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Häpeä on kokemistamme tunteista kaikkein 
vaikeimmin käsiteltävä ja suurinta tuskaa ai-
heuttava, totesi häpeästä tohtoriksi väitellyt 
Ben Malisen muutaman vuoden takaisessa 
tutkimuksessaan. 

Tunne mielletään helposti omasta toimin-
nasta tai olemuksesta johtuvaksi: Häpeämme 
siksi, että teemme jotakin kiusaannuttavaa tai 
noloa, pieremme väärässä paikassa, huudam-
me naapurin kuullen vittu että panettaa tai 
törttöilemme uudessa työpaikassa1. Olemme 
vääränlaisia. 

Omiin virheisiin ja väärinolemisiin kes-
kittyessä unohtuu helposti, että yksilölle tuo-
tetaan häpeää esimerkiksi käytös-, ulkonäkö-, 
sukupuoli- ja seksuaalisuusnormeilla. Eri kult-
tuureilla on omanlaisensa häpeämisen syyt ja 
tavat sekä säännöt sille, mikä on hyväksyttyä, 
normaalia ja sopivaa. 

Parissa kymmenessä vuodessa häpeän koke-
muksen mahdollistava yleisö on kuitenkin laa-
jentunut ja menettänyt kytköksensä paikallisiin 
yhteisöihin. Sosiaalisen median lieveilmiöihin 
kuuluvat ennennäkemättömän laaja julkinen 
nöyryyttäminen ja joukkolynkkausmieliala ovat 
synnyttäneet sellaisen globaalin häpeänkulttuu-
rin, joka kirjaimellisesti tappaa.

Kun itse koen häpeää, josta en usko selviävä-
ni hengissä, ajattelen usein Monica Lewinskyä2. 

90-luvulla parikymppinen Lewinsky 
ajautui salasuhteeseen pomonsa kanssa, riutui 
saavuttamattomasta rakkaudesta ja avautui 
tästä iltakaudet puhelimessa ystävälleen. Ei 

nyt ehkä ihan tavallisin tarina mutta ei taatusti 
harvinaisinkaan. Paitsi että pomo oli silloinen 
presidentti Bill Clinton ja ystävä sellainen ys-
tävä, joka nauhoitti kaikki Lewinskyn kanssa 
tämän rakkauselämästä, mustasukkaisuudesta 
ja pettymyksestä käydyt puhelinkeskustelut ja 
luovutti ne myöhemmin julkisuuteen. 

Ennennäkemättömän maailmanlaajuisen 
häpäisyn likaama Lewinsky oli valmis palaa-
maan julkisuuteen vasta lähes 20 vuotta tapah-
tumien jälkeen. Puhuakseen mistä? Häpeästä, 
tietysti. Siitä, kuinka julkinen häpäiseminen 
ja seurannut häpeä lähes tuhosivat hänen elä-
mänsä. Siitä, kuinka monelle niin on jo käynyt. 
Kuinka monelle käy tänäänkin, jos emme muuta 
toimiamme.

Onneksi häpeälle on olemassa vastavoima. 
Shame cannot survive empathy, Lewinsky 

siteerasi häpeätutkija Brené Brownia pohties-
saan, kuinka nykyisen kaltaiselta häpäisyltä on 
mahdollista katkaista siivet, ja kuinka voisimme 
vähentää sitä globaalissa mittakaavassa. 

Shame cannot survive empathy.
Ole armollinen. 

Veera Koivaara

(Endnotes)
1  Häpeäkollektiivi, s. 12-13

2  Armoon oikeudettomat, s. 22-25

Monica Lewinskystä 
ja empatiasta

PÄÄKIRJOITUS



4 |  KÄKRIÄINEN KÄKRIÄINEN  | 5

TÄSSÄ NUMEROSSA

Julkaisija: Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden ainejärjestö Putkinotko ry | putkinotkory.wordpress.com 
Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki | Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta HYY on tukenut lehden julkaisua. 
Painos 100 kpl | Unigrafia, Helsinki 2016

Päätoimittajat: Veera Koivaara | Laura Hautsalo Toimitussihteeri: Petra Vainio Taitto: Lauri Mäntyranta 
Kannen kuva: Laura Hautsalo Kirjoittajat:  Veera Koivaara | Laura Hautsalo | Ville Hämäläinen | Jasper Kaarna | 
Maiju-Sofia Pitkänen | Inari Mykkänen | Petra Vainio | Anniliina Lassila | Reeta Holopainen | Juulia Heinonen | 
Alisa Kuuluvainen | Rebekka Wiitasalo

S.14
Häpeäkeskustelu
S.18
ESSEE:

S.22
ESSEE:
Armoon oikeudettomat
S.26
ILMIÖ:
Kirjoittaa ilman korttia
S.28
Novelli:
Nokkonen

KRITIIKIT:
s.34
Karhunkivi
s.36
Rakkaudenhirviö

s.6

S.3
PÄÄKIRJOITUS:
Monica Lewinskystä ja
empatiasta

S.38
Paska runo

S.32
Elämänohjeita
elinkautisvangille

Pentin häpeästä

S.12
Kollektiivihäpeä

S.6
KOHTAAMINEN:
Antti Nylén

s.14



6 |  KÄKRIÄINEN KÄKRIÄINEN  | 7

Teksti: Ville Hämäläinen   Kuvat: Ville Hämäläinen

KOHTAAMINEN

Tyhjien käsien ihme

Kysyn häpeästä ja kirjoittamisesta. Nylén aloit-
taa vastauksen, enkä sen koommin palaa ennalta 
valmistelemiini kysymyksiin.

”Kirjoittaminen on tuskallista tavalla, joka 
on hyvin nautinnollista. Kirjoittamiseen itseensä 
ei liity häpeää, koska se tapahtuu yksin ja salassa. 
Häpeään liittyy aina julkisuus.”

Ongelmia ilmaantuu, mikäli yksityisyys 
turmeltuu.

”Jos joku näkee olan takaa, kun kirjoitan 
vielä keskeneräistä tekstiä, peitän oitis tekstin-
käsittelyohjelman jollakin toisella ikkunalla. Ei 
ole väliä silläkään, vaikka se olisi vain vaimoni. 
Tilanne on silti yhtä sietämätön.”

Haastattelun alussa Nylén huomauttaa, 
ettei ole systemaatikko. Alussa hän toistaa 
muutamaan otteeseen, ettei tiedä, kokevatko 
muut asian lainkaan samoin vai onko tämä vain 
hänen kokemuksensa. Kuitenkin pystyn täysin 

samaistumaan esimerkiksi reaktioon, joka tulee 
jos joku näkee oman keskeneräisen tekstin. 

Kun teksti ei ole vielä päässyt yleisön 
riepoteltavaksi, se on omassa kontrollissa. 
Julkaisemisen jälkeen tekstistä tulee tavallaan lu-
kijoiden ominaisuutta, joskaan tämä ei Nylénin 
mukaan pidä täysin paikkaansa. Vaikka teksti 
on jo ulkona, vaivaa sen kirjoittajaa huoli siitä, 
jos omat ihanteet muuttuvat, eivätkä aiemmat 
tekstit enää vastaa niitä.

”Tekstin valmiiksi saamiseen liittyy huo-
li siitä, mitä jos muutun. Entä jos esteettiset 
ihanteeni eivät enää olekaan samat vuoden tai 
kymmenen vuoden päästä? Kuitenkin on pakko 
hyväksyä se,

että minulla tulee aina olemaan erityinen 
suhde kaikkeen mitä olen julkaissut.”

Kirjoittava ihminen potee huijarisyndroo-
maa. Nylén kutsuu sitä tyhjien käsien ihmeeksi. 
Esseisti pystyy antamaan lukijoille jotakin, mistä 
nämä nauttivat, vaikka hän ei omasta mieles-
tään omista mitään tarjoamastaan. Kokemus 

Yksin omien 
vittumaisuuksiensa kanssa

KOHTAAMINEN

Tapaamme Antti Nylénin kanssa kahvilassa 
keskipäivällä. Olen kirjoittanut ylös vain kolmisen 

kysymystä. Olen päättänyt pitää keskustelun avoimena. 



8 |  KÄKRIÄINEN KÄKRIÄINEN  | 9

KOHTAAMINENKOHTAAMINEN

siitä, että tosiasiassa vain huijaa, aiheuttaa hä-
peää. Erityisesti tämä korostuu kahdenlaisten 
tekstien kohdalla: joko liian keskeneräisten tai 
liian valmiiden. Nopeasti tehty teksti paljastaa 
liikaa, kun taas pitkään hiotussa tekijä peittää 
jo itsestään liikaa.

Nylénin hiljattain kirjoittama pääsiäissaarna 
sai sosiaalisessa mediassa paljon jakoja ja tyk-
käyksiä. Itselläni se tosin jäi kirjanmerkkeihin 
odottamaan parempaa hetkeä. Tietysti Nylén 
kysyy, olenko lukenut sen. Hävettää vastata, 
etten.

”Pääsiäissaarna on hyvä esimerkki siitä, 
että hävettää, jos on tullut paljastaneeksi itsestä 

liikaa. Tein sen kiireellä loppuun ja heitin me-
nemään, että tällainenkin tuli saatana luvattua. 
Kun sitten jälkeenpäin ihmiset tykkäsivät siitä ja 
jakoivat sitä innoissaan, häpesin sitä. Teksti, joka 
ei ole niin selvästi omassa kontrollissa tuntuu 
paljastavan itsestä liikaa.”

Ennen haastattelua olin varma, että luki-
sin vielä pääsiäissaarnan sopivan hetken tul-
len. Tämän jälkeen tekstin lukeminen tuntuisi 
turhanpäiväiseltä. Mitä minä Nylénin hutiloin-
tia menisin lukemaan?

Keskitytään mieluummin valmiimpiin 
teksteihin. Niissäkin piilee kuitenkin esseistin 
itsensä mielestä vaaran paikka.

”Sekin aiheuttaa häpeää, kun on kirjoitta-
nut jotain tekstiä oikein viimeisen päälle, eikä 
se sitten olekaan lukijoiden mieleen. Silloin 
tuntee itsensä pikku biedermeieriksi, joka on 
puhdistanut pölyt ja kiillottanut, nähnyt vaivaa 
jonkin eteen, millä ei olekaan mitään arvoa.”

Essee on vaarallinen laji

Vanhoista teksteistä Nylén ei jaksa tuntea hä-
peää. Hän ei myöskään häpeä esseidensä sisältöä. 
Hiljattain Antti Rautiainen kirjoitti polveilevan 
blogikirjoituksen, jossa yritti luodata Nylénin 
maailmankuvaa Vihan ja katkeruuden esseiden 
pohjalta. Rautiainen oli lukenut kokoelmaa 
kuin piru Raamattua ja poiminut rafl aavim-
mat katkelmat päätelmiensä tueksi. Twitterissä. 
Nylén huomautti Rautiaiselle, että esseekokoel-
man julkaisusta on kymmenen vuotta ja että 
kokoelman pohjalta ei pidä tehdä päätelmiä 
hänen etiikastaan, vaan ainoastaan kokoelman 

teeseistä.
Kun viittaan tapaukseen, Nylén tote-

aa, että Vihan ja katkeruuden esseet näyttää 
muodostuneen kirjaksi, jota hän joutuu ali-
tuiseen perustelemaan uudelleen. Häneltä on 
kysytty, ajatteleeko hän todella niin kuin siinä 
kirjoittaa. Mutta se Vihan ja katkeruuden esseis-
tä. Tämäkin tapaus osoittaa silti sen, että essee 
tekstilajina ei päästä kirjoittajaakaan helpolla.

”Essee ei ole turvallinen laji. Siinä pitääkin 
liikkua arveluttavilla seuduilla ja kokeilla, miten 
pitkälle voidaan mennä retoriikassa. Esseessä 
tarkastellaan, mihin mikäkin oletus johtaa, eikä 
lopputulos ole useinkaan miellyttävä.”

Nylénin mukaan esseisti ei kuitenkaan voi 
vain heitellä radikaaleja ajatuksia ilmaan vailla 
mitään vastuuta. Kyse on julkisesta toiminnasta 
ja siten alistumisesta myös arvostelulle.

”Esseet osallistuvat kirjalliseen kulttuuriin 
ja keskusteluun. Ei ole oikein, jos yksi ammatti-
kunta päättää vain pitää oikeutenaan retostella. 

Kokemus siitä, että tosiasiassa vain 
huijaa, aiheuttaa häpeää. 

Olen itse saanut seistä sanojeni takana väsyksiin 
asti.”

Kun esseisti paljastaa omat kipeät kohtansa, 
häpeänsä ja omituisuutensa, on lukijalla suuri 
kiusaus vetää yhtäläisyysmerkit kannessa komei-
levan nimen ja sen taustalla olevan persoonan 
välille. Esseistit laittavat itsensä usein kunnolla 
likoon.

”Miksi kukaan haluaa lukea 
jotain Juha Itkosta?”

”Romaanin kirjoittaminen on pakoa. 
Romaanikirjailijat kirjoittavat täsmälleen 
samoista pakkomielteistä kuin esseistitkin, 
mutta pukevat häpeänsä hahmojen kaapuun. He 
lähinnä kaivelevat muististaan inhottavimmat 
asiat, mitä ovat tehneet muille ihmisille ja sitten 
laittavat ne vastenmielisten tyyppien nimiin.”

Nylén sanoo lakonisesti, ettei lue juurikaan 
romaaneja. Hän ihmettelee niiden suosiota.

”Miksi kukaan haluaa lukea jotain Juha 

Itkosta?”
Esseen haaste on siinä, että se on asiaproo-

saa. Sen kehystäminen pelkäksi puhekuplaksi, 
kannanotoksi johonkin asiaan, ei tee sille oi-
keutta. Kun yritän kysyä, onko vika kenties 
siinä, että lukijat eivät osaa suhtautua tekstilajiin 
oikein, Nylén torjuu ajatuksen.

”Lukijat osaavat kyllä tulkita. Esseiden 

herättämistä ajatuksista ja lukukokemuksesta 
pitäisi vain kirjoittaa enemmän. Juuri se on 
olennaisinta, mutta vaikeus on lukukokemuksen 
kuvaamisessa. Esseet ovat kuitenkin jonkinlaisia 
pelinappuloita tai työkaluja.”
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KOHTAAMINEN

Häpeä, katumus, totuus it-

sestä

Häpeä liittyy vahvasti sosiaalisiin tilanteisiin 
ja siihen, mitä arvostetaan. Jos joku on aivan 
holtiton, häntä saatetaan nimittää häpeämät-
tömäksi. Joltakulta joka on tehnyt jotakin ty-
perää, kysytään, etkö edes häpeä. Kun häpeää 
vaaditaan sosiaalisessa ympäristössä, kyse voi 
pohjimmiltaan olla nöyryyden ihanteesta. Hä-
peä on samaan tapaan ylpeyden vastakohta, 
mutta helpommin saavutettavissa.

”Nöyryyttä harvemmin vaaditaan. Häpeää 
voi tuntea, se sujuu kaikilta. Nöyrä ihminen 
on suorastaan pyhimys. Tuntuisi tavattoman 
kornilta sanoa ’olen nöyrä ihminen’. Häpeävänä 
voi esiintyä, nöyränä ei.”

Häpeä on syklistä, se viittaa vain itseensä.

Häpeän sisartunne on katumus. Jos häpeä 
on sosiaalista ja julkista, katumus on yksityistä. 
Katumukseen liittyy armo ja sen tuoma vapau-
tus. Häpeä on syklistä, se viittaa vain itseensä.

”Häpeä voi muuttua katumukseksi, jol-
loin paha olo katkeaa armon kokemukseen. 
Katumus on terve muoto jostakin häpeän kal-
taisesta tunteesta.”

Samaan tapaan kuin kirjoittaja on hukassa 
huomatessaan, ettei ajattelekaan samalla tavalla 
kuin aiemmin, häpeä liittyy sen tajuamiseen, 
ettemme tiedä, keitä olemme. Epävarmuuden 
kanssa eläminen ja sen hyväksyminen, että to-
tuus ei selviä, on vaikeaa ja aiheuttaa häpeän 
tunteita yhä uudelleen.

”Häpeä johtuu siitä, ettei tiedä totuutta 
itsestä. Häpeä on luonteeltaan toteava: sä oot 
vaan paska.”

Lounasruuhka on hälvennyt ja istum-
me lähestulkoon kahdestaan kahvilassa. 

vittumaisuuksiensa kanssa. Identiteetti ei kui-
tenkaan ole totuus itsestä, vaan vain häpeän 
tunteen vaientamista.”

Identiteetti auttaa hetkeksi voittamaan hä-
peän tunteen. Kun paljastuu, ettei identiteetti 
olekaan totuus itsestä, häpeä on kuitenkin vain 
entistä pahempi. Siksi identiteetit voivat olla 
haitallisia. Niiden haittapuoli on jatkuva eronte-
ko muihin. Vahvat identiteetit johtavat sotaan.

Pohdimme hetken tämän päivän vastak-
kainasetteluja ja karkeita yksinkertaistuksia. 
Vilkkaan keskustelun päättää hiljaisuus, jonka 
jälkeen molemmat tiedämme, että olemme nyt 
saaneet irti sen, minkä häpeästä voi yhden kes-
kustelun aikana saada.

”No niin, eiköhän tämä ollut tässä.”

Alkuiltapäivän valo paistaa sisään liian kirk-
kaana ja paljastavana. Olemme puhuneet reilun 
tunnin. Olen tänä aikana pohtinut muutamaan 
otteeseen sitä, miten paljon keskustelu esseis-
tin kanssa muistuttaa esseetä: eksymme välillä 
sivupoluille, kun jokin teesi kaipaa koettelua, 
mutta päädymme lopulta aina vähintään mie-
lenkiintoisille, toisinaan jopa aiheeseen liittyville 
harhapoluille. 

Yksi tämän ajan keino taistella epävarmuut-
ta vastaan on voimakas identiteettien hakemi-
nen. Nylén naurahtaa, että nykymeno olisi liikaa 
jopa 70-luvun ihmiselle.

”Identiteettejä tarjotaan lohdutuksena. 
Niiden avulla määritellään, kuka kukin on 
ja mitä itse on. Voimakas identiteetti suoje-
lee ihmistä pahimmalta eli sen tajuamiselta, 
että on ypöyksin omien pakkomielteidensä ja 
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KOLLEKTIIVIHÄPEÄKOLLEKTIIVIHÄPEÄ

 

Miina Supinen, 40, kirjailija  

Nuppu Koivisto, 25, tohtorikoulutettava 

Veera Koivaara, 27, Käkriäisen päätoimittaja 

Outi Alanko-Kahiluoto, 49, kansanedustaja 

Hätä-Miikka, 27, rap-artisti 

Laura Hautsalo, 25, Käkriäisen päätoimittaja 

Katja Ståhl, 47, toimittaja 

Oili Paaskoski, 21, musiikkitieteen opiskelija 

Tommi Melender, 48, kirjailija  

Jaakko Hämeen-Anttila, 53, arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori 

Erkka Mykkänen, 27, kirjailija  

Vesa Rantama, 32, Tuli&Savu-lehden päätoimittaja  

Antti Holma, 33, näyttelijä, kirjailija  

Arja Karhumaa, 40, lehtori 

Anna Ikonen, 29, kehitysmaatutkimuksen opiskelija 

Aleksis Salusjärvi, 35, toimittaja ja kriitikko 

Jyrki Nummi, 63, kotimaisen kirjallisuuden professori 

Elina Tervonen, 29, kirjallisuuden opiskelija 

Tuukka Tuomasjukka, 21, toimittaja 

Anja Kähönen, 50, kirjastotäti 

Emma Veini, 25, stylisti 

Tero Hannula, 35, kirjoittamisen opettaja ja kirjailija

Olen viimeksi hävennyt sitä, että ystäväpiirissäni on avoimen rasistisia ihmisiä, joiden mielipiteet 
voisi kaikessa rauhassa kuopata saunan taakse eikä niitä kukaan kaipaisi. Viimeksi häpesin sitä, kun 
kävin esittäytymässä eräissä juhlissa ihmiselle, joka muistutti, että olin esittäytynyt hänelle samoissa 
juhlissa edellisenä vuotena. Ja sitä edellisenä. Viimeksi häpesin raskausarpiani, varsinkin kun en 
ole koskaan ollut raskaana. Viimeksi häpesin muutama päivä sitten, kun uudessa työssä unohdin 
vuorosanat kokonaan enkä pystynyt selviytymään tilanteesta, joten seisoin vain paikallani hiljaa 
ja ajattelin, että nyt nuo kaikki näkevät, etten osaa yhtään mitään, en edes repliikkejäni. Tuntui 
tunnilta, vaikka kesti sekunteja. Ohjaaja laittoi lopulta kohtauksen poikki ja menin vessaan piiloon 
hetkeksi. Viimeksi häpesin sitä, kun mun työkaveri ei voinut enää peittää inhoaan omaan pomoonsa 
ja pomon saamattomuuteen. Tilanne oli läpinäkyvä ja kireä, eikä mitenkään tahdikas. Viimeksi 
häpesin Suomen jalkapallomaajoukkuetta. Onnistuin neuvottelemaan säädyllisen korvauksen 
kirjaprojektista. Saan takapirun hommista lähes yhtä paljon kuin koko hankkeen vetäjä. Viime 
viikonloppuna lähetin kännissä avautumisviestin ystävälleni. Aamulla tajusin, ettei minulla ollut 
äyskähtämiseen mitään syytä. Ihan Timo Hännikäis -tasoista käytöstä! Häpesin viimeksi sitä että 
olin humalassa ja menetin kontrollin. Kauppakeskuksen parkkihallissa menin autooni ja starttasin. 
Radiosta alkoi kuulua Jari Sarasvuon monologi. ”Ei vittu saatana!” karjaisin keuhkojeni täydeltä, 
ja kun vilkaisin sivulleni, huomasin viereiselle autolle ilmaantuneen pariskunnan hämmästyneet 
katseet. Viimeksi irvistin häpeästä, kun kuuntelin omaa puhettani haastattelunauhalta. Fiksulle 
ja skarpille haastateltavalle kysymyksiä esitti takelteleva ja jaaritteleva, niinku-sanaa toisteleva 
idiootti. Häpeän sitä, että olen katsonut yhen kuuman runoilijan videon Youtubesta niin monta 
kertaa, että kaikista 49 näytöstä joku 45 on mun. Viimeksi häpesin yli-innokkaan kädenliikkeen 
synnyttämää tahrastoa kauluspaitani helmassa ravintola Annapurnan uudistetulla lounaalla. Hä-
vettää että olen jo näin vanha ja oon silti sellasessa elämäntilanteessa, että liityi juurin Tinderiin. 
Viimeksi häpesin itseäni ihan kokonaisuutena uuden seksikumppanin edessä. Häpesin viimeksi, 
kun pieraisin metsässä, kun luulin, että ketään ei ollut missään. No olihan siinä koiranulkoiluttaja. 
Olen nykyään niin paljon itsekseni, että helposti jätän myös vessan oven auki, mutta se hävettää 
enemmän muita kuin minua. Sähläsin tietotekniikan kanssa kokoustilanteessa omaa huolimat-
tomuuttani ja viivästytin tästä syystä muiden ihmisten aikatauluja. Mun viimeisin ihan oikea 
häpeäntunne tuli, kun naljailin Joonas Konstigista #kulttuurinvälikysymys -hashtagilla Twitterissä 
ja se julkaistiin televisiossa. Häpesin ajatuksiani, jotka eivät pysyneet asiassa, joka oli vakava, vaan 
eksyivät omille teilleen, lähinnä oman navan seutuun. Näin käy joka päivä. Häpesin viimeksi, 
kun huusin kotona ulko-oven läheisyydessä vittu että panettaa. Tajusin heti tämän jälkeen, että 
rappukäytävässä liikkui naapuri, joka taatusti kuuli kajautukseni. Oon impulsiivinen ihminen ja 
herkkä innostumaan, siten ajan itseni noloihin tilanteisiin. Mutta jotain puhdistavaa niissä on, 
häpeä opettaa.

    Unohdin tämän pyynnön kokonaan! 
 Hävettää!

Mitä häpesit viimeksi?

Kokoaminen: Veera Koivaara, Laura Hautsalo, Aino Vähäpesola,  
    Petra Vainio, Erkka Mykkänen, Lauri Mäntyranta  
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KESKUSTELU

Keskustelun aloittaminen tuntuu yllättävän 
hankalalta, vaikka jokaiselta löytyisikin kat-
tava, elämänmittainen häpeähistoriikki taka-
taskustaan. 
A: Jos mä vaikka ottaisin teistä nää kuvat nyt 
alkuun? 
B: Anna kun mä otan vähän skumppaa ensin. 
Tulee taiteellisempia. 
C: Hävettää jo valmiiks. 
Hiljaisuus. Ja sitä skumppaa.

Niistä juhlien jälkeisistä aamuista

A: No näitähän riittää. Suurin osa luonnolli-
sesti pohjautuu siihen kaikista kauheimpaan 

häpeään. Siihen, mikä oikeasti tuntuu siltä että 
siihen kuolee. Mihin ehkä vähän haluaisikin 
kuolla. Esimerkiksi silloin kun heität toisen ulos 
Itä-Helsingin armoille neljältä tiistaiyönä, koska 
haluut sittenkin aamulla syödä yksin sipsejä 
häpeäkuopassasi. Se kuoppa oli muuten silloin 
aika harvinaisen syvä. 
C: Mut toi häpeähän on ihan tervettä! 
B: Ihmiset myös häpeää mitä kummallisimpia 
ja turhimpia asioita. Mitä tahansa, mikä rikkoo 
ulospäin sun täydellisyytesi. Mua esimerkiksi hä-
vettää aina humalassa se, että estojen poistuessa 
saatan kertoa itsestäni jotain henkilökohtaista. 
Näitä seksitarinoita ja housuunkusemisjuttuja. 
Kyl te tiiätte. Seuraavan päivän darramorkkikset 

johtuu mulla lähestulkoon aina siitä, mitä oon 
puhunut edellisenä iltana.
A: Tosiasiassahan kukaan ei muistele mitä toiset 
on puhuneet. Kaikilla on ihan liian kiire hävetä 
omia tekemisiään ja sanomisiaan. Se on samaan 
aikaan niin kauheen yksityinen ja kuitenkin 
täysin kollektiivinen tunne.

Yksityisestä häpeästä

B: Mä tosiaan toivon, että kun häpeälle altis-
tuu tarpeeks, niin ne pienimmät jutut lakkaa 
nolostuttamasta. Kuten se, että niistät kovaää-
nisesti luentosalissa vaikka hait sellaista ääne-
töntä niistämistä puolen tunnin “kehtaanko mä 
niistää”-pyörimisen jälkeen.

Teksti: Juulia Heinonen, Rebekka Wiitasalo, Alisa Kuuluvainen   
Kuvat: Juulia Heinonen

Tinderistä ja etelänlomista 
eli nuorten naisten 
häpeäkeskustelu Hirveimpien kokemusten 

jälkeen kannattaa vaan mokata 
mahdollisimman nopeasti uudelleen.Kolme kirjallisuudenopiskelijanaista kokoontuu 

arki-iltana Mascotin hiljaiseen yläkertaan 
rypemään epämääräisissä häpeäntunteissa 
aikomuksenaan keskustella muun muassa 

Tinderistä, darramorkkiksista ja ulkonäköpaineista. 

KESKUSTELU
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A: On kyllä niin helppo hävetä ihan mitä ta-
hansa. Tuntea sellaista inhottavan henkilökoh-
taista häpeää, joka ei ole niin voimakas että sille 
oikeasti viitsisi tehdä mitään, mutta kuitenkin 
just sen verran kaikessa läsnä että siihen voi 
halutessaan jäädä vellomaan. Sellainen itseinhon 
lievempi sivuhaara, joka aurinkoisina päivinä vä-
hän naurattaa mut sunnuntaiaamuna maailman-
lopun meiningeissä tuntuu ylitsepääsemättömän 
ahdistavalta. Yleensä vielä siltä, että mun täytyy 
olla ainoa ihminen maailmassa, jolla on syytä 
hävetä vähän kaikkea elämässään. Joka kadottaa 
aina laskut ennen kuin on ehtinyt maksaa ne, 
laittaa kahviin viikon liian vanhaa maitoa koska 

ei vaan jaksa käydä kaupassa ja palauttaa esseet 
kuukauden myöhässä kun on pitänyt pyhittää 
vapaa-aikansa muille olennaisemmille asioille, 
kuten Netflixille ja Tinder-keskusteluille.  

Tinder mainittu!

C: Jäätävät Tinder-keskustelut on kyl siitä jännä 
häpeän alalaji, että häpeä kohdistuu siinä saman-
aikaisesti kahteen eri suuntaan. Tää ilmiö tulee 
yleensä selvimmin esille sellasissa keskusteluissa, 
joissa matchin eka kysymys koskee sitä, että 
oisko mulla tarjota sille hieman kyseenalaista 
hierontapalvelua vielä samana iltana. Sinä het-
kenä ei tiedä, pitäiskö tuntea myötähäpeää sitä 
yhdynnänehdottelijaa kohtaan vaiko hävetä 

B: Ulkonäköön liittyvä häpeä on oikeastaan tosi 
itsekeskeistä. Se ajatushan siinä taustalla on, että 
joku ei pidä musta kun oon lihava tai ruma tai 
mitä ikinä. Kaikkien nuorten naisten pelkohan 
tää on, mut sit kun miettii sitä, että haluaisinko 
olla ennemmin sellaisen ihmisen kanssa tekemi-
sissä, joka ihailee mun valheellista täydellisyyttä 
vai sellaisen, jolle voin kertoo näitä häpeäkoke-
muksia ja se kertoo omansa ja nauraa päälle. 
A: Mutta välillä se ajatus siinä taustalla onkin 
se, että mä en itse pidä itsestäni kun oon liha-
va ja ruma ja mitä ikinä. Sit hävettää jo se itse 
häpeäkin, kun tässä iässä kai jotenkin kuuluis 
osata olla sinut itsensä kanssa.

vaan itse sekä kyseisen sovelluksen käyttöä että 
sitä, kun joskus jopa vastaa myöntävästi tolla-
seen viestiin.
B: Ei kai siitä häpeää tarvii tuntea. Ele-
tään kuitenkin vuotta 2016, mun mieles-
tä myöntävä vastaus on aivan täysin ok.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ne iänikuiset ulkonäköpaineet

C: Musta tuntuu et suurin osa häpeästä liittyy 
siihen että sitä luo itselleen niin korkeita tavoit-
teita elämän ja ulkonäön suhteen, että niitä ei 
vaan juuri kukaan ihminen pysty saavuttamaan. 

Eräs keski-ikäinen nainen (hävettää paljastaa, kyseessä 
on äitini) yritti helpottaa mun häpeää kertomalla, että 
sen jälkeen kun oot kussut housuusi etelänlomalla ja 

vaatteita vaihtamatta palannu altaalle juomaan bloody 
maryja, sä et häpeä enää sen jälkeen juuri mitään. 

Filosofinen loppupohdinta

B: Mä uskon ja toivon, että häpeä vähenee tai 
edes helpottuu vuosien varrella. Eräs keski-ikäi-
nen nainen (hävettää paljastaa, kyseessä on äiti-
ni) yritti helpottaa mun häpeää kertomalla, että 
sen jälkeen kun oot kussut housuusi etelänlo-
malla ja vaatteita vaihtamatta palannu altaalle 
juomaan bloody maryja, sä et häpeä enää sen 
jälkeen juuri mitään. 
A: Hirveimpien kokemusten jälkeen kannattaa 
vaan mokata mahdollisimman nopeasti uudel-
leen. Unohtuu sit se edellinen kiusallinen tilan-
ne, kun aivokapasiteetti on kuitenkin ihmisellä 
onneks sen verran rajallinen ettei kaikkea vaan 
pysty hävetä yhtäaikaa. Voi sitten valikoida sieltä 
ne antoisimmat kokemukset ja kieriskellä niissä.
C: Ehkä mäkin vielä joku päivä häpeän vähem-
män ja elän enemmän. Muistelen sunnuntaiaa-
muna ennen kaikkea miten hauskan illan vietin, 
sen sijaan että suoraan sukeltaisin pää edellä 

sinne sumuiseen häpeämereen. Vahva ehkä.

Häpeäkeskustelun jälkeisenä aamuna opiskeli-
jat poistivat Tinder-tilinsä, raitistuivat ja ryhtyivät 
kaikin puolin kunnon kansalaisiksi.j

KESKUSTELU
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Teksti: Petra Vainio   Kuvat: Hanna-Reeta Koivaara

Pentti Holapan Ystävän muotokuvassa (1998) 
jo ikääntynyt Pentti kuvaa retrospektiivisesti 
mennyttä elämäänsä. Teoksen alussa nuori Pent-
ti aloittelee yliopisto-opintojaan 1950-luvun 
Helsingissä. Sattumalta hänen elämäänsä ilmes-
tyy Asser, täydellisen enkelimäinen mies, johon 
Pentti pian rakastuu. Suhde syvenee pitkäksi 
ja läheiseksi. Alusta lähtien Asser on kuitenkin 
suhteen hallitsevampi osapuoli, minkä vuoksi 
Pentti ahdistuu ja kokee asemansa alistetuksi. 
Ristiriitaisesti vastuusta luopuminen tuottaa 
myös äärimmäistä nautintoa, ja Pentti tuntee 
löytävänsä todellisen itseänsä. Häpeä omasta 
itsestä kuitenkin ajaa elämän kriisiin.

Pentin kokeman häpeän ilmeiseksi syyksi 
olisi helppo nimetä homoseksuaalisuus: teoksen 
maailmassa homous on rikos ja sairaus, min-
kä vuoksi Pentti salaa rakkautensa ja ylläpitää 
vuosikausia kihlausta naisystäväänsä. Homous 
ei kuitenkaan ole Pentin kokeman häpeän ydin. 
Teokseen sisältyvät homoutta kauhistelevat pu-
heenvuorot ovat kaikuja hyveellisten ja siveel-
listen ihmisten ajatuksista, mutta Pentin oma 

suhtautuminen marginalisoituun seksuaalisuu-
teensa on mahdollisesta katkeruudesta huoli-
matta ironinen. Sen sijaan huomio kiinnittyy 
toistuvasti hänen miehisyyteensä.

”Minä olin mies. Olinhan minä mies! Kai 
minä olin mies? Olinko? Tahdoin olla mies.” 
Maskuliinisesti uhitteleva Pentti on alati epä-
varma omasta miehisyydestään, ja homosuhteen 
eteneminen seksuaaliseksi lisää huolta entises-
tään. Homous on Pentille ehdottomasti uhka, 
mutta ei sellaisenaan. Ongelman ydin piilee 
suhteessa toiseen miehisyyteen, sillä Asser ja 
Pentti väistämättä vertautuvat toisiinsa: Asser on 
hallitseva ja valovoimainen, ja suhtautuu omaan 
sukupuoleensa mutkattomasti. Itsevarmuus te-
kee Asserista miehisemmän, mikä taas työntää 
Pentin feminiinisen puolelle. Juuri Asser mää-
rittelee Pentin roolin. Jo vastuu koko suhteen 
alkamisesta kuuluu luontevasti Asserille, eikä 
Pentin tarvitse potea tunnontuskia homosuh-
teeseen suostumisesta: Asserhan vain ilmestyi 
paikalle ja otti Pentin omakseen.

Kun Pentti huomaa olevansa suhteen 

Pentin häpeästä

Pentti Holapan romaanissa 

rakastutaan syvästi, mutta hävetään 

feminiinisyyttä vielä enemmän.
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passiivisempi osapuoli, hän alkaa kuvata it-
seään naismaiseksi, ”akkamaiseksi” ja kaiken 
kaikkiaan ”ämmämäisen alttiiksi”. Pentti on 
siis mielessään naisistunut suhteessa Asseriin. 
Suhteen mallina on ainoa hyväksytty suhde-
muoto, heteropari, ja siihen sisältyvät vastaparit 
feminiinisyys ja maskuliinisuus. Pentti tulkitsee 
olevansa suhteen nainen, koska löytää itsestään 
feminiinisiä piirteitä, eikä osaa kaksijakoisessa 

ja evoluutiopsykologisessa sukupuolikäsityk-
sessään ajatella asiaa toisinkaan. Homous ja 
feminiinisyys ovat sinänsä kiinteästi yhteydessä 
toisiinsa, sillä homous rinnastetaan helposti mie-
hisyyden puutteeseen. Taustalta löytyy ajatus, 
jonka mukaan henkilön, joka on viehättynyt 
maskuliinisuudesta, on itse oltava feminiininen. 
Pentin ajatusmaailma heijastelee juuri tällaisia 
normeja: hänen mielestään homomies on po-
tentiaalisesti nainen.

Pentin ja Asserin suhteen suuri käänne on 
ensimmäinen yhdyntä, jonka aikana Pentti 
kokee olevansa myös seksikumppanina nai-
nen: hän on se, johon työnnytään. Yhdyntä 
ajaa Pentin valtaisaan kriisiin, mutta samalla 
hän ”löytää aidon itsensä”, joka on alistettu ja 
naismainen. Pentin miehisen identiteetin ongel-
mat kulminoituvat tähän uuteen kokemukseen. 
Feminiinisyyden ja mieheyden yhdistäminen ei 
Pentin mielessä tai ympäröivässä yhteiskunnassa 
ole mahdollista, sillä se rikkoisi sukupuoliroo-
lien rajat. On kuitenkin huomattava, ettei fe-
miniinisyys tullut Penttiin ulkopuolelta − hän 

Itsevarmuus 
tekee Asserista 

miehisemmän, mikä 
taas työntää Pentin 
feminiinisen puolelle.

On kuitenkin 
huomattava, ettei 

feminiinisyys tullut 
Penttiin ulkopuolelta 

− hän löytää 
sen itsestään.

Pentin kertomus heijastelee laajemmin 
menneellä vuosisadalla vallinnutta kontrollia. 
Mahdollisuudet poiketa normeista ovat olleet 
vähäiset, joten homous ja feminiinisyyden pel-
ko tekevät Pentistä misogyynisen. Kun suhde 
Asseriin on mennyt tarpeeksi pitkälle, hän pe-
lastautuu heteroavioliittoon. Vuosikymmeniä 
myöhemmin Pentti muistelee elämäänsä ja 
joutuu feminiinisyyden sijaan pakoilemaan it-
seään ja valintojaan: hän on yksin, sillä häpeä ja 
maskuliinisuuden tavoittelu ajoivat onnellisten 
asioiden yli. Rajoittavat kategoriat pakottivat 
Pentin luopumaan elämänsä rakkaudesta.

löytää sen itsestään.  Feminiiniset piirteet ovat 
koko ajan olleet hänessä, mutta vain maskuliini-
suuden esiintuominen on miehelle sosiaalisesti 
hyväksyttävää.

Penttiä ei miehenä hävetä olla homo, vaan 
feminiininen. Kun hän kykenee jo ajallisen etäi-
syyden turvin naureskelemaan kohtaamilleen 
homofobisille ennakkoluuloille, maskuliini-
suudesta puhuminen ei vieläkään luonnistu 
samanlaisella keveydellä. Se, että homomiehiä 
pidetään naismaisina, tuottaa häpeää, mikä edel-
leen toiseuttaa naisia: homomiehet eivät kelpaa 
miehinä, mutta naismaisuuskin on heikkoutta. 
1950-luvulla sukupuolisen häpeän muodostamaa 
sosiaalista pakkopaitaa ei ole voinut riisua, jo-
ten Pentti yrittää palauttaa miehisen asemansa: 
hän alkaa halveksua naisia maskulinisoidakseen 
itseään.

SITAATTI

Häpeäkutsun saatuani hämmästyin itsekin siitä, kuinka harvoin hä-
peän mitään. Olen häpeämättömän iloinen, spontaani ja rohkeakin enkä 
montaakaan hetkeä elämässä uhraa sille, mitä muut minusta ajattelevat. 
En häpeä sotkuista kotiani, vaan yritän siivota mahdollisimman paljon. 

En häpeä tietämättömyyttäni omalla alallani - vaan yritän ymmärtää, ettei 
kukaan voi kaikkea osata. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etten yrittäisi 
olla ihmisiksi... En kuitenkaan häpeä itseäni enkä koe tällä alalla suuria 
tunteita. Toinen asia onkin sitten myötähäpeä. Se tunne on usein niin 

valtava, että teen kaikkeni häivyttääkseni muiden huomion kanssaihmiseen 
kohdistuneesta kiusallisesta katseesta. Kyse on kai jonkilaisesta ylikorostu-

neesta empatiasta.
Sitten vihdoin oikea häpeän tunne, johtuen omasta käytöksestäni. 

Kävelen tuttua reittiä lapsen kanssa päiväkotiin, ohitamme kerjäläisen, 
nuoren naisen joka istuu ruokakaupan edessä. Saan itseni kiinni ajatukses-
ta, että pitäisikö vaihtaa kättä, pitäisikö lapseni kohdata tämä nainen, vai 

onko minun tehtäväni suojella lastani tältä törmäykseltä.
Oikeastaan olemme oppineet hyvin sujuvasti välttämään tämän jo-

ka-aamuisen kohtaamisen. Kävelemme ohi, vailla suurempia tunnontuskia, 
emme anna rahaa, emme kommenttia, emme katsetta. Juttelemme omista 
asioistamme, iloisista. Tiedän - korkean elintason ongelmista, kuten siitä, 

mitä tarjoaisimme vappujuhlissa vieraillemme.
Kävely takaisinpäin päiväkodista. En vaihda kadunpuolta, joten ohitan 

naisen taas. Ajattelen sitä kertaa, jolloin Pariisissa annoin kerjäläisperheelle 
ison setelin ja söin suunniteltua paljon halvemman illallisen itse. Nytkin 
siis taas ohi. Ilman elettä. On suunnitelmani. Sitten nuori kaunis nainen 

kuitenkin vangitsee katseeni ja sanoo iloisen ja pyyteettömän sanan: ”Hei!”
Hän näkee meitä joka päivä, ehkä on oppinut tuntemaan meidät ulko-
näöltä. Vastaan ujon ”Hei”, kiiruhdan ohi ja häpeän. Mitä pelkään?

FT Kristina Ranki
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Armoon oikeudettomat

Teksti: Ville Hämäläinen Kuva: Hanna-Reeta Koivaara

Yksi nykyajan merkittävimpiä skandaaleja on 
Bill Clintonin ja Monica Lewinskyn seksis-
kandaali 90-luvulla, jossa paljastui, että Yhdys-
valtain presidenttinä olleessaan Clintonilla oli 
ollut suhde 22-vuotiaaseen harjoittelijaan. Suh-
de tuli päivänvaloon vasta myöhemmin toisen 
tutkinnan yhteydessä. Clintonin ja Lewinskyn 
tapauksessa onkin esillä klassiset skandaalin 
merkit: valta, seksi, kielletty suhde, valehtelu 
sekä pitkä häntä erilaisia käänteitä. 

Useimmiten julkisen kohun aikaan saavat teot 
ovatkin jotain meille tuttuja: Clintonin ja 
Lewinskyn tapaus ei ollut maailman ensimmäi-
nen eikä viimeinen, jossa pomolla ja alaisella on 
seksisuhde. Harvemmin tuo pomo vain sattuu 
olemaan maailman vaikutusvaltaisin mies.

Paljastuminen

Häpäisyssä paljastuminen on keskiössä: Ihmi-
sestä paljastetaan sellaisia asioita, jotka ovat yhä 
tai ovat joskus olleet osa häntä, mutta jotka hän 

on katsonut parhaaksi salata tai jättää johonkin 
luottamukselliseen suhteeseen. 

Paljastuminen ei tee asioista enemmän tai vä-
hemmän tosia. Häpäisyssä jotakin tuodaan päi-
vänvaloon, kaikkien nähtäville. Julkinen häpäisy 
kohtelee samanlaisia tapauksia eriarvoisesti, sillä 
se on aina yksittäisten tekojen nostamista tikun 
nokkaan.

Kun yksi poliitikko joutuu keskelle seksiskan-
daalia, yleisö projisoi yhteen tapaukseen kaikki 
negatiiviset ja tuomitsevat tuntemuksensa, joita 
se kokee kaikkia niitäkin kohtaan, jotka eivät 
paljastu. Jos joku luulee tekevänsä palveluksen 
yhteiskunnalle paljastamalla yhden tapauksen 
kerrallaan, hän luulee väärin - kun skandaalin 
takia poliitikko sitten joutuu eroamaan, tilalle 
nousee joku, jolla on omat luurankonsa kaa-
pissa. Hän voi vain tuntea jokaisena päivänä 
kiitollisuutta siitä, ettei jää kiinni. Joku toinen 
on kärsinyt hänenkin puolestaan.

Jokaisella meistä on jotakin, mitä emme halu-

aisi paljastaa muille, saati sellaista, mistä emme 
halua tulla muistetuksi. Kun valokeila osoittaa 
jotakuta toista, voimme tyytyväisinä huokaista, 
että emme itse ole tulleet paljastetuiksi. Kun 
voimme keskittyä tuomitsemaan toisen häpeäl-
lisen teon, saamme hetkeksi rauhan oman pal-
jastetuksi tulemisen pelkomme kanssa. Tunne 
muistuttaa jonkinlaista vahingoniloa ilman iloa. 
Se taas on sellaista valheellista ylemmyydentun-
non oikeutusta, joka on omimpiaan tappamaan 
armon. Unohdamme sen tosiasian, että olemme 

kaikki heikkoja ja epävarmoja, että jokaisella 
meistä on kasapäin sellaisia asioita, joita emme 
halua muiden tietävän.

Lika

Seksuaalisuus on intiimiä ja kahden ihmisen 
välistä, ja rajaamme yksityiset seksisuhteet 
mielellämme yhteiskunnallisen keskustelun 
ulkopuolelle. Kun joku joutuu seksiskandaalin 
kohteeksi, yksityisestä tulee kuitenkin julkista 
ja salaisuuksista vapaata riistaa. Yksi skandaalin 
omituisimpia piirteitä onkin se, että yhtäkkiä 
kohun keskiössä olevat ihmiset ovat mielty-
myksineen ja tekoineen tilivelvollisia kaikille. 

ryhdy suhteeseen vain joutuakseen myöhemmin 
kansanjoukkojen lynkattavaksi.

Monet häpäisyn kohteeksi joutuneet ovat 
kuitenkin saattaneet kipuilla jo ennen asian 
paljastumista. Tällaisissa tilanteissa häpäisy on 
äärimmäisen julma teko. Julkinen häpäisy on 
armon kieltämistä. Armo on luonteeltaan unoh-
tavaa ja eteenpäin suuntautunutta. Siihen on 
katumuksen jälkeen oikeutettu. Useimmiten 
häpäisyn kohde ei pääse eroon leimastaan. On 

Syyllisen on vakuuteltava katumustaan, vaikka 
ainoa asia, mikä saattaa kaduttaa on se, että asia 
on paljastunut kaikille.
Samat asiat, jotka tavallinen ihminen saa pitää 
omana tietonaan, muuttuvat yhtäkkiä pilkan, 
arvostelun ja tuomioiden kohteeksi. Vähintään-
kin julkiset häpäisyt osoittavat, miten vahvat 
kaksoisstandardit meillä edelleen on julkisessa 
asemassa oleville ihmisille: esimerkiksi seksi-
sävytteisten tekstiviestien lähettelyn katsotaan 
olevan ministerin tai kansanedustajan arvolle 
sopimatonta. Häpeälliset asiat ovat siis jotakin, 
mitä rahvas saa harrastaa rauhassa, mutta mikä 
on korkea-arvoisilta ihmisiltä kiellettyä.

Häpäisy tekee kaikesta likaista. Juoruilun, ton-
kimisen ja repostelun vallatessa tilaa kukaan ei 
välitä siitä, että kaksi ihmistä on ehkä kokenut 
jotakin riskin ottamisen arvoista. Tällöin ei 
muisteta, että korkeaan asemaankin päässeet 
ihmiset toimivat inhimillisten tarpeiden, vais-
tojen, halujen ja toiveiden ehdoilla. Kukaan ei 

Kun ihminen häpäistään julkisesti, 
lyödään tähän leima, joka ei lähde pois. 

Julkista häpäisyä helpottaa, että kohde on 
tunnettu tai merkittävässä asemassa. 

ESSEE

Kun voimme keskittyä 
tuomitsemaan toisen 

häpeällisen teon, saamme 
hetkeksi rauhan oman 
paljastetuksi tulemisen 

pelkomme kanssa. Tunne 
muistuttaa jonkinlaista 
vahingoniloa ilman iloa. Syyllisen on vakuuteltava 

katumustaan, vaikka 
ainoa asia, mikä saattaa 
kaduttaa on se, että asia 
on paljastunut kaikille.
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levuuden tasolle kuin juoruilu. Osallistuminen 
päivittelyyn vaatii vain vähän. 

Oikeastaan häpäisy on laajennettu, pahimman 
luokan virheargumentti. Skandaaleihin liittyy 
niin paljon tunnetta, että niistä on helppo 
pöyristyä. Oikeasti yhteiskunnalle vahingollis-
ta ei kuitenkaan ole se, että ministeri lähettää 
seksiviestejä tai että jollakulla on salasuhde. 
Oikeasti vahingolliset asiat tapahtuvat siellä, 
missä ministerit peittelevät sidonnaisuuksiaan, 
ajavat lakeja läpi puutteellisella valmistelulla tai 
valehtelevat äänestäjille. Näistä on kuitenkin 
vaikeampi pöyristyä, sillä ne eivät herätä niin 
voimakkaita tunteita. Korkeintaan ne herättä-
vät lamaannuttavan voimattomuuden tunteen. 
Järjestelmämme on myös huomattavasti im-
muunimpi kabinetissa tapahtuvalle oman edun 
ajamiselle kuin sille, että saamme tietää, mitä 
tapahtuu jonkun makuuhuoneessa.

hyvin hankalaa saada vapautusta menneistä syn-
neistään, jos joku ilakoi sillä aina tilaisuuden 
tullen.

Pöyristyminen

Häpäisy on huono eettisen keskustelun foorumi. 
Keskustelu ajautuu sivuraiteille: tirkistelynha-
luun, yksityiskohdilla mässäilyyn ja juoruiluun. 
Yksittäiset paljastukset eivät yleensä kuitenkaan 
johda laajempaan keskusteluun esimerkiksi sek-
suaalietiikasta tai tasa-arvosta tai siitä, mitä asioi-
ta yhteiskunnassa pidetään tabuina. Keskustelu 
on päivittelyn täyttämää, kuin vahingoniloinen 
röökirinki. Yhteiskunnallinen keskustelu tai 
metaetiikka ei koskaan pääse samalle houkutte-

Raha ja seksi liittyvät molemmat erottamat-
tomasti kysymyksiin vallasta. Jotta poliitikko 
joutuisi eroamaan rahan takia, pitää sitä kui-
tenkin olla pelissä paljon. Seksiä taas ei tarvita 
juuri muutamaa vihjailevaa viestiä enempää, ja 
poliitikko on jo päätä lyhyempi.

Häpäisy on huono eettisen 
keskustelun foorumi.
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Kirjoittaa ilman korttia

silti hymyilyttää – jonkun mielestä minun pitäisi 
hävetä lasin nopeaa tyhjentymistä.

Toinen näytös keskittyy aikaan lapsen syn-
tymän jälkeen, unettomiin öihin ja lasten kanssa 
leikkipuistossa vietettävään aikaan. Hulina puis-
tossa näyttää tutulta. Vietän paljon aikaa lasten 
kanssa sekä töissä että vapaa-ajalla. Olen istunut 
jokaisen veljenpoikani kanssa hiekkalaatikolla, 
olen kylvettänyt jokaisen, lukenut iltasadun ja 
nukuttanut. Ja tottakai: se on eri asia kuin olla 
vanhempi. Vanhemmuus on oma maailmansa. 
Erilaisuus ei olekaan ongelma – valtahierarkioi-
den muodostuminen on. 

Eikö juuri kirjoittajalle sovi sivustakatsojan 
rooli? Aika monta kirjallisuuden klassikkoteosta 
olisi jäänyt kirjoittamatta, jos kaikki kirjoitettu 

paljastuu kuitenkin totuus: ei raskaaksi voikaan 
tulla milloin tahansa. Itse asiassa raskaaksi tule-
minen on epätodennäköistä useimpina päivinä 
kuukaudesta. Samalla aikuisiän seksuaalisuu-
teen liittyvä kontrolli kääntyy päälaelleen: enää 
raskautta ei pitäisi ehkäistä, vaan siihen pitäisi 
pyrkiä. Näytelmässä esitetään, miten lapsettomia 
naisia kutsutaan urakeskeisiksi. Lapsettomissa 
naisissa on jotain outoa, itsekästä. 

Lisääntymisessä onnistuminen vaikut-
taa tuovan sosiaalista valtaa ihmisille. Se luo 
kummallisen asetelman: ”pienen lapsen äitinä 
katson, että asiat ovat näin.” Minua naurattaa, 
kun lausetta toistellaan näytelmässä karikatyy-
rimäisesti. Silfverberg toteaa teoksessaan, että 
naisten pitäisi osata perustella mielipiteen-
sä muullakin kuin lisääntymisellään. Lasten 
oikeudenmukaisesta kohtelusta saa ja täytyy 
puhua, mutta keskustelussa puheenvuoroja ei 
tulisi jakaa vain sen perusteella, onko yksilön 
munasolu pystynyt hedelmöittymään. Lapseton 
lasten kanssa työskentelevä voi nähdä tenavien 
arjessa asioita, joita biologiset vanhemmat eivät 
omasta pienokaisestaan edes huomaa. 

Sekä kirjassa että näytelmässä tuodaan esiin, 
kuinka ahdistavaa on yrittää ja yrittää turhaan 

tulla raskaaksi. Surua ei helpota se, että synnyt-
tänyt korostaa puheissaan paremmuuttaan ja 
suurempaa asiantuntemustaan. Vai onko äitikor-
tin nimenomaan tarkoitus loukata, osoittaa lap-
settomalle paikka hierarkiassa? Samaan tapaan 
kuin teini-ikäiset pönkittävät valta-asemiaan 
ulkonäkönsä kautta. 

Väliajalla joudun odottamaan vessajonossa. 
Pääsen tarjoilutiskille, kun väliaikaa on enää 
kymmenen minuuttia jäljellä. Ostan kuohuvii-
nilasin ja etsin itselleni sopivan nurkan, kaivan 
vihkoni laukusta ja alan kirjoittaa. Hörpin sa-
malla kuohuvaa. Kun väliaika päättyy, juon lasin 
loppuun yhdellä kulauksella. Kuulen, miten 
joku sanoo takanani ”meni sit yhellä alas”. En 
tiedä, tarkoittaako puhuja oikeasti minua, mutta 

Kun olin kolmetoista, toinen oppilas koulussani 
sanoi, ettei minun kannata käyttää paljastavia 
toppeja. ”Ku ei sul oo tissei.” En muistaakseni 
vastannut mitään. Sen sijaan aloin kiinnittää 
tarkasti huomiota, miltä vaatteet näyttivät yl-
läni. Häpeä on kätevä ase ihmisryhmän kont-
rollointiin: pelko torjunnasta ja väheksynnästä 
saa yksilön toimimaan halutulla tavalla. Olisi 
helpottavaa sanoa, että seksuaalisuuteen liittyvä 
kontrolli päättyisi teini-ikään. Mutta ei se pääty 
– se vain muuttaa muotoaan aikuisiällä. Kävin 
katsomassa Kansallisteatterissa näytelmän Äiti-
kortti, joka perustuu Anu Silfverbergin saman-
nimiseen kirjaan. Suurin osa teatterin yleisöstä 
on naisia: muutama näyttää olevan raskaana, 
osa on selvästi keski-iän ylittäneitä. Monet ovat 
tulleet ystävien seurassa. Minä olen tullut yksin. 
Juon punaviinilasini loppuun ja kävelen salissa 
paikalleni eturivissä. Olen odottanut tämän 
näytelmän näkemistä. 

Silfverberg pureutuu kirjassaan sukupuo-
leen, vanhemmuuteen ja seksuaalisuuteen. 
Näytelmä lähtee liikkeelle samoista kysymyk-
sistä: koko teini-iän ajan tytöille jankutetaan, 
että raskaaksi voi tulla milloin tahansa, varo 
raskaaksi tuloa, syö e-pillereitä! Vuosien kuluttua 

Teksti: Inari Mykkänen

Anu Silfverbergin Äitikortti-kirjaan perustuva Olka 
Horilan ohjaama näytelmä esittää, miten sukupuoli, 

valtasuhteet ja vanhemmuus liittyvät toisiinsa.

Erilaisuus ei olekaan ongelma – 
valtahierarkioiden muodostuminen on.

olisi pakko ammentaa omista kokemuksista. 
Itse aidosti viihdyn lasten kanssa, vaikkei mi-
nulla omia biologisia olekaan. En tiedä, tuleeko 
minusta koskaan äitiä. Keskustelen silti mie-
lelläni lasten kasvatukseen liittyvistä asioista. 
Seksuaalinen kontrolli jatkuu aikuisikään, mutta 
yksi asia omalla kohdallani on onneksi muuttu-
nut: olen oppinut kyseenalaistamaan sosiaalisia 
normeja. 

Mitä tapahtuisi, jos voisin mennä aika-
koneella takaisin tilanteeseen, jolloin minulle 
sanottiin, ettei ilman tissejä kannata käyttää 
toppeja? Kommentin lausujalle huutaminen ei 
auttaisi mitään. Sanoisin itselleni: kirjoita ylös, 
vielä et tiedä mistä tässä on kysymys, mutta 
huomaat myöhemmin, kyseenalaista se ja haasta 

kirjoittamalla siitä. 
Nykyään uskallan kirjoittaa näkemyksis-

täni – ilman korttia, johon vedota. Näytelmän 
päättyessä minulla on kevyt olo. Sillä hetkellä 
en häpeä mitään.
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Nokkonen

Selkä seinää vasten painauduin vintin viimeiseen nurkkaan, kädet nyrkissä poskia vasten 
huusin ja anoin Pasia ja Anssia viemään nokkosen pois. Ympäri pihaa ja puutarhaa, ristiin rastiin 
olin juossut karkuun, saanut pienen etumatkankin, livahtanut vintille piiloon, mutta portaista 
kuului askelten tumina ja Pasin ja Anssin hähätys. Pliis pliis hei älkää pliis ihan oikeesti, hoin, 
ja suonikkaat terälehdet tulivat naamalle, kyyneleet silmiin, karvahapsuinen varsi ja rakkulaiset 
kukinnot sumenivat.

Talo oli perustuksiaan myöten umpilaho ja vuokraisäntä äidin mielestä saatananmoinen ku-
sipää, mutta joka kesä sinne mentiin. Sahanpurut valuivat vintin lattialta alas keittiön pöydälle, 
huolimatta siitä, kuinka paljon ilmastointiteippiä äiti liimaili katonrajaan.

Vintillä oli pölyisiä tummansinisiä tyynyjä ja ristilukki, tappavan myrkyllinen mutta vaaraton, 
ikkunassa halkeama ja valtava kimalainen. Kun iskä avasi vintin vanhan työkalukaapin, koripallon 
kokoinen ampiaispesä repesi keskeltä kahtia. Iskä rymisteli jyrkät ja portaat alas, huitoi, huusi 
saatanaa ja juoksi rantaan.

Yksinäinen nokkonen keskellä mansikkamaata oli minua korkeampi, hontelo ja hutera, 
tuuhea lipstikka mansikkamaan takana vielä sitäkin korkeampi. Lipstikka oli terveellistä yrttiä, 
lehtiä olisi voinut nyppiä syötäväksi, mutta kasvi oli aina täynnä ampiaisia. Lipstikan takana 
pellolla lehmät möllöttivät, pellonreunassa lato oli notkahtanut vasten puuta. Pasi ampui lehmiä 
rautaisella leikkipysyllä, otti sähköaidasta tukea ja itki sen jälkeen tunnin. Mitä helvettiä sä poika 
teet, iskä karjui, oot sä ihan hullu.

Männikössä sammaleiset kivenjärkäleet olivat aina ensimmäisellä vilkaisulla karhuja. Naapurissa 
karhu tuli pihapiiriin ja kaivoi kissanraadon haudastaan. Siitä oli maakuntalehdessä juttua.

Anneli, puolivilli norjalainen metsäkissa, luotti meihin, näytti tien pentujensa luo. Yksi 
Annelin pennuista pihisti Kasler-pihvin grillistä. Hyvitykseksi Anneli toi kuistille myyränraatoja, 

eikä auttanut, vaikka kuinka kauas pellolle äiti linkosi raadot, aina Anneli toi ne takaisin.
Kantarellimetsältä tultiin takaisin pihaan ison nokkospuskan ja navetan takaseinän välistä. 

Nokkoset olivat siinä yhtä isoja kuin mansikkamaan yksinäinen, mutta niitä oli satoja. Haju levisi 
kymmenten metrien päähän. Polku oli kapea ja mutainen, nokkoset kurottivat kaarevina sen ylle. 
Äiti ja Pasi menivät edeltä, huitoivat kasveja hanskat kädessä tieltään kuin ei mitään, kääntyivät, 
tuu nyt hei, hyvin siinä on tilaa. Pasi riisui hanskan kädestään, läpsi lehteä päältä, kato nyt, ei se 
polta, ne haarat ja karvat varressa on ainoot jotka polttaa.

Nostin nyrkit poskia vasten. Hiivin askel kerrallaan polun toista reunaa, navetan seinässä kiinni.
Puolessavälissä iski tuulenpuuska. Nokkoset alkoivat heilua vietereinä, niiden latvat hierou-

tuivat navetan seinään. Jäin loukkuun, itku tuli kun huusin apua, enkä voinut ottaa askeltakaan 
ennen kuin äiti oli hakenut haravan ja mäiskinyt karvavartiset kasvit sinne mistä tulivat.

Sinä iltana grillattiin makkaroita makkarin takassa. Ikkunasta katsoin mansikkamaalle. Jos 
laittaisin sadetakin päälle, paksut hanskat käteen ja kävisin kitkemässä mansikkamaan ison nok-
kosen. Heittäisin takkaan. Myrkky sihisisi ja höyrystyisi, terälehdet käpertyisivät, eikä kasvista 
jäisi kuin mustaa höttöä.

Aamuisin pääskyset puhelinlangoilla huusivat tvyt-tvöt-tvit tvyt-tvöt-tvity-nnnrrrr, syöksyilivät 
liiterin ylisiltä päin silmiä. Anneli pyydysti pääskysen, leikki sillä, kunnes iskä houkutteli Annelin 
pihvillä pois ja tappoi raadellun linnunpoikasen lapiolla.

Ja me itkimme, myös Pasi ja Anssi, kun kuulimme, että Matti ampui Annelin hirvikiväärillä.
Pyykkitelineen naruissa ei saanut roikkua. Puutarhan perukoilla ison kiven juurella jaloissa 

poltteli ja kihelmöi. Miks sä pelkäät nokkosia, kaikki hokivat, kun näytin punertavia laikkuja 
nilkoissa. Ei se satu läheskään noin paljoa ku kusiaisten puremat, miks sä et nyt itke?

Isojen kuusten oksilla kävi valoisaan aikaan katkeamaton surina. Vintin ampiaiset tekivät 
jonnekin uutta pesää. Näin siitä painajaisia.

Kun serkut tulivat kylään, Pasi muistutti nokkosesta ja vintistä, siitäkin, miten olin jäänyt 
itkemään keskelle polkua navetan takana. Hain lastenhuoneesta muovisen samurai-miekan. 
Halusin hakata sillä Pasia päähän niin lujaa kuin lähtee. Niin juostiin pirtin matot ruttuun äidin 
huudoista huolimatta, tum tum tum mä tapan sut, ympyrää juostiin tum tum tum, lastenhuone 
pirtti makkari, lastenhuone pirtti makkari, kuistin kautta ulos ja pihapöytää ympäri. Jos kiipesin 
pöydän yli, Pasi vaihtoi suuntaa. Anssi nauroi taustalla.

Pitkä tie rantaan, ensin pelto-osuus, ruostetta rusottava säiliö pellonreunassa ja ruisrääkän 
rääks rääks, yksinäisen pihlajan kohdalla kiviröykkiöt, metsäosuus, saniaiset ja iso pelottava sieni 
koivikossa, vielä lyhyempi pelto-osuus ennen rantaa, rannassa maalattu maitolaituri leluvarastona, 
sinikeltaiset laivalelut, uimapatjat ja niiden pumppaaminen, pienet kipeät viiltohaavat uimapat-
jojen saumoista.

Teksti: Jasper Kaarna
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En löytänyt leipäkiviä, jos löysin, en osannut heittää oikein. Tein kaiken niin kuin Pasi ja 
Anssi, mutta kivi plompsahti upoksiin. Nypin kuitenkin paarmoilta raajoja irti ja hautasin elävältä 
märkään rantahiekkaan. Muurahaiset ansaitsivat jäädä eloon, koska kestivät kourallisen kuivaa 
hiekkaa, jaksoivat uudestaan ja uudestaan vipeltää takaisin esiin ja jatkaa matkaa kuin ei mitään.

Sitten Anssi ei enää saanut tulla sinne, koska oli kuudennella luokalla kaupungissa alkanut 
juoda kaljaa, polttaa tupakkaa ja käyttää huumeita.

Samana kesänä vuokraisännälle tuli töihin melkein kahdeksantoistavuotiaita naisia Latviasta.
Yksi niistä oli vuokraisännälle paksuna.
Vuokraisännän vaimo otti eron ja vuokraisäntä joutui muuttamaan muualle.
Ei tänne muutenkaan oltaisi voitu enää tulla, äiti lohdutteli, kun itkin, etteikö enää ikinä. 

Talo oli hajoamispisteessä, keittiön pöytä joka päivä sahanpurussa. Sitä paitsi ritinä ja rapina las-
tenhuoneen nurkassa oli jo katkeamatonta. Edes tömistely nurkassa ei auttanut. Vintin ampiaiset 
rakensivat uutta pesää seinän sisään sänkyni jalkopäässä. Sen äiti kertoi vasta myöhemmin.

Kun iskä oli sanonut, että nyt Jaakko heitin kylmän kiven järveen, tuijotin pientä nokkosta 
mansikkamaan reunalla. Sen varsi oli karvaton ja tummanruskea. Tartuin nokkoseen tyvestä ja 
menin näyttämään äidille. Äiti pesi vintin portaita, sanoi ohoh, oo varovainen ja jatkoi.

Vein nokkosen rantaan, näytin Pasille ja iskälle, perkasivat ahvenia vavat ja siimat pitkin 
poikin laituria. Hahaa, arvatkaa polttaako hei, kattokaa, ei edes satu. Ohoh ohoh, iskä sanoi, hei 
varo koukkua, varo koukkua!

Kirjoittajan esikoisromaani Laiturilla. Taantumistarina  ilmestyy Tornin kustantamana tou-
kokuussa 2016.
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Aina kun on mahdollista, harjoittele varpaillaseisontaa.

Se kehittää tasapainoa.

Älä seiso liian pitkiä aikoja päälläsi, muuten naamasi jää punaiseksi.

Seiso päälläsi tarpeeksi pitkiä aikoja

     Se virkistää.

Syö rohkeasti pulla älä laske

  kuinka monta päivää on kulunut edellisestä salireissusta.

Harjoittele myös puhetaitoa

kirjoitustaitoa

laskentoa

   harjoittele katsomaan itseäsi peiliin

     sekä oikeaoppinen kaatuminen:

   leuka pystyssä

  kädet levällään

     Oikeaoppinen hengitys

   niin hidas,

  että joskus sattuu -

  oikeaoppinen vanhan koulukunnan pano:

muista laittaa valot päälle.

  Silloin tällöin ruokoile julkisesti

älä kuitenkaan luule

älä

luule

että tuomiotasi lyhennettäisiin päivääkään.

Anniliina Lassila

Elämänohjeita elinkautisvangille
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Vesa Haapala:
Karhunkivi
Otava 2016

nuorista. 
Haapalan esikoisteos Vantaa kurkisti per-

soonallisesti Vantaanjoen varren värikkääseen 
historiaan. Karhunkiven keskeinen aika-pakalli-
nen kehys taas on 2010-luvun Vantaan kaupun-
ki Lidleineen ja lenkkipolkuineen. Romaanin 
minäkertojan äänestä vastaa kirjastonhoitaja-isä, 
joka saa hengähdystaukoja kauppareissuihin, 
kalapuikkojen kokkaamiseen ja kolmen lapsen 
kaitsemiseen avoimen yliopiston opinnoista, 
elokuvaesseiden kirjoittamisesta ja mökkitontin 
raivaamisesta. 

Jokapäiväinen arki, Karhunkiven keskei-
nen kehikko, on romaanissa usein merkityksen 
hapuilua vaihtelevissa karikoissa, joita kasaa 
erityisesti Lauri-pojan levoton käytös. Arki ei 
ole ruusuilla tanssimista varsinkaan silloin, kun 
lapsi saa hillittömiä raivokohtauksia, purkaa 
pahaa oloaan isän innovatiiviseen solvaamiseen 
ja tilailee netistä sadoilla euroilla pelejä äidin 

yhteiskunnassa pulassa. Myös tästä Karhunkivi 
näyttää väläyksen, kun minäkertojan opetta-
jana työskentelevä vaimo kertoo miehelleen 
iltaisin vanhempiensa laiminlyömästä oppi-
laastaan, jonka vaatteet haisevat ja päässä ku-
hisevat täit. Ylityöllistetyt sosiaalityöntekijät 
eivät ehdi auttaa, hyvinvointiyhteiskunta on 
tulehtunut kuin saivareenpurema päänahassa. 
Edes huolehtiva koti ei aina takaa lapselle silois-
ta tietä yhteiskunnassa: Karhunkivessä kuva-
taan, kuinka minäkertoja-isän vastarinnasta 
huolimatta kaupunki tekee koulumaailmassa 
säästöjä erityistarpeisten lasten kustannuksella. 

luottokortilla. Vanhemmalle arjesta kiinni pi-
täminen on kuitenkin ainoa vaihtoehto: Arki 
on dieselimme. Työtä, koulua, ensimmäiset 
terapiakerrat, saimme ne vuoden odottelun 
jälkeen palveluja järjestävästä osuuskunnasta. 
Puolivalvetta, kokoontumisia ja nyrjähdyksiä 
jotka kaatavat kaiken. Joku sanoisi, että ko-
neemme on lopullisesti rikki, mutta meillä ei ole 
varaa uskoa sitä. Ei ole mitään, mihin vaihtaa. 

Jos vanhempi murtuu, lapsi on rikkinäisessä 

 Kolme runoteosta julkaissut Vesa Haapala ottaa 
Karhunkivi-romaanillaan vakuuttavan askeleen 
proosakirjallisuuden puolelle. Karhunkivi on 
kuvaus isän ja pojan välisestä suhteesta, jota 
arjen ristiaallokossa huojuttavat kommunikaa-
tio-ongelmat, väsymys ja esiteini-ikäisen pojan 
oireileva mieli. Romaanin linssi tarkentuu paitsi 
perhearkeen ja vanhemmuuteen myös yhteis-
kuntaan ja sen horjuviin rakenteisiin, jotka epä-
onnistuvat hävyttömästi kaikkein tärkeimmässä, 
kopin ottamisessa apua tarvitsevista lapsista ja 

Reeta Holopainen

Murtuvat ja murtumattomat rakenteet

Tässä rakkaudessa on kyse vanhemman rakkaudesta lapseen, 
ja se on pohjimmiltaan ja ennen kaikkea pysymistä

Myöskään mielenterveyspalvelut eivät näyttäydy 
Karhunkivessä imartelevassa valossa. Terapiaan 
pääseminen on vaivalloista, ja psykiatri mää-
rää Laurille vahvoja psykoosilääkkeitä mutta 
ei pysty kuuntelemaan kuin ihminen ihmistä.

Romaanin nimi, Karhunkivi, tulee 
mökkitontista, jonne minäkertoja aina välillä 
yksin vetäytyy. Raivaaminen ja sahaaminen 
metsän siimeksessä tuovat etäisyyttä arkeen; 
toisaalta raskaan fyysisen työskentelyn ja arjen 
psykologisen raskauden voi katsoa rinnastuvan.  
Konkreettinen puuhastelu, luonnon herkistynyt 
havainnointi ja hetkiä halkovat syvät ajatukset 
tuovat paikoitellen mieleen Antti Hyryn proo-
san. Mökkitonttikuvauksissa myös Karhunkiven 
kieli on kirkkaimmillaan: Tämä on toinen pi-
dempi kosketukseni metsään, jota uskallan nyt 
kutsua omakseni. Se kerää itseensä monta tilaa 
ja tiedän, että näin kuolema on helpompi hy-
väksyä ja elämä. Painan terän kolmekymmentä 
vuotta taivaalle nousseen koivun tuoheen ja 
alan loveta. Lengolleen, miltei portiksi vään-
tyneen puun juuresta lähtee hurja voima, kun 
se katkeaa. Painan runkoon useamman loven 

pitkin matkaa, ja kun sahaan läpi, väistän niin 
kuin joka kerta.

Haapalan romaanin taidokkaalle kielelle ra-
kentuva kerronta soljuu modernistisin tendens-
sein, ja modernistissa Karhunkivessä on sekin, 
että romaani ei tarjoile yksioikoisia vastauksia 
tai kerro koherenttia tarinaa vaan näyttää paloja 
erään perheen elämästä ja mielenliikkeitä erään 
isän tajunnasta. Romaanin minäkertojan koke-
musmaailma heijastelee niin ikään modernistisia 
tuntoja: Jokin ohittaa minua, ohittaa yhä ajassa, 
josta en saa otetta. Tämä korkea viileä huone, 
sen mahdollisessa nurkassa sirkkelin terä erottaa 

minut ja maailman, klapikasan kuve. Aina kaksi 
tai useampia tiloja, joissa elän, ei juonta vaan 
kohtaaminen, periaatteellinen virta, joka osuu 
yhteen paikalle ajautuneen roinana ja luonnon-
muotojen kanssa.

 Karhunkiven temaattiseen keskiöön nousee 
kuitenkin yksi perinteinen ja ikiaikainen teema, 
rakkaus. Tässä rakkaudessa on kyse vanhemman 
rakkaudesta lapseen, ja se on pohjimmiltaan 
ja ennen kaikkea pysymistä − olipa vastamä-
ki miten kivikkoinen tai solvauksentäyteinen 
tahansa. Vanhemmuus ja arki ovat välillä kuin 
tontinraivaamista tiheässä metsikössä, mutta 
väistyminen ei tule kyseeseen, sillä se saisi pe-
rusteet murtumaan: Sen, jonka on nainut, voi 
jättää. Lasta ei koskaan. 

Vesa Haapalan Karhunkivi on kaikkinensa 
hallittu kokonaisuus, jossa yhteiskunnallinen 
kantaaottavuus, subjektiiviset tuntemukset sekä 
kauniisti kaikuva kieli kohtaavat onnistuneella 
tavalla. Erityisen hienosti romaani onnistuu 
vanhemmuuden syväluotaavassa kuvauksessaan. 
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tarinan eri tasoilla. Rakastuneen naisen rooli 
näyttäytyy ristiriitaisena ja lähes mahdottomana. 
Kertoja-päähenkilö innostuu niin aktiivisen se-
koilijanaisen Nancyn ja hänen partnerinsa Sidin 
huumehöyryisestä rakkaustarinasta kuin myös 
Pienestä merenneidosta ja sen merenvaahtoisen 
uhrautuvasta kaukorakkaudesta. 

Kirja menettää osan tenhovoimastaan lop-
pua kohden hajotessaan lyhyiksi ja hajanaisiksi 
matkakertomuksiksi. Se pitää otteessaan kuiten-
kin parahiksi ja loppu ilahduttaa kepeydellään. 
Vaikka kerronnan voima piilee sen riisutussa, 
tajunnanvirtamaisessa muodossa, on se paikoi-
tellen rakenteeltaan raskaslukuinen. Turusen 
absurdi ja ainutlaatuinen tapa sanoa kuitenkin 
luo kepeämpää, pitkään hymyilyttävää aines-
ta ja pitää mukanaan. Lopussa pilkahtaa valo, 
kertojan oma Jumala lapsuudestakin on ilmes-
tynyt takaisin: ”Luulin, että olit kuollut, sanon 
Jumalalle, mutta Jumala kohottaa vain hattuaan 
ja vie minut käv elylle tiluksilleen, jotka ovat 
kieltämättä valtavat.”

Rakkaudenhirviö on yksinäisen naisen juna 
ja keskiössä on matkan merkitys. Kirja on ai-
kamme ihmisille siinäkin mielessä miellyttävää 
luettavaa, ettei turhia tunnesiteitä synny – pää-
henkilö on liian kipeä, jotta häneen voisi kiintyä.

myös ympärille. Lapsuudesta vai sittenkin vielä 
kauempaa, syvistä kansanriveistä? Kertojan ku-
vaama yksinäisyys ja vieraus huimaa. Asunnot ja 
kaupungit ovat pakahduttavan tyhjiä, ihmisten 
onnistunut kommunikaatio hankalaa sekä ki-
elimuurilla että ilman. Yksinäisyys näyttäytyy 
kivijalkana olemiselle: siitä lähdettiin, ja siihen 
aina palaa. Rakkaudenhirviössä elää myös onnel-
lisia ja harmonisia ihmisiä, mutta kukaan heistä 

ei pääse lähelle lukijaa – sivuhenkilöt Laura 
ja Antti tuntuvat hekin vain etäisiltä tutuilta, 
vaikka ovatkin päähenkilön lähimpiä ystäviä. 

Ruoka näyttäytyy Rakkaudenhirviössä 
keskeisenä motiivina ja syöminen saa lähes in-
horealistisia piirteitä. Etenkin lukioaikoinaan 
ravitsemusterapeutti-äidin nälkäiseksi ruokkima 
päähenkilö taltuttaa intensiivisesti nälkäänsä 
päästyään lapsuudenkodin kahleista vapaam-
mille vesille: kouluruokalassa mahaan mahtuu 
seitsemänkymmentä pinaattilettua ja leppoi-
san tädin pitopöydässä rajoja ei ole, vaan alas 
menee kerralla hillitön määrä pullapitkoa ja 
juustonaksuja, täytekakkua ja lihapiirakoita. 
Tunnesyöminen saa kirjassa uuden ulottuvuu-
den näyttäen toisaalta ihmisen hillittömyyden, 
toisaalta tyhjiön: ”Ahmin niin kauan, että tulee 
aivan hiljaista.”

Lohduton, kielletty ahmiminen johtaa 
teoksen toiseen suureen teemaan, häpeään. Rujo 
yksilö, kansa ja sukupolvi elävät elämäänsä pos-
ket hehkuen ja maanrakoa tavoitellen. Tunne ei 
katoa, vaikka äiti jää lapsuuteen ja kotipitäjään 
pitämään sormia ristissä, ”ettei nyt taas saisi 
hävetä”. Erityisen noloa on joutua olemaan nai-
nen. Oikeanlaiseksi naiseksi tulee syntyä, kasvaa 
tai naamioitua. Kaavat ovat keinotekoiset ja jo 
ala-asteen käsityötunnilla opitaan, että tärkeäm-
pää on suorat saumat kuin luova toimijuus.  

Päähenkilöä varjostaa matkoillaan lehmän 
alakulo, oma kipeä identiteetti: ”Harhailen 
Dolce & Gabbanan liikkeen edustalla ja lehmä 
tuijottaa minua näyteikkunan heijastuksesta, 
mutta minä kiiruhdan eteenpäin.”  Naiseus 
näyttäytyy erilaisena Suomessa ja muualla 
maailmassa, mutta missään lehmä ei jätä täy-
sin rauhaan – se yllättää peilikuvassa silloinkin, 
kun päällä on kaunis punainen mekko, sellainen 
joka Suomessa olisi äidin mielestä turhaa ko-
reilua. Paitsi naiseus ja minuus myös naisen ja 
miehen suhde on Rakkaudenhirviössä keskiössä 

Kiitellyistä näytelmistään tunnetun Saara Tu-
rusen esikoisromaani Rakkaudenhirviö (2015) 
on vahvasti kiinni ajassa ja paikassa, siitä huo-
limatta, että teoksen irrallinen päähenkilö vasta 
etsii kiinnekohtaansa ja oikeanlaista versiota 
itsestään. Juurettomuuden teema henkilöityy 
nuoreen naiseen, joka kertoo tarinaa matkaltaan. 
Pikkukylä vaihtuu pääkaupunkiin ja Suomi Eu-
rooppaan, mutta missään ei ole hyvä. Maiseman 
tulee liikkua eikä mikään peittoa jämähtämisen 
kauhua, poista yksinäisyyttä – ei edes rakkaus.

Päähenkilön lapsuudenkodissa Jumalan ja 
vieraan ihmisen mielipide ovat pelottavina läsnä. 
Pintoja kiillottaa äiti, jota seuraa synkkä pilvi 
sekä tarve olla normaali, ”ihan vaan tavallinen 
perhe”. Eihän turhannaurajilla ja erikoisuuden 
tavoittelijoilla ole kovinkaan hyvää tulevaisuutta 
edessään, se tiedetään tässä itäisen Suomen kol-
kassa. Perusturvallinen lapsuus on kulissistaan 
huolimatta musta kuoppa, josta ei niin vain 
ylös pääse. Lapsuudenkuvauksessa ei mässäillä 
traumaattisuudella, mutta taustalla kumisevat 
tyhjyyden ja vierauden alkusoinnut. Mitä tulee 
tytöstä, joka on liian kummallinen tavallisten 
joukkoon, liian tavallinen kummallisten? 

Ainakin koditon ja yksinäinen, kaikkialla 
vieras. Paikat ja jaksot hajoavat samaan mää-
rittelemättömään ja krooniseen kaukokaipuu-
seen. ”Mistä tämä suru oikein on peräisin?” 
ihmettelee teos ja jättää tilaa katsoa paitsi taakse 

Nälkäiseksi ruokittu

Saara Turunen:
Rakkaudenhirviö
Tammi 2016

Maiju-Sofi a Pitkänen



38 |  KÄKRIÄINEN KÄKRIÄINEN  | 39

RUNO

Paska runo

Inhoan kun joku pätee paperitehtaita ja taloutta koskevassa vakavassa keskustelussa 
ja sanoo huomaamattaan selluloosa kun pitäisi sanoa selluliitti
tai siis
oho

nauran, ettei olisi niin kauheaa
joo hehe se oli tarkoitus

Inhoan kun joku sanoo sukupuoli kun pitäisi sanoa sukupolvi 
Inhoan mun polvia, ne on kuulemma epänormaalit, siks on seistävä tällee, 
jalkaterät vegenahkakengät sisäänpäin käännettyinä kattokaa tää soittaa indierokkii
ja sit pokaa jonku pariisilaisen mimmin ja niillä on nolla euroo rahaa mut
ullakkoasunto, joo joo, just hyvä tästä tulee, tästä tulee romaani–

Ihan sama kuka takeltelee
Ihan sama kuka julkaisee paskan runon tai vaivaannuttavan romaanin
Kun yhteinen happi syttyy palamaan, kaikkia häiritsee yhtä paljon
ja kun sireenit ulvoo jokaiselle molekyylille erikseen, kaikkia häiritsee yhtä paljon

kaikille tulee sama tarve juosta karkuun 

Häpeä. Pitäisikö minun hävetä, etten 
osaa enää hävetä? Kuulun kai niihin

 ammattikehtaajiin, joiden tehtävänä ei 
ole hävetä, vaan rohjeta. Jouko Turkka

kirjoitti räävittömästi häpeästä. Äitini taas hoki 
käsittämätöntä lausetta: häpee lumppu varjoos. 
Silloin joku oli tehnyt jotakin todella hävytöntä 
tai häpeällistä. Kun olen aloittanut stand upin, 

olen voittanut pelkoni. Kun olen tehnyt
 huonoja keikkoja, olen hävennyt ja joutunut 
kestämään tunnetilani esiintymisen jälkeen. 
Olen kai selättänyt häpeäni nykyään, kun 

en pääsääntöisesti tunnista sitä enää. Vastuu 
on siirtynyt kuulijalle, ja myötähäpeä 

on katsojalla, jollen onnistu. Äiti
 ei halunnut tulla yo-juhliin, joissa pidän 

puheen. En ollut harjoitellut äidin mielestä 
tarpeeksi, ja hän pelkäsi joutuvansa 

häpeämään. Netistä nappasin lauseen:
Häpeää on aina joko liikaa tai liian vähän. Olen 
kääntänyt häpeän voitokseni, joten minulla on 

kai nykyään liian vähän häpeän tunnetta.

Anitta Ahonen

stand up -koomikko

Aino Vähäpesola




