 
aavistuksia väreilee teoksen jokaisella sivulla, 
ja tekstin tasot avautuvat vähitellen ja aina 
moninkertaistuen. Teoksen ideat ja oivallukset 
eivät välttämättä ole erityisen tuoreita, mutta 
Smith osaa todella tarjoilla ne virkistävällä ta-
valla. How to Be Both sai ainakin minussa aikaan 
samankaltaisen tunteen kuin silloin, kun aloin 
14-vuotiaana tajuta jotain sanataiteen hienou-
desta. Se kantaa muassaan energiaa, jossa on 
monenlaisten toteutumien mahdollisuus. 
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Jukka Vikilä:
Akvarelleja Engelin kaupungista
Gummerus 2016

Kauniit, lyyriset lauseet näyttävät lukijalle ark-
kitehdin mielenmaisemaa vuosilta 1816–1840. 
Engelistä piirtyy kuva taiteilijasieluna, joka ei 
koskaan kotiutunut Helsinkiin, vaikka omistau-
tui täysin pääkaupungin luomiselle. ”Minä olen 
luoja, luon keisarin maailmaa, hänen untansa, 
ja tärkeää on, ettei hän herää siitä.”

Ristiriitatilanne syntyy perheen toiveista 
ja odotuksista. Engel sanoo alussa vaimolleen 
Charlottelle, että työ kestäisi vain kuusi vuot-
ta. Lupaus ei pidä, minkä vuoksi mies kärsii 
jatkuvasta syyllisyyden tunteesta. Berliinissä ei 
riitä töitä, joten perheen on jäätävä Helsinkiin. 

Vaimo ja sairasteleva tytär mietityttävät 
Engeliä yöpäiväkirjan sivuilla paljon enemmän 
kuin perheen pojat. Tosin jos joku kysyy hä-
nen lastensa kuulumisia, isä kertoo ainoastaan 
pojistaan. Engel puhuu tyttärestään vain lääkä-
reille. Tyttären ja isän välillä vallitsee silti aivan 
erityinen suhde, josta Engel ei ilmeisesti osaa 
keskustella muiden kanssa: ”Kävin iltapäivällä 
Emilien huoneessa kysymässä hänen vointiaan. 
Uskon, että tallaiset sivupolut päivän ankarissa 
velvoitteissa ovat isänä olemisessa tärkeitä, kuin 
käväisyjä rinnakkaisessa, ihanassa elämässä.”

Teos käsittelee taitavasti elämän rajalli-
suuden kysymyksiä – sitä, miten vaarallista on 
odottaa ja lykätä tulevia onnen hetkiä. Elämä 
voi loppua kesken. Siksi onni tulisi löytää niistä 
hetkistä, joissa juuri elää. Engel kirjoittaa kirjees-
sä Emilielle, että nyt on sama hetki kuin kuol-
lessa, vaikka tytär eläisi vielä vuosikymmeniä. 
Tapahtumien odottaminen ei kannata, parempi 
täyttää huone musiikilla. Teema on ikiaikaisen 

Jukka Viikilän (s. 1973) esikoisromaani Ak-
varrelleja Engelin kaupungista on kuvaus työn 
ja perhe-elämän ristipaineessa elävästä miehestä, 
Johan Carl Ludvig Engelistä. Ei ole olennaista, 
mikä kaikki romaanissa on faktaa ja mikä fi ktio-
ta, mutta teoksen päähenkilö hengittää kirjan 
sivuilla, ja saksalaisen arkkitehdin kokemukseen 
on helppo samastua. Romaani on kirjoitettu 
yöpäiväkirjan muotoon. Viikilä on aiemmin 
julkaissut runokokoelmat Runoja (Gummerus 
2008) ja Runoja II (Gummerus 2010). Lisäksi 
hän on julkaissut Janne Nummelan ja Tommi 
Nuopposen kanssa poeettisen tietosanakirjan 
Ensyklopedia (Poesia 2011). 

Runollinen on Viikilän romaanikin. 

Kaupungin luojan onni ja yksinäisyys

Inari Mykkänen
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tultaisiin rakentamaan. Peruskiven laskeminen 
oli liikuttava hetki, yllätyin siitä itsekin. Kiedoin 
käteni Charlotten ympärille. Emme halunneet 
ajatella aikaa, jonka kirkko oli maannut työ-
pöydälläni, emmekä varsinkaan aikaa, jonka 
kirkon rakentaminen tulisi viemään. Seisoimme 
vain siinä, tyhjällä kirkonpaikalla, piirustusten 
ja valmiin kirkon avarassa välissä, josta emme 
kyenneet siirtymään mihinkään.”

Kirkosta ei lopulta tule sellainen kuin 
arkkitehti alun perin piirustuksissaan suunnit-
telee – kirkkoon halutaan Engeliä häiritsevät 
portaat. Joinain hetkinä Engelin on vaikea ku-
vitella, että ketään liikuttaisi hänen tarinansa 
enää sadan vuoden päästä. Häntä pidettäisiin 
lähinnä surkeahkona miehenä, joka eli elämänsä 

ajankohtainen. Ajatus onnellisuudesta nyt-het-
kessä ei ole uusi, mutta romaani pureutuu sii-
hen tuoreesti ja koskettavasti. Berliiniin paluuta 
odottavan Charlotten kohtalo herättää sääliä ja 
myötätuntoa.

Syyllisyyden tunteistaan huolimatta työ 
tuottaa mielihyvää ja ylpeyttä Engelille. Arki 
on tasapainoilua innostuksen ja pettymyksen 
välillä, omien piirrosten kauneuden kokemista 
ja samalla yksinäisyyden surua. Teoksen kieli 
kuvaa pienen pohjoisen maan kaupungin kasvua 
vaikuttavilla lauseilla. 

”Tulevaisuudenuskoiset ehkä ajattelevat, 
että Suurtoriakin joskus ympäröisivät taivasta 
raapivat ja monin värein hohtavat rakennel-
mat. Kukapa tietää, mutta tänään juhlittiin tun-
nustuksia, suurta oppia, jonka varaan kirkko 

Ajatus onnellisuudesta nyt-
hetkessä ei ole uusi, mutta 
romaani pureutuu siihen 
tuoreesti ja koskettavasti.

ikävöiden. Engelin mielessä käy jopa toive so-
dasta, joka tuhoaisi kaiken niin, ettei maailmalle 
jäisi muistoa hänen teoistaan. Toisena hetkenä 
Engel käsittää, että ystävällisintä on rakentaa 
ihmisille kaupunki. ”Pohjanmaalla, missä kävin 
tapaamassa kellomestari Könniä, ei ole paikko-
ja mihin piiloutua, vain tyhjää lakeutta. Siksi 
ihmiset piiloutuvat itseensä.” 

Kaiken kaikkiaan Engelin ajatuksissa ki-
teytyy työhönsä intohimoisesti suhtautuvien 
ihmisten kokemus. Työn avulla pystyy jättä-
mään muut murheet sivuun ja keskittymään 
työntuloksen luomiin tunnelmiin. Toivottavasti 
Jukka Viikilä kirjoittaa lisää romaaneja. Ruumis (filosofia): 

Ajattelevan subjektin 
vastakohta, jonka 
olemus koostuu 
ulotteisuudesta.

Lähde: Tieteen termipankki




