


Vastakohtia

Toinen on avoin kaikelle, toinen konservatii-
vinen. Toinen rosoinen ja toinen kirkas: frank-
furtilaisten ylpeydenaihe on lasitalojen Skyline. 
Kielikin siellä on lähes murrepuhtainta Hoch-
deutschia, aivan toisenlaista kuin ”Berliner Sch-
nautze”.

Silti kaksi asiaa yhdistää: kansainvälinen ilma-
piiri ja kaunokirjallisuus. Siksi Käkriäinenkin 
kulkee tässä numerossa näissä kahdessa suur-
kaupungissa.

Tiia Kähärä

Berliini on kaupunki, jossa ruma on kaunista ja 
kaunis tylsää. Joka kerta, kun siellä käy, se on 
erilainen: entisen jättömaan tilalle on noussut la-
sitalo, hylätty teollisuushalli on muuttunut klu-
biksi tai johonkin kolhoisaan Spreen mutkaan on 
ilmestynyt hawajihenkinen hiekkaranta.

Ja kun kävelee kaupungissa, törmää aina pieniin 
yllätyksiin. Yhtäkkiä jalkojen alla, keskellä au-
kiota ja sen mukulakivistystä on pieni ikkuna 
maanalaiseen huoneeseen. Sitä ei näy kadul-
ta, kukaan muu ei tunnu huomaavan sitä. Huo-
neessa ei ole kuin neljä seinät peittävää valkois-
ta, tyhjää kirjahyllyä. 

Ohikulkijoilta kysymällä selviää lopulta, että 
huone on kirjarovioiden muistomerkki. 1933 
natsit polttivat Berliinissä yli 20 000 kirjaa – jou-
kossa muun muassa Kafkan, Heinen, Heming-
wayn, Freudin, Marxin ja Brechtin teoksia.

Muina vuosina kaupunki on maksanut kirjalli-
sella toiminnallaan moninkertaisesti tuhottujen 
kirjojen määrän takaisin. Nykyään, kuten aiem-
minkin, Berliiniin vaeltavat kirjailijat ja sellai-
siksi haluavat niin Saksasta kuin muualtakin 
maailmasta. Berliini on Saksan kirjallisuuspää-
kaupunki. 

Kun mainitaan Saksa ja kirjallisuus, ei voida 
kuitenkaan unohtaa toista miljoonakaupunkia, 
Frankfurtia. Sen kirjamessut vetävät vuosittain 
satojatuhansia kirjaihmisiä ympäri maailmaa. 
Tänä syksynä Suomi on kunniavieraana mes-
suilla. Siitä on puhuttu jo vuosia. Kun tämä lehti 
ilmestyy, messut ovat ohi ja on aika odottaa jo-
tain uutta.

Berliini ja Frankfurt ovat monella tapaa vastak-
kaisia. Vaikka muurin murtumisesta tulee mar-
raskuussa kuluneeksi 25 vuotta, edustaa toinen 
edelleen itää ja toinen länttä. Toisessa asuminen 
on ihmeellisen halpaa, toisessa päätähuimaavan 
kallista. Toinen on boheemi, toinen kaupallinen. 

Pääkirjoitus

Päätoimittaja Berliinin muurilla.
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Nyt kuhistaan. Frankfurtin kan-
sainväliset kirjamessut ovat maail-
man suurin kirja-alan tapahtuma. Ne ovat 
väistämättä kirjallisen ja kulttuurisen kentän 
mediahuomion yksi vuosittainen keskipiste. Ja 
tänä vuonna messujen teemamaana sekä kunnia-
vieraan korokkeella keikkuu Suomi.

Suomen rooli messuilla ei rajoitu pelkästään vii-
sipäiväisiin messuihin, sen ohjelmaan ja 20 
aarin paviljonkiin, vaan pitkin kuluvaa vuotta on 
suomalainen kirjallisuus ollut eurooppalaisten 
huulilla: pelkästään tämän vuoden aikana koti-
maisia kirjoja on käännetty saksaksi toista sataa.

”FINNLAND. COOL.” julistaa teemamaavuo-
den slogan. Mutta miten messuja tunnelmoi ta-
pahtuman keskiö: kustantajat, kirjailijat ja kään-
täjät?

Suomalainen kirjallisuus kestää 
kansainvälisen vertailun

Otavan kustannustoimittaja Aleksi Pöyry on 
kirjallisen aikakauskirja Grantan suomalaisen 

version päätoimittaja. Kolmas Granta on juuri 
ilmestynyt, ja siihen on koottu viisihenkisen raa-

din voimin kaksikymmentä parasta suomalais-
ta alle 40-vuotiasta kertojaa. Se on kään-

netty myös englanniksi ja ilmestyy 
Frankfurtin kirjamessuilla osa-

na messukokonaisuutta.

Pöyrylle Frankfur-
tin messuympäristö on 
ennestään tuttu, sillä hän on 
lähdössä messuille neljättä kertaa. 
Hän kertoo nauttivansa kirja-alan suurim-
pien messujen sähköistyneestä tunnelmasta:

”Frankfurtissa kohtaavat kirja-alan ammatti-
laiset kaikkialta maailmasta ja siellä saa hyvän 
kuvan kustantamisen koko kirjosta kansainvä-
lisestä näkökulmasta. Tänä vuonna messut ovat 
entistäkin kiinnostavammat, kun Suomi on teema-
maana.

Teemamaavuodella on suuri merkitys suomalai-
selle kirjallisuudelle. Jo ennen messuja se on li-
sännyt kiinnostusta suomalaista kirjallisuutta 
kohtaan, etenkin saksalaisissa kustantamoissa. 

Uskon, että messujen ansiosta kiinnostus suo-
malaista kirjallisuutta kohtaan leviää entistäkin 
laajemmalle.

Suomalainen kirjallisuus on rohkeaa, ennakko-
luulotonta ja monipuolista. Monissa viime vuo-
sina ilmestyneissä kirjoissa perinne yhdistyy 
uusiin ja yllättäviin näkökulmiin ja käsittelyta-
poihin. 

Grantan Parhaat nuoret suomalaiset kertojat 
-erikoisnumero on hyvä osoitus tästä. Teksteis-
sä tanssitaan polkkaa murtuvalla Berliinin muu-
rilla, vieraillaan Coco Chanelin työhuoneessa 
ja tavataan talousohjelmisto Persnetto, joka ke-
hittää itselleen tietoisuuden ja haastaa Jumalan 
kaksintaisteluun – vain muutamia esimerkkejä 
mainitakseni.

Uskon, että Grantan erikoisnumerolla on suu-
ri merkitys Frankfurtin messuilla. Se jatkaa 

brittiläisen Grantan perinnettä, 
sillä vuodesta 1983 läh-

tien kymme-

nen vuoden vä-
lein on julkaistu Best 
of Young British Novelists 
-numeroita: pääsy tälle arvovaltai-
selle listalle on siivittänyt monen kirjaili-

jan nousua kansainväliseen menestykseen. Kon-
septi on hyvin tunnettu ja arvostettu.                                          

On ilo ja kunnia esitellä tätä kokoelmaa myös 
ulkomailla, ja sama pätee suomalaiseen kirjalli-
suuteen kautta linjan: se kestää kansainvälisen 
vertailun erinomaisesti.”

Räväkkää ja makaaberia 
Kivestä lähtien

Kääntäjät ovat teemavuotta juhlit-
taessa merkittävässä roolissa; il-
man heitä ei yksikään kirja näki-
si päivänvaloa kotimaan ulkopuolella. 
Grantaa mukana kääntämässä ollut 
David Hackston tunnustaa suomalaisen kir-
jallisuuden kääntämisen haasteet:

”Suomi kääntyy eri tavalla eri kielille. Se, 
mikä on minulle vaikeaa, kun käännän 
suomea englantiin, ei ehkä ole 
vaikeaa esimerkiksi vi-

rontajalle. 
Vaikeampi kysy-
mys on, kääntyy-
kö kirjallisuus. 
Kääntäjä voi toki 
kääntää yksittäi-
siä sanoja kieles-
tä toiseen, mutta 
tämä ei takaa, että 

Suuria unelmia ja tavoitteita. Suomi on Frankfurtin kirjamessujen 

teemamaa vuonna 2014.

Frankfurt 2014Frankfurt 2014
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kohdekielen ja -kulttuurin lukija niitä välttämät-
tä ymmärtää.

Jokaisessa kulttuurissa on ilmiöitä, joita ei 
esiinny missään muualla. Suomalaisen kulttuu-
rin kontekstissa sellaisia ilmiöitä ovat esimer-
kiksi sauna, talvi, avantouinti, vappu, metsä ja 
metsästys, saaristo sekä kaamos. Niillä on pait-
si oma sanasto myös kokonaan oma käsitteistö, 
jonka välittäminen toiseen kulttuuriin voi olla 
hyvinkin hankalaa.

Vielä vaikeampi on kysymys, ymmärretään-
kö suomalaista kirjallisuutta ulkomailla. 
Kaikkein vai-
keimmin avau-
tuvat sellaiset 
teokset, joiden 
viitekehys on 

kokonaan suomalaisessa kult-
tuurissa. Saksassa tätä sisäänpäin 

kääntynyttä suomalaista viitemaa-
ilmaa osataan jo ymmärtääkseni ar-

vostaa ”Suomi-kreisi” -ilmiönä. Lukijoita ei 
haittaa, vaikka he eivät ymmärrä ihan kaik-
kia viittauksia, esimerkiksi menneiden vuosien 
rock-yhtyeisiin tai poliitikkoihin. 

Muualla, varsinkin Brittein saarilla, sellainen ei 
oikein vetele. Vieraista kulttuureista ja ihmisis-
tä on toki virkistävää lukea, mutta jollakin taval-
la käsitteet täytyy avata lukijalle, muuten heil-
lä menee puolet tekstin maailmasta yli hilseen. 

Suomalainen kirjallisuus on hyvin omalaatuis-
ta; sitä leimaa räväkkä, makaaberi huumorintaju 
Aleksis Kivestä lähtien. Suomen kieli taas an-

taa kirjailijoille mahdollisuuden leikkiä. Kääntä-
jälle tämä on haasteellista, sillä jotkut kielet eivät 
yksinkertaisesti taivu yhtä nokkelasti kuin suomi, 
sillä niissä ei ole samanlaista rikasta murre-

perinnettä. 

Kustantajan on mie-
tittävä kylmän rauhallisesti, 

että kun riisutaan pois kaikki murteet ja 
kielellinen leikittely, jotka kääntyvät vaihte-
levalla menestyksellä eri kielille, onko jäljelle 
jäävä tarina riittävän voimakas kiinnostaak-
seen lukijoita. Tämä on merkittävä kysymys 
monen teoksen kanssa, niin klassikoiden 
kuin nykykirjallisuuden kohdalla.

Tusinakirjallisuutta on joka maassa, 
mutta onneksi me kääntäjät joudum-
me vain ani harvoin sen kanssa teke-
misiin. Olen kyllä itse joskus ajatel-
lut, että suomalainen kirjallisuus on 
tylsää. Suomessa kustannetaan ihan 

valtavasti uutta kirjallisuutta viiden ja puo-
len miljoonan kansaksi, ja olen joskus poh-
tinut, onko Suomessa kynnys tulla kustanne-
tuksi ehkä hieman matalampi kuin suurilla 
kielialueilla, joissa kilpailu agenttien listoille 
pääsemisestä on hyvin tiukkaa. 

Parhaimmat kirjailijat erot-
tuvat massasta juuri siksi, että 

heillä on omintakeinen ääni, ja sel-
laista ajattelevaa, pohdiskelevaa tekstiä on 

aina ilo kääntää. Grantaan käänsin Emma Jus-
linin, Sanna Tahvanaisen, Juha Itkosen, Mar-
jo Niemen ja Leena Parkkisen tekstit. Jos 
kääntämäni viisikko edustaa koko kokoelmaa, 
niin luvassa on hieno läpileikkaus suomalaisen 
kirjallisuuden nykytilasta.”

Siri Kolu rakastaa lukijakohtaamisia

Siri Kolu on yksi Frankfurtin messuille tänä 
vuonna matkustavista kirjailijoista. Hänet tun-
netaan parhaiten niin Suomessa kuin ulkomail-
lakin Me Rosvolat -lastenkirjasarjasta. Sarjan 
ensimmäinen osa on käännetty lukuisille eri kie-
lille. Kolmas, Iso-Hemmin arkku, ilmestyi Sak-
sassa keväällä 2014 ja on saanut erinomaisen 
vastaanoton.

Kolu kuvailee olevansa helpottunut ja onnelli-
nen, kun hän viimein pääsee korkokenkinensä 
laskeutumaan messutatameille:

”Messuja on odotettu, niihin on valmistauduttu 
ja juuri nyt tutkin melko tiukkaa ja haastavaa ai-
katauluani. Olen etuoikeutettu, kun saan nähdä 
tämän kirjatapahtuman. 

Rakastan lukijakohtaamisia ja kirjamessut ovat 
siihen yksi tärkeä mahdollisuus. Koen esiinty-
misen osaksi kirjailijantyötä. Tänä syksynä, kun 

kirjoitan uuden lastenkirjasarjan aloitusosaa ja 
kirjoitusvaihe on kimaltavimmillaan, tuntuu vai-
kealta jättää kirjoittaminen esiintymisen ajaksi. 
Kirjoista täytyy kuitenkin puhua, jotta ne löytä-
vät lukijoita. Erityisesti nuortenkirjat tarvitsevat 
jokaisen mahdollisen areenan. Siksi raaskin sul-
kea läppärin ja tarttua messulavan mikrofoniin.

Suomalaiselle kirjallisuudelle tämä on tärkeä 
näytön ja näkymisen paikka. Kirjallisuutemme 
on erittäin korkeatasoista. Kertojissa on kieli-
taitureita, yhteiskunnallisten epäkohtien näyt-
tämöllepanijoita ja kerrontamuotojen rajoja et-
siskeleviä anarkisteja. Suomalainen lasten- ja 
nuortenkirjallisuus elää voimakasta kukoistus-
kautta ja sen teoksia viedään kansainvälisille 
markkinoille lujaa.

Taantumassa kirjallisuus on Suomen tärkeimpiä 
vientivaltteja. Kirja-ala ansaitsisi rakenteellis-
ta tukea ja rahoitusratkaisuja, jotka tukisivat kir-
javientiä ja kotimaista kirjankustantamista myös 
tulevaisuudessa.”

Messuilla täytyy erottua

Yksi teemamaavuoden tärkeimmistä tavoitteista 
on kotimaisen kirjallisuuden käännösoikeuksien 
myynnin läpimurto ja pysyvä kasvu, summataan 
FILI:n eli Finnish Literature Exchangen messu-
ja varten laatimassa strategiassa. Bonnier Rights 

Finlandin käännösoikeuksista osaltaan vastaa-
va literary agent Kaisa Kauhanen on lähdössä 
messuille innoissaan, mutta realistina:

”Odotan messuilta erityisesti tapaamisia ulko-
maisten kustantajien kanssa sekä tietenkin mes-
sutunnelmaa: sitä, että pääsen ihastelemaan kir-
jojen määrää maailmassa.

On vaikea sanoa, kuinka paljon messut vaikut-
tavat tulevaan. Saksassa suomalaisten kirjojen 
ilmestymisajankohta on ajoitettu syksyyn juu-

”Saksassa tätä sisäänpäin kääntynyttä suomalaista viitemaailmaa 
osataan jo ymmärtääkseni arvostaa ”Suomi-kreisi” -ilmiönä.”

”Taantumassa kirjallisuus on Suomen tärkeimpiä vientivaltteja.”

Frankfurt 2014Frankfurt 2014
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ri messujen takia, mutta Saksaan toki myydään 
kohtalaisesti käännösoikeuksia muutenkin. Toi-
von, että nyt ilmestyneet käännökset kannusta-
vat muiden maiden kustantamoita ottamaan lis-
toilleen suomalaisia tekijöitä. 

Messut ovat aina tärkeitä tapahtumia. Tässä laa-
juudessa ne kuitenkin asettavat myös haasteita: 
kymmenen hallia ja yli 7000 näytteilleasettajaa 
esittelemässä kirjojaan. Miten siitä joukosta ero-
tutaan?

Suomalainen kirjallisuus on laadukasta ja rea-
listisvoittoista. Kulttuurilla ja historialla on eri-
tyisasema: olemme todella Euroopan reunalla, 
jonne asiat tulevat hieman viiveellä, ja toisaalta 
tarinoidemme historialliset kehykset ovat usein 
muulle maailmalle vieraita.

Ulkomaille 
halutaan kuin 
se olisi arvo si-
nänsä. Osa kirjoista 
on niin kiinni suoma-
laisessa kulttuurissa, 
etteivät ulkomaan-
markkinat ole realis-
tisesti edes mahdolli-
sia. Kirjan arvoa se ei 
vähennä: suomalaisen 
kulttuurin kehityksen 
kannalta sitä voisi jopa 
pitää arvokkaana.

Kliseinen suomalainen huono itsetunto ja an-
teeksipyytelevä asenne pitäisi kuitenkin unoh-
taa. Ei suomalainen kirjallisuus ole yhtään sen 
huonompaa. Ihan samalla tavalla ulkomaisesta-
kin yleensä nähdään käännöskirjoina vain jää-
vuoren huippu.”

Hypeä Katja Ketun Kätilöstä

Yksi Frankfurtia puhuttavimmista suomalaisista 
ilmiöistä ovat historiaa teoksissaan käsittelevät 
nuoret naiskirjailijat. Esimerkiksi Katja Ketun 

ura on lähtenyt hienoon nousuun Kätilön kään-
nöksen myötä. Se on saanut hienon vastaanoton 
Die Zeit -messuliitteessä sekä jopa parissakym-
menessä muussa lehdessä. Teoksen käännösoi-
keudet on myyty 16 maahan ympäri Eurooppaa.

Onko tässä suomalaisen kirjallisuuden jäävuo-
ren huippu, ja mitä siihen sanoo kirjailija itse?

”Kiinnostusta on ennennäkemättömän paljon, 
Saksan hype ulottuu Espanjaan, Rans-
kaan ja Italiaankin. Olen itse 
ollut matkoilla jo 

heinäkuusta saakka, teh-
nyt vain muutaman pyrähdyk-

sen Suomeen, joten Frankfurtista tulee 
rankka viikko. 

Esiintyminen on minulle kirjailijana tärkeää, 
joskaan ei nyt varsinaisesti mieluisin osa työtä. 
Joskus, kun on ollut pitkään kirjan kanssa yksin, 
on mukava jalkautua ihmisten pariin ja todeta, 
että kirjoja luetaan. Nyt alkaa jo kehäuupumus 
vaivata, tekee mieli kirjoittaa eli olla kirjailija 
esiintymisen sijasta.

Tähän mennessä palaute Kätilöstä on ollut hie-
noa. Haluan siitä saksalaista palautetta, onhan 
romaanissa heidänkin historiaansa. Tekstiä on 
jo alettu kutsua ”lappilaiseksi maagiseksi realis-
miksi” – eikä ollenkaan haittaa!

Suomalaisten kannattaisi ymmärtää, että 
nyt meistä ollaan kiinnostuneita ja sii-

hen pitää satsata. Vuon-
na 2011 Islanti oli messujen 

teemamaa ja se näkyy edelleen is-
lantilaisen kirjallisuuden buustina. 

Nyt on hyvä aika olla suomalainen kirjailija!”

”Nyt alkaa jo kehäuupumus vaivata, tekee mieli kirjoittaa eli olla 
kirjailija esiintymisen sijasta.”

Frankfurt 2014Frankfurt 2014

Frankfurtin kirjamessut järjestettiin Frankfurt 
am Mainissa Saksassa 8.-12. lokakuuta. Ju-
tun haastateltavat vastasivat kysymyksiin ennen 
messuille lähtöä. Jutun taustoituksessa on käy-
tetty Finnish Literature Exchangen messustrate-
giaa sekä www.finnlandcool.fi -sivustoa.

Kritiikki Grantan ”Parhaat nuoret suomalaiset 
kertojat” -erikoisnumerosta sivulla 29.

Teksti: Rosa Ala-aho
Kuva: Laura Kettu-Fox
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Minkä vain 
romaani voi 
sanoa

sitä vaikkapa seuraavanlaisella virkeparilla: Ku-
vaus kunnollista elämää havittelevan ex-rikolli-
sen haahuilusta modernin maailman rattaissa on 
kuin vastakirjoitus konservatiiviselle saksalai-
selle Bildungsromanille. Suurkaupunkiromaani-
na Berlin Alexanderplatz ammentaa aikansa elo-
kuvasta kaupunkisinfoniallisia elementtejä.

Että mitä? Franz Biberkopf, tyttöystävänsä ai-
koinaan vahingossa tappanut entinen sement-
tityöläinen ja muuttomies vapautuu vankilasta 
ja lähtee hakemaan paikkaansa yhteiskunnassa, 
”vannoo koko maailmalle ja itselleen pysyvänsä 
kunnon miehenä”.

Mutta eihän se niin helposti käy. Auvoinen va-
paus aiheuttaa heti alkajaisiksi Seerstrassella 
tilan, joka nykytermein muistuttaa paniik-
kikohtausta. Siitä lähtien Berliini on 
vapaalle miehelle kuin 1970-lu-
vun New York Grandmas-
ter Flashin oldschool-
räppiklassikossa The 
Message: ”It’s like 
a jungle someti-
mes and makes 

me won-
der how I keep from 

going under.” 

Franz ei kaidalla tiellä pysy. Ja 
hyväntahtoista hölmöähän höy-

näytetään molemmin puolin la-
kia. 

Vaikken vuonna 2008 ollut luonut 
uraa sutenöörinä, istunut vankilassa ta-

posta tai menettänyt oikeaa kättäni (en 
ole itse asiassa vieläkään), Franzin epätoi-

voon oli helppoa samastua.

Mutta eihän siinä, tarinoiden päähenkilöihin sa-
mastumisessa, ole mitään uutta tai mullistavaa, 
ei ollut edes minulle, edes silloin. Huomasin 
kuitenkin saman kuin kirjallisuuskritiikin verk-

kolehti Kiiltomadon Otto Lappalainen – että 
kirjan toisena päähenkilönä voidaan pitää suur-
kaupunkia itsessään.

Lisäisin, että modernia suurkaupunkia, kaikessa 
hienoudessaan ja hirveydessään. 

Siihen lisäisin vielä – ja nimenomaan tämä johti 
lukukokemukseni väkevyyteen ja kanonisuuteen 
– että kolmantena päähenkilönä pitäisin kerto-
jaa. Nimittäin Franzia läheisemmäksi äityi tämä 
temperamenttinen ja teräväkielinen kirjailijan 
luoma ääni, joka ei tarinan tapahtumiin osallistu, 
vaan lentelee kaiken yllä, alla ja keskellä kuin 
lampunhenki. Paljolti kertoja on huumorin-
tajuinen ja hilpeän jätkämäinen, toisinaan 
neuroottisen pikkutarakka ja kriittinen – 
ja sitten yhtäkkiä mahtipontinen ja va-
kava, Raamattu- ja antiikkiviittauk-
silla tarinan kulkua kommentoiva.

Ja miten tällainen kertoja 
yhden – siis Franzin – 
elämän upottaa val-
tavaan montaasiin. 
Miten kerronta 
siellä aaltoilee ja 
velloo kuin ruuh-
ka, äkkiarvaamat-
ta kielirekisteris-
tä, havainnosta, tilanteesta ja hahmosta toiseen. 
Kuullaan satunnaisia keskusteluita kapakoissa, 
kuullaan paikallisuutisia ja miten kadunmiehet 
niistä juttelevat (joukkoviestinnän vaikutus ih-
misiin!), ihmetellään metrotyömaamonttuun pu-
donnutta hevosta (maailma muuttuu!), kerrataan 
joukkoliikenteen aikatauluja ja reittejä, kaiken 
maailman hallinnollis-kapulakielisiä lausuntoja, 
latteita mainosfraaseja – mitä ikinä.

Berliinin hälinään hukkuu kuin ohimennen mo-
nen monta anonyymiä sivuhenkilöä, muun mu-
assa ”muuan kaljupää”, joka Tiergartenista löy-
tää ”nuoren nätin pojan, auringonsäteensä”, jää 
vaimolleen kiinni ja koko perhe vajoaa häpeään. 
Tai Zimmerstrassen työtön, masentunut ja yksi-
näinen 26-vuotias nainen, jonka salaisesta päi-
väkirjasta kaikkitietävä kertoja lukee katkelmia.

Döblinin kerrontaa on kuvattu hienomminkin 
sanoin: kollaasitekniikka ja simultaanikerron-

ta. 

Minä vakuutuin vuonna 2008, että tällaiseen ei 
yksikään elokuva, lehtijuttu tai ylipäätään mi-
kään muu ilmaisukanava kuin romaani taivu. 
Ja ainakin yksi asia kävi selväksi myös omas-
sa elämässä: mistä ikinä kohtaa oman aikani ja 
yhteiskuntani montaasia tulisin oman paikkani 
löytämään, viettäisin vastedes enemmän aikaa 
romaaneiden kuin lehtijuttujen parissa.

Kun vuosia myöhemmin luin Milan Kunderan 
Esiripun esseepohdintoja aiheesta, minkä ro-
maani ja vain romaani voi sanoa, tuli ensimmäi-
senä mieleen Berlin Alexanderplatz.

Onhan teos lunastanut paikkansa myös saksalaisen 
ja eurooppalaisen romaanin kaanonista, muttei niin 
keskeistä kuin omassani. Kerrassaan kiukustuin, 
kun nyt luin Thomas Mannin napanneen vuonna 
1929 – Berlin Alexanderplatzin ilmestymisvuon-
na – Nobelin, jota Döblinille uumoiltiin. Nyt en 
ainakaan saa luettua Tohtori Faustusta loppuun!

Teksti: Jasper Kaarna
Kuva: Laura Kettu-Fox

Essee

79 vuotta Alfred Döblinin Berlin Alexander-
platzin nähtyä päivänvalon, siis vuonna 2008, 
elelin minä niitä kriittisiä vuosia – edessä kysy-
mysmerkkejä, päällä hämmennys, takana lukio 
ja sitä paljon puhuttua oman paikan hakemista 
hyvin vaihtelevalla menestyksellä. 

Opiskelin lehtijournalismia kansanopistossa. 
Häilyvän epämääräinen ”toiveammattini” oli 
toimittaja. Yritin väkisin elää siinä valheellises-
sa luulossa, että journalistina voisin tutkia tär-
keinä pitämiäni asioita kirjoittamalla.

Isäni vinkkasi Berlin Alexanderplatzia. Alus-
sa kuulemma esiintyi meille molemmille tut-
tu katu. Päätin perehtyä – enkä todellakaan 
tiennyt, mihin lähdin. Löytyihän Amerikka-
kin vahingossa. 

Kiitos romaanin innoittamien 
valintojen, saattaisin nyt 

kuvailla 
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Berliiniä on kutsuttu aikamme Pariisiksi, joka 
vetää magneetin tavoin puoleensa luovaa luok-
kaa ja epämääräisiä boheemeja. Se on sykkivä 
metropoli, joka on koko ajan kaikkien huulilla. 

Mitä taas tulee mieleen Münchenistä? Kuinka 
kukaan voisi haluta asua siellä, kun Berliini on 
saman maan rajojen sisällä?

Juha Itkonen valitsi Münchenin: ”Halusin kir-
joittaa ulkomailla, ja osasimme vaimon kanssa 
molemmat saksaa. Totta kai Berliini olisi ollut 
se itsestään selvin vaihtoehto, mutta halusimme 
keskemmäs Eurooppaa, lähemmäs Alppeja.”

Itkosen mukaan Saksan suurimmat kaupungit 
ovat keskenään varsin erilaisia. Vertailu on totta 
kai epäreilu, koska München on hänelle tuttu ja 
kotoisa: ”Se on siisti, kauttaaltaan vauraan oloi-

nen ja iloinen, yhtä aikaa baijerilainen ja kan-
sainvälinen kaupunki”.  Berliiniä hän puolestaan 
kuvailee ”isoksi ja ameebamaiseksi”.

Itkonen matkusti Berliiniin ensimmäisen kerran 
vuonna 1994. Matka parhaan ystävän kanssa oli 
palkinto ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Muurin 
murtumisesta oli vasta viisi vuotta, ja ero idän 
ja lännen välillä näkyi nykyistä selvemmin. ”Po-
liittinen historia kiehtoi minua. Se oli jaettu kau-
punki, jonka arkkitehtuuri huokui mennyttä”, It-
konen kuvaa.

Berliini on varmasti ihanteellinen kohde yliop-
pilasmatkalle, mutta entä työnteko? ”En ole kos-
kaan kirjoittanut Berliinissä, mutta suunnitellut 
kyllä esimerkiksi Hetken hohtavaa valoa.” 

Müncheniin Itkonen sen sijaan palaa säännölli-
sesti kirjoittamaan. Samasta tutusta kotitalosta 
hän vuokraa pienen kellariasunnon aina parik-
si viikoksi kerrallaan. Virikkeitä on vähemmän 
kuin kotona Suomessa. ”Tunnen Münchenista 
joitain ihmisiä ja voin tavata heitä, mutta kau-
punkiin ei tule tarvetta tutustua turistina”, hän 
kertoo. Kirjoittamisen kannalta poissaolo Suo-

mesta on ollut Itkoselle vahvin vaikuttaja: ”Kau-
punki olisi voinut olla joku muukin.”

Toisaalta Itkonen näkee kaupungeista myös 
kääntöpuolet. München on varsin konservatii-
vinen. ”Kyllä siellä nahkahousumeininkiin tör-
mää”, hän sanoo. Berliini taas on ilman muuta 
jännittävämpi ja rosoisempi, ja siellä tapahtuu 
paljon enemmän vaikkapa teatterissa ja musii-
kissa. 

”Se mitä Saksassa ihailen, on heidän kirjallinen 
kulttuurinsa”, Itkonen jatkaa. Lehtien kulttuuri-
palstat ovat Suomeen verrattuna hyvin perehty-
neitä ja omistautuneita, vaikka saattavatkin tun-
tua suomalaislukijasta  konservatiivisilta. ”Saksa 
on niin paljon isompi maa, että vaikka pienem-

Juha Itkonen (s. 1975) on julkaissut useita 
romaaneja, kertomuksia sekä lastenkirjan. 
Hän on saanut työstään lukuisia palkintoja 
ja tunnustuksia. Esikoisromaani Myöhem-
pien aikojen pyhiä (2003) oli Finlandia-
palkintoehdokkaana ja sai Kalevi Jäntin 
kirjallisuuspalkinnon. Romaanistaan Anna 
minun rakastaa enemmän (2005) hän sai 
kirjallisuuden valtionpalkinnon. Kolmas 
teos Kohti (2007) kuului niin ikään vuoden 
Finlandia-ehdokkaisiin. 

Viimeisin romaani Ajo ilmestyi syksyl-
lä 2014, ja siinä suunnataan autobahnilla 
kohti Münchenia. Itkonen kirjoittaa Mün-
chenissa säännöllisesti ja on käynyt Berlii-
nissä useasti.

”Saksa on niin paljon isom-
pi maa, että vaikka pienempi 
joukko lukee, heitä on riittä-
västi hyvään keskusteluun.”

pi joukko lukee, heitä on riittävästi hyvään kes-
kusteluun.”

Vaikuttaako kansojen kokoero kirjailijan ase-
maan? ”Siinä ei ole suurta eroa. Suomessa kir-
jailijoita arvostetaan ja heiltä odotetaan panosta 
kirjalliseen keskusteluun, vaikka kenttä viihteel-
listyy.” Saksassa yhteiskunta on hierarkkinen ja 
protokollaa noudatetaan tarkasti. On siis kahden 
kerroksen väkeä: ”Vanhoja nostetaan jalustalle 
ja arvostetaan, nuoria ei.” 

Teksti: Taika Martikainen
Kuva: Heini Lehväslaiho

Kirjailijan kaksi Saksaa
Kirjailija Juha Itkonen olisi voinut valita rosoisen Berliinin, mutta 

päätyi siistiin ja iloiseen Müncheniin.

KaupungissaKaupungissa
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Berliini on teknokaupunki. Voi sinne tietysti 
mennä kylpylä- tai korkeakulttuurilomalle, mut-
ta järkevä matkailija tyydyttää näitä tarpeita Bu-
dapestissa (kylpylät) tai Wienissä (kor-
keakulttuuri). 

Berliini on monipuolinen 
paikka, jonka yö-
elämä on ainut-
kertainen. Siksi 
sivistynyt 2010- 
luvun Berliinin- 
matkaaja joutuu 
käymään klubil-
la edes kerran saa-
dakseen käsityksen 
kaupungin olemuk-
sesta.

Kaikille tek-
no ei kuitenkaan 
ole itsestäänselvyys. Välillä teknotu-
ristiakin väsyttää. Silloin käydään läpi Kübler-
Rossin surutyön viisi vaihetta:

1. Kieltäminen. En halua olla täällä. Tuo poika 
haisee. Tuon tytön hikinen huppari osui minuun. 
Vessoihin on kamala jono eikä siellä ole lukko-
ja, paperia tai istuinrenkaita. Tässä kappaleessa 
ei ole melodiaa.

2. Viha. Huominen päivä on 
hukkaan heitetty. Missä edes 
olen? Miksi minulta tul-
laan jatkuvasti kysymään 
kokaiinia? Tämä on juu-

ri sellainen paikka, jol-
laisista äiti minua 

varoitti. Jos tämä 
biitti ei vaihdu 
viidessä mi-

nuutissa, läh-
den pois.

3. Kaupankäynti. Maksan 
mitä vain, että virkistyn. Miksi ostin oluen (2,5 
€), kun täältä saa Club Mate + Vodka -drinkin 
viidellä eurolla? Ja gourmet-kasvishampurilaisia 
neljällä eurolla? Ja espressoa eurolla?

Teknoturistin kasvukipuja

4. Masentuminen. Istun sohvalla ja juon kol-
matta Club Mateani yksin pimeässä käytäväs-
sä, jossa ilma kiertää edes vähän. Miksi minä en 
osaa nauttia berliiniläisestä teknokulttuurista? 

Olenko vanhanaikai-
nen? Missä ka-
verit ovat? Kuka 
olen?

5. Hyväksyminen. 
Löydän toisen tanssilat-
tian, jossa soi monotoni-
sen teknon sijaan kekseli-
äs tech-house. 
Tähän rytmiin 
sopii jo tans-
siakin pelkän 
jalkojensiirron 
sijaan. Ja tuolla 
on kaverit, tuulettimen vieres-
sä tietenkin. Lepohetki virkisti. Uusi dj 
on huumorintajuinen 25-vuotias mimmi, 
jonka nostatuksia seuraa auvoinen onni. 
Tämän takia olen täällä. Tämän takia kaik-
ki ovat täällä – kyseessä on illan pääesiin-
tyjä.

Dj vaihtuu kuudelta. Täällä olisi joku suo-
malainenkin esiintymässä, mutta keikka alkaa 
vasta kymmeneltä. Aamulla. Teknoturistit pois-
tuvat klubilta kello seitsemän silmiään siristel-
len. Aurinko paistaa ja korttelin leipomo avaa 
ovensa. Struudelit suussa pyöräilemme kohti ko-
tikämppää.

---VINKKI!---

Jos teknoväsymys on ylitsepääsemätön, kannat-
taa kokeilla aamuista klubikäyntiä: vietä rauhal-
linen mukava ilta (esim. korkeakulttuurin pa-
rissa), mene aikaisin nukkumaan, laita herätys 
kahdeksaksi ja iske klubille kymmeneksi. Berlii-
nissä bileet ovat täysissä voimissaan mihin vuo-
rokaudenaikaan tahansa.

Teksti: Sanni Koskela
Kuva: Laura Kettu-Fox

”Laita herätys kahdeksaksi ja 
iske klubille kymmeneksi”

PuheenvuoroPuheenvuoro
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Kommentti puheenvuoroonKommentti puheenvuoroon



ken yhteen. Kirjoitin ne. Sitä kautta muutin ta-
kaisin Berliiniin, mutta sillä kertaa käsikirjoituk-
sen sisään. Minusta tuli romaanin kansalainen. 

Kirjan kirjoittaminen todella muistuttaa kau- 
pungissa asumista. Sen vuoksi päätin, että ro-
maanini päähenkilö ei olisi yksikään teoksen 
hahmoista, vaan kaupunki itse.

En halua mystifioida asiaa; kyse ei ol-
lut suuresta valaistumisen hetkestä, 
eikä päässäni kuulunut naks. Samal-
la on kuitenkin tunnustettava, että 
tietyissä tilanteissa jokin aineisto 
voi tuntua pelkältä sekasotkulta, 
kun toisissa olosuhteissa se näyt-
täytyy selkeänä kokonaisuutena. 
Oman teoriani mukaan Berliinissä 
asuminen, sen teoksen sisällä ole-
minen, esti minua muuttamasta toi-
seen Berliiniin, romaanimuotoiseen. 
Kun lähdin todellisesta kaupungis-
ta, saatoin astua siihen, jon-
ka olin keksinyt.

On selvää, että jos ha-
luaa päästä johonkin, 
sinne on lähdettävä. 
Mutta näyttää myös siltä, 
että johonkin päästäkseen 
on lähdettävä pois sieltä. 
Vasta nämä yhdistämäl-
lä jokin paikka on samalla 
riittävän lähellä ja riit-
tävän etäällä, jotta 

sen voi havaita sekä kokonaisuutena että yksi-
tyiskohtien tasolla.

Nyt minun on muutettava pois myös romaani-
ni sisältä, sillä se on valmis. Parin vuoden kir-
joitus- ja hiomistyö on päättynyt; kaikki kadut 
on kävelty. En tiedä, kumpi oli haikeampaa: jät-
tää todellinen Berliini vai sitä kuvaava romaa-
ni, mutta tiedän, että ne molemmat jäivät selkäni 

taakse siitä syystä, että pääsisin viimein nii-
hin perille.

ta sitten tulin ajatelleeksi, että olen siitä lähtien 
asunut eräässä toisessa Berliinissä, ja päätin ker-
toa siitä. Se on romaani.

Berliinissä ollessani tein jatkuvasti muistiinpa-
noja siitä kertovaa romaania varten: faktoja sen 
historiasta, tarinoita sieltä ja täältä. Tutkin kart-
toja 1920-luvulta aina Saksojen yhdistymiseen 
asti ja innostuin niistä. Luin proosaa ja tieto-
kirjoja kaupungista, katsoin ekspressionistisia 
elokuvia. Odotin sitä hetkeä, kun kaikki mate-

riaali asettuisi yhteen, muodostaisi mielessäni 
kokonaisuuden, josta tulisi kirja. Siitä ei tarvit-
sisi syntyä eheää, juonellista tarinaa, mutta siinä 
pitäisi olla riittävästi sisäisiä yhteyksiä sitomaan 
merkityksiä.

Sitä hetkeä ei vain tullut. Tiesin, että se oli ole-
massa; niin oli käynyt ennenkin. Mutta nyt sitä 
ei kuulunut.

Siinä vaiheessa, kun muutin pois Berliinistä, mi-
nulla oli satoja liuskoja aineistoa. Jonkin ajan 
kuluttua palasin niiden pariin, kenties hieman 
epätoivoisena. Silloin tajusin, että tarvitsin vain 
muutaman sivun tekstiä, joka saumoisi sen kai-

Berliinissä asuessani koin hankalaksi kirjoittaa 
kaupungista tarinaa. Saatoin kyllä vaivatta tar-
kastella sitä esseissä, mutta fiktioksi se ei halun-
nut taipua. Tulin ennen pitkää siihen tulokseen, 
että kaupunki itsessään on jo taideteos, eikä sitä 
voi sen vuoksi tulkita proosamuodossa sellaise-
na kuin haluaisi.

Tavallaan olin oikeassa: Berliini tosiaan on Eu-
roopan menneisyyden ja nykyhetken yhteen ki-
teyttävä kerroksittainen kokonaisuus, joka kai-

ken lisäksi on jatkuvassa metamorfoosissa. Siten 
se päihittää minkä tahansa kertomuksen, jossa 
vastaavaa merkityksiksi jalostuvaa äänten kirja-
vuutta ei vain voi toteuttaa.

Mutta samalla olin väärässä. Ollessani itse kai-
ken keskellä, en erottanut riittävän hyvin kau-
pungin itsensä tarinaa.

Kun minua pyydettiin kirjoittamaan tähän leh-
teen Berliinistä, olin empiväinen: uskoin sano-
neeni jo kaiken, mitä minulla on sanottavana-
ni. Lisäksi muutin sieltä pois miltei kaksi vuotta 
sitten, joten en ole edes ajankohtaisin kirjailija, 
jolla on oma kokemuksensa kaupungista. Mut-

Erään romaanin 
kansalainen

”Kun lähdin todellisesta kaupungista, saatoin astua siihen, jonka 
olin keksinyt.”

Teksti: Ville-Juhani Sutinen
Kuva: Laura Kettu-Fox

KolumniKolumni
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Runot
Teksti ja kuva: Veeruska Kari

Badkar

Det är mörkt

jag vill inte se

Det är kallt

jag vill inte känna

Det är så tyst

jag vill inte höra 

(någonting)

Svetten rinner nerför pannan

Jag känner mig blöt

Jag känner 

hur jag krymper ihop

till en tung bommullsboll



Mustat tummat kasvot

Mustat

mustat, tummat kasvot

ainut mitä näen

Tyhjät

ilman ilmaisua tai tunteita

Sen minä näen, ei kukaan muu

Yksin tunnen sen mustat kasvot niskassani

vaikka en näekään sen silmiä 

aina

En tykkää siitä

en sen katseesta, en sen tavasta katsoa minuun

Haluan rikkoa sen, 

murskata kappaleiksi, hyvin pieneksi, mitättömäksi

Mutta tiedän

että se tulee aina katsomaan minua

joka sateen jälkeen

sillä harmaalla, kuoppaisella kadulla

Yksin, minun kanssani

Yksin, minua vastapäätä



KuvatKuvat

Jasper Kaarna



Kritiikit

Leppoisat esseet eivät 
mullista ajattelua

Parhaiten aidon ja vieraantuneen suhdetta, tai pi-
kemminkin erottamisen mahdottomuutta, Arnkil 
onnistuu ruotimaan sattumalta kotimaisten teos-
ten kautta. Zaida Bergrothin Skavabölen poi-
kia (2009) käsittelevä kirjoitus havainnollistaa, 
kuinka suurelta osin ihmisten välinen kommuni-
kaatio rakentuu populaarikulttuurin rituaaleille.

Tematiikka jatkuu Hannu Raittilan tuotan-
toa käsittelevässä kirjoituksessa. Arnkil luon-
nehtii Pamisoksen purkauksen (2005) eetosta: 
’’Romaani jättää avoimeksi kysymyksen, onko 
yhteiskuntakriittisenä itsensä esittävä taide ny-
kyisissä oloissa valheen horjuttamista vai sen 
ylläpitämistä’’. Pätevä huomio aikana, jolloin 
valtaapitävätkin liputtavat taiteen ’’yhteiskun-
nallisen sanoman’’ puolesta.

Arnkilin tarkastelemissa teoksissa on minulle 
sekä tuttuja että tuntemattomia. Hänen tulkintan-
sa ovat eheitä, ja lukija saa itselleen vieraistakin 
teoksista selkeän käsityksen. Tämä on samal-
la Lauantaiesseiden heikkous. Välillä käsittely 
tuntuu menevän selostamisen puolelle. Arnkil ei 
tarjoa areenaa, jossa tulkinnallisille riitasoinnuil-
le ja teosten luontaiselle polyfonialle jäisi tilaa – 
esseet eivät innosta uudelleentulkintaan.

Lauantaiesseet on silti tervetullut avaus. Pitkil-
le analyyseille on yhä enemmän tarvetta yhden 
palstan kulttuurikritiikin maailmassa. Parhaim-
millaanhan taideteosta käsittelevä kirjoitus voi 
nousta alkuteoksen ohi. On hienoa, että suoma-
laisen esseistiikan tyylikirjo laajenee, vaikka pi-
dän itse ravistelusta enemmän kuin leppoisasta 
keinuttelusta.

Kalervo Hatka-Janne

Antti Arnkil,
Lauantaiesseet
Esseekokoelma, 175 s.
Siltala, 2014

Antti Arnkil (s. 1975) ottaa jo esikoisensa esipu-
heessa etäisyyttä poleemiseen, jyrkästi kantaaot-
tavaan esseeseen. Lauantaiesseiden kirjoitukset 
esittelevätkin tekijän maailmannäkemyksen si-
jaan hänen tulkintojaan taideteoksista. Käsitel-
lyiksi tulevat tunnetut ja tunnustetut teokset, ku-
ten Lars Von Trierin Melancholia, mutta myös 
Yrjö A. Jäntin Suomen sanan kaltaiset suu-
ruudenhullut, unohdetut hankkeet. Vallalla on 
romantiikasta periytyvä ajatus, jonka mukaan 
teoksesta kirjoittamalla voi kasvattaa sitä. 

Yksilön kokemus nousee korkealle jalustalle. 
Paikoin tämä saa jokseenkin latteita ja sovinnai-
sia ilmentymiä. Ranskalaisen vasemmistointel-
lektuelli Guy Debordin ja situationistiliikkeen 
näkemyksiä, joissa viihteellisen kulutusyh-
teiskunnan elo näyttäytyy valheellisena, Arn-
kil moittii yksilön kokemuksen sivuuttamisesta. 
Tapa, jolla Arnkil kritiikkinsä esittää, asettaa hä-
net turvallisesti keskitien kulkijaksi. Niitä kon-
sensushakuisessa Suomessa riittää, esseistiltä 
odottaisi jotain muuta.
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Keskitietä vai sivukujaa? Miina Supinen, Tuomas Kyrö ja Juhani Ka-
rila, joista ensimmäiseksi mainittu naurattaa 
toisten jäädessä vaisuiksi.

Suomalaista spekulatiivista fiktiota maailmal-
le luotsanneen Emmi Itärannan romaanikat-
kelma ja Laura Gustafssonin niin ikään scifin 
pintaa raapaiseva, poleeminen ”Toinen ihminen” 
erottuvat edukseen. Realismin perintöä haastaa 
myös Suomen oma james joyce, Jaakko Yli-
Juonikas, joka onnistuu jälleen rakentamaan lu-
kijaa hämmentävän psykologisen pelin.

Iloinen voi olla myös Marjo Niemen mukana-
olosta. ”Pieni sota” keinuu jossain groteskin ja 
herkän välimaastossa: ”Tunnen itseni kuten tun-
netaan irtileikattu luomi joka edelleen sykkii. 
Poikani sen sijaan, hän on täyttänyt minut, hä-
nen tarpeensa ovat minun.” 

Sitten tulevat kuluneeseen kirjallisuuden ja kir-
jailijuuden maailmaan tekstinsä sijoittaneet 
Philip Teir, Kaj Korkea-aho ja Riikka Pulk-
kinen. Ja ne orjallisesti, tukehduttavasti realisti-
set tarinat, kuten Juha Itkosen kuiva keskiluo-
kan kuvaus ”Rimini”. 

Suomalaisen kirjallisuuden ilosanomaa ju-
listavasta hengestä huolimatta kolmannen 
Grantan  sekoitussuhde on laimea. Edes yksi 
yllättävä nimi olisi voinut pelastaa paljon. Ko-
timaista kenttää onnistuneimmin uudistaneiden 
lajien, kokeilevan lyriikan ja kärkevän esseen, 
poissaolosta ei voi syyttää valmiin brittiläisen 
konseptin suomalaista serkkua, mutta silti se 
harmittaa.

Pulkkisen romaanikatkelmassa maalaillaan me-
taforia rajattomasta maailmasta, jonne oven avaa 
kirjallisuus. Sen olisi tarkoitus olla prologi koko 
Grantalle. Lentämään lähtenyt päähenkilö ih-
mettelee, minne siipien kantamana oikein pää-
see. Hänelle vastataan: ”Me voimme mennä ke-
neen tahansa, kaikkialle.” 

Keskitietä kulkien kaikkialle ei kuitenkaan pääse.

Rosa Ala-aho

Neljän kohtaaminen onnistuneeseen avioliittoon. Lahjan tarina saat-
taa aluksi vaikuttaa puhki kuluneelta kuvauksel-
ta sodan runtelemasta pariskunnasta, mutta sen 
merkitys aukeaa romaanin viimeisessä osiossa, 
jonka fokalisoijana on Lahjan aviomies Onni. 

Onnin ja Lahjan osuuksien välissä kerrotaan hei-
dän miniästään Kaarinasta, joka elää vahvan ja 
ankaran anoppinsa pelossa. Teos nousee huip-
puunsa Onnin ja Kaarinan henkilöhahmoihin 
kietoutuvassa lopetuksessa, sillä se sitoo yhteen 
neljä tarinaa. Neljäntienristeys on niitä teoksia, 
joista ei tule sanoa mitään, jollei ole lukenut siitä 
viimeistäkin sivua. 

Teos käsittelee 334 sivussaan kattavasti eri ai-
kakausiin kiteytyviä vaikeita teemoja: Millaista 
on ollut naisten elämä ennen kuin nykylääketie-
de ja sairaalat kykenivät takaamaan synnytyksen 
turvallisuuden. Miten vaikea, mutta samalla ra-
kastava voi olla anopin ja miniän suhde – eten-
kin jos täytyy asua saman katon alla. Millaista 
on elää vuosikymmenet kuolleessa avioliitossa. 
Ja ehkä kaikkein koskettavimpana: millaista on 
joutua vihaamaan itseään ja elämään valheessa, 
kun ympäristö ei hyväksy sellaisena kuin on. 

Neljäntienristeys on poikkeuksellisen moni-
tahoinen ja tarkkanäköinen – lähes mahdoton 
vangita lyhyeen kritiikkiin. Se ei sorru kryp-
tiseen vaikealukuisuuteen todistaakseen sano-
maansa, vaan on suorasti kertomus elämästä. 
Vaikka teos keskittyy suurimmaksi osaksi neljän 
päähenkilönsä elämään, on se samalla myös ker-
tomus historiasta, normeista ja niiden rikkomi-
sesta, asenneympäristöstä ja lopulta myös rak-
kaudesta eri muodoissaan. Neljäntienristeystä ei 
ole suotta ylistetty. Se todellakin on poikkeuk-
sellisen hyvä esikoinen. 

Henni Huostila

Tommi Kinnunen,
Neljäntienristeys
Romaani, 334 s.
WSOY, 2014

Neljä eri henkilöä kolmesta sukupolvesta koh-
taavat Tommi Kinnusen (s.1973) esikoisro-
maanissa Neljäntienristeys. Aikaisemmin kaba-
reita ja näytelmiä kirjoittanut äidinkielenopettaja 
avaa komeasti romaanikirjailijan uransa. Kin-
nunen ottaa esikoiskirjailijalle tyypillisesti vai-
kutteita sukunsa historiasta, mutta ei kompastu 
määrittämään teoksella vain itseään, vaan kuvaa 
koskettavasti eri ikäpolvien elämäntarinoita. 

Vanha äidinkielen opettajien neuvo on lukea kir-
jasta ainakin muutama luku, vaikka tuntuisi tyl-
sältä. Kinnusen romaanin kanssa tätä neuvoa ei 
tarvita, sillä teos paljastaa kyntensä heti alussa 
kuvaamalla kunnankätilö Marian työtä ja elä-
mää 1800-luvun lopussa. Herkemmälle lukijalle 
voivat naturalistisen raa’asti kuvatut synnytys-
kohtaukset olla ongelma, mutta niiden sisällyt-
täminen teokseen on ollut rohkea ja onnistunut 
päätös. 

Teoksen toisessa jaksossa keskitytään Marian 
tyttären Lahjan elämään, erityisesti tämän epä-

Granta 3, Parhaat nuoret suomalaiset kertojat
Kirjallinen aikakauskirja, 304 s.
Otava, 2014

Kun Otava syksyllä 2013 rantautti kirjallisuu-
den aikakauskirjakonseptin Suomeen, oli se 
tervetullut tuulahdus maailmalta. Suomen kol-
mas Granta: Parhaat nuoret suomalaiset kerto-
jat, johon viisihenkinen raati on valinnut nuo-
ria kotimaisia kirjailijoita, on käännetty myös 
englanniksi. Se julkaistaan Frankfurtin kirja-
messuilla Suomen teemavuoden kunniaksi. Nyt 
meilläkin pitäisi olla jotain annettavaa maail-
malle.

Suomalaiselle lukijalle valikoituneet kirjailijat 
eivät ole yllätysnimiä. Nuorien kertojien par-
haimmisto koostuu valtaosin niistä kirjakaup-
pojen top-listoilta löytyvistä, eri tunnustuksilla 
muistetuista kirjailijoista. 

Kertovan kirjallisuuden tämänhetkiset trendit 
ovat esillä: Sofi Oksanen, Katja Kettu, Jen-
ni Linturi ja Sanna Tahvanainen ovat nii-
tä suuria romaaneja kirjoittavia, realismin ja 
postmodernin yhteentörmäyksen lapsia, joi-
den historian uudelleenkirjoitusta lukee pää-
osin mielellään. Huumorigenreä edustavat 
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Kuoleman kielioppia Vähitellen juoni muuttuu davincikoodimai-
seen suuntaan.

”Sanoin: Minä en lähde mihinkään helvetin 
karnevaaleihin. Tämä on ihan tarpeeksi suu-
ri farssi ilmankin. Siellä oli varmaan tarkoi-
tus tehdä minusta taas pelle kun seuraan Pet-
ran tai Lauran tai miksei Helenankin kaltaista 
naista jolla on naamio kasvoillaan. Ja sekoi-
tan heidät kaikki keskenään ja hukkaan heidät 
ja sitten muistan että tulen olemaan ikuisesti 
surullinen ihminen koska minulla ei ole Hele-
naa ja hermostun ja kiipeän puuhun ja putoan 
kanaaliin ja saan gondoolista uuden vihjeen 
joka johtaa taas ties minne salaiseen tunneliin 
ja taas juostaan ja melotaan ja minusta tulee 
taas surullisempi.”

Humoristinen sävy näkyy myös nimissä – 
heti Tuomo Manasta itsestään lähtien. Myös 
romaanin naiset sekoittuvat yhdeksi kauno-
kirjalliseksi solmuksi. Sonettien Laura, Troi-
jan Helena ja Petrarcaan viittaava Petra ovat 
lopulta lähes kuin yksi ja sama nainen, jota 
Mana sekä pakenee, jahtaa että kaipaa.

Mukaan mahtuu myös itseironiaa: Petrar-
can runojen tulkinnassa apuna on nuori, 
”turhamainen”väitöskirjantekijä Nahkapu-
ro, jonka nimi on suora väännös myös tutki-
jana toimivan Kangaskosken nimestä. ”Nah-
kapuro oli filosofian lisensiaatti erikoistunut 
johonkin kummalliseen mutta hienolta kuu-
lostavaan alueeseen ehkä runouden tulkinnan 
perusteisiin tai jotain muuta yhtä ikävää ja 
vielänuori alle kolmekymppinen.”

Hauskoja ovat myös komisario Malisen kyy-
niset, mutta toisaalta päiväkirjamaisiksi li-
puvat huomautukset nauhoitusten perässä: 
satunnaiset faktojen tarkistukset, hotelliar-
viot ja sympatisoivat kommentit. Lukijana 
melkein näkee, kuinka Malinen googlailee 
ja lukee wikipedia-artikkeleita nauhoituksia 
kuunnellessaan.

Sydänmarssi on pinnalta olevinaan kuin ta-
vallinen jännitysromaani, jossa on juoni, 

henkilöhahmoja ja loogisia motiiveja tapah-
tumille. Mutta kun sekä juoni että henkilö-
hahmot ovat korostetun epäuskottavia, vain 
osa satiiria ja intertekstuaalista peliä, onkin 
lopulta käsissä romaani, jossa ei tunnu ole-
van sen enempää juonta kuin henkilöhahmo-
jakaan. Päähenkilöksi Tuomo Mana on kuo-
lettavan tylsä ja tyhmä hahmo, mutta tämäkin 
tuntuu olevan vain yksi muoto taistella hen-
kilöhahmojen samastuttavuutta vastaan.

Maanista puhetta manan majoilta 

Kangaskosken esikoisteos, runokokoelma Tältä 
sinusta nyt tuntuu ilmestyi 2013. Sydänmarssia 
lukiessa ei voi olla ajattelematta, että kyseessä 
on runoilijan kirjoittama romaani. Kaikilla ro-
maanipiirteillä leikitään niin paljon, että ne mel-
kein katoavat kokonaan. 

Teosten tunnelmissa on paljon samaa: keskieu-
rooppalaisten kaupunkien vanhahtava viehätys 
ja vyöryvä vauhti sekä ennen kaikkea jatkuva 
tarkkailun tunne. Molemmissa teoksissa on ais-
tittavissa katse, joka ei jätä rauhaan. Joku toinen, 
joka tarkkailee ja kertoo: tältä sinusta pitäisi nyt 
tuntua.

Sydänmarssi on raivoisa tunnustus tai päiväkir-
ja. Toisaalta sen voisi nähdä eräänlaisena nykyai-
kaisena kirjeromaanina. Litteroidut nauhoitukset 
ovat kuin kirjeitä, joita vastaanottaa komisario 
Malinen. Kommenteissaan Malinen välillä jopa 
vastailee suoraan Manan kysymyksiin.

Ennen kaikkea teos on silti puhetta. Tällä proo-
sateoksella ei ole kertojaa, vaan puhuja: Tuomo 
Mana, joka vyöryttää tarinansa nauhurille kau-
heassa kiireessä keskellä Pariisia. Puhe poukkoi-
lee, katkeaa välillä. Pilkkuja ei ole. Rytmi löytyy 
kuitenkin luonnostaan. Kappaleet saattavat jää-

dä auki, jatkua pienellä alkukirjaimella seuraa-
valla sivulla.

Puheeksi nauhoitukset tuntuvat silti turhankin 
selkeiltä, hyvin muotoilluilta ja loogisilta. Mutta 
tällekin löytyy selitys: Malinen on korjaillut ru-
not alkuperäiseen muotoon, kirjoittanut dialogit 
selkeiksi vaikka ei aina ole ollut varma, kuka on 
minkäkin repliikin sanonut. On pakko miettiä, 
kuinka paljon Malinen on Manan ääntä muutta-
nut, kuinka aitoa Manan tekstiksi muutettu puhe 
lopulta onkaan.

Todellisuus on muutenkin häilyvä. Onko Mana 
leski, jonka mieli on järkkynyt, murhaaja joka 
pakenee vastuutaan vai ymmällään oleva mies, 
jonka hullu sisko määrää tämän elämän suunnan 
kerta toisensa jälkeen? Todisteita ei ole mistään. 
Ei ole kuin Tuomo Manan paatoksellinen todis-
tus ja Malisen epäammattimaiset kommentit. Ja 
kun pääsee viimeiselle sivulle, on kaikki aloitet-
tava alusta.

Kokonaisuutena Sydänmarssi on maaninen, sol-
muihinsa kietova, hauska ja ärsyttäväkin teos. Se 
keinuu proosan ja runon rajamailla, lainaa kum-
mankin lajin piirteitä, käyttää niitä omalla taval-
laan ja tekee samalla jotain uutta.

Kaikki kiertyy kerta toisensa jälkeen kuoleman 
ympärille ja silti samalla puhutaan koko ajan kie-
lestä. ”Kuolleisiin ei päde samanlainen kielioppi. 
Kun sanon että rakastin Helenaa hänen kuole-
maansa asti sinä tiedät että rakastin häntä niin 
kauan kuin oli kielen rajoissa mahdollista kun-
nes kuolema meidät erottaa rakkaus ei ole ikuis-
ta minä rakastan häntä vieläkin.”

Tiia Kähärä

Matti Kangaskoski
Sydänmarssi
romaani, 280 s.
Teos, 2014

Murhamysteeri, kostotarina, tunnustuskirje, 
ajojahti ympäri Eurooppaa. Matti Kangas-
kosken ensimmäistä romaania Sydänmarssi 
(2014) voisi kuvailla kaikilla näillä ilmaisuil-
la, mutta silti se ei ole mikään niistä.

Tuomo Manan vaimo Helena on kuollut – itse-
murha tai tapaturma, poliisi sanoo. Mana on 
silti varma, että Helena on tapettu. Hän läh-
tee kostoretkelle, juoksee ympäri Keski-Eu-
rooppaa, kunnes päätyy pariisilaiseen kahvi-
laan sanelemaan kaiken nauhurille, joka on 
sittemmin lähetetty Kaartin poliisilaitokselle 
analysoitaviksi. Sydänmarssi koostuu pelkäs-
tään näistä nauhoituksista ja komisario Mali-
sen niihin tekemistä lyhyistä kommenteista.    

Kaikki alkaa osanottokortista, jossa on Pet-
rarcan runo ja kuva laakerinlehdistä. Mana 
on varma, että runo viittaa hänen 20 vuotta 
sitten kadonneeseen siskoonsa Lauraan. Vih-
je toisensa perään Mana kulkee keskiaikai-
sesta kaupungista toiseen Lauransa perässä. 

”Kaikilla romaanipiirteillä lei-
kitään niin paljon, että ne 
melkein katoavat kokonaan.”

3130



PhosphenesPhosphenes



U-Bahnin ikkunassa, joka oli rytmitetty Brandenburgin porttia jäljit-
televillä suurpiirteisillä tarraornamenteilla parahultaisen tuskastut-
tavasti, kitulias aamuvalo korvasi pian lasista heijastuvat ihmismuo-
dot, kun juna plopsahti tunnelista maan päälle ja rajuilman armoille. 
Vaunun onteloinen kolke miltei peittyi sen kylkiin rätisevään, lähin-
nä sadevedestä ja roskasta koostuvaan sarjatuleen. Paljon ei veden ja 
rasittavien koriste-elementtien tukahduttamasta ikkunasta näkynyt, 
mutta paljon ei ollut nähtävääkään: sanottiin tästä kaupungista mitä 
hyvänsä (ja runsain mitoin ja eritoten ”mitä hyvänsä” sanotaankin) 
niin ilmaradan korkeuksista katsoen joulukuisessa valotuhnussa ru-
homaisesti kelluvasta Schönhauser Alleesta on vaikea löytää mitään 
arkhimedeellisiä ahaa-kylpyjä sen paremmin kuin aristoteelisia jän-
nitteitäkään, vaikka monenmoista tarinaa matkan varrella tyrkyllä 
onkin. (Toki ulkona kajasteli kaikensuuntaista sameaa liikettä, mutta 
yksityiskohtia ei vain tällä kertaa ehtinyt mässäiltäväksi asti kerätä.)

Sitaatti on Mikko Rimmisen tulevasta romaanista. Koko ote 
löytyy Granta 3: Parhaat nuoret suomalaiset kertojat –ai-
kakauskirjasta.

Sitaatti




