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Prince. David Bowie. Muhammad Ali. Alan 

Rickman. Leonard Cohen.

Jos vuosi 2016 tullaan muistamaan jostakin, 
niin suurmiehen kuolemasta. Uutiset kulttuu-
risesti merkityksellisten hahmojen poismenos-
ta seurasivat toisiaan. Kun Leonard Cohen lähti 
marraskuun kymmenentenä, sosiaalisessa medi-
assa surtiin jo tottuneen rituaalinomaisesti: Päi-
vitykseen joku sydämeen käyvä sitaatti tai linkki 
klassikkobiisiin, kenties jokin tummanpuhuva 
kuva mestarista. Särkynyt sydän. 

Mistä lisääntyneessä julkisessa suremisessa 
oikeastaan on kyse?

Eräänä marraskuisena iltana istuimme muu-
an museon kellarihuoneessa marsalkka Man-

nerheimin kuolinnaamion (ja punaviinin) ää-
rellä pohtimassa ääneen julkista kuolemaa ja sen 
miehenkasvoja.

Kriisiytyvä suurmies
”Kaikkien näiden tämän vuotisten kuolemien 

ja niitä seuranneiden kollektiivisten suremisten 

jälkeen tuskin voi sanoa, että suurmies yleisenä 
kategoriana olisi kuolemassa.”

”No ei voi, mutta nyt se suurmieheys on ehkä 
muuttumassa: se, kenen katsotaan lukeutuvan 
suurmieheksi. Siinä missä aiemmin surtiin val-
tionpäämiehiä, nyt tapetilla ovat kansainvälistä 
uraa tehneet ikoniset muusikot ja taiteilijat.”

”Niin. Voisikohan ajatella, että näiden iko-
nisten suurten kuolemien kautta käsitellään sitä 
laajempaa ilmiötä, sellaista hypermaskuliinisen 
johtajauroksen näivettymistä tai peräti kuole-
maa? ”

”Tai eihän se niinkään kuole, vaan se on 
muutoksessa.”

”Ai se johtajauros?”
”Niin.”
”Millaisessa muutoksessa?”
”No siis se, että ei olla niin kiinni valtiollisis-

sa instansseissa, vaan kyse on enemmänkin kult-
tuurin kontekstista, toisenlaisesta neroudesta.”

”Mutta uros elää?”
”Se elää.”
”Ja nyt kun globaalisti määritellään taiteilijoi-

den merkitystä, se suruprosessi asettaa ihmisen 
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osaksi kaanonia. Mitä isommin ja kansainväli-
semmin yksilöä surraan, sitä tärkeämpänä se ih-
minen myöhemmin nähdään kaanonissa.”

”Niin! Vasta kuolema määrittelee sen, kuulut-
ko siihen tiettyyn kaanoniin, että surraanko sua 
sosiaalisessa mediassa ympäri maailman vai ei.”

”Tähän liittyy ehkä nimenomaan se, että ih-
misen merkitys tunnustetaan lopulta kokonaan 
vasta kuolemassa. Populaarikulttuuriin liit-
tyy niin kiinteästi se kuoleman palvonta. Tämä 
27-myytti ja muu.”

”Kuolema tekee taiteilijan!”
”Todellakin. Ja ehkä myös se, että suuren täh-

den kuolema on turvallinen tapa käsitellä kuo-
lemaa. Se itse tapahtuma ulkoistetaan muualle, 
ja voidaan keskittyä juhlimaan elettyä elämää. 
Kuolema tapahtuu esimerkiksi teksteissä.”

”Joo! Kuolema kanavoidaan kaikenlaiseen 
toimintaan. Kaikkihan yrittää ratsastaa sillä mai-
neella, ja hautajaisista tulee spektaakkeleita jotka 
yritetään valjastaa omaan käyttöön.”

”Kaikki haluaa saada osansa kuolemasta ja sen 
potentiaalista luoda ja vahvistaa merkityksiä.” 

”Joo, ja eikö samalla suremiseen liity se mo-
raalisen arvottamisen aspekti?”

”Niin kun miettii Amy Winehousen kuo-
lemaa, niin sillon dumattiin että miksei nyt sur-
ra joukkomurhia, jotka tapahtui samaan aikaan 
Norjassa tai Nigeriassa. Että miks toinen kuole-
ma on toista merkityksellisempi.”

”Tai miten esimerkiksi on hyväksytympää 
surra oman lemmikkikoiran kuolemaa, mutta 
jos suret tuotantokanaa, pidetään hulluna eläi-
naktivistihippinä, jolla ei ole mitään kosketusta 
’oikeaan’ todellisuuteen.”

”Niinpä. Tässä mielessä ei todellakaan ole tot-
ta, että kuolema tekisi meistä tasa-arvoisia.”

Kuolema tekee neron
”Tästä syntyykin silta siihen, kuinka kuolema 

ja sukupuoli liittyvät toisiinsa. Tänä vuonna on 
surtu käytännössä pelkästään miehiä kollektivii-
sesti. Helposti vois ajatella että se on sattumaa. 

Mutta toisaalta on totta, että ei ole juurikaan 
taiteilijaneroiksi miellettyjä naisia, joiden maine 
kuoleman jälkeen glorifioitaisi.”

”Joo, joku Whitney Houstonkin lähti ai-
koinaan niin että hädin tuskin takaovi narahti.”

”Mutta toisaalta onhan Leena Luostarinen. 
Siinä on se nerouden ja hulluuden yhteenkietou-
tuminen, harvinaisella tavalla juuri naistaiteili-
jan kohdalla.”

!Joo, yleensä naiset tituleerataan hysteerisiksi 
ja medikalisoidaan. Neron ja hullun yhdistelmä 
on hyvin harvoin naisille sallittu.”

”Mieshahmon elämä ja taiteellinen työ on 
helpompi kansallistaa, yhteisöllistää osaksi kaik-
kien yhteistä kulttuuria.”

”Niinku joku Turkka.”
”Niinpä. Edelleen naiset nähdään sekä urhei-

lussa että taiteessa vähempinä, naisten tekemi-
nen nähdään aina triviaalina näpertelynä.”

”Samaan aikaan kun lätkässä miehet kärsii 
karvaita tappioita, naiset voittaa ringetessä kul-
taa eikä kukaan huomaa.”

”Miesurheilu merkityksellistyy juuri sen kol-
lektiivisuuden kautta, joka on kansallisuus. Että 
on me ja nuo muut.”

”Nyt me päädyttiin puhumaan urheilusta. Pa-
lataan kuolemaan!”

Modernin ajan 
sururituaaleista 

”Haluisin puhua vielä siitä, millaisia rituaa-
leja kuolemaan tänä päivänä liittyy. Esimerkik-
si Facebook täytetään puheella kuolleesta hen-
kilöstä: jokaisella on velvollisuus sanoa jotakin 
edesmenneen kulttuurisesta merkityksestä. ”

”Samaan aikaan tuntuu, että se puhe ei sano 
mitään uutta tai yllätyksellistä. Kaikki on ennal-
ta jo määrättyä. Kollektiivisella surulla tuotetaan 
ylimalkainen ymmärrys ihmisen merkitykselli-
syydestä.” 

”Joo, tärkeää ei ole niinkään se, mitä sanotaan 
tai puhutaan. Kunhan puhutaan!”



6 7

”Michael Jackson on ollut ensimmäisiä so-
messa kollektiivisesti surtuja poptähtiä, joita mä 
muistan. 

”Joo. Ja prinsessa Dianan kuolema oli tietysti 
jo ennen somekautta hirveen merkityksellinen: 
symbolinen kuolema paparazzien takaa-ajama-
na. Diana oli kauneuden, viattomuuden ja hy-
vyyden ruumiillistuma, josta tuli sitten julman 
julkisuuden uhri.”

”Kun nainen kuolee, kauneus on keskeistä!”
”Joo ja tavallaan siinä on kiinnostavaa juuri 

se, miten media piinasi ja sitten merkityksellis-
ti Dianan uhrikseen kuoleman jälkeen. Media 
selvisi voittajana, joskin muutaman kolhun saa-
neena.”

”Kuolema on kaupallistettu: ihan varmas-
ti markkinointi-ihmisten sormet syyhyää, kun 
mietitään, kuka kuolee seuraavaksi.” 

”Lehdilläkin on kuulemma muistokirjoituksia 
valmiina ihmisistä, joista tiedetään että ne pian 
kuolee!”

”Kuoleman kautta häviää myös yksityisyys. 
On jotenkin ihan selvää, että vaikkapa Amy Wi-
nehousen viinanhuuruisimmatkin harjoitusde-
mot julkaistaan ja niillä tehdään kauppaa. Sama 
pätee taiteilijoiden päiväkirjoihin tai kirjeisiin.”

”Sibeliushan poltti käsittämättömät määrät 
suojellakseen itseään. Ihan kaikkea!”

”Joo! Kuolemakultti liittyy samalla yksilö- 
brändin rakentamiseen.”

”Niinpä. Kuolemassa individuaalinen kaa-
pataan osaksi yhteisöllistä. Vaikkapa Leonard 
Cohen on juuri sellaisten taiteilijahaaveilijoiden 
arkkienkeli: Cohenin kautta identifioidutaan tie-
tynlaiseen viiteryhmään.”

”Suurhahmoilla ei lopulta ole mitään omaa.”

Yhtenäiskulttuurista ja 
kuolemasta

 Kollektiivisesti on surtu jo kauan ennen so-
siaalista mediaa. Kun Mannerheim kuoli vuon-
na 1951,  40 000 ihmistä kävi katsomassa arkkua 
kirkossa ja yli 100 000 kerääntyi kaduille seuraa-
maan hautajaismenoja. Kuolinsaattueen suuruu-
delle on helppo myöhemmin puistella päätään, 
mutta on huomioitava, että edelleen julkisen 
kuoleman kautta rakennetaan suurmiesmyytte-
jä, narratiiveja kulttuurin keskeisistä hahmois-
ta. Huomion osoittamisen vaatima vaiva vain 
on pienentynyt ja kohteet vaihtuneet. Kansallis-
ten sankareiden ja marsalkoiden paikan ovat lu-
nastaneet kansainväliset poptähdet, mutta ehkä 
lopulta itse kollektiivisen suremisen velvoite ja 
kohde ovat samoja. 

Kuusikymmentäviisi vuotta Mannerheimin 
kuoleman jälkeen naamio, joka valettiin kuol-
leen marsalkan kasvoista, makaa avuttoma-
na tässä pöydällä viinilasiemme vieressä. Se on 
kuin kansallisen yhtenäiskulttuurimme viimei-
nen symbolinen jäännös. Kuoleman muuttuvis-
ta kasvoista huolimatta sen maskuliinisuutta ja 
valkoisuutta on tarpeellista haastaa.

Tämä on pian kuolevan vuoden 2016 viimei-
nen Käkriäinen ja samalla viimeinen päätoimit-
tamamme lehti. Loppujen kynnyksellä toivom-
me, että kuolema nähdään ennen kaikkea uuden 
syntymisen ja uudistumisen tapahtumana: ensi 
vuonna lehtikin on jälleen vastasyntynyt. 

Haluamme sydämellisesti kiittää kaikkia vuo-
den aikana lehden parissa työskennelleitä: ahke-
ria kirjoittajia, taittajia, kuvittajia ja toimitussih-
teeriä. Sekä toisiamme, tietysti.
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Kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen ei hakeudu tietoisesti raskaiden 
aiheiden äärelle eikä voi erotella muistoja mielikuvituksesta. 

Hänen teoksissaan on kyse elämästä ja kuolemasta. 

On tyypillinen lounasaika helsinkiläisellä puuta-
loalueella, kun Vilja-Tuulia Huotarinen avaa 
kotinsa oven. Arkinen aherrus jää hetkeksi taak-
se, kaduilla eteenpäin kiirehtijöiden huoleksi. 
On aika puhua kuolemasta ja kirjoista. 

Huotarinen on tullut tunnetuksi runoilijana: 
hänen esikoisteoksensa Sakset kädessä ei saa juos-

ta julkaistiin vuonna 2004. Pian sen jälkeen rin-
nalla alkoi ura nuortenkirjailijana. Runo kuuluu, 
näkyy ja tuntuu kaikkialla – proosassa, olohuo-
neessa, puheessa. 

Taide ja kuolema liittyvät yhteen taiteilija-
myyteissä, rappioromantiikassa ja kauhukuvas-
tossa. Huotarinen ei kirjailijana pelkää pimeää, 
ja hänen teoksistaan Finlandia Juniorinkin aika-
naan voittanut valoa valoa valoa näyttää nuoren 
tytön itsemurhan. Uusin teos Kimmel ja myös 
prosaistiuran avannut Silja-sarja sivuavat niin 
ikään kivuliaita aiheita. Kuoleman sävyistä kir-
joittaminen nuoremmalle väestölle ei ilmiönä 
ole mitenkään tavaton, vaan aihetta on sivut-
tu nuortenkirjallisuudessa jo ammoisista ajoista 
lähtien.

Enemmän kuin 
uutiskuva

Vaikeista asioista tulee puhua Huotarisen mie-
lestä kuten kaikesta kirjallisuudessa, harkitusti. 

”Valmiin kirjan ei tule haavoittaa kuin rikki-
näinen esine. Sen tulee tarjota jotain taiteellisesti 
hiotumpaa ja perustellumpaa kuin vaikkapa vä-
lähdys uutiskuvasta”, kirjailija kuvailee. Hän ko-
kee jäsenyyden yhteiskunnassa ja taiteilijan sa-
nanvapauden oikeuttavan tarttumaan aiheeseen 
kuin aiheeseen, kunhan teos on kokonainen ja 
syvästi tiedostettu lähtiessään maailmalle. 

Lukukokemuksen Huotarinen painottaa voi-
van olla mitä vain, ulottumattomissa. Kirjoitta-
jan vastuuseen kuuluu paitsi kirjoittaa ehjä teos 
myös olla valmis siitä syntyvään keskusteluun. 
Kaikkia ei voi miellyttää:

 ”Aina on se nelivitonen, joka järkyttyy kai-

kesta, mitä nuorille on kirjoitettu.” 
Internetistä löytää nirhausvideoita helposti, ja 

uutiskuvat varioivat verisiä teemoja. Jos vastuu 
ja vapaus kulkevat käsi kädessä, onko kuolemas-
sa yhtään tabua enää vuonna 2016? Huotarisen 
mielestä kyllä.

”Tuntuu, että tabu on kuoleminen henkisenä 
tapahtumana. Siitä puhuttaessa tulee vähän sel-
lainen hihhulimeininki äkkiä. Henkisyys ja toi-
saalta kuolema eri uskontojen kautta eivät ken-
ties kosketa nykypäivää suuresti.”

Teini-iän magia 
Kuten aikuisille suunnattua kaunokirjallisuut-
ta luetaan usein jo yläasteella, myös nuorten-
kirja-osastolla vierailee moni aikuinen. Huo-
tarinen korostaa, ettei kirjoita tietyn ikäisille 
vaan ennemminkin tietyn ikäisistä. Hän vastus-
taa aika-ajatusta kirjahyllyssäänkin laittamal-
la nuortenkirjoja aikuisten puolelle. Huotari-
sen proosahahmot ovat teini-ikäisiä: valoa valoa 
valoa -teoksen päähenkilöt ovat ”unenomaisia 
14-vuotiaita”, ”jo tarpeeksi itsenäiset 16-vuo-
tiaat” taas saavat selviytymistarinoineen äänen 
Kimmelissä. 

Ikäryhmässä Huotarista viehättää sen hurjuus 
ja herkkyys:

”Nuoruus on kaikessa villeydessään ja haa-
voittuvuudessaan alati kiehtova, teini-iän nume-
roissa on jotain maagista. Asiat tapahtuvat ihmi-
selle ensimmäistä kertaa. Ympärillä tapahtuvia 
isoja muutoksia vastaan ei ole vielä toimintamal-
leja, joten ne on pakko kohdata sellaisenaan.”

Kirjallisten hahmojensa iän Huotarinen ko-
kee liittyvän myös omaan henkilökohtaiseen 
menneisyyteensä menetyksineen ja ratkaise-
mattomine kysymyksineen. Uudessa syntyväs-
sä proosassa liikkuvat vaihteeksi aikuiset, mutta 
miljöö on liitettävissä nuorisoon. Käsikirjoituk-
sessa on ”iso tilanne päällä”. 

”Kai mun on taas saatava tietää, mitä jollekin 
16-vuotiaalle tapahtuu”, kirjailija naurahtaa.

Valoa valoa valoa -teoksessa 14-vuotiaat pää-

Maiju-Sofia Pitkänen

Suuri halu 
elämää kohti
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henkilöt ovat tekijänsä sanoin ”traagisen yksin 
vaikeiden asioiden kanssa”. Romaani kertoo siitä 
mistä ei tekisi mieli puhua, rakastetun kuolemas-
ta. Kyseessä ei kutenkaan ole kertomus surutyös-
tä, vaan ennemminkin näyttämö asioiden tör-
mäyttämiselle. Esikoisrunoteoksen Sakset kädessä 

ei saa juosta takakannessa muistutetaan lukijaa: 
”Kivun kohtaaminen on se hinta, jonka maksam-
me, jos juoksemme sakset kädessä eikä onnetto-
muutta voi aina välttää. Aina ei voi suojella, edes 
itseään.” 

Esikoisteos kertoo naiseksi kasvamisesta, ja 
samoja kasvun, jatkuvuuden ja naiseuden teemo-
ja varioivat myös kolme myöhemmin ilmesty-
nyttä runoteosta. Huotarinen lähteekin kuvaile-
maan poetiikkaansa muistoista käsin. 

”Siinä näkyy jatkumo: iättömyys ja ajattomuus 
ihmisissä. Sukupolvien yhtäaikaisuus on esillä 
esimerkiksi Seitsemässä enossa. Ja sitten se jokin 
mikä näkyy monissa, kuinka muistoistaan ei pää-
se irti.” 

Vain aikaa
Pieniä kuolemia Huotarinen havaitsee elämän-
kin sisällä: kun on sanottava kyllä tai ei, paluu-
ta ei ole. Uuden maiseman ja aikakauden voi 
aikaansaada läheisen kuolema tai muu suuri 
muutos. Huotarinen itse huomasi uuden ajan-
laskun alkaneeksi, kun uusi kotimaa astui hänen 
elämäänsä jokunen vuosi sitten – nyt osa ajasta 
kuluu Suomessa, osa Islannissa. 

Yksilön henkilökohtaisista kysymyksistä 
maan päällä tärkeimpänä kirjailija pitää aikaa: 
sen alle menee kaikki rakkaudesta alkaen. ”Aikaa 
ei tule tappaa, sitä pitää kohdella hyvin ja huo-
lella. Armollisuus ajalle on tärkeää, kuten myös 
oman ajan selkeä keskittäminen siihen, mikä on 
tärkeää hetkessä.” Menettämisten hetkellä Huo-
tarinen ei ole koskaan kysynyt ”miksi”. Joskus 
”missä”, kunnes siihenkin löytyi vastaus: varmas-
ti jossain. ”Paha on kenenkään muun puhua huo-
misesta, jos jokin aika on lopussa.”

Aikamatkustus on Huotarisen uusin valtaus 

kirjoituspöydän äärellä. 
”Tuntuu, että nyt joku on muuttumassa kir-

joittamisessa, poetiikassa tyylillisesti. Etäisyyk-
sien ylittäminen on ruvennut kiinnostamaan, 
tekstin omuus materiaalina rivienvälien sijaan. 
Poetiikassa ja elämässä on alkanut uusi aika-
kausi, sellainen dynaaminen, jossa aikahypytkin 
ovat mahdollisia.” 

Siirtymiä kulkuvälineen kautta kirjailija on 
jo harjoitellut, ja Kimmelin supersankaritar-pää-
henkilö ylittää suuria etäisyyksiä lentokoneella, 
jonka pilottina toimii luonnollisesti itse.

Rajapinta väreilee
Aika voi olla myös raja, ja eräs varma raja sijait-
see kuoleman ja elämän välillä. Rajapinta väreili, 
kun Huotarinen jatkoi loppuun kirjailija-ystä-
vänsä Seita Vuorelan Lumi-romaanin Vuo-
relan äkillisen menehtymisen jälkeen keväällä 
2015. Kirjallinen koppi rajan takaa oli Huotari-
sen mukaan luonnollinen, henkilön ollessa ”juu-
ri Seita” ja teoksen ollessa aukkoja vaille valmis 
– ei siis vaikkapa kokonaan vailla viimeistä puo-
liskoa. 

Mieluisa kirjoittamisprosessi aikaansai toisi-
naan myös vilunväreitä. 

”Lumen rajaa kohti matkaava päähenkilö ver-
tautui prosessissa kirjailijaan, joka matkasi kohti 
toista konkreettista rajaa täällä meidän todelli-
suudessamme. Seitaa kiinnosti paljon rajan käsi-
te, se näkyy teemana hänen muissakin teoksissa, 
joista useat käsittelevät kuolemaa ja myös tuon-
puoleista. Itseäni on aina kiinnostanut enemmän 
se, miten elävät setvivät kuolemaa, eikä se rajan 
tuonpuoleisuus niinkään.” 

Sähköpostiin tallentuneet kirjalliset keskus-
telut avittivat teoksen loppuunsaattamisessa. 
Elämän aikana Huotarisen ja Vuorelan tuli jah-
dattua yhdessä seikkailuja matkoilla ja toisaalta 
myös täysosumia nuortenkirjallisuuden saralla: 
”Me oltiin molemmat aika armottomia, etsit-
tiin niitä helmiä.” Rajan ylittämisen ajatus tun-
tuu kiehtovalta mahdollisuudelta. ”On huikaise-
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va ajatus kurottaa kuoleman yli, konkreettiset 
paperit ja sanat pitkospuina. Ystävyys on yhä 
olemassa, taito jatkaa toisen lauseita ja päätel-
lä langat.”

Kun kuolema ja elämä eivät ole mielessä vas-
takohtina tai edes kaukana toisistaan, huomaa 
helposti outoa väreilyä. ”Jotenkin näen häily-
vyyden elämässä, vaikka terminen kuoleminen 
onkin konkreettinen tapahtuma. On selvää, että 
keho ikääntyy tietyllä tapaa. Mutta mitä aikaan 
tulee, niin ihmisiä ympärillä vanhenee ja nuore-
nee ihan miten sattuu.”

Kertomalla elämään
Kuolemassa Huotarista pelottaa sen jyrkkä eh-
dottomuus. Hän menetti isänsä ollessaan vasta 
21-vuotias kirjallisuudenopiskelija, eikä muista 
tuosta kesästä mitään. Ensimmäiset luku- ja kir-
joituskokeilut kuoleman parissa taas sijoittuvat 
jo maaseudulla vietettyyn lapsuuteen. ”Pienenä 
kirjoitin tarinoita aluksi vain eläimistä, ja kirja-
hyllystä erityisesti mieleen jäi Ernest Thomp-

son Setonin Villejä eläimiä, ja se traaginen su-
den kuolema siinä. Kuolemasta opetti myös 
Marita Lindquistin tarkka ja hieno Malee-

na-sarja sekä toisaalta Astrid Lindgrenin useat 
kirjat.”

Kuolemattomuuden haave tai kauhukuva on 
näkyvillä paitsi vampyyrisaduissa variaatioineen 
myös luonnontieteissä: ”Lampipolyyppi on ikui-
nen. Se syödään, mutta se monistaa itseään, eikä 
näin koskaan kuole.” Lohtua tuo ajatus elossa 
säilymisestä itsen monistamisen kautta: mieleen 
juolahtaa ihmispolvien jatkumo Huotarisen tuo-
tannossa. Tai kuten Seita Vuorela toisaalla teok-
sessaan Karikko kirjoitti: ”Täysin en lähde pois 
koskaan. Olenhan minä tarinankertoja.” 

Kuolemaa kirjailija ei ajattele omien sanojen-
sa mukaan paljoakaan, muttei voi siltä tai muilta 
varjoilta itseään suojella.

”Nuorelle voi tapahtua mitä tahansa. Niille 
mä tahdon antaa äänen: joita ikä ei ole suojan-
nut kauheuksilta.” 

Nuoruus, ihmisyys hauraimmillaan ja terä-
vimmillään, ei turhaan kietoudu kuolemaan. 
”Suuri halu elämää kohti” on vastavoima: se jo-
kin, mikä vetää puoleensa kohti asioita, jotka 
kaipaavat tulla kerrotuiksi. 

Marianna Koljonen

Kun Kinkkuli 
kohtaa 

kuoleman
Eläintuotanto on teollisuutta, jossa eläimiä tapetaan ta-

loudellisesti optimoidulla hetkellä. Ravinnoksi tapettavien 
eläinten kuolemasta on kuitenkin lastenkirjallisuudessa 

vaiettu pitkään. Ja hyssytellään sitä muutenkin.
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Aikaisin aattoaamuna Kinkkuli heräsi kolisteluun. 

Pimeän keskeltä karsinan luo ilmestyi iso ja romu-

luinen tonttuvanhus, jota Kinkkuli ei ollut koskaan 

ennen nähnyt. 

”Se on menoa nyt”, valkoparta sanoi ja kapusi 

karsinaan.

”Menoa? Minne?” Kinkkuli ihmetteli ja vetäytyi 

epäluuloisena kohti takaseinää.

”Äläs nyt temppuile! Olen minä ottanut nirrin 

pois isommiltakin joulukinkuilta kuin sinulta”, 

tonttu tuhahti ja otti pari askelta lähemmäs.

Kinkkuli alkoi vapista.

Nirri pois… Sehän tarkoitti… Iik!

Kinkkuli kiljui kovaa ja kimeästi, mutta se ei 

hidastanut tonttua, joka eteni uhkaavasti kädet 

ojossa. Kohta se tarttuisi Kinkkulia kurkusta. Vain 

pari askelta enää.

Kinkkuli on Korvatunturin onnellisin pos-
su aina jouluaattoaamuun saakka, jolloin se saa 
tietää, mitä sioille tehdään jouluna. Jatko onkin 
Teija Rekolan kirjoittamassa ja Timo Kästä-

män kuvittamassa joulusadussa Kinkkulin pa-
koilua teurastajatontun kynsistä, kun Kinkkuli 
yrittää löytää Korvatunturilta muuta työtä.

Vuonna 2010 julkaistu Kinkkulin jouluyllätys 
on poikkeuksellinen suomalainen lastenkirja, 
sillä se kuvaa sian tappamista ruuaksi sekä eläi-

men kokemaa kuolemanpelkoa. Samantapaisia 
teurastusta pakoilevia antropomorfisia tuotan-
toeläimiä on esiintynyt muutamissa ulkomaisis-
sa lasten kuvakirjoissa 2000-luvun alusta saakka. 
Edelleen puhutaan nimikkeellisesti harvalukui-
sista kirjoista suhteessa vaikkapa perheväkival-
taa tai luonnonsuojelua käsitteleviin lastenkir-
joihin.

Kinkkulin tapahtumat on etäännytetty Kor-
vatunturille. Ratkaisu on sekä rohkea että tur-
vallinen. Teollistumista edeltänyt maaseutuidyl-
li on nimittäin se paikka, jonne tuotantoeläimet 
tavallisesti sijoitetaan lastenkirjallisuudessa – sil-
loinkin kun teos käsittelee eläinten tappamista 
ravinnoksi. Näin myös Kinkkulissa: Korvatuntu-
rilla possu saa kasvaa vapaana, vipeltää tahtonsa 
mukaan ja nukkua tilavassa karsinassa. Joulu-
pukki on kuitenkin hyvän mielen hahmo, joka 
perinteisesti syö riisipuuroa, ei lihaa, edellyttää-
hän liha eläimen tappamista. Mutta Kinkkulin 
Korvatunturilla tontut himoitsevat joulukink-
kua kuten valtaosa suomalaisista, jotka popsivat 
jouluisin kinkkua yli kilon verran henkeä kohti.

Eläimen hengen riistäminen ei siis tunnu 
olevan ongelma. Mistä tarve etäännyttää sitten 
kumpuaa? Ainakin idyllistä luotu illuusio vel-
voittaa – hyppy olkivuoteellaan hymyilevistä 
possuista liikkumisen estäviin emakkohäkkeihin 

ja muutamaan virikkeeksi jaettuun oljenkorteen 
on melkoinen. Parhaillaan käynnissä olevassa 
Suomen Lihatiedotuksen Possugeneraattori-kam-
panjassa annetaan kuitenkin ymmärtää, että 
siat ovat Suomessa niin onnellisia kuollessaan, 
että kehottavat ihmisiä syömään itseään ja syö-
vät itsekin sikaa – siat ovat siis paitsi itsetuhoi-
sia myös kannibaaleja. Eläinaktivistien salaku-
vaamat videot tuotantotiloilta ja teurastamoista 
tuomitaan julkisessa keskustelussa sen sijaan jyr-
kästi – ja jopa oikeudessa asti.

Teurastuksen maskeeraaminen iloisek-
si tapahtumaksi onkin sitten vaikeampaa. 
Kotiteurastuksista siirryttiin kiusallisen ja 
epähygieenisen verenvuodatuksen vuoksi ins-
titutionaaliseen, poissa katseen tieltä suoritet-
tavaan teurastukseen viime vuosisadan alussa. 
Siitä lähtien teurastusta on kehuttu kulloisenkin 
huipputeknologian mestarinäytteeksi, automa-
tisoiduksi ja tehokkaaksi prosessiksi. Eläimen 
hengen riistämisestä vastaa yhden teurastajan 
sijaan tiimi, joka tainnuttaa, ripustaa, viiltää, 
kalttaa eli keittää kiehuvassa vedessä eläimen 
karvat ja ihon pintakerroksen sekä paloittelee 
ruhon. Tällainen laitostuminen on mahdollista-
nut ja johtanut tehotuotantoon, jonka kannalta 
teurastus on tietenkin investointien realisointia 
– kunhan eläin kuolee suunnitellussa aikatau-

lussa. Hävikkimarginaalissa kuoleva eläin taas 
kuuluu siihen ryhmään porsaita, joiden kuolema 
on hyväksyttävä osaksi maksimaalisen tehokasta 
porsastuotantoa.

Kuoleman voi nähdä tuotantoeläimelle lo-
pulta armollisena, jos elämä ei tarjoa yksilölle 
mitään myönteistä. Kinkkuli ei silti halua muut-
tua kinkuksi vain, koska se maistuisi tonttujen 
suussa hyvältä ja koska on joulu. Toisaalta Kink-
kuli on inhimillistetty sika, joka kulkee kahdel-
la jalalla ja pukeutuu kaulahuiviin. Tosielämäs-
sä emme ainakaan vielä tiedä, miten sika kokee 
elämänsä ja kuolemansa, mutta nykytiedon va-
lossa selvää on, että teurastus merkitsee ainut-
laatuisen elämän päättymistä.
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Kesällä 2011 Matias Riikonen pystytti telttan-
sa Ruoveden leirintäalueelle ja huomasi löytä-
neensä toiselle romaanilleen miljöön. Ruovesi, 
jolla on vahvat juuret suomalaiseen muinai-
suuteen, edusti täydellisesti katoavaa maailmaa: 
viisikymmentäluvulla Suomen kauneimmaksi 
valittu kirkonkylä ei ollut tuhottuine rakennuk-
sineen entisensä. Syntyi suomalaisen muinaisuu-
den kaukaisuutta ja tulevaisuutemme vierautta 
käsittelevä Suuri fuuga. Romaani ilmestyy yhdes-
sä Kiertorata-proosavihon kanssa Aula & Co:lta 
tammikuussa 2017.

Teospari ei ole tavanomainen. Suuri fuuga 
lainaa rakenteensa Ludvig van Beethovenin 

Große Fuge -sävellyksestä, joka aiheutti aikanaan 
kohun äärimmäisillä musiikillisilla ratkaisuil-
laan. Tiivisrytminen ja minimalistinen Kiertorata 
puolestaan ottaa muotonsa Johann Sebastian 

Matias Riikosen teosparissa ekokatastrofi ja tekno-
loginen hybris käyvät kilpajuoksua.

Bachin symmetrisyydestään tunnetusta Das 

wohltemperierte Klavierin 10. fuugasta.
Fuugamuoto on ollut Riikoselle tapa päästä 

käsiksi yhteen aikamme keskeisimmistä kysy-
myksistä:

”Fuuga juontuu latinan pakoa tarkoittavas-
ta sanasta, ja fuugasävellyksissä teemat jahtaa-
vat ja pakenevat toisiaan. Romaanissa keskenään 
kamppailevat kiihtyvä teknologinen kehitys ja 
luontojen tuhoutuminen”, Riikonen kertoo. 

”Yhtäältä äärimmäisimmät tiedeoptimismit 
haaveilevat tekoälyn hallitsemasta tulevaisuu-
desta. Toisaalta ilmastonmuutos uhkaa tuhota 
sivilisaation perustukset. Jo nyt eläinlajeja, kie-
liä ja kulttuureita kuolee sukupuuttoon samalla, 
kun jotkut tavoittelevat teknologian avulla kuo-
lemattomuutta ja uusia maailmoja. Se saa kysy-
mään, mitä suomalainen kulttuuri on menettä-
nyt ja mitä me tulemme vielä menettämään.”

Piatta Rulja 

Fuuga 
kuolevalle 
maailmalle
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Kiertorata-proosateoksessa tarkastellaan Suu-

ren fuugan teemoja ikään kuin mikroskoopin 
läpi. Kahden junasiivoojan kilpajuoksu toisiaan 
ja tiukkoja työaikoja vastaan kasvaa kuvauksek-
si kiihtyvästä ja paineistetusta maailmasta.

”Suuri fuuga tuntuisi minusta valheelliselta 
ilman Kiertorataa. Se merkityksen etsintä, jota 
Suuressa fuugassa harrastetaan, on mahdollista 
vain, koska jossain ihmiset työskentelevät niska 
limassa. Toisaalta Kiertorata vaatii taustalleen 
syvällisempää kuvausta ajan jännitteistä.”

Beethovenin Große Fuge on sävelletty jou-
sikvartetolle: kahdelle viululle, alttoviululle ja 
sellolle. Suuressa fuugassa tilalla on neljä kirjal-
lista ääntä: Teinityttö Saana pakenee sijaisper-
hettään selkouniin. Ruoveden tietäjäperinnet-
tä tutkinut poika on jämähtänyt telttailemaan 
syksyiselle leirintäalueelle. Karhupukuun son-
nustautunut mies halailee esiteinejä ja odottaa 
tekoälyä. Nettidomina leikkii jumalaa tuhoa-
malla uhrinsa elämän. Kaikki etsivät merkitystä 
ja pakopaikkaa maailmassa, joka murenee jal-
kojen alta kuin hiekka Ruoveden harjuista.

”Äänet edustavat erilaisia suhtautumistapoja 
romaanin teemoihin. Telttaileva poika puhuu 
kuollutta suomea, mikä on yksi konkreettisim-
pia kuoleman ilmentymiä romaanissa. Kieliä 
kuolee, me tiedämme sen, mutta havainnoim-
me sitä ulkoapäin. Yritin viedä lukijan kielen 
kuoleman sisälle”, Riikonen kertoo.

”Keräsin sanat vanhoista sanakirjoista. Mur-
realueet ja periodit menevät iloisesti sekaisin. 
Olen kuitenkin pyrkinyt kirjoittamaan vanhaa 
suomea sisältävät jaksot niin, että lukija pystyisi 
seuramaan tapahtumia, vaikkei ymmärrä kaik-
kia sanoja.”

Teknologisen hybriksen vertauksena toimii 
Titanic-laiva. 

”Titanic rinnastuu tekoälyyn, mutta kuva on 
ambivalentti. Jos tekoäly johdattaa ihmiskun-
nan uuteen maailmaan jonkinmoisen transsen-
denssin kautta, jää epäselväksi, sukeltaako Ti-
tanic toiseen todellisuuteen vai kuolemaan. Ja 
mikä näiden välinen ero on”, Riikonen toteaa.

”Romaanissa on toki muitakin kokoavia 

metaforia, kuten kvartetti ja sydän. Kaikkia yh-
distää onttous ja luku neljä. Titanicissa on neljä 
piippua, jousikvartetissa neljä soitinta ja sydä-
men neljä onteloa ovat niin ikään onttoja. Näi-
den kaikkien läpi virtaa jokin ’vitalistinen’ voi-
ma: veri, ääni ja Titanicissa höyry.” 

Sama voima tuntuu virtaavaan myös romaa-
nin lävitse. Kokeelliseen kirjallisuuteen liittyy 
monesti ennakkoluulo kylmyydestä ja itsetar-
koituksellisuudesta, mutta Suuri fuuga tihkuu 
vimmaista pakkoa.

”Hengenhädässä minä olen kirjani kirjoitta-
nut enkä temppuillakseni.  Ja jokaista yksityis-
kohtaa olen epäillyt ja koetellut vuosia.”

Riikosen romaani on hänestä mahdollista si-
joittaa linjaan, joka kulkee Aleksis Kiven Seit-

semästä veljeksestä Volter Kilven Alastalon saliin 
ja siitä Matti Pulkkisen Romaanihenkilön kuo-

lemaan. 
”Kiven romaanissa jokin, mikä liittyy kirjoi-

tukseen ja teknologiaan, siis lyhyesti kai mo-
derniteetti, isketään metsäläisen lihaan. Kilven 
romaania taas on perinteisesti luettu ideaaliyh-
teisön kuvauksena, mutta minusta se käsittelee 
pikemminkin sitä, kuinka tämä moderniteetin 
lävistämä liha alkaa käydä kauppaa, tuhota ym-
päristöä ja paisua kohti hirviömäisiä mittasuh-
teita. Pulkkisen romaanissa luonnontuhoihin ja 
liikakansoitukseen havahdutaan, ja maailman 
hahmottaminen romaania kirjoittamalla alkaa 
tuntua mielettömältä. Kaikki nämä romaanit 
ovat muodoltaan omapäisiä, täynnä komiikkaa 
ja silti eetokseltaan vakavia.”   

”Olen yrittänyt kirjoittaa Suuren fuugan ikään 
kuin romaaniksi aikana, jolloin romaani on jo 
pitkään ollut mahdoton ja maailma lähes me-
netetty. Se on eräänlainen kaiken syksy. Mutta 
ehkä myös lupaus keväästä.”
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Joose Keskitalo tunnetaan kärsimyksen kyllästämistä lauluistaan. 
Keskitalon lyriikka puhuttelee rujolla hengellisyydellään heitäkin, 

jotka eivät hengellisiksi tunnustaudu.

Olemme jääneet kolmistaan vanhan pappilan 
saunaan. Toinen on ikäiseni poika, jonka kans-
sa olimme olleet samana kesänä isosina, toinen 
oman riparini työntekijöistä. Keskustelu on 
kääntynyt kristillisiin muusikoihin. Työnteki-
jä on kotoisin Savonlinnasta. Puhumme sieltä 
kotoisin olevasta lauluntekijästä, joka äänittää 
kaikki kappaleensa kasiraitanauhurille. En tun-
ne kyseistä muusikkoa, mutta nautin toisten in-
nokkaasta keskustelusta.

Tuo kesä oli viimeinen, jolloin seurakun-
tayhteys tuntui mitenkään omalta. Ja jo sinä ke-
sänä ollessani isosena koin itseni valehtelijaksi, 
myin jotain mihin en itse luottanut. Tunsin, että 
seurakunnasta ei löytynyt ihmisiä, joiden kanssa 
olisin voinut aidosti keskustella ja kyseenalais-
taa. Sekulaarien ihmisten joukosta heitä löytyi.

Vähäeleinen, pää painuneena huuliharppua 
soittamaan, olemus kumarassa. Liian isot vaat-
teet, liian isot silmälasit. ”Pyhä, pyhä, pyhä herra 
Sebaot!” kaikuu lähes transsinomaisen toisteise-
na Vastavirta-klubin yläkerrassa. Joose Keski-

talon keikka on kerännyt baarin täyteen maa-
nantai-iltana. Selän takana pelataan biljardia. 
Olemme nostaneet ystäväni kanssa takkimme 
pöydän reunalle. 

Loppukesän illasta vanhan pappilan saunassa 
on kulunut noin seitsemän vuotta.

Kesti monta vuotta ennen kuin tajusin, että 
Joose Keskitalo oli se sama artisti, josta olin 
kuullut pappilan saunassa. Olin käynyt muuta-
milla keikoillakin ennen kuin ymmärsin. Olen 
toisinaan miettinyt, miksi Keskitalon musiikki 
vetoaa sellaisiinkin ystäviini, joilla ei tietääkse-
ni ole sen kummempaa omakohtaista suhdetta 
kristinuskoon. 

Minulle Keskitalon arvoitukselliset kerto-
mukset toimivat jonkinlaisena siltana seurakun-
tayhteyden aikaan: laulujen kuvasto, allegori-
oiden tuttuus ja pelastuksen mahdollisuus ovat 
lohdullisia. Kenties sekulaari ihminen voi kui-
tenkin nauttia laulujen kauneudesta, tunnelmas-
ta ja arvoituksista. 

Tuhoa ja turhia toiveita
Joose Keskitalo jakaa myös mielipiteitä. Levy-
arvioissa on ärsyynnytty hänen uskonnollisuu-
destaan, mikä lienee ymmärrettävää, sanoohan 
jo Jeesus, että sanoma pelastuksesta on hulluut-
ta niille, jotka eivät siihen usko. Toinen monia 
häiritsevä piirre liittyy laulujen synkkyyteen. 
Kärsimyksellä on kuitenkin erityinen sijansa 
kristinuskossa.

Pelastushistorian käänteet ovat brutaaleja. 
Jumala laskeutuu alas maan päälle, elää ihmise-
nä ihmisten joukossa ja kokee kaikki inhimilliset 
kärsimykset. Jumala tapetaan nöyryyttävimmäl-
lä mahdollisella tavalla. Kuolema on kivulias. Ju-
mala saa osakseen pilkkaa ja vihaa. Kuollut Ju-
mala astuu alas tuonelaan ja kohtaa kuoleman. 
Ylösnoustuaan Jumala saa osakseen epäilyä ja 
pelkoa ennen ilahtumista. 

Ristiriita nöyryytyksen ja sovituksen sekä ää-
rimmäisen väkivallan ja äärettömän rakkauden 
välillä seuraa ihmisen elämään. Tule minun luok-

seni, kulta käsittelee tätä teemaa levyistä parhai-
ten. Se on täynnä pieniä, alle kahden minuutin 
mittaisia kappaleita, joiden maailmankuva on 
tavattoman pessimistinen: Tuhoa ja kuolemaa 

koko maailmaan kertoo yhden miehen pyrki-
myksestä sammuttaa valot ja sähköt maailmasta. 
Ja vaikka valot sytytettäisiin uudestaan ja uusia 
tähtiä syttyisi sammuneiden tilalle, laulun lopus-
sa jätetään ilmaan leijumaan sen mahdollisuus, 
että huomenna uusia ei sytykään.

Me palvelemme kuolemaa perustuu pienielei-
selle, muutaman lauseen toistamiselle. Ensin 
toistellaan kappaleen nimessä olevaa lausetta, 
tämän jälkeen sitä, miten kaikki on hyvin. Lo-
puksi todetaan: ”En tule takaisin. Aion olla on-
nellinen.” Tässä on samaa henkeä kuin körttiläi-
syyden suruttoman ajatuksessa: ihminen, joka ei 
koe tarvitsevansa pelastusta on suruton, hänellä 
ei ole huolta pelastuksesta eikä sen paremmin 
surua kadotuksesta. Kun ihminen havahtuu tä-
hän, hänestä tulee herännyt – omaan heikkou-
teensa ja parantumattomuuteensa herännyt ih-

Ville Hämäläinen

 Kauheuden 
kauneus
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minen.
Maailmanpalon kanssa tehty ja 7-tuumaisena 

sinkkuna julkaistu Härkälaulu on samaan tapaan 
kaunis ja karu, minimalistinen, pieni tarina. 
Laulu kuuluu lyhykäisyydessään näin: 

”Älä katso taakse / veli kulje kiiruummin / 
näin kyntöaurat toisillensa puhuivat pellolla / 
sillä se mies on takanamme / on siellä ruoska 
vyöllänsä / on siis paras että pidämme varalta / 
tai se lyö meidät hengiltä / se hullu lyö meidät 
hengiltä // pilvet on pilviä vaikka ne kuinka kul-
lassa ruskotelkoot / toiveet on turhia vaikka ne 
kuinka onnea uskotelkoot”.

Peltoa kyntävien härkien elämä on kuoleman 
ja ruoskan pakenemista. Samanlainen on ihmi-
sen kohtalo. Toiveet ovat vain toiveita ja vapaa 
tahto mielen kuljeskelua vailla toiminnallista va-
pautta, jos ihminen luo toivonsa tähän elämään. 
Samaan tapaan Luoja auta -esikoislevyn Enkö 

saisi julistaa maailmaa kylmäksi paikaksi, jossa 
yritetään lämmitellä käsiä, mutta huudetaan pe-
lastuksen perään.

Arvoitusten äärellä
Keskitalo on hyvin summannut laulujensa teolo-
gian Helsingin Sanomien haastattelussa (19.4.14): 
”Mutta tässä kauheudessa on sovinto, kauneus ja 
hienous.”

Vaikka lauluissa kuljetaan pimeydestä pi-
meyttä vastaan, on lopussa aina sanoma armos-
ta ja pelastuksesta. Jo viimeisimmän Ylösnouse-

mus-levyn nimi viittaa siihen, että levyn teemat 
sijoittuvat kärsimyksen ja kuoleman tuolle puo-
len eli pelastukseen. Heti levyn aluksi kysytään, 
onko jo maailmanlopun aika.

Ylösnousemuksella vuorottelevat arjen ahdista-
vat näyt ja paradoksit pelastuksesta. Ensimmäi-
seen joukkoon kuuluvat esimerkiksi Kerrosta-

lonäky, jossa aiheena on jälleen kerran löydetty 
ruumis ja Muuttopäivä joka kuvaa omituista kah-
den lapsen ystävyysriittiä linnunpoikien tappa-
misesta.

Tärkeämpää on kuitenkin se, miten pe-
lastuksen paradokseissa käsitellään kuole-
maa. Levyn A-puolen päättävä Tämä on voitto 
muistuttaa sanomaltaan pääsiäisajan iloa ylös-
nousemuksesta. Vaikka Keskitalon lauluissa 
kuolema kuvataan groteskina, kevennetään 
synkkää tunnelmaa toisinaan pienillä silmä-
niskuilla. Groteskeimmin kuolemaa kuvaavat 
laulut saattavat esimerkiksi olla duurissa ja sä-
vyltään hyvin lämpimiä. Kuolemaan suhtau-
dutaan toisinaan jopa naljailevasti: hautaus-
maa vetää käteen, lamppuun hirttäytynyttä 
miestä katsoessa pohditaan pitäisikö ottaa va-
lokuva. 

Ylösnousemus -levyllä tällainen silmänisku 
on Suuri tulva. Ensinnäkin se on pieni laulu 
suuresta tulvasta. Se on lyhyt ja koruton. Siinä 
lauletaan ”ei tämä ole loppu”, mikä on samalla 
murtuma laulun maailmasta levyn materiaa-
liseen tasoon: tämä laulu ei ole levyn loppu, 
vaan vasta seuraava on. Oikeastaan Ylösnouse-

mus kokonaisuudessaan eroaa aiemmasta tuo-
tannosta sen nostattavalla vireellä ja jonkin-
laisella varovaisella hymyllä. Ylösnousemuksen 
tematiikkaan tämä sopiikin. Suuri tulva alkaa 
sillä, että Keskitalo sanoo: ”Voi hyvin olla, 
että näemme kaiken mitä on, mutta sen mer-
kitys, se menee meiltä ohi.” Arvoitusten on-
kin tarkoitus jäädä arvoituksiksi, mysteerien 
mysteereiksi. Kaikkea ei tarvitse tietää, eikä 
tulkita puhki.

Mutta yksi on varmaa, ja siitä saarnaa 
Ylösnousemuksen viimeinen laulu. Siinä nel-
jän mestatun miehen päät sanovat vielä alas 
vieriessään mestaajilleen: ”Tuomio on teidän 
päällänne. Tuomio se on teidän päällänne. Te 
voitte riistää meiltä meidän päämme. Mutta 
tuomio, se on teidän päällänne. – – Marttyy-
rien veri se on teidän päällänne, isien veri – 
teidän päällänne, pyhien veri – teidän pääl-
länne, apostolein veri – teidän päällänne.” 
Kuolema ei ole kristitylle loppu.

Entä keitä Keskitalo tarkoittaa meillä? Ar-
vatenkin niitä, jotka ovat ottaneet pelastuksen 

vastaan. Vaan entä me sekulaarit ihmiset, jotka 
emme usko? Onko päämme vaarassa? 

Keskitalo on itse sanonut, että esiintyy mie-
luummin baareissa kuin kirkoissa. Helsingin 
Sanomien haastattelussa hän puolestaan toteaa 

vierastavansa gospelin tapaa tehdä hengellisyy-
destä itsetarkoitus. Keskitalolle musiikintekijänä 
musiikki on itsetarkoitus, hengellisyys jotakin, 
joka tulee mukaan itsestään. Tärkeämpää kuin 
käännytystyö on pysähtyä arvoitusten äärelle.
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Unestani herkimmästä havaan.

Silmät avaan

yössä kuultavassa sairaalan.

Aavistan

hämärässä aran lyhtyvalon:

joku avaa portit tuskan talon.

Läheten

joku saapuu, jota näe en.

Pimeään

kipu väistyy hänen edellään.

Rauhan aalto läpi suonten kulkee.

Silmät sulkee

kuumeinen, ja unten taivaskuvat

kangastuvat

yli valvojain.

Uinahtain

tyynnä tunnen, kuinka varjo pyhä

viipyy yhä

vuoteellani, jossa hymyilen.

Voima virtaa elävässä yössä,

itse taivaan rakkaus on työssä.

Nukkuen

kuulen lyövän Kaiken sydämen.Yö
lli

ne
n 

vi
er

as
Saima Harmaja
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I
Nukkua henkensä

siirtyä

heittää tuonpuoleiseen

surun musta harso

itkevä ääni

maaksi tuleva

pois, henkensä, siirtyä 

maaksi 

tuleva sinä olet 

Anna Carlson

II

Kastan aivoni pimeään 
aineeseen

kuvittelen, kuvittelen 
ku-kuolemaa kuvitte-
len kuolen

maaksi minä olen

tulevaa armahdus-

ta

loputonta

lempeää yötä
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Auran Nurmen esikoisteos Villieläimiä an-
taa äänen eräälle yhteiskunnan äänettömäl-
le, kaltoinkohdellulle lapselle. Eikä tämä ääni 
ole mitään värisevää parkumista, vaan vahvasti 
kantavaa runokieltä väkivallasta, tietoisesti toi-
saalle kohdistetusta katseesta ja pakotetusta mu-
kautumisesta aikuisten sairaaseen maailmaan. 
Helsingin Sanomien esikoiskirjaehdokkaaksikin 
nostettu Villieläimiä kiinnittää lavarunoilija-
na tunnetun Nurmen siihen nykykirjailijoiden 
varovaisesti kasvavaan joukkoon, jossa sosiaa-
linen todellisuus rujoine kipupisteineen nousee 

postmodernistisia muotoinnovaatioita keskei-
semmälle sijalle.

Villieläimiä-teoksen yhteiskunnallinen ikku-
na avautuu 1990-luvun helsinkiläisestä lähiö-
maisemasta. Pienen tytön Pikku-Huopalahti on 
retrospektiivi, eletty lapsuus, jonka romuiseen 
koppaan läpi teoksen äänessä oleva minäpuhu-
ja nykyhetkestä sukeltaa: ”lasken käteni porras-
kaiteelle ja katson tien yli puistoon, sekin on 
muisto / siistin hiukseni lavuaarin yllä / ja mitä 
näen / sen kerron teille vielä”. Lähiön katveesta 
löytyy elämä, jossa vietetään lapsen arkea nuk-

värittynyttä alkukantaisuutta edustaa teoksessa 
äiti, johon kodin pimeä tiivistyy. 

Teoksessa keskeisen eläinkuvaston kautta kä-
sitellään myös isän hahmoa: ”Kaikki tunnistivat 
kyllä sen ruipelon, / joka juoksenteli kerrostalo-
jen väleissä / kuin karvansa jättänyt susi. - - // 
Isä juoksi Manskun yli kilvan rusakon kanssa / 
seisoin Ruskeasuon kukkulalla ja näin koko tai-
vaan syöksyvän / sinisenä alas.” Toisestakaan 
vanhemmasta ei ole tuomaan valoa kotiluolaan, 
ja isän osaksi lankeaa poistuminen ja pakene-
minen. Vanhempien lisäksi perheessä vilahtelee 
tarkentumattomaksi jäävä Santtu, joka kantaa 
rikkinäisen arjen piristykseksi tietokonepelejä ja 
auttaa askareissa. Santun hahmo jää jokseenkin 
ambivalentiksi, mutta eräänlainen poispäin kat-
soja hänkin on, kuten aikuiset yleensä.

Vaikka Villieläimiä näyttäytyy lapsen kaltoin-
kohtelua ja sen rakenteellisia ulottuvuuksia käsi-
telleessään selvästi yhteiskunnallisena runoteok-
sena, tematisoituu teoksessa henkilökohtaiselta 
kaikuvien äänenpainojen kautta keskeises-
ti myös se, kuinka ihminen selviää heitteille-
jätön ja pettymysten hankalasti keinuttavasta 
aallokosta. Lapselle tärkeä selviytymiskeino on 
mielikuvitus, mutta varttuessaan ihminen kai-
paa mielikuvitusta enemmän. Villieläimiä-teok-
sessa nykyisemmästä hetkestä puhuvan minän 
voimavaraksi nousevat lopulta hyväksyminen ja 
siihen sisältyvä armo kaikessa koruttomuudes-
saan − ja se, että edes toista vanhempaa pystyy 
hänen tekemistään virheistä huolimatta rakas-
tamaan: ”sillä ei meitä, niin / erota enää mikään, 
ei Herran nuhde / tai menneisyyden raapivat 
varjot- -”. 

Villieläimiä on kokonaisuudessaan kirkas 
avaus, jossa yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja 
kipeän intiimi kokemusmaailma kohtaavat pu-
huttelevasti. Nykyrunouden kentällä kokoelma 
tuntuu raikkaana tuulahduksena, jollaisia toivoi-
si puhaltavan lisää.  

keleikkeineen, kuunnellaan poliisiauton tuttua 
rantautumista kotipihaan sekä paetaan sosiaali-
huollon ja sortuvien vanhempien höystämää ar-
kea maantieteen vihkoihin ja mielikuvitusmaa-
ilmaan. Horjuva koti on runojen kuvaston ja 
minäpuhujan mielentilan keskeinen viitekehys: 
”Koti on saapuessani harmittavassa kunnossa / 
matot rypyssä / otsat rypyssä. / Kyyneleet lat-
tialla kuin seisonut pesuvesi. ”

Villieläimiä ei ole koherentti kertomus, vaan 
näyttää väläyksiä sellaisesta lapsuudesta, jossa 
vanhemmat tai muutkaan aikuiset eivät hoita-
neet osaansa huolella. Aina ei ole selvää, ketä 
kulloinkin puhutellaan, mutta sanoista kuultaa 
syytös: ”Te ette kestäneet katsella kun sisaruk-
siani vietiin / te painoitte puikulamaiset päänne 
ja lähditte. / Sekoilitte ja soititte rokkia.” Kal-
toinkohtelua on paitsi laiminlyönti ja väkivalta 
kotona myös systemaattinen poispäin katsomi-
nen esimerkiksi koulussa, jossa aikuisilla on jo 
ammattinsa puolesta velvollisuus puuttua lapsen 
pahoinvointiin: ”Harjaannu katsekontaktin vält-
telemisessä kyseisen lapsen kanssa jo alkuiltapäi-
västä. / Totea useasti, että hän on varsinainen 
piiloutuja. / Huomaa, että häntä ei haeta kotiin 
lämpiminä päivinä. / Huojennu.” 

Modernistisista säerunoista pääasiassa koos-
tuvassa teoksessa eräänlaista muototason ano-
maliaa edustaa proosarunoksi kirjoitettu nimik-
koruno Villieläimiä, joka kuvaa romanityttöjen 
Sannan ja Marian kyläilyä minäpuhujan kotona. 
Nukkeleikit saavat ruman käänteen, kun mi-
näpuhujan äiti päätyy paljastamaan romanity-
töille takapuolensa kannanottona taskurahan 
pyytämiseen. Villieläimet -runosta nousee esiin 
myös se, kuinka etnistä vähemmistöä edustaviin 
lapsiin teoksen 90-lukulaisessa lähiömaailmas-
sa yleisesti ottaen suhtauduttiin: ”He olivat Pik-
ku-Huopalahden kovimpia, melkein kuin luote-
ja, joita oltiin pyöritelty kädestä toiseen. Kaiken 
pahan he ottivat leikkinä vastaan, heistä itses-
täänkin tulisi aseenkantajia, ei heille muita vaih-
toehtoja jätetty.” Aikuisten silmissä kurittomasti 
käyttäytyvät romanitytöt ehkä näyttäytyivät vil-
lieläimen pentujen kaltaisina, mutta irvokkaasti 

Reeta Holopainen 

Lapsuuden varjoista
Aura Nurmi
Villieläimiä

Kolera, 2016
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Jasper Kaarnan esikoisromaani Laiturilla kes-
kittyy seuraamaan parikymppisen Jopin elämää 
yhden kesän ajalta. Kaarna nostaa romaanissaan 
tarkasteluun tärkeitä ja vaikeita aiheita, kuten 
mielenterveysongelmat sekä lähisuhdeväkival-
lan ja sen kauaskantoiset vaikutukset. Kahdessa 
tasossa kerrotun romaanin taustatarinassa kuva-
taan hänen vanhempiensa murenevaa avoliittoa 
kahdeksankymmentäluvun loppupuolen laman 
kurimuksessa. Tarinan nykyhetki alkaa keväi-

seltä Malmilta ja vie Jopin niin ympäri pää-
kaupunkiseutua kuin Eurooppaakin. Kesäisellä 
reilimatkalla ajatukset tuntuvat kuitenkin har-
hautuvan jatkuvasti kotiseudulle, keväällä tavat-
tuun Elenaan ja orastavaan rakkauteen. 

Romaanin vahvimmat osa-alueet ovat ym-
päristön tarkassa kuvauksessa ja Jopin sisäisen 
maailman esittämisessä. Kaarna maalaa oivalli-
sesti niin viikonloppuisen aamuyön laskuhuma-
laista Helsingin ydintä kuin Euroopan suurkau-

punkien rautatieasemien ja katujen maailmaa. 
Kaupunkien ja junamatkojen äänet, hajut ja 
maut tuodaan elävästi lukijan ulottuville. Tästä 
huolimatta fyysinen maailma on Kaarnan ro-
maanissa sivuosassa: miljöö vaihtuu, mutta lu-
kija pidetään kuitenkin visusti hieman epävar-
man ja masennuksesta kärsineen Jopin sisäisessä 
maailmassa. 

Ihastuksen huumassa Jopi jättää lääkityk-
sen, ja vähitellen epävarmuus ja ahdistus alkavat 
nostaa päätään. Kaarna kuvaa hienosti, hieman 
tajunnanvirtaisesti, kuinka ahdistavat ajatukset 
pakottavat itsensä pintaan kesken arkipäivän as-
kareiden. Kaikki muuttuu Jopille merkitykselli-
seksi: pieni mietintätauko Facebookin chatissa 
tai vastaamatta jäänyt tekstiviesti saa mielen rai-
teiltaan, olettamaan pahinta. Tarinan edetes-
sä kohti syksyä nämä pienet epäilykset alkavat 
kasautua, ja lopullisesti Jopin suistavat radal-
ta omasta epävarmuudesta kumpuava musta-
sukkaisuus ja Elenan päätös muuttaa ulkomaille 
opiskelemaan.

Takaumissa romaani palaa kahdeksankym-
mentäluvun taitteen Malmille. Jopin vanhem-
pien lähisuhdeväkivallaksi asti eskaloituva liitto 
ja hänen mielenterveytensä nivotaan tiiviis-
ti toisiinsa liittyviksi. Nämä takaumat eivät ai-
noastaan valota Jopin varhaislapsuutta, vaan 
myös peilaavat suoraan aikuisen Jopin tarinaa: 
samaa tahtia vanhempien liiton murenemisen 
kanssa alkaa myös Jopin elämä vähitellen suistua 
raiteiltaan. Romaanin alaotsikko Taantumista-

rina vielä korostaa tätä negatiivista kehitystä ja 
asettaa lukijan odotuksille rajat: onnellista lop-
pua tuskin on odotettavissa.

Päänvaivaa romaanin päähenkilölle aiheut-
tavat niin tulevaisuudensuunnitelmat, työt ja 
Elenan herättämät, paikoin mustasukkaisuudek-
sikin kasvavat tunteet. Tarinan autofiktiiviset 
elementit tekevät alakuloisuuteen taipuvaisesta, 
musiikkia ja elokuvia suurkuluttavasta Jopis-
ta hyvin samaistuttavan ja uskottavan. Hänen 
sisäinen maailmansa vie vahvasti mukanaan ja 
palauttaa elävästi mieleen muistoja omista nuo-
ruusvuosien hapuiluista ystävien, parisuhtei-

den ja aikuistumisen muodostamassa sokkelos-
sa. Ajoittain mieleeni nousee Tapio Suomisen 
kahdeksankymmentäluvun elokuvaklassikko 
Täältä tullaan elämä, jossa niin ikään seurataan 
risaisista perhetaustoista tulevia nuoria. Jopin 
tarinassa on samanlaista realistista otetta ja ki-
peitä teemoja kuin Suomisen puolidokumentaa-
risessa elokuvassakin. 

Pääasiassa romaanin tarina etenee jouhevas-
ti ja loogisesti. Muutamaa lukua Kaarna on ko-
rostanut nimeämällä nämä erikseen, osa näistä 
valottaa hieman enemmän Jopin vaiheita ennen 
kirjan tapahtumia, mutta parissa tämänkaltaises-
sa luvussa jää merkitys kokonaisuuden kannalta 
hämärän peittoon. Kaarnan teksti liikkuu suju-
vasti maalailevammasta kuvailusta tiiviimpään 
kerrontaan. Pienet tyylilliset seikat, kuten teks-
tistä pomppaavat, yllättävät tajunnanvirtamaiset 
kohtaukset, pitävät lukijan varpaillaan. Etenkin 
painajaisunia ja paniikkikohtauksia kuvaavis-
sa kohtauksissa teksti vie väkevästi mennessään. 
Näistä palataan kuitenkin seesteisempään, jopa 
raukeaan tyyliin lähes yhtä yllättäen. 

Paikoin tyylilliset kikkailut kuitenkin kostau-
tuvat. Etenkin typografiset leikittelyt eri fonteil-
la jäävät ajoittain irrallisiksi. Esimerkiksi Jopin 
ja Elenan välisessä viestittelyssä käytetyt hy-
miöt ovat tällainen seikka. Lähinnä ne jarrutta-
vat muuten varsin sujuvan tekstin luettavuutta. 
Runsaiden puhekielisten ilmaisujen ja dialogin 
kanssa ne luovat teokseen hieman nuortenkirja-
maista tuntua. Kaarna myös käyttää tekstissään 
erilaisia onomatopoeettisia efektejä. Kiivaam-
min etenevissä kohtauksissa ja ajoittaisina tun-
nelmanluojina ne puolustavat paikkaansa. Niitä 
käytetään kuitenkin hieman liikaa, ja paikoin ne 
menettävätkin tehoaan. 

Vaikka päällisin puolin Kaarnan romaani on 
varsin perinteinen epäonninen rakkaustarina, 
on se kuitenkin myös paljon muuta. Se on su-
kellus nuoren miehen sisäiseen myllerrykseen ja 
siihen, kuinka voimakkaasti menneisyytemme 
voi meihin vaikuttaa. 

Ilari Sarén 

Junailua mielen 
myllerryksissä

Jasper Kaarna
Laiturilla. Taantumistarina

Torni, 2016
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Kirjallisuudentutkija ja kriitikko Tuomas Jun-

tusen (s. 1976) esikoisromaani kuvaa vanhem-
pien surutyötä ja selviytymistaistelua. Tarina 
perustuu Juntusen todelliseen kokemukseen 
oman vauvan kuolemasta. Sisältö ei kuitenkaan 
ole pelkkää terapeuttista tilitystä, vaan teos on 
kaunokirjallisesti onnistunut. Ilon ja surun tun-
teiden lisäksi romaanissa on ironista huumoria, 
ja kirjallisuuteen viitataan tiheään teoksen ni-
meä myöten. 

Minäkertoja kommentoi teoksen kirjoitta-
mista jo alussa: ”Olin aikoinani yrittänyt epätoi-
voisesti nähdä todellisuuden ilmiöissä symbo-
liikkaa tullakseni kirjailijaksi mutta luovuttanut 
viimein ja ryhtynyt tutkimaan muiden aikaan-
saannoksia. Tuntematon sotilas ja Täällä Poh-

jantähden alla oli jo kirjoitettu, ihmiselämän 
suuruus, pienuus ja murheellisuus kuvattu Kos-
kelan ja Laurilan perheiden kohtaloissa, eikä 
minulla ollut siihen lisättävää.” Kun kertojan 
vastasyntynyt lapsi paljastuu sairaaksi, hän päät-
tää alkaa kirjoittaa. Tyttären päivän mittainen 
elämä koettelee ja kasvattaa isää, tekee hänestä 
miehen. Romaanin korostunut miesnäkökulma 
on kiinnostava. Teos osoittaa, että suomalaises-
sa kirjallisuudessa miehen suurimman tuskan ja 
sinnikkyyden näyttämönä ei tarvitsekaan olla 
sota, vaan se voi olla myös synnytysosasto. 

Teoksen nimen alaotsikko on Romaani ras-

kaudesta. Teoksessa liikutaan eri aikajaksoilla: 
ennen raskautta ja raskausaikana. Tutkijapa-
riskunta punnitsee lapsen yrittämisen mah-
dollisuutta ja ehkäisy lopetetaan toiveikkaissa 
tunnelmissa.  Raskain aika koittaa syntymän jäl-
keen, jolloin kaikki haaveet ja suunnitelmat lap-
sen suhteen osoittautuvat turhiksi. Vauvalla on 
geenivirheestä johtuva sairaus. Isä ehtii laulaa 
tuutulaulun kuolevalle tytölle, joka saa hätäkas-
teessa nimekseen Martta. Uudestaan raskaaksi 
pyrkiminen on vaikeaa ja kivuliasta sekä fyysi-
sesti että psyykkisesti. Teos näyttää liikuttavasti 
isän kokemuksen tilanteessa, jota ei toivoisi ke-
nenkään joutuvan kokemaan. 

Kertoja tutustuu lapsikuolemafiktioihin ja är-
syyntyy, sillä löytää liian vähän samaistumisen 
kohteita. Sairaalapastori Tuijan tapa kuunnella 
ja ymmärtää saa kertojan suhtautumaan kirk-
koa kohtaan myönteisemmin, vaikkei hänestä 
uskonnollista tule. Kuoleman ja uskonnon suh-
detta kertoja pohtii ateistin näkökulmasta: ”Ju-
malalla en sentään ryhtynyt päätäni vaivaamaan. 
En huolinut Aabrahamin jumalasta, joka vaa-
ti esikoisia todisteeksi omasta kaikkivaltiudes-
taan. Jos se olisi halunnut puhutella minua tässä 
elämässä, sen olisi kannattanut tehdä se ennen 
kuin tappoi Martan.” 

Kirjoittaminen on ainoa tapa luoda järjes-
tystä tilanteeseen, jota ei voi mitenkään hallita. 

Kirjoittamalla kertoja kokee voivansa irrottaa 
tuntemattomaksi jääneen lapsen itsestään. Toi-
nen selviytymiskeino löytyy painon jakamisesta 
muiden ihmisten kanssa. Vanhemmat päättävät 
valita Martan hautakiven luonnosta ja lähtevät 
kertojan isä mukana etsimään sitä. Mieleinen 
kivi on niin painava, ettei sitä pysty kukaan yk-
sin kantamaan, mutta vuorotellen kivi saadaan 
siirrettyä. Kiven liikuttamisen voi tulkita kuvaa-
van surun käsittelyä ja voittamista läheisten tu-
ella: ”Yhdessä me kantaisimme kivemme metsän 
läpi autolle ja siitä eteenpäin, ja kun yksi uupui-
si, toinen ottaisi vapautuneesta sangasta kiinni 
ja antaisi väsyneen hengähtää.” 

Kokonaisuutena romaani käsittelee taitavas-
ti herkkää aihetta, sen kieli on nopealukuista 
murheellisesta sisällöstä huolimatta. Teos he-
rättää pohtimaan kuoleman mahdollisuutta yl-
lättävinä hetkinä. Laudaturin gradu ja menesty-
nyt tutkijaura eivät suojaa ketään perinnölliseltä 
geenivirheeltä. Itkun ja tuskan jälkeen on silti 
mahdollista nähdä toivoa, kirjoittaa kirja joka 
pureutuu surun kokemukseen yleisinhimillises-
ti ja koskettavasti. Esikoisromaanin päähenkilö 
kehittyy vaikeimman kautta, kestämällä jotain, 
mitä edes hänen isänsä ei tarvinnut kestää. Lap-
sen kuoleman kokemus on päähenkilölle yhtä 
kammottava ja miestä karaiseva kuin fiktiomaa-
ilman veteraaneille sota.

Inari Mykkänen 

Isän mielenmaisema
Tuomas Juntunen

Tuntematon lapsi. Romaani raskaudesta
WSOY, 2016
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Antti Nylénille kauhistuttavin asia maailmas-
sa on ihminen: ympäristönsä ja toiset eläimet 
turmeleva, haineväkeittoa latkiva, kaikenniele-
vä peto. Tämän kauhistuttavan näyn ulkopuo-
lella on tarkkailija, esseekirjan lukija, maailman 
ymmärtäjä. Nylén kirjoittaa: ”Minusta itsestäni 
tuntuu usein siltä kuin selaisin aamusta iltamyö-
hään suurta vitsikirjaa. Jossakin häämöttää val-
tava suru, jota en viitsi katsoa.”

Nylénin (s. 1973) kolmas esseeteos jatkaa eri-
laisten tunteiden mukaan nimettyä sarjaa. Ai-
empiin tunteisiin ovat kuuluneet Viha ja Katke-

ruus (2007) sekä Halu ja Epäluulo (2010). Uusin 

tulokas, Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet, ilmes-
tyi tänä syksynä Savukeitaan kustantamana.

Esseekokoelmassa on paljon aiemmin jul-
kaistuja tekstejä, kuten Nylénin itsensä erillis-
painoksena julkaisema essee David Bowiesta. 
Bowie-essee asettuu samaan jatkumoon pop-
tähdistä kertovien kirjoitusten kanssa. Sarjassa 
aiemmin on käsitelty niin Morrisseyta, Nicoa 
kuin Anna Abreutakin. Aiheet ovat hyvin va-
littuja ja asiantuntemuksella kirjoitettuja. Ehkä 
musiikkiesseistä saisi joskus aivan oman ko-
koelmansa? Toisaalta aiheiden runsaus puolus-
taa esseekokoelmassa paikkaansa, sillä se tarjoaa 

kokonaisen ajatusmaailman samojen kansien 
välissä.

Nylénin esseiden aiheet ovat pitkälti saman-
kaltaiset kuin edellisissä teoksissa. Tuttuja ai-
heita ovat muun muassa lihansyönti, uskon-
to ja taide. Tällä kertaa mukana on myös essee 
Pekka Haaviston presidenttikampanjasta, ja se 
nousee yhdeksi kokoelman helmistä. 

Nylénin aiheiden valinnassa ovat painottu-
neet tunteet: rakkaus tai viha. Poptähtiä juma-
loidaan, Jumalaa rakastetaan, ja lihansyöjiä sekä 
kapitalismia vihataan. Nylénille sopivat ylimaal-
liset aiheet, joista voi haltioitua. Tai polittiset ai-
heet, joita voi vihata. Tämä resepti toimii, tai on 
toiminut tähän saakka. 

Moni Kauhun ja ulkopuolisuuden esseistä jää 
aiempaan tuotantoon verraten laimeaksi luku-
kokemukseksi. Esimerkiksi Etsivä ei löydä tai 
Krapulan ylistys -esseistä on vaikea ymmärtää, 
miksi ne ovat mukana tässä kokoelmassa. Moni 
kuvataidetta käsittelevistä esseistä on julkaistu 
aiemmin näyttelyluettelossa, ja se valitettavasti 
näkyy. Aiheet, kuten Elina Merenmiehen tai-
de, ovat oivallisia, mutta esseet eivät tällaisenaan 
ole kovin kiinnostavia. Näiden esseiden aiheita 
olisi voinut pöyhiä vielä enemmän, jotta tilaus-
työmäisyys olisi voinut väistyä. 

Täyte-esseet ja tilaustyöt tuovat koko teok-
seen hajanaisuuden tunnun, vaikka kokoelmas-
sa on myös erinomaisia esseitä. Ja onhan Me-
renmies-esseessäkin on paljon hyviä ajatuksia, 
kauniita lauseita ja osuvia sanoja. Mikä siis on 
vialla? Mitä tästä kokoelmasta puuttuu? Tulin 
siihen tulokseen, että tunteet.

Monissa esseissä analysoidaan ja tulkitaan 
taidetta, muttei kirjoiteta siitä miksi jokin taide-
teos tuntuu henkilökohtaisesti tärkeältä. Nylén 
ei enää jumaloi taide-esseidensä kohteita. Hän 
kirjoittaa toki myös tunteista, muttei erityi-
sen onnistuneesti. Nylén onkin parhaimmillaan 
tuntiessaan ja tästä kokemuksesta kirjoittaes-
saan.

Esimerkiksi essee Rakkauden talvi on tunne-
kylläinen kirjoitus Pekka Haaviston presidentin-

vaalikampanjasta. Vaikka politiikka voi vedota 
tunteisiin, siitä kuitenkin harvoin kirjoitetaan 
tunteikkaasti. Esseessä yhdistyvät rakkaus ja me-
lankolia, vihakin. Lopetus on täydellinen: ”En 
silti koskaan unohda sitä ainutta kertaa, jolloin 
minullekin kuului kaikki, sitä kummallista tal-
vea, jolloin Suomi oli minunkin.” Presidentin-
vaalikampanjaa käsitellään tässä esseessä samalla 
tavalla kuin David Bowieta. Teksti on kuin su-
rumielinen huokaus: kerrankin minut, taiteilija, 
otettiin yhteiskunnassa huomioon. 

Nylén kirjoittaa sydämeenkäyvästi myös paa-
vista (tai paaveista), uskosta, uskonnosta ja kir-
kosta. Kuinka hän pelkää, että vasemmistolainen 
luonnonsuojelijapaavi Franciscus muuttuu jol-
lain tapaa yht’äkkiä hirvittäväksi öykkäriksi. Tai 
että hän ei ole tarpeeksi köyhä ja rikki tälle köy-
histä köyhimpien asemaa ajavalle paaville. 

Nylén pohtiikin ankarasti ja itsekriittises-
ti länsimaisen eliitin etuoikeuksia ja suomii 
kirkkoa: ”Kadehdin syvästi luterilaisia, joiden 
messussa on melkein aina joku homssuinen 
mummonräähkä tai vuosien kolhima käppänä – 
heidän kanssaan Jeesuskin olisi suostunut kah-
ville.” Loppupäätelmänä on se, että harva kris-
titty antaa omaisuutensa tai edes omaisuuttansa 
köyhimmille. Solidaarisuutta ei riitä jaettavaksi, 
vaikka Jeesuskaan ei jaksanut kantaa ristiään yk-
sin. Tämä on karu ja tosi kuva.

Poliittisista aiheista Nylén voisi kirjoittaa 
enemmänkin. Alkusanojen lopuksi Nylén kir-
joittaa taiteilijan ammatin hankaluudesta, ’köy-
hälistöeliitin’ kurimuksesta, paljosta ilmaisesta 
työstä ja epäoikeudenmukaisista korvauksista. 
Tästä aiheesta olisi saanut mainiosti oman piste-
liään ja taatusti tarpeellisen esseensä. 

Teosta voi suositella eritoten heille, joille 
Nylénin aiemmat esseekokoelmat ovat jo puhki-
luetut. Nylénin tuotantoon vasta tutustuville voi 
olla parempi aloittaa aiemmista teoksista. Mutta 
kuitenkin: Nylénin ravistelevan herkkiä essei-
tä ja intensiivisen kaunista kieltä tarvitaan tässä 
kauheassa maailmassa. 

Anna Ulvinen

Valtava suru, jota ei 
viitsi katsoa

Antti Nylén
Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet

Savukeidas, 2016
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Rap-artistina mainetta luoneen Paperi T:n ru-
nokokoelma post-alfa julistaa alfauroksen kuo-
lemaa nimeään ja mustia sivujaan myöten. 
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdok-
kuudenkin poikinut teos on runoilijan esikoi-
nen - tähän saakka Paperi T:n lyriikoita on to-
tuttu kuulemaan riimiteltynä. 

Kokoelman runot hakevat muotoaan aina 
yksisanaisista runoista proosarunoihin, pursua-
vat viitteitä ja jäävät usein pyörimään puhujan 
jopa inhorealististen havaintojen ympärille. Ru-
noissa on ylipäätään paljon epäpuhtaalle runou-
delle tyypillisiä vivahteita. Lukijalle väläytellään 
kuvia puhujan luomesta ”kivesteni alla” ja siitä, 
kun ”nenästä alkaakin yhtäkkiä valua paskaa”. 
Kokoelmassa poukkoillaan bellini-drinkeis-
tä ”kämpin baarissa” Afrikan tähteen ja rakkau-
denkaipuusta siihen, että ”hesarin thaikusta on 
tullut buffa”. Välimerkkejä ei käytetä juuri ol-
lenkaan ja puhe vierii ikään kuin mukaillen pu-
hujan tajunnanvirtaa: ”kaikki pettää / sisuska-
lut / sisu ja kalu / ravistettava ennen käyttöä”. 
Puheeseen sekoittuu myös tietokoneterminolo-
giaa: ”backspace / shi(f)t / + / delete / tyhjennä 
/ koko / historia”. 

Runojen puhuja ei kaunistele, vaan tuo asiat 
esille juuri sellaisina, kuin ne hänelle siinä het-
kessä näyttäytyvät. Usein kuitenkin säkeiden, 
kuten ”spermani on tuoreenakin kylmää” tai 
”onko käteen vetämisestä jäänyt aina näin paska 
fiilis”, merkitys kokonaisuuden kannalta tuntuu 
hieman löyhältä. Vastaavasti kokonaan nenäs-
tä valuvalle paskalle omistettu runo saa lukijan 
pohtimaan, olisiko tätä nyt välttämättä tarvin-
nut painaa alkuunkaan. Myös ”mansplainaa-
minen” ja halu ”tulla sen [´tytön valokuvassa´] 
kasvoille tähtikuvioina” herättävät kysymyksiä: 
eikö kyseessä pitänyt olla alfamiehen kuoleman 
julistus? 

Vaikka puhuja kehottaakin jatkamaan ”name- 
droppailua”, parhaimmillaan runot ovat silloin, 
kun ne vapautuvat välillä liiankin lukuisista viit-
tauksista ja irtonaisilta tuntuvista säkeistä, ja lä-
hestyvät pikemminkin terävää ja tarkkaavaista 
runokieltä. Esimerkiksi se, että ”ruuhkabussin 
katosta roikkuu pieniä hirttosilmukoita”, heijas-
telee kiinnostavasti puhujan ahdistusta. Myös 
halu ”olla mies joka rakentaa asioita” on ilmiönä 
ilahduttavan tunnistettava välillä sekavankin pu-
heen lomassa. Virkistäviä ovat myös hienovarai-
set rakkaudentunnustukset ja jokseenkin itsei-
roniset yritykset muuttua kumppaninsa vuoksi: 
”leikkasin varpaankynteni / vihasit pitkiä kyn-
siäni”. 

post-alfa on kiinnostava runoteos, jossa hyö-
dynnetään paikoitellen hyvinkin onnistuneesti 
digiajan kieltä ja tehdään tarkkoja, joskin lukijal-
le usein tuttuja, huomioita arjesta. Lukijalle vä-
littyvät puhujan, kokevan subjektin, kokemukset 
ja tunnot ympäröivästä yhteiskunnasta. Täs-
tä huolimatta teemat jäävät kokonaisuudessaan 
melko pinnallisiksi ja teoksen nimeä myöten 
keskeiseksi aiheeksi nostettu alfauroksen kuo-
lema jää suvantoon. Alfauroksinen uhmakkuus 
on läsnä läpi kokoelman, ja näin ollen kysymys-
merkiksi jää, mitä olisi aidosti ”post-alfa”. Teok-
sen keskiöön tuntuu nyt ennemminkin jäävän 
edelleen maskuliinisen uhmakas puhuja, joka ei 
itsekään oikein tiedä, ”miten runoja pitäisi kir-
joittaa”.

Sonja Karlsson

Esittävä runoilija 
esittää runoilijaa

Paperi T
post-alfa

Kosmos, 2016
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Ihastuminen on antautumista. Tapa etsiä kä-
siä ja toivoa sormia, jotka koskettavat, eivät-
kä koskaan lopeta. Tämän saavat kokea Juuli 

Niemen Et kävele yksin -romaanin päähenkilöt, 
16-vuotiaat Ada ja Egzon.  Ihastuminen ensim-
mäistä kertaa pelottaa eri tavalla kuin myöhem-
min, ja raja sen välillä, kun toisen pussaami-
nen vielä ällöttää, ja sen, kun jo ihastuu päätä 
pahkaa, on veteen piirretty viiva. Juuli Niemi 
on juuri Finlandia Junior -palkitulla teoksellaan 
osannut kuvata tätä viivaa koskettavan tarkasti.

Juuli Niemi on vuonna 1981 syntynyt kirjai-
lija, joka on uransa aikana julkaissut niin lyriik-
kaa, proosarunoa kuin novellikokoelmankin. 
Viimeistään viime vuonna ilmestynyt runoko-
koelma Tuhat tytärtä paljasti Niemen tarkkanä-
köisen kielenkäytön sekä hänen hämmästyttä-
vän kykynsä kuvata maailmaa ja ihmismielen 
kiemuroita raikkaalla otteella kerta toisensa jäl-
keen. Myös Et kävele yksin on kuorrutettu kie-
lellä, joka saa sisälmykset kihelmöimään.

Teoksessa on paljon nuortenkirjoille ominai-
sia kliseitä. On Ada, boheemin yksinhuoltajaäiti 
Elinan ainokainen. Isä teoksessa on kadoksissa, 
ja äiti ja tytär elävät kahdestaan vinksahtanees-
sa puutalossa. Ullakolla Adan äiti maalaa, ja tär-
pätin tuoksahdukset puskevat läpi tämän tästä. 

Myös Ada on lahjakas, hän juoksee kirjoittaja-
kursseilla ja haluaa olla joka pennin arvoinen. 
Adan haaveet ovat huippulukiossa, siinä mis-
sä Egzon ei osaa edes tulevaisuudesta haaveil-
la. Egzonin koti on siis eri maata, kirjaimellises-
tikin pojan juurten ollessa Kosovossa. Egzonin 
ympäristö on harmaa ja betoninen terästettynä 
graffitin pilkahduksilla. Kotona kaikki maistuu 
samalle, eikä äidille uskalla avata kaikkea kur-
juutta, sillä tämä kantaa jo valmiiksi niin paljon 
surua ja kaipuuta sydämessään. Egzonin isoveli 
on lähtenyt, eikä Egzon ymmärrä, miksi lähteä 
pois Suomesta, josta hän on saanut kaiken.

Molempien nuorten tarinat kantavat sisäl-
lään myös perheen historiaa, joka on teok-
sen toinen taso. Adan juuret kasvavat ylöspäin, 
Etelä-Pohjanmaalle ja enoon, joka toimitti isän 
virkaa Adan elämässä siihen saakka, kunnes ra-
kensi oman perheen. Tämän tästä Adan suhde 
enoon vilauttaa salaisuuksia, joita ei suo men-
nä penkomaan. Egzonin historiassakin on hil-
jaisuutta, eikä maahanmuuttajaperheen elämä 
tunnu sopivan siihen palapeliin, joka Egzonin 
elämästä on muodostumassa. Lisäksi Egzonin 
mutkaton suhtautuminen Adan äitiin tuottaa 
ongelmia, sillä äiti on juuri sen henkilö, josta 
Ada haluaa nyt kasvaa eroon. 

Myös Ada kasvaa eroon vanhasta elinpiiris-
tään. Koulussa ja vapaa-ajalla elämä on kulke-
nut rinta rinnan parhaan ystävän Sannin kans-
sa. Adan tutustuessa Egzoniin vanha ystävä saa 
kuitenkin jäädä, siinä missä Egzon pitää kiinni 
omista ystävistään vielä silloinkin, kun Ada saa-
puu hänen elämäänsä. Sanni ei ole teoksessa 
suuressa osassa, mutta kohdat, joissa Sanni jää 
sivuun hyppäävät lukijan silmiin niin vaivih-
kaa ja tunnistettavasti, että suru nytkähtää sy-
dämeen. 

Et kävele yksin ei ole pelkkä rakkaustarina. 
Se on pikemminkin kahden nuoren kasvuker-
tomus ja kuvaus siitä, miten kiire nuorena on 
kurkottaa aikuisuuteen. Vanhempana lukija-
na haluaa sanoa hahmoille, ettei teillä ole vielä 
mihinkään kiire. Niemen kuvaus tuo kuitenkin 
iholle nuoruuden tunteet niin väkevästi, että 
muistaa myös noiden tunteiden läpikäymisen 
ehdottomuuden. Ilman niitä ei voi tulla omaksi 
itsekseen, täydeksi ihmiseksi. 

On sanottava, että alusta saakka lumonnut 
kieli myös olisi voinut käydä Niemen sudenkuo-
paksi. Tunteikas kieli liitetään yleensä naisten 

ääneen ja tyttöjen kirjallisuuteen. Niemen teos 
on kuitenkin kerrottu vuoroin Adan vuoroin 
Egzonin näkökulmasta. Osa teoksen taitavuutta 
on myös se, etteivät nämä äänet kielen koristei-
suudesta huolimatta sekoitu, eikä Et kävele yk-

sin ole ainoastaan tyttöjen kirja. Egzonin tarina 
on teoksessa aivan yhtä tärkeä ja tasapainoisesti 
esillä kuin Adankin. Tämän vuoksi onkin häm-
mästyttävää, että kirjan kannet on kuorrutettu 
vaaleanpunaisella. Juuli Niemi on itse haastatte-
luissa korostanut, että hänen kirjansa ei ole vain 
tytöille. Vaaleanpunaiset kannet sekä valkoinen 
linnunmaitoihoinen tyttö kannessa kiiltävi-
ne huulineen tuo kuitenkin makean hajuveden 
tuoksun nenään jo pelkällä ulkonäöllään. Olisi-
kin suonut, että kustantaja olisi nähnyt metsää 
pidemmälle suunnitellessaan kansia. Nykyi-
set kannet kun tuskin innoittavat nuoria poikia 
tarttumaan tähän kirjaan.

On ilahduttavaa, että nuorille on tarjolla näin 
korkeatasoista kirjallisuutta. Suomesta on pit-
kään puuttunut angloamerikkalaisessa kirjal-
lisuudessa tunnettu luokitus ’Young adult li-
terature’, jossa aikuiseksi kasvaminen on ollut 
keskeisenä teemana läsnä Salingerin Sieppari 

ruispellossa -teoksesta lähtien. Niemen teos on 
kirkas avaus tässä genressä.

Elina Tervonen

 Kymmenen pisteen 
kasvutarina

Juuli Niemi
Et kävele yksin

WSOY, 2016



Piirrokset:
Allegorie op de vergankelijkheid (Vanitas)

Hieronymus Wierix, 1563 - before 1619

De doodskist van Ledenberg aan de galg 
anonymous, 1619 - 1699

Ridder, Dood en Duivel 

Albrecht Dürer, 1513

Bigorne 
anonymous, 1600 - 1650

Phaëton 
Hendrick Goltzius, after Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1588

Death Holding Forth to a Group of People and a Dog 

Giovanni Battista Tiepolo, in or before c. 1735

De mens op negentigjarige leeftijd

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637

Dood verschijnt aan hemel boven kasteel

Jean Danguy, 1885

De Dood te paard

Odilon Redon, 1899

Kinderkruistocht

Monogrammist LIW, 1522 - 1532

De Dood

Simon Fokke, 1722 - 1784

Christuskind met rijksappel

Pieter de Jode (II), after Anthony van Dyck, 1628 - 1670

Vrouw en de Dood

Jacob de Gheyn (II), 1600

Kind in skelet van de Dood gekropen,

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1590 - 1624

Skelet van een konijn

Hendrick Hondius (I), after Teodoro Filippo di Liagno, 1625 - 1626

Nämä ja muut:  https://goo.gl/NBSnUK
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