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Emme liene väärässä, kun arvelemme, että 
monelle tulee tämän lehden teemasta en-

simmäisenä mieleen Pohjois-Karjalan Koli-vaa-
ra käppyrämäntyisine huippuineen ja alhaalla 
siintävine järvenselkineen. Tästä mielikuvasta 
meidän on kiittäminen 1800- ja 1900-luvun 
taiteilijakermaa, joka inspiroitui Kolin jylhästä 
ja voimakkaasta luonnosta. Eero Järnefelt palasi 
tauluissaan yhä uudestaan Kolin erämaahan ja 
rinteille, ja vaimonsa Ainon kanssa häämatkan-
sakin Pielisjärvellä viettäneen Jean Sibeliuksen 
on kerrottu saaneen Kolista pontta neljänteen 
sinfoniaansa. Vaaran laelta aukeava näkymä saar-
ten täplittämään aavaan Pieliseen on iskostunut 
meihin Pohjantähden alla syntyneisiin, koska se 
sykähdytti kansallisen kulttuurimme kätilöitä 
niin paljon. Koli on hyvä esimerkki siitä, että 
taiteella on kauaskantoista mielikuvavaltaa. 

Vaikka tyypillinen ensireaktio termiin kan-
sallismaisema heijastelee suomalaisen kansallisen 
kulttuurin perustuksia, tulee sanasta pian mie-
leen paljon muutakin. Tämä havainnollistuu 
hyvin tässä lehdessä olevassa Outi Alanko-
Kahiluodon haastattelussa, jossa kansallismai-
semasta puhuttaessa esiin nousee Itä-Helsinki.  
Tuon maiseman monisärmäisen todellisuuden 
kuvaamisen eräs 2000-luvulla vahvasti vaikuttava 
taidemuoto, rap-musiikki, on ottanut asiakseen 
samalla omistautuneisuudella kuin Eero Järnefelt 
aikoinaan Kolin näkymien taltioimisen. Rap-
musiikki on osaltaan laajentanut käsityksiä siitä, 
minkälaisissa todellisuuksissa Suomessa eletään, 

ja siitä, mitä kaikkea taide voi kuvata. Ehkä rapin 
välittämät mielikuvat suomalaisuudesta vähitel-
len juurtuvat ihmisten mieliin yhtä voimakkaasti 
kuin Pielisen sininen selkä.

Tähän Käkriäiseen me emme ole pyrkineet 
kokoamaan kilpailukykyistä listausta suomalai-
suuden kulmakivistä; sen sijaan olemme halun-
neet kaapia paperille paloja maise mista, jotka 
meitä ja teitä lähellä tällä erää ovat. Maisemia 
on yhtä paljon kuin ihmisiä, eivätkä ne tun-
ne valtioiden tai kulttuuripiirien rajoja. Mitä 
useammasta vedenpoukamasta, metsiköstä, 
metromatkasta, lähiöstä ja elämäntavasta teh-
dään tauluja ja lauluja, sitä parempi. Siten on-
nistutaan välttämään se harha, että yksi olisi 
ylitse muiden. 

Käkriäisen vuosi käy vähiin. Me lehden pää-
toimittajat haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat 
kulkeneet kanssamme tässä vuodessa ja olleet 
mukana viitoittamassa sen polkuja. Ensi vuonna 
on aika sovittaa askel uusiin reitteihin, mutta 
nyt olkaamme hetki paikoillamme ja kuulostel-
kaamme, mitä maisemasta meille kaikuu.

Mitä vangitsevaa bussin 
ikkunasta näkyy?

PÄÄKIRJOITUS
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T apaan Outi Alanko-Kahiluodon mar-
raskuisena perjantai-iltapäivänä Hel-
singin yliopiston päärakennuksen kah-

vilassa. Paikka on Alanko- Kahiluodolle tuttu:  
tässä samaisessa rakennuksessa hän työskenteli 
yleisen kirjallisuustieteen oppiaineen assistent-
tina ja tutkijana ennen kansanedustajan uralle 
siirtymistä. 

”Jokin täällä on kyllä muuttunut. Ainakin 
lamput on uusittu”, Alanko-Kahiluoto naurah-
taa kahvilaa silmäillessään.

Alanko-Kahiluodolla on meneillään kolmas 
kausi tällä hetkellä oppositiopuolueena vaikut-
tavan vihreiden kansanedustajana. Vuonna 2007 
filosofian tohtoriksi väitellyt Alanko-Kahiluoto 

edustaa Arkadianmäellä niitä, joille humanis-
tinen sivistys on kaikkea muuta kuin kiusalli-
nen hidastaja kaupallisuuden voittokulun tiellä. 
Olen halunnut tavata Alanko-Kahiluodon juuri 
siksi, että hänellä on kosketuspintaa sekä huma-
nistisiin tieteisiin että yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen todellisuuteen. Tällaisista ammatillisista 
lähtökohdista tulevalta ihmiseltä luulisi löytyvän 
kiinnostavaa sanottavaa yhdestä jos toisestakin 
ilmiöstä.

Vapaa kirjallisuus, elävä kirjallisuus
Kirjallisuuden ja yhteiskunnan välinen suh-
de on mietityttänyt minua viime aikoina, sillä 
elämme nyt verrattain tukalassa ilmapiirissä. 

Toimija tästä

Teksti: Reeta Holopainen   Kuvat: Outi Alanko-Kahiluoto

KOHTAAMINEN

Outi Alanko-Kahiluoto on vihreiden kansanedustaja ja 

kirjallisuudentutkija, joka saa toivoa toiminnasta ja näkee 

monikulttuurisessa Itä-Helsingissä kansallismaiseman.
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Paljon puhutussa taloudellisessa lamassa tilaa 
tuntuu olevan yhä vähemmän kaikelle paitsi 
välittömälle kaupallistamiselle ja erinäisten pe-
rusinhimillisyyttä vaalivien asioiden ”poisvalit-
semiselle”. Välillä pelkään, että joku keksii vielä 
lykätä kirjallisuuden poisvalittavien joukkoon.
Mitä Alanko-Kahiluoto ajattelee kirjallisuuden 
asemasta yhteiskunnassamme? 

”Jaottelu kirjallisuuden ja yhteiskunnan 
välillä ei tunnu mielestäni erityisen luontevalta, 
sillä kirjallisuus on osa yhteiskuntaa ja aikaan-
sa. Kirjallisuudella on annettavaa yhteiskun-
nalle esimerkiksi siinä, että lukeminen edistää 
myötätuntoa, joka on kaikessa inhimillisessä 
toiminnassa tärkeää.”

Alanko-Kahiluoto ei kuitenkaan ajattele, 
että kirjallisuudella tai taiteella ylipäätään olisi 
yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Hänen mu-
kaansa kirjallisuus ja taide voivat olla olemassa 
vain vapaina. 

”Vapaus on taiteen ja kirjallisuuden elin-
ehto. Kirjallisuudessa ja taiteessa on kuitenkin 
mahdollista tuoda esiin ja käsitellä asioita, jotka 
näinä kovien arvojen aikana jäävät yhteiskun-
nassa muuten varjoon. Toivoisin siis kyllä, että 
taiteilijat ja kirjailijat tarttuisivat nyt ajankoh-
taisiin kysymyksiin. Juuri nyt olisi erityisen hyvä 
hetki sellaiselle.”

Kipinää omaan yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseensa Alanko-Kahiluoto ei koe saaneen-
sa varsinaisesti kirjallisuuden piirissä mutta 
toteaa, että lukeminen on varmasti osaltaan 
kehittänyt häntä tiedostavaksi, heikommassa 
asemassa olevien ja ympäristön asian edistä-
misestä kiinnostuneeksi ihmiseksi. Kun kysyn 
Alanko-Kahiluodolta mahdollisia esikuvia 
yhteis kunnallisen vaikuttamisen suhteen, esiin 
kuitenkin nousee hetken miettimisen jälkeen 

KOHTAAMINEN KOHTAAMINEN

nimiä nimenomaan kirjallisuuden kentältä.
”Erityisesti köyhien ja naisten asemaa ajanut 

Minna Canth on ollut tärkeä. Ja mieleeni tulee 
myös Eeva-Liisa Manner, jonka tuotannossa 
yhteiskunnallisetkin kysymykset ovat esillä.” 

Eeva-Liisa Mannerin ja yhteiskunnallisuu-
den yhdistäminen ei ole aivan tyypillistä, sillä 
sotienjälkeinen suomalainen lyriikka ja moder-
nismi hanakasti mielletään yhteiskunnasta 
etääntyneeksi. Ilahdun tarkkanäköisyydestä, 
jota Alanko-Kahiluoto Manneriin viitatessaan 
osoittaa. 

Äänettömiä sodan keskeltä 
Alanko-Kahiluoto kirjoitti vuonna 2007 valmis-
tuneen väitöskirjansa katseen käsitteen merki-
tyksestä ranskalaisen kirjailija-fi losofi  Maurice 
Blanchot’n tuotannossa. Katseen ja näkyvyy-
den merkityksen niin tuotannossaan kuin myös 
henkilökohtaisessa elämässään kyseenalaistanut 
Blanchot oli omaperäinen tapaus ranskalaisten 
sotienjälkeisten kirjailijoiden joukossa. Alan-
ko-Kahiluoto kertoo, että Blanchot’sta saatiin 
hänen elinaikanaan talteen vain kaksi valokuvaa.

”Toinen oli hämärä yhteiskuva nuoruusajoil-
ta ja toinen paparazzien nappaama otos, jossa 
Blanchot ylittää katua vanhuudenvuosinaan. 
Blanchot karttoi julkisuutta ja oli tässä mielessä 
aivan erilainen kuin vaikkapa aikalaisensa Sartre.”

Kielen ja näkyväksi tekemisen suhde on 
Blanchot’n tuotannossa tapetilla. Muun muassa 
jälkistrukturalistien keskeishahmoon Jacques 
Derridaan ajattelullaan vaikuttanut kirjailija 
pohti kirjoissaan ja esseissään sitä, onko kaikki 
maailmassa käsitteellistettävissä ja tehtävissä 
näkyväksi kielen avulla. 

Näkyväksi tekeminen on kiinnostava ky-
symys paitsi filosofisesti myös yhteiskunnan ja 

yhteiskunnallisen keskustelun kannalta. Onko 
yhteiskunnassamme Alanko-Kahiluodon mie-
lestä tällä erää jotakin sellaista, joka ei ole vielä 
mahtunut yhteiskunnallisen keskustelun piiriin?

”Sodan keskeltä tulleet pakolaislapset 
ovat tällä hetkellä yhteiskuntamme äänettö-
mimpiä. Heitä on yhä enemmän, mutta hei-
dän asemastaan ei ole kukaan vielä puhunut. 
Keskuudessamme elää tällä hetkellä eräänlaisia 
sotaveteraaneja, joiden kokemuksista meillä ei 
ole mitään tietoa.”

Lapsen mahdollisuus lapsena elämiseen 
traumaattisten kokemusten jälkeen ei tosiaan 
ole viime aikoina ollut päivänpolitiikan kuu-
mimpia aiheita. Maahanmuuton taloudellisista 
kustannuksista Suomelle ja erilaisista kiintiöistä 
sotaa pakeneville ihmisille on sen sijaan ko-
histu paljon. Ehkä kaunokirjallisuus voisi olla 
juuri tässä asiassa pioneeri ja antaa äänen näille 
äänet tömille, joiden kokemia kauhuja varmaan 
harva meistä lamalaput silmillämme elelevistä 
suomalaista pysähtyy miettimään. 

Ihminen maisemassa, maisema ihmisessä
Käännän keskustelun yhteiskunnallisista aiheista 
käsitteelliseen makusteluun. Mitä Alanko-Kahi-
luodolle tulee mieleen sanasta kansallismaisema? 
Kysymys palauttaa yhteiskunnallisen ulottuvuu-
den mukaan varsin pian.

”Aivan ensimmäiseksi mieleen tulevat var-
maankin ikoniset kansallismaisemat järvimaise-
mineen. Ja Lapin tuntureilta avautuvat näkymät. 
Minulle kansallismaisemaa edustaa kuitenkin 
myös esimerkiksi asuinpaikkani Itä-Helsingin 
monikulttuurinen todellisuus, jossa erilaiset 
kielet ja kulttuurit elävät kouluissa ja arjen eri 
tasoilla rinnakkain.”

Alanko-Kahiluodon mukaan kansallis-
maiseman ei tarvitsekaan edustaa vain tiettyä 
kansallista kulttuuria, vaan se voi olla sekoitus 
erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten elä-
mäntapojen värejä. Alanko-Kahiluodosta on 
odotettavissa, että tulevaisuudessa kaikenlaiset 
maisemat muuttuvat yhä moninaisemmiksi ja 
monikulttuurisemmiksi. Helposti raja-aidaksi 
ja eripurien tekosyyksi mieltyvää kansallisuut-
ta voi Alanko-Kahiluodon mukaan kuitenkin 
ajatella myös positiivisen kautta. Hän yhdistää 
kansallisuuden kieleen, joka on kulttuurinen 
voimavara ja ihmisen identiteetin rakentaja. 

Alanko-Kahiluoto huomauttaa myös, että 
kansallismaisema on ylipäätään hieman ky-
seenalainen käsite. Siihen on sisäänkirjoitettu 
valtasuhde, jonka mukaan ihmisellä on oikeus 
objektivoida ympäristönsä ja tehdä siitä kansal-
lista omaisuuttaan. Alanko-Kahiluodon mielestä 
ihmisen pitäisi muistaa, että ympäristö vaikuttaa 
ihmiseen ja mahdollistaa ihmisen olemassaolon. 

”Minulle kansallismaisemaa edustaa kuitenkin myös 
esimerkiksi asuinpaikkani Itä-Helsingin monikulttuurinen 

todellisuus, jossa erilaiset kielet ja kulttuurit elävät 
kouluissa ja arjen eri tasoilla rinnakkain.”
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Ihminen on osa ympäristöään, ei sen herra.
”Ympäristö muokkaa ihmistä ja hänen elä-

määnsä. Se ei ole jotakin sellaista, jota ihminen 
voisi hallita tai jonka hän voisi omistaa.” 

Hyvyydestä on näyttöä
Ympäristön asia on Alanko-Kahiluodolle tär-
keä, mistä osaltaan toki kielii sekin, että hän 
on kansanedustajana nimenomaan vihreiden 
riveissä. Alanko-Kahiluodon mukaan ympä-
ristön ja koko ihmiskunnan suurin uhka tällä 
erää on ilmastonmuutos, jonka pysäyttämi-
nen on kaiken muunkin kehityksen edellytys. 
Eriarvoisuuden kierre on ratkaistavissa vain, 
jos laskemme katseen maisemaan, jossa ja jota 
olemme, ja huomaamme sen hädän ja arvon.

”Ilman ilmastonmuutoksen pysäyttämistä 
emme voi lopettaa köyhyyttä, sillä ilmaston-
muutos vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin 
maailman köyhimpiin maihin.”

Elämme tällä hetkellä monella tapaa epävar-
moja aikoja. Ylikuormittuneen maapallomme 

kuitenkin toivoa toiminnasta. Kansanedustajan 
työssä pääsee kantamaan oman kortensa kekoon 
paremman tulevaisuuden puolesta. 

”Toivo on ihmiselämän ehto.”
Tavatessani Alanko-Kahiluodon Eurooppaa 

viimeisimmäksi järkyttäneet Pariisin terroris-
ti-iskut eivät olleet vielä tapahtuneet. Nämä 
terroristi-iskut ovat saaneet valtioiden päämiehet 
vannomaan hyvyyden voimaan vastareaktiona 
raakalaismaisille teoille. Tätä en haastattelutilan-
teessa tiedä, mutta minua kiinnostavat Alanko-
Kahiluodon ajatukset hyvyydestä. Uskooko hän 
ihmisessä olevaan hyvään? 

”En ajattele hyvyyttä niinkään uskonnon tai 
moraalin kautta, vaan näen sen ihmisen luon-
taisena taipumuksena pitää kiinni elämästä. 
Tämä konkretisoituu esimerkiksi siinä, että keho 
ylläpitää elintoimintoja vielä silloinkin, kun ih-
misen tietoisuus on jo kadonnut. Tässä mielessä 
ihminen on siis luontaisesti hyvä.”

Ajatuksessa on mielestäni jotakin hyvin 
lohdullista. Ei kai olento, joka on luontaises-
ti suuntautunut päin elämää, voi elämää tältä 
planeetaltakaan sammuttaa.

KOHTAAMINEN

”En ajattele hyvyyttä niinkään 
uskonnon tai moraalin 

kautta, vaan näen sen ihmisen 
luontaisena taipumuksena 
pitää kiinni elämästä.”

”Ihminen on osa  
ympäristöään, ei 

sen herra.”
rauhassa ammottaa iso reikä, ja yhä suurempi mää-
rä sotaa ja vainoa pakenevista ihmisistä etsii turvaa 
taloudellisessa suvannossa rämpivästä Euroopasta. 
Alanko-Kahiluoto myöntää, että häntä pelottaa 
maailman tulevaisuutta ajatellessaan. Hän itse saa 
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Teksti: Laura Hautsalo Kuvitus: Hanna-Reeta Koivaara

ESSEEIHDINTÄ

Suomalaista keskustelumaisemaa leimaavat myös 

kirjallisuuskeskustelun saralla yksinkertaistamiset ja 

mustavalkoisuus, tuumii Laura Hautsalo esseessään.

J os ajattelemme ja puhumme yksinkertai-
sesti monimutkaisessa maailmassa, emme 

voi olla viisaita.”
Suomalainen keskusteluilmapiiri on muut-

tunut merkittävästi, väittää filosofi Ville Lähde 
tuoreessa esseekirjassaan Paljon liikkuvia osia 
(Savukeidas, 2015). Lähde kirjoittaa tarkkanä-
köisesti siitä, kuinka julkisessa keskustelussa 
käytetään yhä enemmän kärjistyksiä, yksinker-
taistuksia ja mustavalkoisia vastakkainasetteluja. 
Monimutkaisista asioista on vaikea keskustella 

monitahoisesti, lokerointia tai rintamalinjojen 
piirtämistä välttäen. Näissä asetelmissa tieto, 
uskomukset ja mielipiteet sekoittuvat toisiinsa, 
ja niiden merkitykset hämärtyvät. 

On selvää, että yksinkertaistavalla reto-
riikalla on vaikutuksensa myös sisältöön, siis 
siihen, mistä oikein keskustelemme – puhumat-
takaan arvoista ja valta-asetelmista, joita näissä 
diskursseissa luodaan. Tämä kaikki on varsin 
tuttua mitä tahansa valtamediaa tai sosiaalisen 
median kanavaa edes harvakseltaan seuraavalle: 

insinöörilogiikka
kirjallisuuspuheen?

”
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ovat erikoistuneet pitkäjänteiseen ja tarkasti eri 
näkökulmat huomioonottavaan tapaan käsitellä 
asioita ja siten keskustelevat harvoin yksinker-
taistavin argumentein. 

Tämänhetkinen yleinen keskusteluilma-
piiri ei suosi tällaista pohdintaa – päinvastoin, 
kun hallituksen ministeritkin esittävät avoimen 
sivistysvihamielisiä ja yliopiston perustehtäviä 
halveksivia lausuntoja, tarvitsee meidän tus-
kin puhua tutkimustiedon arvostuksen tolasta. 
Parhaillaan käynnissä oleva yliopiston perustoi-
mintojen alasajo koskettaa varsinkin humanis-
tisia tieteitä, jotka nähdään vähempiarvoisina 
pseudotieteinä nopeaa ja välitöntä taloudellista 
hyötyä palvovassa talouskuridiskurssissa.

Nähdäkseni niin kirjallisuus kuin kirjalli-
suustiede voisivat haastaa julkista keskustelua 
– eritoten poliittista keskustelua – hallitsevan 
insinöörilogiikan. Se onnistuu vain kyseenalaista-
malla paitsi asiasisällöt myös itse keskustelun ra-
kenteet sekä niiden taustalla olevat arvolataukset: 
päämääräkeskeinen, poissulkeva ja mustavalkoi-
nen ajattelu palvelee tietyntyyppisiä päämääriä, 
joka saa meidät uskomaan, ettei vaihtoehtoja ole. 
Tämä retoriikka luo valheellisen kuvan poliit-
tisesta konsensuksesta ja yhteisistä tavoitteista. 
Ville Lähteen mukaan yksinkertaistamisen tarve 
kumpuaa ennen kaikkea postmodernin sirpaloi-
tumisen ja hallitsemattomuuden tunteesta, joka 
näkyy kaikkialla yhteiskunnassamme ja jolle 

koetetaan löytää vastapooleja. Huomionarvoista 
on myös, kuinka narratiiviset elementit, faktan 
ja fiktion sekoittaminen sekä monet muut kau-
nokirjalliset tehokeinot leviävät kirjallisuuden 
piiristä laajemmalle.  

naseviin kärjistyksiin ja kyseenalaisiin yleistyk-
siin väsyneelle julkinen keskustelu näyttäytyy 
lopulta vain ahdistavana nukketeatterina. On 
kiinnostavaa tarkastella, näkyykö Lähteen ku-
vaama muutos myös kirjallisuudesta ja kirjal-
lisuudentutkimuksesta käydyssä keskustelussa. 
Miten kirjallisuudentutkimuksen käytännöt 
suhteutuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

kilpailevat siitä, kuka osaa kirjoittaa vaikea-
tajuisimmin. Kirjallisuudentutkijat nähdään 
syrjäänvetäytyvinä vässyköinä, joiden halu kes-
kustella muista kuin omista tutkimusintresseistä 
on heikko.

Kirjallisuuden ja kirjallisuuspuheen 1960-lu-
kulaista vaikutusvaltaisuutta nostalgisoidaan. 
Jopa kirjallisuuden kentällä aktiivisesti toimivat 
henkilöt esittävät vaatimuksia siitä, että moni-
mutkaisista tai haastavista asioista ei saisi kirjoit-
taa monimutkaisesti. Vaatimukset tutkimuksen 
popularisoimisesta ja kirjallisuuspuheen yksin-
kertaistamisesta ovat ilmassa. Pitkäjänteisen 
pohdinnan sijaan pitäisi osata nasevoittaa, tii-
vistää, kärjistää ja provosoida. 

Toukokuussa Kirjallisuudentutkijain Seuran 
tuore puheenjohtaja Toni Lahtinen patisti kir-
jallisuudentutkijoita osallistumaan rohkeammin 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkijoilla to-
della olisi paljon annettavaa tällä saralla. He 
ovat usein laajasti asioihin perehtyneitä ihmisiä, 
ja heidän tutkimusaiheensa koskettavat myös yh-
teiskunnallisia aiheita. Totta on, että tutkijoiden 
julkinen näkyvyys on ollut viime vuosina kehnoa. 

On kuitenkin ristiriitaista sälyttää vastuuta 
kirjallisuudentutkimuksen huonosta media-
seksikkyydestä ainoastaan tutkijoiden harteil-
le. Kysymys on myös julkisen keskustelun 
tendensseistä, juuri niistä, joita Ville Lähde 
kuvaa. Tieteellistä työtä ammatikseen tekevät 

ESSEEIHDINTÄ ESSEIHDINTÄ

Kirjallisuudentutkijat 
nähdään syrjäänvetäytyvinä 

vässyköinä, joiden halu 
keskustella muista kuin 

omista tutkimusintresseistä 
on heikko.

Asioiden hankaluuden tai 
monitahoisuuden huomioonottava 

keskustelu ei kuitenkaan ole 
synonyymi epämääräiselle, 

hedelmättömälle tai 
päämäärättömälle retoriikalle.

Ensin on todettava, että kirjallisuuskeskus-
telu on Suomessa monimuotoista ja runsasta, 
ja useat alan julkaisukanavat tarjoavat mah-
dollisuuden perehtyneeseen ja asiantuntevaan 
pohdintaan. Tämän kentän ja valtavirtame-
dioissa käydyn keskustelun välissä on kuiten-
kin kuilu. Monissa yhteyksissä asiantunteva 
kirjallisuuspuhe nähdään pienen piirin sisään-
päinlämpiävänä keskusteluna, joissa henki-
löt kirjoittavat lähinnä omille kavereilleen ja 

Asioiden hankaluuden tai monitahoisuuden 
huomioonottava keskustelu ei kuitenkaan ole 
synonyymi epämääräiselle, hedelmättömälle tai 
päämäärättömälle retoriikalle. Tämä on itses-
täänselvyys suurimmalle osalle tutkijoita, ja sen 
toteutumista käytännössä soisi harjoitettavan ak-
tiivisemmin. Juuri tässä kirjallisuudentutkijoiden 
panos voisi olla keskeinen: suomalainen keskus-
telukulttuuri kaipaisi kipeästi muutosta. Emme 
totisesti kaipaa yhden totuuden yhteiskuntaa. Sen 
välttämiseen tarvitaan aktivismia, joka haastaa 
keskustelun hegemoniset rakenteet. Se olkoon 
kirjallisuudentutkijoiden seuraava haaste.



Teksti: Lauri Mäntyranta Kuva: Heini Lehväslaiho/Teos
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ILMIÖ

T oisinkoista juhlistava Loskagaala on 
käynnistymässä Uuden ylioppilas-
talon Alina-salissa. Salin täytyttyä alan 

opiskelijoista ja ammattilaisista tilaisuus alkaa 
illallistarjoilun merkeissä. Seuraa kahvittelua ja 
palkitun Juha Itkosen elävä puhe toisen kirjan 
kirouksesta ja siitä, kuinka hän itse lopulta sen 
ylitti. Sitten fi nalistinaiset Lindstedt, Veera Ant-
salo, Tiina Laitila Kälvemark ja Iida Rauma 

lukevat otteen teoksistaan, ja jännitys palkinnon 
voittajasta tiivistyy.

Joku kirkaisee ja sali ratkeaa suosion-
osoituksiin, kun raati paljastaa Lindstedtin 
Oneironin illan voittajaksi. Lindstedt suutelee 
miestään ja nousee lavalle, jossa suunnittelee jo 
laulavansakin (Janis Joplinin ”Summertimen”, 
kuten myöhemmin käy ilmi), mutta tyytyy kui-
tenkin lyhyeen puheeseen. Lindstedtin palattua 

Laura Lindstedt palkittiin lokakuussa Putkinotkon 

Toisinkoinen-kirjapalkinnolla, joka myönnetään vuoden 

parhaalle toiselle teokselle. Kokeellinen,  kuoleman 

rajaa käsittelevä Oneiron voitti myös Finlandian.

Toisinkoinen

rajoilla



ILMIÖ SANAT
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kirjailijoiden pöytään salissa jatkuu puheen-
sorina vielä joitain hetkiä ennen siirtymistä 
Ylioppiastalon yläkertaan, jossa juhlat jatkuvat.

Lindstedt jää vielä tyhjentyvään saliin ker-
tomaan Oneironista ja tulevista projekteistaan.

Millainen teos Oneiron on?
Oneiron käsittelee kuoleman jälkeisiä se-

kunteja. Seitsemän naista on joutunut tyhjään 
valkoiseen tilaan, tuonpuoleiseen, vaikkeivät he 
itse sitä heti tajua. Kuolevaisuutta on vaikea käsi-
tellä ja käsittää. Tässä kirjassa pyrin levittämään 
tietoisuuden viimeisistä sekunneista laajem-
maksi kokonaisuudeksi. En käsittele pelkästään 
siitä, mitä esimerkiksi kuolinvuoteella tapahtuu, 
vaan olen myös lisännyt teokseen tarinallisia 
laajennuksia, keskustelua ja debatointia. Kirja 
on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä 

taituri myös mitallisen runouden alueella.
Onko seuraava teos jo valmistumassa?
Minulla on ideoita omille hankkeille vaik-

ka koko elämäksi, mutta niistä mikään ei ole 
vielä kovin pitkällä. Sen sijaan ensi huhtikuus-
sa julkaisemme Mahdollisen Kirjallisuuden 
Seuran proseduraalisen kollektiiviromaanin, 
jonka tekemiseen osallistuu neljätoista kirjai-
lijaa ja jota on tehty jo vuosien ajan. Sen ni-
meksi tulee Ihmiskokeita. Jokainen kirjailija 
kirjoitti romaaniin fragmentteja kulloiseenkin 
kirjoituskierrokseen liittyvän väljän, yhdessä 
päätetyn tehtävänannon mukaisesti. Ideana on, 
että kukaan ei voi editoida toisten tekstiä, vaan 
metodina on fragmenttien lisääminen. Lopuksi 
jokainen kirjailija vielä teki teoksesta oman ver-
sionsa, fragmentteja kulloiseenkin kirjoitus-
kierrokseen liittyvän väljän, yhdessä päätetyn 
tehtävänannon mukaisesti. Tällaista kirjaa ei 
tietääksemme ole tehty missään aiemmin.

Mikä on Mahdollisen Kirjallisuuden Seura?
Mahdollisen Kirjallisuuden Seurassa jul-

kaisemme proosaa ja tutkimme sen keinoja. 
Runouden puolella on vahva kenttä. Proosan 
puolella tällaista yhteisöllisyyttä ei ole aiemmin 
ollut. Mahdollisen Kirjallisuuden Seura on mei-
dän reaktiomme ja vastauksemme tilanteeseen.

Pyritkö uudistamaan kirjallisuutta?
Koskaan ei voi lähteä kirjoittamaan aja-

tellen ”uudistanpa kirjallisuutta”, koska se on 
tukahduttava ajatus. Omissa kirjoitusprojekteis-
sani minua ei kiinnosta kokeilu kokeilun takia. 
Lähden kirjoittamaan aina idea edellä. Ei minua 
myöskään kiinnosta kirjoittaa pelkkää tarinaa. 
Perusproosa ei usein ole kauhean kiinnostavaa, 
mutta hyvin kirjoitettu ja ajateltu on, ja hyvin 
ja ajatellussa kirjallisuudessa lähtökohtaisesti 
on jotain uutta.

Jokainen kuolee yksin. 
Se on fakta. Siinä ei 
enää kertojat auta.

Jasper Kaarna

Iskä muutti Vuosaareen. Hei jänis miksi 
karkuun juoksit niin varoen, laulettiin tek-

nobiisissä. Bussilippu maksoi neljä markkaa. 
Ysikasissa matkalla Itikseen iskä osoitti keltaista 
lamppua katossa, kysyi isoveljeltä, mitä siinä 
lukee. Isoveli sanoi py... sähtyystannar, ja kun 
en osannut lukea mainosta penkin selkänojassa, 
purskahdin itkuun. Säki opit, sitte ku meet 
kouluun, iskä taputteli olkapäälle.

Iskän kämpän ympärillä oli paljon metsiä, 
karkuun juoksevia jäniksiä, joita iskä sanoi rusa-
koiksi, rakennustyömaita, kivenlohkarereita, 
soramonttuja, kumiletkuröykkiöitä, hammas-
rattaita, hiekkakasoja, ihmisen mentäviä put-
kia, mutta niihin ei saanut mennä, muuten tuli 
arestia. Ison hukkamaa-aukion toisella puolella 
talojen kaakeliseinät olivat vihreitä tai valkoisia, 
iskän puolella ainoastaan vihreitä. 

Myöhemmin siihen tulee kauppakeskus, 
metro ja pilvenpiirtäjä, iskä kertoi.

Minä ja isoveli vietettiin ensimmäistä kertaa 
vappu iskän kanssa. Metrossa, kun oltiin tulossa 
Itikseen vaihtamaan ysikasiin, iso kalju mies löi 
kaljapullon tankoon rikki ja yritti lyödä sillä 
somalialaista. Alkoi hirveä mekkala, aikuisten 
tappelu. Iso läski nainen tuli eteen ja kiljui täällä 
on lapsia, täällä on lapsia! Metro hidasti, ulkona 
oli pimeää, Lohja Rutuksen tehdas näkyi, metro 
ei tullut koskaan Itikseen, ja kun tuli, kaikki 
voivottelivat, että rasitit, tyhmät rasistit. Ketkä 
aloitti tappelun? Rasistit, rasistit! Skinit!

M ehujäät oli juuri haettu Ärrältä. Iskä kat-
soi kelloa ja huudahti että matsi alkaa! 

Isovelikin kauhistui. Tuli hirveä kiire kämpille.
Iskä, mä en saa tätä auki, valitin. Säästä sitä vä-
hän aikaa, iskä sanoi. Mitään ei saanut jäädä enää 
tutkimaan. Tossahan on bussipysäkki, sanoin 
Citykiskan kohdalla. Takaa oli tulossa bussikin. 
Eiks toi mee hei oikeeseen suuntaan? Hyvä, iskä 
huudahti, hyvä! Huomasitpas hyvin! Hitto että 
sattu hyvin, nyt on hemmetinmoinen kiire!

Bussi, varmaankin ysikasi, kolikot putoilivat 
lattialle, pysäkki, keikkuva Ärttiksen muovi-
kassi kiireessä, ovet äkkiä auki, ostokset oven-
pieleen, telkkari heti päälle ja kovalle, matsi, 
matsi ja matsi. Aina vaan joku hitsin matsi. 
Terävännapakka ääni huusi töllössä. 

Jos mehujää sulaa, tuleeko siitä limua? Nyt 
selvitän sen. Mutta koetta varten tarvitsisin la-
sin. Iskän pitäisi antaa se ylhäältä kaapista. 

Iskä hei, iskä... 
Iskä nosteli etusormea ilmaan, ei saanut 

katsettaan ruudusta irti. Kohta, kohta...
Odottelin keittiön kynnyksellä. Kun mat-

sissa pidettiin pieni paussi, iskä antoi lasin. Jätin 
mehujään sinne sulamaan. Ryömin töllön alta 
makuuhuoneeseen penkomaan aarrelaatikkoa...

JÖEEÄÄ!
Tyynyt paukkui, matto tumisi, kämmenet 

läiskähteli yhteen. Gimmifaaiv! 
Matsi jatkui. Sohva narskahti.
Iskä myös raivostui, paiskasi tyynyn seinään, 

Havs-Rastböle

kertoja kannattelee kirjan kulkua niin paljon, 
että hänestä voi puhua kahdeksantena hahmona. 
Toisessa osassa kertoja luovuttaa valtansa henki-
löhahmoille, jotka joutuvat hyväksymään yksi-
tellen oman kuolemansa. Koska jokainen kuolee 
yksin. Se on fakta. Siinä ei enää kertojat auta.

Oneironin seitsemän naista ovat kaikki eri 
maista. He puhuvat eri kieliä ja käyttävät osin 
omia kieliään kirjassakin. Olen saanut apua 
näitä kieliä osaavilta ihmisiltä, ja he ovat aut-
taneet myös kulttuurisissa kysymyksissä. Kirjan 
lopussa onkin pitkä kiitoslista. Lisäksi esimer-
kiksi Teemu Manninen on kirjoittanut kirjaani 
pyynnöstäni oodin, hän kun on ylivoimainen 
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rynni rökittämään parvekkeen ovea, läimi lasia niin 
lujaa että se meinasi mennä rikki. Svedupetterit, 
svedupetterit! Isovelikin voivotteli, hautasi kasvonsa 
tyynyyn ja hoki sinne eiii eiii. Matsi hävittiin? 

Ei, Sittenkin toivoa oli. 
Mutta matsi ei loppunut koskaan.
Iskä ja isoveli alkoivat laskea yhteen ääneen 

väärin päin kymmenestä yhteen, yheksän ka-
heksan seittemän kuus viis, sitten riemu vasta 
räjähti! Iskä jyskytteli rintakehäänsä nyrkeil-
lään kuin King Kong. Sai mennä taas telkkarin 
eteen. Matsi oli voitettu, mehujää sulanut lasiin. 
Tarjosin  iskälle ja isoveljelle omatekoista limua.

Sitten olin keskustassa iskän kanssa. Isoveli 
oli jossain muualla äidin kanssa. Ihmisiä oli 

mielettömästi, meteli kova, eikä kukaan suuttu-
nut, vaikka autot koko ajan tööttäilivät. Se oli 
uusi vappu, kaikki hokivat niin. Uusi vappu, 
muttei ollut vappupalloja, vaan siniristilippuja 
kaikkialla. Mutta kukaan ei laulanut niin kuin 

koululaiset, että siniristilippumme ope pyyhki 
peppumme, vaan miehet lauloivat ääni kiekuen 
Jarmo Myllys näytä pyllys. Paljon oli isoja mie-
hiä aivan kännissä. Ja Kauppatorille mentiin, 
kuten vappuna. Kauppatorin reunalla iskä nosti 
ikkunalaudalle. Se oli aikuisten päiden korkeu-
della. Kun otin ikkunalaudasta kiinni, tumman-
harmaa pöly värjäsi sormet. Ikkunalauta vietti 
alas, iskä auttoi pysymään siinä. Nosturi nosti 
ihmismeren ylle ison lampuista tehdyn Suomen 
lipun. Kato nyt, iskä hoki, kato nyt!

Taustalla Silja Lain kääntyi satama-altaassa, 
töräytti TYYT!

Millon mennään taas laivalle?
Sä oot ollu täällä! Miten mehevää on sanoa 

syksyllä koulussa et sä oot ollu täällä! Kato, tuol 
on kaikki ne pelaajatki, näätsä! Saku Koivu!

Päivä tai ilta oli vaaleanharmaa ja kuiva, 
meri hernekeitonvihreä. Nakkikioskin edessä 
iskä nosti penkille seisomaan, HII-OP. Hyi, siinä 
oli kurkkusalaattisinappimössöä tai känniläisen 

oksennusta, jompaakumpaa, ja sitä oli pudonnut 
myös maahan mukulakivien väliin.

Pelaajat tuli Ruotsista Suomeen ruotsin-
laivalla, Silja Sereneidillä tai Silja Simffonilla. 
Tai Mariellalla. Tukholmassa nähtiin jättiläisen 
jätskipallo, valtava valkoinen pallon muotoinen 
kerrostalo. Siellä matsi pelattiin, maailman-
mestaruusmatsi. Suomi voitti. Suomionuu-si 
maailmanmestari! HÄI! Maailmanmestari, 
huutohokema aaltoili ihmismeressä, maailman-
mestari! HÄI! Maailmanmestari! HÄI!

Kato nyt! Sä oot ollu täällä!
Joo-joo.
De kliiderin! De kliiderin! De kliiderinni 

maali jee! Veska tsemppaa veska jee alte vi haar.
Eiks niin, että Jarmo Myllys on se veska joka 
tsemppaa? 

Sitten terassin kaiuttimissa Tom Tsouns 
lauloi meikkii meikkii häppee meikkii meik-
kii häppee. Sekin biisi tehtiin Suomen voiton 
kunniaksi. Iskä oluttuopin äärellä hymyili ja 
nyökkäili, eiks ookki hyvä biisi? Toisessa pyö-
dässä iso kalju mies karjahti lujaa. Älä nyt Pate 
huuda kato ku lapset säikkyy, nainen mustassa 
hupparissa kähisi. Juo äkkiä se kalja ennen ku 
skinit alkaa tapella, kuiskasin iskän korvaan. 
Iskä kuiskasi, ettei mies ollut skini, vaan jostain 
muusta syystä kalju. No mut lähetään... Tää kal-
ja loppuun, iskä hoki, tää kalja loppuun. Kuplat 
pulppusi tuopin pohjasta kohti vaahtoa. If aa 
oo-lee-nyy wadaa gyyd jyy-yh meikkii meikkii 
häppee. Nainen laittaa meikkii naamaan jos 
häppee, ukki voisi hyvin sanoa. Meikkii häppee 
laulettiin myös Koukou Zambossa, mutta se 

biisi ei kertonut Suomen voitosta, vaan ma-
jakoista kaukana merellä. Siinä se meni näin: 
putmiaa stilma aagana meikki häppee.

Ä itikin muutti Vuosaareen, mutta toiseen 
kämppään. Äidin luona jatkettiin asumis-

ta isoveljen kanssa muuten, paitsi keskiviikkoisin 
ja joka toinen viikonloppu oltiin iskän kämpillä. 
Syksyllä, kun alkoi koulu, tein äidin kanssa läk-
syjä. Aapisesta piti lukea a ii ai ja sitten e uu e… 
Hei kato äiti, innostuin, totahan kaikki uutisissa 
koko ajan hokee! Matkin uutistenlukijaa, leikin 
aikuista puhumassa tärkeitä, ee uu blööblöö. 
Joo, äiti sanoi, mutta piti osata niin, että kir-
jaimet sanotaan lyhyesti, jos on vain yksi ee ja 
yksi uu, ei niin kuin uutisissa sanotaan, vaan 
lyhyemmin. Täytyi keskittyä, vaikeaa.

Tuli taas iskän viikonloppu. Ajettiin ysika-
silla Itikseen. Kun bussi pysähtyi turkkilaisten 
herkkusienipizzerian lähellä liikennevaloihin, 
osasin lukea kyltistä ulkona: Havs-Rastböle. 
Iskä hämmästyi: kato poikaa, sähän osaan lukea 
myös ruotsia! Niin, onks se niin, että jos osaa 
lukea suomea, osaa samalla myös ruotsia? Joo, 
muttei tiedä, mitä mikäkin ruotsiksi tarkoittaa. 

Ainakin De Kliiderinnissä voisi laulaa Havs-
Rastböle aina siihen kohtaan, jossa on porras-
mainen kitaran römpäytys, säkeistössä, kun on 
vähän rauhallisempaa, ja on laulettu de fiia jutte 
föövn de stoode vijeen Havs-Rast-bö-lee... De 
alla oobedo alla el ede en...

Kirjoittaja sai kaupungin asunnon lapsuutensa 
kotikonnuilta keväällä 2014.
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A arne Kinnunen, vuonna 1994 eläkkeelle 
jäänyt estetiikan emeritusprofessori, on 

epätyypillinen kirjallisuudentutkija. Hän ei kir-
joita ja tutki elannokseen vaan harrastuksena ja 
puhtaasta intohimosta kirjallisuuteen. Hän ei 
pyri luomaan akateemista ja perinteisessä mie-
lessä ”tieteellistä” tutkielmaa tai formaattia Antti 
Hyryn proosasta, hän vain kirjoittaa Hyryn 
proosasta. Tässä paradoksissa ja näennäiserossa 
piilee myös Kinnusen tutkimuksen vahvuus ja 
heikkous. 

Tutkimuksellinen vapaus myös näkyy. 
Horror vacui on kirjoitettu henkilökohtaiseen, 
kirjallisuudentutkimuksen rajat ylittävään 

ja jopa instruktiiviseen ja arvottavaan sävy: 
Kinnunen tuo piilottelematta esille, mikä hänen 
mielestään on hyvää kirjallisuutta ja kirjallisuu-
dentutkimusta. Persoonallisuus ja vapaus tutki-
muksen kauluspaitoformaatista näkyvät myös 
siinä, että Kinnunen teos rikastuttaa kotimaisen 
proosan tutkimusta mielikuvituksellisuudellaan, 
ennakkoluulottomuudellaan ja taiteellisuudel-
laan. Monia Kinnusen tutkimuksista lukee kuin 
romaania, ilman että se vähentää hänen teos-
tensa tieteellistä laatua.

Kinnusta voi kiittää myös monista Hyryä 
koskevista oivalluksista, vaikkei teos tuokaan 
mitään radikaalia uutta esimerkiksi Katja 
Seudun (Ja mieli on jakautunut maan yli, 2001) 
ja Leena Kaunosen (Jakamattoman avaruu-
den alla, 2009) muodostamaan Hyry-kuvaan. 
Analyysissään Kinnunen onnistuu pureutumaan 
sekä Hyryn kirjoitustekniikkaan, romaaniraken-
teisiin että Hyryn kosmokseen ja maailmanku-
vaan teosten taustalla. 

Hyryn proosan pääprinsiipiksi Aarne 
Kinnunen nostaa horror vacuin eli tyhjyyden-
kammon. Kinnusen mukaan Hyryn hen-
kilöhahmot yrittävät viimeiseen asti täyttää 
olemassaolonsa, välttää tyhjyyttä ja autiutta. 
He listaavat esineitä, rakentavat, kävelevät, 
matkustavat, muistelevat, haaveilevat, miet-
tivät ja tutkivat. Paikallaan olo lamaannuttaa 
heidät ja levossa he tulvivat muistoja, ikävää 
ja masennusta.

Toisaalta Hyryn henkilöitä ahdistaa 
myös klaustrofobisuus, kiire ja ainainen työ. 
Erityisesti tässä mielessä taustalla vaikuttaa 
Hyryn proosan piilotettu uskonnollisuus, tai 
lestadiolaisuus. Maallisen, yhtä aikaa täyden 
ja tyhjän todellisuuden ohella Hyryn henki-
löille on olemassa myös toinen, platoninen ja 

Ainutlaatuista ja epätasaista

Matias Koriseva

Aarne Kinnunen:
Horror vacui. Antti Hyryn proosasta, 
lyyrisesta ja dramaattisesta.
Siltala 2015

kristillinen, ideoiden, ajatusten ja merkityksen 
ja sitä kautta rauhan ja levon todellisuus. Tätä 
täyden olemisen autuasta todellisuutta vasten 
Hyryn henkilöt mittailevat maallista ja arkista 
todellisuuttaan, joka vain hetkittäin suo heille 
palasen kauneudestaan, ainutlaatuisuudestaan 
ja arvokkuudestaan.

Kaivatun ja saavuttamattoman täyteyden 
kaipuu tekee Hyryn henkilöistä aina ikävöitseviä 
ja pääsääntöisesti alakuloisia. Tyyppiesimerkkinä 
Hyryn maailman ikävyydestä toimikoon vaik-
kapa romaanin Kevättä ja syksyä (1958) loppu: 
”Hän tunsi ikävää, joka oli kuin ainoa ote elä-
mään ja maailmaan.”

avaruudessa on paikoin vaikea löytää analyysin 
alku- tai loppupistettä:

”Ne [ammattialojen erityissanastot] erottu-
vat alustastaan, mikä aina osaltaan auttaa selkey-
den ja kirkkauden luomisessa. Olisiko tämä yksi 
looginen vivahde kuvio ja tausta –kompleksia. 
Toisin sanoen Hyryn proosa rakentuu tavallis-
ta väljemmin käsitellylle havainnosta peräisin 
olevalle periaatteelle.”

Kinnunen voi toki puolustautua sillä, että 
Hyryn kaltainen metafyysisistä asioista kirjoit-
tava kirjailija vaatii paljon metafyysistä käsit-
teistöä ja sanastoa vaativan analyysin. Ajoittain 
Kinnusen teosta vaivaavat myös syvärakenteen 

KRITIIKITKRITIIKIT

Huomionarvoista Kinnusen kirjassa, kuten 
kaikissa hänen kirjoissaan, on käsitteiden ja 
valmiiden teorioiden käytön puute. Esimerkiksi 
sana modernismi, joka yleensä on selkäranka 
Hyryn kirjailijakuvassa, mainitaan Horror 
vacuissa ensimmäistä kertaa vasta sivulla 251! 
Analyysissaan Kinnunen käyttääkin metodinaan 
deskription poetiikkaa eikä esimerkiksi narrato-
logiaa, lajiteoriaa tai synkronista tai diakronista 
perioditutkimusta. Vahvimmillaan Kinnusen 
tutkimus on omaleimaisuudessa, persoonalli-
suudessa ja rikkaassa kielenkäytössä. 

Käsitteettömyys ei kuitenkaan suinkaan 
tarkoita konkreettisuutta ja helppolukuisuutta. 
Geometrisen, hermeneuttisen, logiikan alan ja 
esimerkiksi erilaisten adjektiivien abstraktissa 

ja johdonmukaisuuden puute tai ainakin niiden 
löyhyys. Abstraktin termistön lisäksi Kinnusen 
teoksen metatutkimuksellisuus ja jutusteleva 
tyyli ovat rasite, etenkin teoksen alkusivuilla. 
Itse tutkimus puhukoon puolestaan, pedagogiaa 
ei tule siihen sotkea. 

Teoksessa kummastuttaa myös se, että kir-
jan ensimmäisessä osassa Kinnunen käsittelee 
ensin Hyryn proosaa kokonaisuudessaan, mutta 
toisessa osiossa pelkkää Uunia. Näin Kinnunen 
joutuu käsittelemään monet asia kahteen ker-
taan. Kinnunen mainitsee itsekin tutkimuksensa 
tautologiasta esipuheessa: ”Kaiken kaikkiaan, 
mitkä asiat toistuvat, ne toistuvat lähes samoi-
na, mutta eivät aivan samoina.” Sitaatti toimi-
koon samalla esimerkkinä myös kuivakasta ja 

Huomionarvoista Kinnusen kirjassa, kuten 
kaikissa hänen kirjoissaan, on käsitteiden 

ja valmiiden teorioiden käytön puute. 
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piilotetusta huumorista, jota Kinnunen teok-
sissaan ahkerasti viljelee. 

Kustantaja Siltalan huono taitto häiritsee 
myös lukemista. Lainaukset on esitetty seka-
vasti, ja ne on sijoitettu kankeasti leipätekstin 
sekaan. Perinteisen sisennyksen tai lainausmerk-
kien sijaan katkelmat on erotettu leipätekstistä 
 kurs iivin avulla. Myös Kinnusen johtolauseet 
ennen valittuja sitaatteja ovat puutteellisia. 
Esimerkiksi johtolause ”toiminnan kuvaus on 
yhtä perusteellista” on analyyttisesti niukka vii-
den rivin sitaatille. Perinpohjainen ja selittävä 
analyysi selittäisi, mistä kaikista elementeistä ja 
tasoista perusteellinen toiminnan kuvaus todella 
rakentuu, ja erittelisi kunkin tyylipiirteen erik-
seen ja havainnollisesti.

Jos Kinnusen teosta voi kritisoida siitä, että 
se antaa luonnostamisen ja viimeistelemättömän 
kuvan, ansaitsee se myös kiitosta monesta per-
soonallisesta lähestymiskulmasta Hyryn proo-
saan. Kinnunen näkee Hyryn proosassa paljon 
sellaista, joka sen ja modernismin analyysistä 
jää usein puuttumaan. Kinnunen tarkastelee 
hienosti esimerkiksi Hyryn proosan erilaisia 
topoksia, rakenneperiaatteita ja komiikkaa, joka 
rakentuu kerronnallisesta parodiasta ja pienis-
tä, monelle lukijalle ehkä huomaamattomaksi 
jäävistä vihjeistä. 

Horror vacui tuo paljon myös modernismin 
tutkimukseen. Se kiertää kaukaa, tai parem-
minkin ylittää hienosti monet modernismin 

tutkimukseen liittyvät ansat, kuten Nietzschellä, 
Marxilla ja Freudilla repostelun, toisella maa-
ilmansodalla kauhistelun tai individualismin, 
eksistentialismin tai epistemologisuuden her-
meneuttisilla käsitteillä leikittelyn, johon monet 
nerokkaimmistakin kirjallisuudentutkijoista 
eksyvät. Sen sijaan Kinnunen pysyy hyvin ai-
heessa ja luo konkreettisia kerronnallisia malleja 
ja kehyksiä, joihin Hyryn poetiikka voidaan 
abstrahoida.

Parhaimmillaan Horror vacui onkin kirja, 
jonka luettuaan jää illuusioon, että ei ainoastaan 
ole lukenut koko Hyryn tuotantoa vaan että 
ikään kuin pystyisi itse kirjoittamaan samalla 
tavalla kuin Hyry. Niin syvällä Kinnunen proses-
soi, analysoi ja elää Hyryn teosten maailmassa. 
Hyry-tutkimus, samoin kuin monet muutkin 
Kinnusen teoksista, on kirjallisuudentutkimuk-
sen ohella ikään kuin kirjoittajakoulun opas, 
jossa tapausesimerkkeinä käytetään milloin 
ketäkin kirjailijaa.  

Käsitteellisen, diakronisen ja akateemisen 
kirjallisuudentutkimuksen ohella Kinnusen teos 
muistuttaakin oudolla tavalla lukijapäiväkir-
jaa tai jotakin uutta ja kummallista fanifiktion 
muotoa, jossa sekoittuvat niin ainutlaatuinen 
ja ennakkoluuloinen analysointi, nerokkaan 
kirjailijan kaunokirjallisen poetiikan ja kosmok-
sen ihailu kuin uudet ajatukset, jotka syntyvät 
näiden muotojen törmäyksestä. Epätasaisuus 
kuitenkin heikentää teoksen kokonaisarvoa.

KRITIIKITKRITIIKIT

Romaani kertomuksen 
luomisesta

Katja Raunio:
Käy kaikki toteen
Teos 2015

Inari Mykkänen

K atja Raunion esikoisromaani Käy kaikki 
toteen leikittelee rohkeasti metafi ktiivisyy-

dellä ja eri tekstilajien yhdistämisellä. Kerronta 
kuvataan proosan lisäksi niin draamatekstin, 
Facebook-keskustelun kuin kuvarunonkin muo-
dossa. Lajien vaihtelun keskellä teosta tuntuu 
kannattelevan kysymys fi ktion kertomisesta: on 
tarina, mutta miten kertoa se?

Yksi romaanin henkilöhahmoista on 
Kertoja. Hänellä on jännitteinen suhde luo-
maansa henkilöön Silveriin. Kertoja yrittää 
hallita henkilöään ja luomaansa maailmaa, 

mutta Silver yrittää paeta. Kertojan ja Silverin 
suhteen voi tulkita kuvaavan kirjailijoiden suh-
detta henkilöhahmoihinsa ylipäätään: hallitsee-
ko tarinankertoja jumalallisella luomiskyvyllä 
kuvaamaansa maailmaa vai muuttuvatko fiktion 
henkilöt itsenäisiksi olennoiksi? ”Kun Silver 
ei työnnä minua pois luotaan, me sivu sivulta 
sulaudumme yhä enemmän yhdeksi, me täy-
dennämme toistemme lauseita, toiseus katoaa 
tunteidemme rekisteristä. Ja viimein hänen mie-
likuvituslihansa tulee minun olemattomaksi 
lihakseni.”

Kertoja kuvaa myös Silverin ystäväpiirin 
elämää, opiskelijoiden lounaskeskusteluja ja 
bileitä, pariutumisseikkailuja. Yliopisto- ja 
opiskelijakulttuurin kuvauksessa on parodinen 
ote. Opintotuen leikkauksia vastustava mielen-
osoitus sattuu romaanissa samalle päivälle kuin 
rakkautta kaikille vaativa Tahdon-mielenosoitus, 
minkä seurauksena syttyy huvittava joukkotap-
pelu mielenosoittajien välille. Opiskelijoiden 
keskusteluissa vilisee koomisen paljon tunnettu-
jen filosofien nimiä, ja lopulta freudilaisella teo-
rialla oidipaalivaiheesta on olennainen merkitys 
teoksessa. Parodiointi onnistuu viihdyttämisessä.

Kaiken kaikkiaan teos haastaa lukijansa 
keskittymään tarkasti ja huvittumaan samaan 
aikaan, se naurattaa ja kummastuttaa, pysäyttää 
lukijan silmät kohtiin, joissa teksti on erikoisesti 
taitettu sivuille. Välillä sisältö vaikuttaa enem-
män 2000-luvun kokeelliselta runoudelta kuin 
romaanilta. Teoksesta pystyy silti erottamaan 
kertomuksen kokonaisuuden, tarinan. Siinä 
tarinassa Silverillä on traaginen osa. Lopussa 
Kertoja alkaa itkeä, sillä Silver ei rakasta 
häntä. Kertojalta kysytään, mikä on vaikeaa. 
Kertoja vastaa: ”Kertominen, kertomuksesta 
eroaminen.” 

Kinnunen näkee Hyryn proosassa paljon sellaista, joka 
sen ja modernismin analyysistä jää usein puuttumaan. 
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Ei mikään kaikkien 
nihilistien pyhimys

Pyhimys: Pettymys
Johanna Kustannus, 2015

Veera Koivaara

M eiän konstruktio on destruktio / Meiän 
substanssi on dekadenssi / Meiän aidoin 

ilo on ironia / ja se on ironista kun ollaan maa-
ilman hemmottelemia”

Malminkartanosta lähtöisin olevan suo-
miräpin suuren Pyhimyksen, siviilissä Mikko 
Kuoppalan, yhdeksäs soololevy Pettymys on 
pullollaan loppuun saakka hiottuja kipeän tark-
koja kuvia siitä maisemasta, jossa päät sekaisin 
koetamme elämästä selviytyä. Albumi marssittaa 
esille kokonaisen joukon entisiä saamattomia 
nuoria miehiä, joista kasvoi tämän päivän saa-
mattomia ei-enää-niin-nuoria miehiä. Hyvät 
ihmiset, vielä kerran, tässä on Y-sukupolvi: me 

hyvinvointiyhteiskunnan paapomat hyväosaiset, 
joiden hyväosaisuus kääntyi jossain lamavuosien 
varrella mielenterveysongelmiksi ja huonovoin-
tisuudeksi:  ”Eikä mul ees ollu kai pääkopas 
mitään häikkää  vaan sellast elintasost seuraa”. 
Pettymys syntyy, kun tiedostaa, kuinka hyvät 
pelimerkit omalle paikalle on jaettu, ja toisaalta 
siitä, kun oivaltaa, kuinka onnistui niillä samoil-
la merkeillä häviämään lähes kaiken. Mutta on 
se paljon muutakin. 

Pyhimyksen kappaleet ovat taas kerran kiin-
ni ajassa kuten vain rap- ja pop-tekstit parhaim-
millaan voivat olla. Ne ovat nopeita reagoimaan 
siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja ehdot-
toman teräviä henkilökohtaisen kautta yleiseen 
suuntautuvissa huomioissaan. Suorimmin mark-
kinatalousarkea ja siihen hukkuvaa yksilönarvoa 
kritisoi kappale ”1%”, mutta yhteiskunnallisuus 
on taustalla läsnä läpi albumin, myös silloin, 
kun on kyse näennäisen henkilökohtaisesta. 

Albumin ensimmäinen single ”Häiriintyny” 
on karulla tavalla riemastuttava kuvaus digina-
tivismin pimeistä puolista: ”Tuijotan kylmää 
ruutuu ja venaan et saan likejä / seuraajii ja 
frendipyyntöjä ilman oikeita siteitä”. Ruudun 
läpi kaikki tuntuu vähemmän, ja huomion saa-
minen taas vaatii koko ajan vain enemmän. 
Sosiaalinen media on tärkein tapa olla kosketuk-
sissa todellisuuteen: ”Sometan eli oletan olevani 
olemassa”. Härski ja omahyväinen häiriinty-
neisyys on kauppatavaraa, lähes hyväksyttävää 
brändinrakentamista. Instagramissa on ihan 
OK olla narsisti. 

Riimeissä ei mennä sieltä, missä aita on 
matalin, vaan kieli on soljuvaa, tuoretta ja ku-
vallisuudessaan herkullista. Säemuoto on tullut 
sisältöä seuraten, mikä on aina ilahduttavaa 

huomata. Aikamuodoista imperfekti on abumil-
la keskeisin, ja puhujien identiteetti rakentuu  
suhteessa menneeseen, niihin keskeisiin teh-
tyihin virheisiin. Myös rakkaus –  yksi nainen, 
josta ei koskaan päästä yli – on olemassa vain 
imperfektissä. Preesensissä on kyse minästä, 
ja yllätys yllätys, vähäänpä se riittää. Minuus 
vaatii peilin, ja hätätapauksessa siihen kelpaa 
vaikka yksiössä asuva kärpänen Ade, joka toisin 
kuin ihminen ei ”odota et joku tulisi ja kaiken 
muuttais paremmaksi”. Yksinäisyyteen sisältyy 
odotus toisesta, sinästä, joka tulisi ja muuttaisi 
elämän. Tuo odotus on paitsi pettymyksen syy 
myös ainoa tie ulos. 

Pettymys on siis yritys tähyillä takaisin nii-
hin vuosiiin, jolloin kaikki meni pieleen. Mutta 
mikä kaikki? No, se edellä mainittu rakkaus 
nyt ainakin. Miehet ovat edelleen kirkkaasti 
syrjäytymistilastojen  kärjessä. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, kuinka naisen lähteminen on usein 
se ratkaiseva tekijä, joka sysää kierteen käyntiin. 
Pettymys nojaa huomioihin kaikella painollaan, 
niin ilmeisiä ovat kytkökset rakkauden menet-
tämisen ja kaiken muunkin epäonnistumisen 
välillä. Kun menettää sen kaikkein tärkeimmän 
asian, ei juuri muullakaan ole enää väliä. Pää on 
saatava sekaisin, tajunta sumeaksi. Pettymyksen 
maalaamissa maailmoissa naiset pärjäävät pa-
remmin, katoavat elämästä pois. 

2000-luvun nuoruus näyttäytyy albumilla 
pilalle lellittynä arvotyhjiönä, jossa kohelletaan 

silkasta koheltamisen ilosta: ”Mun isoisoiso-
isä oli todella vääräs / mä ja mun frendit vaan 
tehtiin väärin”. Kokemus siitä, ettei yksilö voi 
vaikuttaa ympäristöönsä asettuu syy-seuraus-jat-
kumon alkupäähän, kun mietitään, miksi elämä 
meni kuten meni. Pettymys ottaa post-ironisen 
asenteen käsittelemiinsä teemoihin ja yrittää 
epätoivoisesti sanoa jotain vilpitöntä ajasta, jossa 
vilpittömyys on kuollut ja kuopattu, ja ihmis-
suhteista, joita värittää menettämisen pelko ja 
laskelmointi. 

Albumin nimeen sisältyy olemuksellisesti 
tärkeä huomautus: niin kauan kun on mah-
dollista pettyä, on yhä mahdollista toivoa ja 
tuntea jotakin. Pettymys syntyy ainoastaan 
suhteessa odotuksiin. Suurimmat romantikot 
pettyvät aina eniten, ja albumin kyynisyys onkin 
pelkkää silmälumetta, yritystä karata kannoilla 
läähättävää häpeää ja surua. Kaiken näennäisen 
nihilismin alla läikkyy kirkas ja viaton pohjavesi. 
Pettymyksen jälkeen on kauniilla tavalla vähän 
surullinen olo, joka häilyy harmaiden syyspäi-
vien yllä kovin luontevana. Levy onnistuu siinä 
missä sanataide parhaimmillaan onnistuu: sen 
hetkellisen illuusion luomisessa, että olen kat-
sonut toisen ihmisen sisään. Tai paremmikin, 
olen katsonut maailmaa toisen ihmisen läpi ja 
tunnistanut paljon. Alakulo hälvenee. On kohta 
joulukuu ja uutisten mukaan Suomessa melkein 
puoli miljoonaa yksinäistä. Mutta ei mitään, 
mihin huikka kossua ei auttaisi.

”
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2000-luvun nuoruus näyttäytyy albumilla pilalle lellittynä 
arvotyhjiönä, jossa kohelletaan silkasta koheltamisen ilosta.
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K atja Kettu on noteeratuimpia tekijöitä 
Suomen kirjallisessa nykyhetkessä. Hänen 

neljäs romaaninsa Yöperhonen (2015) käsitte-
lee kirjoittajalleen läheisiä teemoja varioiden 
niitä tutuissa maisemissa, sodan ja rakkauden 
maastoilla.

Tarinaa kuljettaa kaksi aikatasoa, kolme 
kertojaa. Kerronnan keskiössä elää ja yrittää olla 
kuolematta Irga Malinen, 1920-luvulla syntynyt 
suomalainen suuren herran tytär, joka hetken 

hurmassa loikkaa Neuvostoliiton puolelle vuon-
na 1937. Irgan kohtalon ja muiden mysteerien 
ympärille rakentuva polveileva kerronta muo-
dostuu teoksen kantavaksi voimaksi, ja ajan eri 
tasot tekevät siitä syvän ja laajan katsauksen 
ihmisyyden pimeään puoleen.

Ylitettyään Neuvostoliiton rajan Irga joutuu 
Siperiaan, Vorkutan työleirille. Irgan oleskelu 
leirillä kestää 17 pitkää vuotta, joiden aika-
na elämistä leimaavat pakkotyö, väkivalta ja 
epäinhimilliset olosuhteet niin aineellisella kuin 
henkiselläkin tasolla: ”Sinua on nöyryytetty. 
Lyöty. Alistettu. Sinusta on puukolla revitty 
ulos ihmisyys ja tilalle valutettu pirunkusta.” 

Vorkuta on muutakin kuin piikkilangalla 
koristettua tundraa. Vallan koneisto hyrrää sen 
sisällä: konkreettisella tasolla Irgankin näke-
mässä Luolassa, jossa kodeiinikoukussa kitu-
vat työläiset ja muut uhkapelurit toteuttavat 
surkeimman sortin vinoa ihmisyyttä kiduttaen 
ja pelaten kanssaleiriläisiään. ”Shakki on kyllä 
elämän peli”, toteaa tsaari Luolassa. Ihminen on 
pelkkä pelimerkki kun alue on selkeästi aidattu, 
ja Irgakin saa sen katkerasti kokea.

Kirjan toisella avainhenkilöllä Vernalla 
on vaikea menneisyys, pelko sukeltaa pintaa 
syvemmälle itseensä ja juuriinsa. Hän on saa-
nut isältään Henrikiltä kryptisiä kirjeitä, joista 
välittyy pelko muttei järki: ”Kuulostaa deli-
riumhoureiltasi, isä.” Jäljellä on vain ruumis ja 
murhamysteeri, kun Verna ehtii paikalle Lavran 
kylään, jossa isä vietti viimeiset hetkensä vuon-
na 2015. Jahtasiko Henrik, arvostettu kansatie-
teenlaitoksen professori, Marinmaalla ratkaisua 
sukuarvoitukseen, avaintietoa väitöskirjaansa vai 
vain saunatonttuja?

Jo romaanin nimessä esiintyvä yöperhosmo-
tiivi on teoksessa vahvasti esillä – konkreettisesti 

Vallanpidot Venäjällä

Maiju-Sofi a Pitkänen

sekä myös unien ja taian tasolla. Tsheremissien 
mukaan ihmisen sielu, ört, voi näyttäytyä yö-
perhosena kun ihminen on kuollut, sairas tai 
unessa. Orjuuttamisen ja kurjuuden kuvauksen 
keskelle ajan patinoima kansanmytologia tuo va-
loa. Elna-ystävä lohduttaakin Irgaa vankileirillä: 
”Muista, ettei sinun sielua kukaan pääse tallo-
maan. Ört lentää kumminkin unissa vapaana.”

Katja Kettu on parhaimmillaan kuvatessaan 
groteskia inhimillisyyden raiskausta vankilei-
riolosuhteissa. Ilman hänen kiiteltyä, laulavaa 
kerrontatapaansa olisi tämä kirjallinen suo 
kirgiisialaisine hymyineen ja luurangoiksi näi-
vettyneine vankeineen lukijalle liiankin raskas 
kahlata. Kirjan kielessä viehättää tenhoavuus 
ja näennäinen helppous, on kuin se kumpuaisi 
suoraan maailmansa soisesta maaperästä. Välillä 
raskaalla pensselillä maalailu karkaa jopa hieman 
käsistä kaikessa dramaattisessa osoittavuudes-
saan: ”Lauta nostettiin samettiselta pöydältä, 
jossa lojoi kalanperkeitä, leivänkannikoita, kuih-
tuneita orjanruusuja ja pääkallo.” 

Myös koomista ainesta on mukana helpot-
tamassa, vaikkei aihetta juhlaan olekaan: Kettu 
kritisoi Venäjän nykyhallitusta Putin-hahmonsa 
Vola-kertojan kautta. Nämä jaksot ovat paro-
disia kuvauksia vääränlaisesta vallankäytöstä. 
Menneen ajan tasolla Operaatio Sumusilakan 
mielikuvitusjohtaja ja vallaton valta saavat kar-
nevaalin piirteitä. Kyseinen nerokas operaatio 
on teoksen kiehtovinta antia – se tuo lopullisen 
esille sen, mitä valta ja hallitseminen ovat ja 
mille ne perustuvat.

Ystävyys ja rakkaus kukkivat myös vankilei-
riolosuhteissa. Toisiinsa kietoutuneiden sielujen 
yhteys on katkeamaton, yksilön eloonjäämisviet-
ti vähintään yhtä vahva. ”Ihoa polttava, mieltä 
kärventävä elämänvimma oli syttynyt minuun 

kodassa. [--] Minun täytyi pysyä elossa. Mutta 
mikä vielä tärkeämpää, niin piti Varpusenikin.”

Irgan ulkosuomalaisuus, naiseus, poliittinen 
syy vankeudelle ja ajoittainen mykkyys tekevät 
hänestä toisen luokan kansalaisen – ”valkoisen 
päällikön tyttärestä” pohjasakaksi on yllättävän 
lyhyt matka hiihtää. Toiseuden teema on läsnä 
myös Vernan mielitietyn Kostjan ja muiden 
marilaisvähemmistön edustajien kokiessa sortoa 
uudessa modernimmassa yhteiskunnassa. 

Yöperhonen vie siinä määrin mukanaan, 
ettei aikaa jaloittelutauoille juuri jää. Kerronta 
on uinuvassa kyläpahasessa ensin tyynempää, 
kuin lepoa kiihkeiden Siperia-jaksojen keskellä, 
mutta kiihtyy loppua kohden myös vuoden 
2015 aikatasolla. Tämä tuo haasteensa lukijalle, 
mutta tarina ei leviä käsiin ainakaan häiritsevissä 
määrin. 

Katja Ketun Yöperhonen on kaiken kaik-
kiaan rohkea ja toimiva verkko. Teos yhdis-
tää neuvostokommunismin, kansanuskon ja 
nyky- Venäjän. Näin se kytkeytyy nykyhetkeen 
kalastaen mukaansa menneistä kauhuista ja ih-
misyyden pohjamudista. Kuten kirjassa todetaan, 
venäläisten suurin hyve on salailu, ja unohta-
minenkin vahva kansanperinne. Kuinka paljon 
ihmisen tulisi unohtaa, mitä muistaa? Kosto on 
kauhea, niin on myös koettaa antaa anteeksi. 

Suomalaiseen sodankauhuista kertovan 
kirjallisuuden genreen Yöperhonen tuo paitsi 
yhden naisnäkökulman lisää myös uutta mo-
nipuolisuutta kertoessaan pakkotyöleirin hie-
rarkioista ja elämästä vainonuhrina. Teos on 
sirpaleista yhdistyvä kuva vallan ja välittämisen 
anatomiasta. Se ottaa myös kantaa kuten vain 
teksti osaa: vallan raskaat rattaat pyörivät yhä, 
mutta mikään vankileiri tai valtio ei luonnolli-
sesti koskaan ole suljettu.

Katja Kettu: Yöperhonen
WSOY 2015
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Mul ei oo maata millä maata
ei mille laulaa, minkä 
rauhan vuoksi raataa
etsin äärimmäistä reunaa 
ja puhetta kaiken keskellä
Mul ei oo maata, ei kivijalkaa
minkä markan vuoksi raataa
yritän ymmärtää jo liikaa
ja lopulta kerran hölmistyn

Asa: Vaaranmaa (2006)

Leikkisää joogaa jylhissä kansallismaisemissa

Turve ei ole isänmaa.

Maisema on ihmeellinen käsite. Se on kuin moniulotteinen kuva, elävä kuva elävästä 
paikasta.... Maisema näyttää nykyhetken, ja samalla siihen on tallennettu pitkä siivu 
ihmisen ja luonnon historiaa, joka sekin on luettavissa maisemasta

Merellinen Helsinki Porvoonjokilaakso ja Vanha Porvo  o     Tapiola     Snappertunanjoki     Pohjan ruukit   

Aurajokilaakso     Saaristomeri     Sundin kulttuurimaisema, Ahvenanmaa     Köyliönjärvi   V  anajaveden 

laakso

Suomen kansallismaisemat ovat Suomen kansallista identiteettiä kuvastavia maisemia, 
joihin tiivistyvät maan erityispiirteet. Keskustelu on päätynyt Vaaraa tätä nykyä kuohuttavaan 

aiheeseen, Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Onneksi eteläsavolainen metsämaisema on 

rauhoittava. Olemme Mäntyharjulla, keskellä suomalaista unelmaa.

Onko tummaihoisten ihmisten esiintyminen jotenkin erityisen 

ongelmallista juuri kansallismaisemien lähettyvillä? 

Tarvitsemme nykyaikaisia kansallisia herättäjiä,suomalaisuus kunniaan. 
Kansallismaisema on tälläerää liian eurooppalainen. Kyllä kansallismaiseman tulisi olla 
jollain tavalla tyypillinen. Mikä helvetin kansallismaisema se semmonen on mitä 

museovirasto yrittää suojella, ettei sinne ihmisiä vain tulisi?

kunhan käyttää silmiään ja kysyy mielessään, onko mm. kaapuakkojen 

haalimisessa kansallismaisemiin ruhtinaallisesti elätettäväksi ja 

hyysättäväksi mitään järkeä

Kansallismaisemalla on voimakas symboliarvo, ja niillä on yleisesti tunnustettu merkitys 
kansallisessa kulttuurissa, historiassa ja luontokuvassa. Suomalaisten kansanihmisten rohkeus ja 

kestävyys nojaavat uskontoon. Se on ainoa symboliuniversumi, jonka kautta heidän kohtalonsa 

selittyvät. Luottamus Jumalaan antaa suomalaiselle voimaa kestää vaikeita aikoja. Vapaa-ajallaan hän

kritisoi maahanmuuttoa, vastustaa aselakien tiukennuksia ja inhoaa homojen hyysäämistä 

mediassa. Kansallismaisemat kuvastavat maamme kulttuurin lähtökohtia ja kehitystä. 

Suomalaiseen kansallismaisemaan voi kuulua Ikea mutta joskus suomalainen 
kansallismaisema alkaa soida huolestuttavan traagisesti. Suomalainen erämaa ei 

saa sieluani soimaan, tai jos saakin, soitto on lähinnä surumarssia. tunnen sun vaaras ja 
vuoristovyös / ja kaskien sauhut ja uinuvat yös / ja synkkien metsien aarniopuut / ja 

siintävät salmes ja vuonojen suut. Kaunista. Niin kaunista.

Rautaveden kulttuurimaisema Tammerkoski Hämeenkyrön kulttuurimaisemat Imatrankoski 

Olavinlinna ja Pihlajavesi Punkaharju Heinäveden reitti Väisälänmäki Koli Pohjois-Karjalan 

vaarakylät Jos pyytää suomalaista kuvaamaan suomalaisuuden sielunmaisemaa, 
se on usein korkealta avautuva näkymä yli järvien, saarien ja metsien 
pilvipoudan tai auringonlaskun aikaan. Se on maisema Kolilta. 
Kansallismaisemamme

Sopiiko hotelli   kansallismaisemaan  ?.

Kyllä varmaan osa on sitä mieltä, että kansallismaisemaan tai 

yleensäkään Suomeen, jota ovat asuttaneet tuhansia vuosia suomalaiset 

eivät lakupekat ja muut kaukomaiden vinkuintiaanit kuulu. 

Ihmisarvoa tai vaikkapa kansallismaiseman arvoa ei mitata rahassa. 

Kansallismaisemia elämyksellisesti tuolihissistä käsin. Kansallismaisema – 

suomalaisuuden ensimmäinen manifesti. Käsitteellä kansallismaisema ei ole virallista 

asemaa. Suomen luonto ilmentää myös maan asukkaiden mentaliteettiä ja heidän toimintaedellytyksiään. 

Kansallistunne on parhaimmillaan silloin, kun se saa ihmiset ponnistelemaan yhteisen 
päämäärän puolesta ilman jatkuvaa laskelmointia.  Kansallistunne vaikuttaa jopa hänen 
harrastuksiinsa. Kansallistunne on toistaiseksi pyritty liittämään etnisyyden sijaan 
nimenomaan valtioon. Kansallistunnetta, joka koostuu jääkiekosta, syyllisyydestä ja 
häpeästä. 

Kylpylä on tietenkin väärässä paikassa oli se sitten valmis tai 

keskeneräinen jos se on kansallismaisemassa mutta vastutkivatko nämä 

viherpiiperöt sitä kun Lieksaan sijoitettiin satoja onnenonkijoita toiselta 

mantereelta ?¨

Töölönlahti on sekoitus joutomaata ja kansallismaisemaa. Halusin yhdistää suomalaisen 
kansallismaiseman tarinoihin, sillä tatuoinnit ovat jo tulleet osaksi suomalaista sielunmaisemaa 

ja jokapäiväistä katukuvaa. Luonto on suomalaisessa kulttuurissa enemmän kuin 
kulttuurin kehys, se on keskeinen osa kulttuuria ja kansallismaisemat ovat 
sen yleisesti hyväksytyt ilmentymät. Suomalainen uskoo, että häntä ympäröivät luonnon 

myyttiset voimat. Tietyt puulajit saavat kansallista merkitystä: Topeliuksella se on koivu. Tietyt paikkakunnat 
saavat korostuneen kansallisen merkityksen niihin liittyvien muistojen kautta: taistelupaikat, sankarien luut 
maatuvat vihonnoivissa saroissa ja tuovat erityistä ravintoa rukiiseen. 

Kyrönjokivarsi ja eteläpohjalaiset viljelylakeudet Merenkurkun saaristo Hailuoto Oulankajoen 

luonnon- ja kulttuurimaisemat Aavasaksa ja Tornionjokilaakso Pallastunturit Utsjokilaakso

Metsän poika tahdon olla, sankar jylhän kuusiston.



Syntini, 
sieluni.

Hetken ajan hän näki 
edessään kauneimmat 
kasvot jotka tiesi, ne 

joita ei ollut enää, 
muuten kuin kuvissa.

Kaj Korkea-ahon Paha 
kirja on harvinaisuus: 

täysiverinen kotimainen 
kauhuromaani, josta ei 
puutu sen paremmin 

tyylitajua kuin hyytäviä 
käänteitäkään. 

–  aamulehti

Pahan kirjan 
oikeudet on myyty 
jo viidelle kielelle.

Pahan kirjan 
oikeudet on myyty 
jo viidelle kielelle.

Pahan kirjan 
oikeudet on myyty 
jo viidelle kielelle.


