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Maiseman käsite viittaa yhtäältä luonnonmaisemaan, toisaalta
sen kuvalliseen esittämiseen. Monitieteisessä artikkelikokoelmassa Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
analysoidaan kansallisuuden kulttuurisia esityksiä rajattuina
maisemina. Visuaalisen kulttuurin, kirjallisuuden, kulttuurimaantieteen ja sukupuolen tutkijat tarkastelevat artikkeleissaan maalauksien, elokuvien, elämäkertahaastatteluiden, romaanien, runojen sekä blogien visuaalisia, tekstuaalisia ja multimodaalisia maisemia. He kysyvät, miten maisemat esitetään
ja miten niitä eletään.
Sukupuoli on kirjassa näkökulma maisemaan. Artikkeleissa
avataan maiseman sukupuolittumista ja sukupuolimaisemien
historiaa ja nykyisyyttä. Niissä tarkastellaan kansallispukuisen Suomi-neidon ja työtä vieroksuvan maalaismiehen hahmoja, erämaan maskuliinisia sankareita ja mystisiä feminiinisiä
luonnonlapsia, naisten ja miesten representaatioita sodassa,
internetin sukupuolijärjestyksiä sekä kollektiivista muistia ja
unohtamista.
Kirja on tarkoitettu kaikille kansallisuuden, maiseman, sukupuolen, seksuaalisuuden ja kulttuurin kysymyksistä kiinnostuneille. Se sopii kulttuurintutkimuksen, mediakulttuurin,
sukupuolentutkimuksen ja taiteentutkimuksen oppikirjaksi.
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SARESMA & JÄNTTI (toim.) - Maisemassa Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa

Maisemalla on merkittävä tehtävä kansallisuutta koskevien
käsitysten luomisessa ja ylläpitämisessä. Mutta maisema ei ole
vain paikka, vaan paikasta tulee maisema rajaamisen kautta.
Rajaus ohjaa katseen maiseman reunoille, kehyksiin ja kehystämiseen. Se näyttää, kenen maisema on, kuka maiseman tekee
ja mitä varten. Maiseman rajaaminen on valtaa.
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ESIPUHE

Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa on syntynyt
kiinnostuksestamme sukupuolen ja suomalaisuuden kulttuurisiin
esityksiin. Meitä eri aloilta tulevia tutkijoita yhdistää kulttuurituotteiden pohtiminen paikkoina ja maisemina, joten aloimme kokoontua lukemaan ja myös käsittelemään omia käsikirjoituksiamme yhdessä. Vapaamuotoisissa, inspiroivissa ja voimauttavissakin istunnoissa keskustelemme maiseman, paikan ja kuulumisen tematiikasta, mutta myös mietimme tutkimusrahoituskiemuroita, jaamme seminaari- ja konferenssikokemuksia ja ennen kaikkea purnaamme ja
nauramme yhdessä. Sisällöistä lähtevä monitieteinen keskustelu on
ollut ja on palkitsevaa.
Kirjaa on tehty muiden töiden ohella hitaasti, mutta innostuneesti. Toimittajien ensimmäinen kiitos kuuluukin tutkimusryhmän jäsenille. Lämpimät kiitokset kirjan ympärillä käydyistä keskusteluista, mutta myös yhteisistä lounaista ja teehetkistä erityisesti
Kaisalle, Suville, Ninnille ja Antille. Teidän kanssanne on hauskaa
tehdä tutkimusta! Toivomme, että jotakin kollegiaalisen yhdessä tekemisen riemusta välittyy tämän kirjan kautta myös lukijoille.
Kiitoksemme nykykuulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarjalle, joka otti artikkelikokoelman julkaisuohjelmaansa, sekä kirjaa kohtaan osoittamastanne uskosta että mahdollisuudesta julkaista monitieteistä tutkimusta suomen kielellä. Kiitoksemme Satu Savolaiselle teknisestä avusta. Kiitämme myös Jyväskylän yliopiston
humanistista tiedekuntaa monitieteisen tutkimuksen kannustusapurahasta, ”tikkarirahasta”, Jyväskylän yliopiston taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosta ja kielten laitosta myötämielisestä suhtautumisesta hankkeeseen, sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosta mahdollisuudesta työskennellä maisema-hankkeen parissa.
Kiitos kuuluu myös Suomen Kulttuurirahastolle, joka myönsi työskentelyapurahan Tuija Saresman ja Saara Jäntin blogityöryhmälle,
ja Suomen Akatemialle, jonka rahoittamassa projektissa Populismi liikkeenä ja retoriikkana (projektinumero 21000019101) Tuija
Saresma työskentelee. Vielä kiitämme kahta nimetöntä refereetä ja

väsymättömiä toimituksen lukijoita, joiden kommentit kohensivat
kirjaamme ja rikastivat ymmärrystämme maiseman, suomalaisuuden ja sukupuolen suhteista sekä tutkimuksen tekemisestä ja kirjoittamisesta.
Haluamme omistaa tämän kirjan Kiinnittymisen politiikat ja
kuulumisen kulttuurit -tutkimusryhmämme jäsenille, yhdessä tekemiselle ja työn ilolle.

Jyväskylässä, Seminaarinmäen kampuksen punatiilitaloissa huhtikuussa 2014
Toimittajat

RAJATUT MAISEMAT

Saara Jäntti & Tuija Saresma & Nina Sääskilahti
& Antti Vallius
Paikasta tulee maisema rajaamisen kautta. Rajaaminen saa meidät
kohdentamaan katseen tiettyyn kohtaan, ohjaa katseen maisemien
reunoille, kehyksiin ja kehystämiseen. Rajaaminen kääntää huomion siihen, kenen maisemasta puhutaan, kuka maiseman tekee ja
ketä varten.
Maiseman käsite tarkoittaa arkiymmärryksessä yhtäältä luonnonmaisemaa, toisaalta sen kuvallista esitystä. Tämänkaltainen
kaksoismerkitys, jossa maisemalla on voitu tarkoittaa konkreettista maapallon pintaan rajautuvaa aluetta, siitä muodostettua ulkoista
kuvaa sekä näistä molemmista rakentuvaa kokonaisuutta, palautuu
1800-luvun alun humboldtilaiseen tapaan hahmottaa maisema. Tieteellisenä käsitteenä se sai jalansijaa etenkin maantieteen tutkimuksen piirissä (Granö 1996, 45). Maisemaa on kuitenkin jo pitkään
totuttu hahmottamaan katsomisen kautta, visuaalisena esityksenä
(Malpas 2011, ix; Vallius 2013, 21). Esimerkiksi Denis E. Cosgrove ja Stephen Daniels (1989, 1) määrittelevät maiseman kulttuuriseksi kuvaksi (cultural image), kuvalliseksi tavaksi esittää, rakenteellistaa tai symboloida ympäristöjä. Tämä kertoo kulttuurimme visuaalisesta painotuksesta. Maisema hahmottuu länsimaisena
katseena, historiallisesti muodostuneena orientaationa maailmaan
(Bradley 2011, 47). Ympäristön havaitseminen ja maiseman muodostaminen ovat kuitenkin multimodaalisia: ne eivät liity vain näköaistiin, vaan käsittävät muitakin havainnoimisen rekistereitä, kuten kuulo- ja tuntoaistin (Crary 1999).
Maisemakuvaus kehittyi merkittäväksi kuvataiteen genreksi jo
renessanssin aikaan. Se on säilyttänyt asemansa länsimaisen taiteen
kaanonissa saaden eri aikoina erilaisia painotuksia ja esitysmuotoja. Yhtenä esimerkkinä tästä voi pitää maiseman elokuvassa saavuttamaa erityisasemaa. (Lefvbre 2006, xi.) Kuvallisuuden ohella maisemaa tuotetaan myös esimerkiksi kirjallisuudessa, jossa sillä on

ollut tukeva jalansija erityisesti pastoraalin perinteessä. Vaikka kuvataiteessa, kirjallisuudessa ja elokuvassa on kussakin oma itsenäisesti kehittynyt maiseman esittämisen traditionsa, on niillä kuitenkin yhteinen kulttuurihistoriallinen tausta. Esimerkiksi kaunokirjallisuuden maisemakuvasto on vaikuttanut maisemamaalaukseen ja
tehnyt teoksissa kuvatuista paikoista näkemisen arvoisina pidettyjä
turistikohteita (Malpas 2011, 8). Maisema ylittää eri esityskäytäntöjen rajat ja muodostaa kokonaisuuden, joka vaikuttaa ympäristön
näkemisen ja kokemisen tapoihin.
Kulttuurimaantieteessä maiseman käsite viittaa sekä luonnonmaisemaan että ihmisen ja ympäristön suhteeseen. Luonnonympäristö meitä ympäröiväna laajana kokonaisuutena hahmotetaan maisemana, eri esittämisen välineiden avulla tuotettuna, valikoituna ja
rajattuna otoksena. Maiseman käsitettä käytetään myös humanistisessa ympäristötutkimuksessa, joka puolestaan liittyy ympäristöfilosofiaan, ympäristöestetiikkaan, ympäristöpsykologiaan, maisematutkimukseen, kaupunkitutkimukseen, kulttuurimaantieteeseen
ja kirjallisuuden ekokritiikkiin (von Bonsdorff 2011). Musiikintutkijat käyttävät äänimaiseman käsitettä (Järviluoma & al. 2006).
Metaforisena käsitteenä maisemaa käytetään useilla tieteenaloilla. Kulttuurintutkimuksessa maisemana käsitetään lähes mikä tahansa representaatioiden kenttä, vakiintunut diskurssi tai diskurssien vaihtelu. Mediatutkimuksessa puhutaan mediamaisemasta (Nordenstreng & al. 2001; 2003; 2012), kielitieteessä ja kieliantropologiassa taas kielimaisemasta, jolla tarkoitetaan tiettyjen kielten läsnäoloa ja näkyvyyttä esimerkiksi julkisissa kylteissä ja niihin liittyvää politiikkaa tietyssä ajassa ja paikassa (Gorter 2012; Shohamy
2010; Spolsky 2009). Kirjallisuussosiologisesti on puolestaan tarkasteltu suomalaisen lukemisen maisemaihanteita (Jokinen 1997).
Yleisesti puhutaan myös esimerkiksi oppimisen, kasvatuksen, politiikan, talouden ja mielen maisemista.
Paikan katsomisen ja siinä elämisen välillä vallitsee jännite, jonka maiseman käsitteen käyttö tuo esiin. Jotkut maisema-käsitteeseen kriittisesti suhtautuvat tutkijat (esim. Mark, Turk, Burenhult
& Stea 2011, x) pitävät maisemaa liian kapea-alaisena käsitteenä
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kuvaamaan ihmisen laajempia ympäristösuhteita. Maiseman käsitettä onkin hedelmällistä tarkastella suhteessa paikan ja tilan käsitteisiin (ks. esim. Lyytikäinen & Saarikangas 2013) ja pitää mielessä maiseman erityisluonne: maisema on tilan rajattu esitys. Se viittaa jatkuvasti neuvoteltaviin sisä- ja ulkopuolisuuden, kuulumisen,
kiinnittymisen ja ulossulkemisen sekä esittämisen ja todellisuuden
välisiin suhteisiin. Rajatun materiaalisen alueen ja siihen kohdistuvan katseen välille muodostuu erityinen suhde samoin kuin kulttuurin ja luonnon vastakkainasettelussa (Wylie 2007, 1–9; Häyrynen
2005, 25). Maisema on ikään kuin kehys, jossa syntyy jännitteinen tila katsojan ja katsottavan, havainnoitsijan ja havainnoitavan,
subjektin ja objektin välillä. (Merriman et al. 2008, 203; Andrews
1999.) Maisemassa ei siis ole kyse vain siitä, mitä, vaan myös siitä,
miten ja mistä käsin katsomme. Rajaukset määrittävät maiseman,
jotka aina tuotetaan kulttuurisessa kontekstissaan (Mitchell 1994).
Eri ajat, paikat, historialliset tilanteet ja kulttuuriset kontekstit tuottavat omia tapojaan nähdä, joten maiseman voi määrittää historiallisesti muovautuneeksi tavaksi katsoa ja havainnoida ympäristöä.
Juuri etäisyys katseen kohteesta ja rajaus tekee maiseman. Mutta
mitä tapahtuu, kun maisemassa aletaan toimia? (Merriman et al.
2008, 194–196.)
Tässä kirjassa tarkastelemme monitieteisesti nykykulttuurin
kirjallisia, visuaalisia ja multimodaalisia maisemia kulttuurisina
teksteinä ja niiden muodostumisen prosessia, mutta myös menneitä
muistojen maisemia ja maisemakuvastojen historiallista muotoutumista. Kirjan nimi Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa viittaa siihen, että elämme itsekin maisemissa, joita tutkimme. Tutkijoina taustamme ovat visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa, kirjallisuudentutkimuksessa, elokuvatutkimuksessa, kielentutkimuksessa, kulttuurimaantieteessä, sukupuolentutkimuksessa ja
sosiologiassa. Kulttuurintutkijoina olemme itse osa niitä kuvattuja,
kerrottuja, kirjoitettuja ja muisteltuja maisemia, joita tarkastelemme. Kirjan artikkeleita yhdistää kysymys siitä, miten maisemassa
eletään. Käytämme sanaa maisema paikan sijaan korostaaksemme
paikan esittämistä ja rajaamista. Haluamme korostaa myös paikko-
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jen kulttuurisia esityksiä ja kuvastoja ja niiden merkitystä ihmisten kokemuksille. Maisemat ovat rajattuja esityksiä, mutta samalla
niissä ollaan, niitä eletään.
Kuvasto viittaa maisematutkimuksessa sekä yksittäisten maisemakuvausten joukkoon, kulttuurisesti toistuviin kuvateemoihin että
kuvia yhdistelevään kielioppiin (Häyrynen 2005, 9; Vallius 2013,
19). Käytämme kuvaston käsitettä englannin kielen imagery-sanan
tapaan viitatessamme visuaalisiin, mutta myös tekstuaalisiin ja diskursiivisiin maisemiin. Olemme erityisen kiinnostuneita maiseman
kulttuurisesta tuottamisesta: tarkastelemme tapoja, joilla kulttuurisissa teksteissä tuotetaan maisemia ja tapoja, joilla ihmisiä asetetaan maisemiin kulttuurisesti (Lowe 1996, 512–513)
Kysymys maiseman sukupuolesta yhdistää kaikkia artikkeleita.
Tarkastelemme sitä, miten sukupuolet asetetaan maisemaan, mutta
kysymme myös, miten maisema sukupuolittaa meitä, toimintaamme ja kokemuksiamme (ks. myös Rossi 2009). Sukupuolta käsitteellistetään feministisessä tutkimuksessa esimerkiksi eroina, neuvotteluna, representaationa, tyylinä, tapana ja toistona (Julkunen
2010, 10). Erilaisilla määrittelyillä haastetaan kyseenalaistamatonta arkiymmärrykselle ominaista tapaa käsittää sukupuoli biologisena, olemuksellisena jakona miehiin ja naisiin ja tarjotaan hienosyisempiä tulkintavaihtoehtoja sukupuolen monimuotoisuudesta. Sukupuolta ei oteta annettuna ja luonnollisena, itsestään selvien erojen varaan rakentuvana kategoriana tai muuttumattomana entiteettinä, vaan arjen toiminnassa ja kulttuurisissa esityksissä tuotettavana (Juvonen, Rossi & Saresma 2010; Lehtonen 2004). Tällöin lähtökohtaisesti kaksinapaisen sukupuolihahmotuksen sijaan kiinnostuksen kohteena voi olla esimerkiksi se, miten sukupuolia ja niiden
hierarkioita uusinnetaan arkisissa käytännöissä ja representaatioissa. (Saresma 2007, 20–21.)
Varhaisemmassa feministisessä maantieteessä on hyödynnetty
sukupuolittavan katseen käsitettä elokuvantutkija Laura Mulveyn
gaze-käsitteen teoretisoinnin kautta (Rose 1993; myös KeskitaloFoley 2003). Samalla kun maisematutkimuksesta on tullut monitieteisempää ja sukupuolentutkimus on alkanut kiinnostua sukupuo-
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len tuottamisesta miehisen katseen ja naiseuden representaatioiden
sijaan, objektivoivan katseen käsite ja pelkkään visuaalisuuteen
keskittyminen ei enää riitä (Merriman & al. 2008, 201). Huomiota
onkin alettu kiinnittää sukupuolen ja maiseman performatiiviseen
ja materiaaliseen luonteeseen. Tällöin maisema nähdään yhtä aikaa
toiminnan ja käytänteiden tuottamana ja materiaalisena (mt., 200).
Sukupuoli kytkeytyy perustavanlaatuisella tavalla maisemien
aikaan ja arkkitehtuuriin. Maisemaa on tarkasteltu monitieteisestä näkökulmasta paljon, mutta maiseman ja sukupuolen suhdetta
on feministisessäkin tutkimuksessa pohdittu vähemmän kuin sukupuolen ja tilan, paikan, kodin, kaupunkitilan ja rakennetun ympäristön välisiä suhteita (Dowler, Carubia ja Szczygiel 2005, 1). Sukupuolesta on käyty keskustelua ruumiin, luonnon tai yksityisen ja
julkisen tilan käsitteiden kautta, mutta juuri maiseman käsitteeseen
rajattuna paljon harvemmin. Sukupuolen ja maiseman suhdetta on
tematisoitu yleisimmin kansallisuuden kontekstissa (esim. Cusack
2003; Gersdorf 2009), taidehistoriallisessa tutkimuksessa (Adams
& Robins 2000; Rossi 2009), arkkitehtuurin tutkimuksessa (esim.
Betsky 1997; Rendell, Penner & Borden 2000), kirjallisuudentutkimuksessa (Henson 2011; Laakso 2011; Labbe 1998; Labbe 2013;
Nykänen 2012; Westling 1996) ja turismin tutkimuksessa (esim.
Aitchison, MacLeod & Shaw 2000). Viime aikoina teema on noussut esiin arkeologiassa (esim. Baugher & Spencer-Wood 2010) ja
ympäristökatastrofien ja -uhkien hallintaan liittyvissä keskusteluissa (Eriksen 2013).
Kirjassamme sukupuoli on näkökulma maisemaan: kiinnitämme
huomiota sukupuolen esittämiseen ja kokemiseen maisemassa sekä
maiseman esitysten sukupuolittumiseen. Tarkastelemme maisemia,
joissa sukupuolijärjestyksiä vahvistetaan, kritisoidaan tai tulkitaan
uudelleen. Kirjan alkupuolen artikkeleissa hahmotetaan sitä, miten
maisemat näyttäytyvät sukupuolittuneina ja sitä, miten sukupuolet
asetetaan maisemaan. Käsitys sukupuolesta performatiivisena korostuu, kun aletaan tarkastella sitä, miten sukupuolta tehdään erilaisissa maisemissa ja millaisiksi nuo maisemat muovaavat sukupuolia. Kirjan alussa sukupuolta hahmotetaan kahtena ryhmänä, naisi-
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na ja miehinä. Myöhemmin käsitys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta avautuu hetkellisesti palautuakseen sitten perinteisiin sukupuolijärjestysten maisemiin. Sekä maisema että sukupuoli nähdään
kulttuurisesti tuotettuina valta-asetelmina, jotka kietoutuvat yhteen
muiden valtasuhteiden erojen, kirjassamme erityisesti iän, etnisyyden ja yhteiskuntaluokan kanssa.
Sukupuolen lisäksi näkökulmamme maisemaan rajaa kysymys kansallisuudesta ja sen hahmottamisen muutoksista (Lehtonen
2004). Kansallisuuden kattokäsitteenä ajatellaan yhdistävän meitä
suomalaisia (vrt. Anderson 2007), mutta (oletetun) yhtenäiskulttuurimme pohjalta syntynyt kansallisuus on jatkuvaa erojen neuvottelemista ja tasapainoilemista: kuinka saada eri luokkiin, sukupuoliin, uskontoihin ja paikallisuuksiin identifioituvat ihmiset identifioitumaan kansakunnaksi? Kansallisuus on identifikaatioiden kohde myös siten, että kansallisuutta käytetään erottelemaan ”meitä”
muista. (Lowe 1996, 513; Löytty 2004, 110.) Tässä kirjassa kansallisuus näyttäytyy kyseenalaistamattomana suomalaisuutena myyttisen maiseman, jaetun menneisyyden ja eksoottisen toiseuden kautta. Sukupuolitettu suomalaisuus voi löytyä Lapin erämaista, kotoisaksi kuvatuista rintamamiestaloista ja ökyturistin Thaimaasta.
Luemme menneitä ja nykyisiä maisemakuvastoja suomalaisuuden esityksinä, jotka uusintavat tai kyseenalaistavat kansallisuuden
kuvastoja. Siitä, mitä käsitämme kansallismaisemaksi, on ihminen
toimintoineen usein rajattu pois (Löytty 2004, 33). Maiseman kytköksiä kansallisuuteen ovat tarkastelleet muun muassa Ville Lukkarinen ja Annika Waenerberg teoksessaan Suomi-kuvasta mielenmaisemaan (2004), Maunu Häyrynen teoksessaan Kuvitettu maa
(2005) ja Leena Kirstinä (2013) pohdinnoissaan kansallismaiseman
uusiokäytöstä kirjallisuudessa. Käsitystä yhtenäisestä, säröttömästä kansallisuudesta konstruoidaan edelleen kanonisoiduissa maisemamaalauksissa, koulussa opetettavassa kirjallisuuden kaanonissa
ja paljon katsotuissa viihteellisissäkin elokuvissa. Niissä kansallisuus on vahvasti sukupuolittunut: yhä edelleen toimijuus määrittyy kansallisten representaatioiden tasolla miehiseksi, ja kansalli-
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suus ruumiillistuu naisessa, suojeltavassa Suomi-neidossa (Gordon
& al. 2002).
Kirjamme jatkaa kansallisten maisema- ja mielikuvien sekä kollektiivisesti ylläpidettyjen muistiyhteisöjen tarkastelua, mutta näkökulmaa vaihtaen. Siinä missä kansallismaisemaa rakennetaan ja
usein myös tarkastellaan ”etäännyttävästä ja ylevöittävästä kuvakulmasta” (Rossi 2009), meidän näkökulmamme on toinen: katsomme elettyjä ja koettuja kansallisuutta rakentavia maisemia matalammalta ja suomalaisuutta henkilökohtaisena, arkisena ja banaalinakin (Löytty 2004, 31). Rajauksemme tuo esiin ihmisten toiminnan maisemassa ja maisemat työn ja tunteiden näyttämöinä. Tarkastelemme sukupuolta ja kansallisuutta elettyinä valtasuhteina arkisissa, konkreettisissa ja metaforisissa maisemissa.
Maisemassa – Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa alkaa
Antti Valliuksen esityksellä suomalaisista maaseutumaisemakuvastoista. Artikkeli asettaa siveän Suomi-neidon ja humoristisen lepäävän miehen esitykset historialliseen ja visuaaliseen jatkumoon. Vallius osoittaa, miten maalaismaisemaan asetettu nainen kansallispuvussaan alkaa symboloida kansakuntaa ja kuinka työstä lepäävä tai
kieltäytyvä mies rikkoo kansallista kuvastoa ja sen edustamaa sukupuolijärjestystä. Näin hän tekee yhtä aikaa näkyväksi ja purkaa
kansallisia sukupuolittuneita representaatioita.
Kaisa Hiltusen tarkastelemassa Umur-elokuvassa kamera pyyhkii yli tuntureiden ja seuraa junantuomaa Poikaa tämän etsiessä itseään ja idealisoitua toista, rakkautta, sielunmaisemaksi kokemassaan maastossa. Luonto esitetään maisemakuvauksena, mutta myös
tunnelman ja henkilöpsykologian kuvastajana. Elokuvan tapa kuvata Lapin jylhää maisemaa ideaalimaisemana toistaa maskuliinisuuden tarinaa heterojärjestykseen kietoutuneena melankoliana.
Miehinen ruumiillinen toimijuus asettuu vastakkain luontoon upotetun ja siinä haparoiden kulkevan, mystifioidun naisen kanssa.
Sukupuolittuneen maalaismaiseman tematiikka jatkuu Outi
Auttin artikkelissa jokivarren naisten arkisista toimista. Autti kaivaa esille voimalaitoksen seisovan veden alle kadonnutta koskimaisemaa Kemijokivarren naisten muistoista, jotka kuvaavat sitä, mi-
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ten arki pitää kiinni paikassa ja asuminen jatkuu, vaikka maisema
mullistuu. Maisema muuntuu naisten kerronnassa työn kuvaukseksi. Raymond Williamsin (1973, 120) sanoin: työtä tekevän ympäristö on tuskin koskaan maisema.
Nina Sääskilahden artikkelissa maisemasta tulee menetyksen
kokemusten metaforinen säilö henkilökohtaisille ja kollektiivisille
muistin kerroksille. Artikkelissa liikutaan Lapin sodan tuhon ja jälleenrakennuksen maisemissa. Mielenkiinnon kohteena oleva maisema ei kuitenkaan ole konkreettinen, vaan muistamalla ja kertomalle työstetty maisema. Kirjallisuus on maisema, joka yhtäältä
kiinnittyy poltettuun maahan, toisaalta traumoja avaamalla antaa
tilaisuuden paranemiseen rakentamalla muistoja, muistiyhteisöjä ja
uutta paikallisuutta. Sääskilahti tarkastelee näkyvän maiseman alle
piiloutuvia menneisyyden maisemia, maisemaan piiloutuvaa historiaa ja sen kätkemiä muistoja. Hänen lähestymistavassaan muistaminen on performatiivinen teko, joka sisältää valikoimista, vahvistamista ja poissulkemista.
Sekä Sääskilahden että Auttin artikkeleissa tarkastellaan äkillistä, kulttuurisesti traumaattista muutosta maisemassa. Molemmissa huomio kohdistuu sukupuolittuneeseen muistamisen prosessiin.
Muistin tutkimuksen näkökulmassa muistaminen käsitetään prosessuaaliseksi ja performatiiviseksi toiminnaksi, jossa menneisyyttä ja suhdetta muistin paikkoihin uudelleenmuotoillaan jatkuvasti.
Kyse ei ole niinkään pysyvänä näyttäytyvästä paikan muistista kuin
näkymättömistä maiseman ulottuvuuksista.
Kuvataiteen ja elokuvan kansallisen sukupuolimaiseman tulkinnoissa, Lapin sodan muistoissa ja Jokivarren naisten arjessa käsitys
sukupuolesta on ahdas. Maisemaa taiteessa idealisoitaessa, idylliä
sodan kuvauksin tuhottaessa ja maailmaa jälleenrakennettaessa sukupuolijärjestystä tuotetaan ja ylläpidetään perinteisen mallin mukaisena. Umurissa mies vartioi rajoja naisen vain istuessa tuulen
tuivertamalla tunturilla. Työnteon käytännöissä ja sodan melskeessä naiset tarttuvat miesten töihin, mutta muistelukerronnassa tuotetussa maisemassa sukupuolet pysyvät tiukasti ruodussaan ja käy-
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tännön toiminnassa syntyneet säröt sukupuolijärjestyksessä peitetään.
Sukupuolitettu suomalainen maisema näyttäytyy myös työn
maisemana. Paikan asuttaminen ja maisemassa toimiminen on sukupuolittunutta toimintaa (Irigaray 1993; Young 1997; Saarikangas 2002). Rakennustyö on länsimaisessa kulttuurissa ollut miesten
työtä, kun taas naisten osaksi ovat jääneet siivouksen ja reproduktion kaltaiset elämää ylläpitävät, mutta maisemaan häviävät tehtävät.
Lapin sodan tuhoja korjaavat miehet rakentavat losseja ja siltoja ja
ovat osa rationaalista jälleenrakennuksen ulkotiloissa tehtävää maisemaa. Miehet elävät ja toimivat julkisessa sfäärissä, naiset siivoavat sisätiloissa. Ulkotiloissa he edustavat kansakuntaa poseeraamalla kansallispuvussa tai ovat mystisiä ja etäisiä ihailun kohteita.
Siinä missä mies kuvataan kansallisessa maisemakuvastossa avarassa maisemassa raatamassa tai vaihtoehtoisesti lepäämässä, nainen pääsee ulos vain rajattuun puutarhaan. Naiset voivat edelleen
toteuttaa kansalaisuuttaan lähinnä kodin ja yksityisen alueella, kuten on tapahtunut kautta länsimaisen historian (Landes 1998).
Hiltusen, Auttin ja Sääskilahden artikkelien Lappi-representaatiot esittelevät kohdettaan eri näkökulmista. Lapin kuvaukset kantavat aina mukanaan Suomen kolonialistista perintöä. Samalla tavoin kuin Villi Länsi kanjoneineen ja kivikoineen esitetään valkoisen miehen intiaaneilta valloittamana rajaseutuna (Rossi 2009) tai
”itämaat” eksoottisina ja seksualisoituina, Lapilla on oma erityinen
paikkansa kansallisessa kuvastossa. Maunu Häyrysen (2005) mukaan Lappi astui sodassa menetetyn Karjalan tilalle kansalliseksi
kiinnekuvaksi. Lappi on yhtä aikaa kansallisen maiseman keskiössä ja reunalla: Lapin maisemaan kiteytyy suomalaisten eskapistinenkin kaipuu pois urbaanista kiireestä alkuperäisen luonnon rauhaan, toisaalta Lappi on eksotisoitu periferia. (Keskitalo-Foley &
al. 2013.)
Satu Kohonkin artikkeli sijoittuu Lappiin, mutta se ei käsittele
niinkään pohjoisuutta vaan tarkastelee sukupuolittunutta väkivaltaa
lähisuhteissa. Koho käsittelee tapaa, jolla seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen kokemukset piirtyvät maisemaan Maria Peuran ro-

17

Jäntti & Saresma & Sääskilahti & Vallius

maanissa On rakkautes ääretön. Romaanissa ruumiillinen, henkinen ja hengellinen väkivalta kirjoittuvat maisemakokemuksiin topofobian ja topofilian, pelon ja väkivallan sekä lohdun paikkoina
ja suojaavien rajojen tarpeena. Romaani on äärimmäinen esimerkki väkivallasta, jossa toinen ihminen objektivoidaan maisemaksi ja
pakotetaan osaksi omaa tilallisuutta. Artikkelissa maisemasuhde on
kokemuksellinen kokemuksen kytkeytyessä sukupuolen ja ikäeron
perusteella muodostuviin valtasuhteisiin. Tarkastellessaan kirjallista esitystä nuoresta tytöstä, jonka elämismaisemia määrittää väkivalta, mutta joka kuitenkin löytää hetkittäin myös turvallisia paikkoja ja oppii piirtämään suojelevia rajoja, Koho näyttää, miten maisema voi sekä ahdistaa että suojella.
Suvi Järvinen analysoi Mirkka Rekolan lyriikkaa, jonka myötä maisema vaihtuu urbaaniksi ja sukupuoli näyttäytyy häilyvämpänä kuin edellisissä, kaksinapaiseen sukupuolijärjestykseen nojautuvissa maisemissa. Rekola tematisoi sukupuolta runoissaan tavalla, joka tuulettaa jäykkiä sukupuolijärjestyksiä, mutta poikkeaa 1970-luvun tiedostavien feministikirjailijoiden tavasta käsitellä
sukupuolta. Märta Tikkasen edustama emansipatorinen kirjoittaminen liittyi 1970-lukulaiseen henkilökohtaisen politisoimiseen, jonka tarkoituksena oli purkaa kotiin sekä ahdistavassa parisuhteessa
elämiseen ja siitä kertomiseen liittyviä myyttejä, mutta myös tehdä
intiimillä politiikkaa (Koivunen 2012, 187). Rekolan ulkosalla kuljeskeleva runoilijaminä elää toisella tavoin sukupuolta politisoivassa todellisuudessa. Hahmon voi tulkita rikkovan heterojärjestystä
samaan tapaan kuin kansallisten maisemakuvastojen laiskottelevien veijarihahmojem. Rekolan tuokiokuvissa pikemminkin pistäydytään maisemassa kuin työstetään sitä. Rekolan kieli on samalla portti yllättävään maisemantakaisuuteen. Maisema, sen kokija ja
runojen sinä sukupuolittuvat hienovaraisten vihjeiden avulla. Tämä
vapaus kutsuu lukijaa tulemaan tietoiseksi omista tavoistaan sukupuolittaa maisemaa.
Ajassa muuttuvat sukupuolen representaatiot ja niistä muodostuvat sukupuolen kuvastot muodostavat maiseman, joka määrittää
ihmisten elämistä. Rekolan maisema rikkoo perinteistä sukupuoli-
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jakoa. Muiden artikkelien menneissä ja nykyisissä maisemissa sota
määrittyy tyypillisesti miehiseksi sotatantereiden, poteroiden tai
korsujen maisemaksi ja erämaa itseään etsivän miesyksilön vaeltamisen maisemaksi, kun taas koti näyttäytyy feminiinisenä intiiminä maisemana tai työntäyteisenä paikkana, jota on vaikea hahmottaa etäisenä ja estetisoituna katseen kohteena. Mutta mitä tapahtuu
maisemalle ja sen elämiselle digitalisoituvassa kulttuurissa? Miten
maisema sukupuolittuu sosiaalisessa mediassa? Internetin on sekä
pelätty että toivottu vapauttavan ihmisiä sukupuolitetusta ruumiillisuudesta, mutta netti on myös paikka, jossa ruumiillisuuteen liittyviä eroja ja hierarkioita itse asiassa luonnollistetaan ja vahvistetaan.
Kirjan kaksi blogosfääriä tarkastelevaa artikkelia keskittyvät sukupuolen suhteen rajattuihin, ahtaan dualistista sukupuolijärjestystä
ja heterojärjestystä tiukasti ylläpitäviin maisemiin. Blogosfäärissä
tuotetuista lukuisista sukupuolimaisemista artikkeleissa on valittu
tarkasteltavaksi stereotyyppiset esitykset femininisoiduista ja estetisoiduista koti-interiööreistä ja eksotisoiduista koloniaalisista heteroseksistisistä fantasiamaisemista.
Saara Jäntti ja Suvi Järvinen tarkastelevat kotiblogeiksi kutsumiaan blogeja multimodaalisesti tuotettuina paikkoina, joissa bloggaajat luovat maisemallisia esityksiä kodeista. Koti on blogeissa
asutettu ja moniaistisesti kutsuva paikka, mutta ennen kaikkea se
esitetään estetisoituna ja katsojan ja katsottavan välistä suhdetta
luovana tilana, jossa intiimit, mutta valikoiden julkisiksi tuotetut
tilat asemoivat uudelleen yksityisyyden ja julkisuuden välistä suhdetta. Mutta miten kodin eletystä arjesta tehdään maisema? Kotiblogeissa rakentuva maisema on intiimi minän esittämisen maisema,
mutta yksilöllistä ja ainutkertaista minää esittelevät blogit toistavat
yhteisesti jaettua kuvastoa ja sosiaalisesti vahvistettua maisemaa,
jota määrittää perinteinen sukupuolijärjestys. Internet on tila, jota
esitetään kansallismaiseman rakentamisen periaatteita noudattaen
siivottuna ja puhtoisena. Tuodessaan kodit Internetin julkiseen tilaan kotiblogit myös kotoistavat nettiä saaden sen näyttämään turvalliselta tilalta, jossa perinteinen sukupuolijärjestys näyttäytyy yhtenä sopuisan ja sivistyneen kanssakäymisen ehtona.
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Kotiblogien näennäisen pehmeiden, mutta piiloisen pakottavien
ideologisten käytäntöjen ohella jäykkiä sukupuolijärjestyksiä tuotetaan ja uusinnetaan tuotetaan blogosfäärissä myös näkyvän väkivaltaisesti. Tuija Saresma analysoi maskulinistien sukupuolimaisemaa feminismin aikaansaamana dystopiana ja nostalgisena pastoraalina. Dystopian ja pastoraalin esitysten taustalla on ”valkoisen heteromiehen” hätä modernissa moniarvoistuvassa maailmassa, totutun vallan menetykseen liittyvä kauna ja muutoksen pelko.
Affektiivisessa ja aggressiivisessa blogimaisemassa lietsotaan yhtäältä sukupuolten sotaa ja toisaalta haaveillaan kolonialismin hengessä eksoottisesta kaukomaasta, jossa on mahdollista palata menneeseen sukupuolijärjestykseen ja valkoisen miehen herruuteen.
Sukupuoli määrittyy tällöin maisemana, jossa naisruumis tai etniset ”toiset” kuvataan luonnonläheisenä, kun taas valkoinen länsimainen mies esitetään luonnon herrana (McClintock 1995; Rossi 2009). Blogin maskulinistinen maisemaihanne rakentuu perinteiselle sukupuolijärjestykselle ja katteettomalle heteronostalgialle
(Karkulehto 2011).
Maisema taipuu kirjan artikkeleissa moneksi. Käsittelemämme
maisemat ovat visuaalisia, kirjallisia ja multimodaalisia. Luemme
luonnonmaisemien representaatioita, elettyä fyysistä ympäristöä ja
muistamisen paikkoja tunteentäyteisinä kokemuksina ja maisemia
diskursiivisina tiloina. Jäsennämme maisemia läheltä ja kaukaa, yksittäisinä visuaalisina tai tekstuaalisina kuvina ja kuvien muodostamina maisemakuvastoina. Olipa kyseessä taulujen agraari maaseutu, elokuvien Lapin erämaa, eletty jokivarsi, runon ja romaanin metaforinen maisema, muistojen tai kuvitellun menneisyyden kuva,
runo minän ja toisen kohtaamispaikkana tai digitaalinen maisema
yksilöllisenä tai kollektiivisena affektiivisena tilana, maisema on
aina merkitysten ja valtasuhteiden neuvottelun paikka.
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SUKUPUOLI JA TYÖ SUOMALAISESSA
MAASEUTUMAISEMAKUVASTOSSA
Antti Vallius

Mielikuvat suomalaisesta maaseudusta ja sen kulttuurimaisemasta
ovat helposti johdettavissa taiteen ja visuaalisen kulttuurin kuvallisiin esityksiin. Korkealta kuvatut laajat näkymät metsiin rajoittuvine peltoineen ja järvineen ovat meille kaikille tuttuja. Rajatummat kuvaukset pientiloista, laiduntavista nautakarjoista ja heinäseipäiden täplittämistä pelloista edustavat niin ikään tuttua kansallista
maisemakuvastoa. (Ks. Häyrynen 2005.) Tähän joukkoon lukeutuvat myös maisemaan sijoitetut henkilökuvaukset, jotka kulttuurimaisemissa kiinnittyvät pääasiallisesti työntekoon. Kuvallisten esitysten tasolla maisemalla on mahdollista tarkoittaa eri tavoin rajattua ulkonäkymää (Andrews 1999, 1–22). Maisemana voidaan pitää niin korkealta avautuvaa panoraamaa, tiukemmin rajattua ulkonäkymää kuin jonkun muun ensisijaisen kuvauskohteen taustalla
esiintyvää, ulkotilaan ja ympäristöön viittaavaa elementtiä.
Ulkotilassa kuvattujen henkilöhahmojen mieltäminen osaksi
maisemakuvauksia laajentaa maisema-käsitteen käyttöä. Samalla
henkilökuvauksien ihmiset luovat maiseman kuvallisiin esityksiin
syvempiä sukupuoleen sekä sosiaalisiin, historiallispoliittisiin ja
ideologisiin kysymyksiin viittaavia merkitystasoja. Laajempi maisema-käsitteen käyttö mahdollistaa puolestaan rikkaampien tulkintojen tekemisen maiseman ja yhteiskunnan välisistä suhteista. Esimerkiksi usein rauhaisana pastoraalina idyllinä esitetyn tai pittoreskeista kuvauskohteista koostuneen kulttuurimaiseman taustalla
on aina ollut yhteiskuntaan ja sen erilaisiin historiallisiin vaiheisiin
kiinnittynyt ihminen karjoineen, töineen, iloineen ja suruineen.
Kansallinen maisemakuvasto koostuu kuvista, teksteistä sekä
muista mahdollisista maiseman esityksistä ja käytännöistä (Häyrynen 2005, 183–189). Maisemakuvajulkaisut eli maisemakuvista
ja niihin liitetyistä teksteistä koostuvat kirjat edustavat yhtä näkyvää ja selkeärajaista otosta muuten hyvin laajasta ja vaikeasti hallit-

tavasta kansallisen maisemakuvaston kokonaisuudesta. Suomalaisten maisemakuvajulkaisujen esittämän maaseutumaisemakuvaston
muotoon ja sisältöön ovat vaikuttaneet yhteiskunnan erilaiset vaiheet sekä kulloinkin vallalla olleet maiseman kuvallisen esittämisen konventiot että aikaisemmasta kuvastosta periytyneet traditiot.
Maisemakuvajulkaisujen historia kytkeytyy yleiseurooppalaiseen voyage pittoresque -traditioon, joka alkoi yleistyä maisemamaalauksen rinnalla 1700-luvulla. Kyseisen tradition mukaiset
maiseman esitykset koostuivat maisemakuvateoksista, joiden tarkoituksena oli simuloida matkoja sekä esitellä kauniita ja näkemisen arvoisia kohteita. (Ks. esim. Waenerberg 2004, 270; Häyrynen
2005, 39; Grandell & Knapas 2011, x–xi.) Ensimmäinen kokonaisvaltaiseen suomalaisten maisemien esittämiseen pyrkinyt teos oli
Zacharias Topeliuksen toimittama Finland framstäldt i teckningar,
joka ilmestyi erillisinä vihkoina vuosina 1845–1852.
Suomalaiset maisemakuvajulkaisut sijoittuvat usein tiettyihin
kansakunnan kulminaatiopisteisiin. Finland framstäldt i teckningar
sekä muut keskeiset 1800-luvulla ilmestyneet suomalaiset maisemakuvajulkaisut En resa i Finland (1873), Suomi 19. vuosisadalla
(1893) ja Finland i bilder (1896) ajoittuivat voimakkaaseen kansakunnan kulttuurisen kehityksen aikakauteen, jolloin maiseman asema kansallisen identiteetin muokkaajana vahvistui. Näiden teosten
myötä luotiin pohja myöhemmälle suomalaiskansalliselle maisemakuvastolle ja tätä kautta myös suomalaisen maaseutumaiseman
kuvalliselle esittämiselle. Valokuvauksen yleistyminen moninkertaisti 1900-luvulla ilmestyneiden maisemakuvajulkaisujen määrän.
Maaseutumaisemakuvaston näkökulmasta 1920- ja 1930-lukujen
julkaisut kiinnittyivät kansalaissodan jälkeiseen talonpoikaisia arvoja korostaneeseen agraarinationalismiin (Häyrynen 2005, 161;
ks. myös Savelainen 1996, 9–10). Toista maailmansotaa seurannut jälleenrakennuskausi puolestaan hallitsi 1940- ja 1950-lukujen
kansallista maisemakuvastoa, jossa maaseutumaisema oli keskeisessä roolissa. 1970-luvun loppupuolen maisemakuvastosta on löydettävissä yhteyksiä jo 1950-luvulla virinneeseen luonnonsuojeluaatteeseen, joka yhdessä maaseudun autioitumisen kanssa vaikutti
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maaseutumaisemakuvaston sisältöihin. Liittyminen EU:hun 1990luvun puolivälissä ja siihen liittyvä kansallismaisemakeskustelu näkyivät myös maaseutumaiseman kuvallisissa esityksissä sekä maisemakuvajulkaisujen kasvaneessa määrässä vielä 2000-luvulla.
Tässä artikkelissa keskityn kahden suomalaisista maisemakuvajulkaisuista löytyvän kuvateeman analyysiin. Lepääviä miehiä
ja kansanpukuisia naisia esittävät kuvateemat lukeutuvat maisemakäsitettä laajentavaan, ulkotilassa kuvattujen henkilöhahmojen kategoriaan. Lepäävien miesten kuvallinen esittäminen jää maisemakuvajulkaisuissa marginaaliseen asemaan, kun taas kansanpukuinen nainen edustaa yhtä tyypillisimmistä maaseutumaisemakontekstiin kytketyistä naisen kuvaamistavoista. Teemojen valinnan
lähtökohtana on ollut se, että ne molemmat edustavat suomalaiselle maaseutumaisemakuvastolle epätyypillistä työtä tekemättömien henkilöhahmojen kuvaamista. Tosin tämä ei estä teemoja viittaamasta maatyöhön. Analyysin teemojen rinnakkainen tarkastelu
avaa havainnollisia näkökulmia sukupuolten tilallisuuden ja erilaisten roolitusten muodostamiseen suomalaisessa maaseutumaisemakuvastossa.
Lepäävät miehet

Talonpojan ja ylipäänsä maaseudun miesten kuvallinen esittäminen on vaihdellut eri aikoina suomalaisessa taiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa. Helena Savelaisen (2002, 44–47) mukaan suomalaista talonpoikaa on kuvattu 1800-luvun alkupuoliskolla idealistiseen kansankuvaukseen perustuvana maalaisena, 1800-luvun lopulla realismin ja naturalismin mukaisena kansatyyppinä ja 1920ja 1930-luvuilla agraarinationalismin myötä korostuneena työteliäänä ja oikeaoppiseksi miellettynä maatyöläisenä.
Tämänkaltainen jaottelu näkyy myös suomalaisissa maisemakuvajulkaisuissa. Niissä 1800-luvun puolivälin klassismin perinteestä
ponnistanut laaja-alainen maisemakuvaus jätti ihmiset helposti täytehahmojen rooliin. 1870-luvulta lähtien henkilökuvaus tarkentui
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realismin taidesuuntauksen ja sen suosiman toiminnallisen työnkuvauksen seurauksena (Reitala 1989, 125). Juuri työnkuvauksen
yleistyessä talonpoikien kuvaus alkoi siirtyä yhä enemmän idealistisesta kansasta kohti yksilön kuvausta. Varsinaisen kansantyypin
kartoitus, jolla taiteessa on tarkoitettu ihmisryhmän henkilöllistymistä yhteen hahmoon, alkoi nousta esiin 1880-luvun puolivälissä
ranskalaisesta naturalismista vaikutteita saaneiden taiteilijoiden kuten Axel Gallénin ja Eero Järnefeltin teoksissa (Sarajas-Korte 1989,
206; Konttinen 2001, 287–290; Savelainen 2002, 44). Maaseudun
väestöön kohdentuneella kansantyypin kuvauksella oli keskeinen
rooli suomalaisessa 1880- ja 1890-luvun taiteessa. Kansantyypin
alkuperäistä luonnetta korostanut maaseudun miehen kuvaustapa
alkoi kuitenkin muuttua 1920- ja 1930-luvulla taas idealistisempaan suuntaan. Tosin kuva-aiheen esittämisessä ei palattu 1800-luvun puolivälin kuvastosta tuttuihin joutilaisiin kartanonherroihin,
vaan kuvauksiin nousi kansalaissodan jälkeisten agraarinationalististen ajatusten mukainen työteliäs ja ahkera talonpoika. Valokuvauksen ja painotekniikan kehittyminen johtivat maisemakuvajulkaisujen popularisoitumiseen ja samalla myös työteliäästä talonpojasta luotujen mielikuvien laajempaan leviämiseen (Vuorenmaa
1992, 377). Nämä mielikuvat vahvistuivat entisestään toista maailmansotaa seuranneen jälleenrakennuskauden maisemakuvastossa.
Tähän myöhempään talonpojan kuvaamisen vaiheeseen kiinnittyy
myös lepääviä miehiä esittävä kuvateema, joskin sen juuret kurkottavat 1800-luvun lopun kansantyyppien kuvaamiseen.
Länsimaisessa taiteessa lepäävien maalaisten esittämisellä on
pitkät perinteet, jotka palautuvat antiikin aikaisiin pastoraali-idyllin kuvauksiin. Niissä maaseutu esitettiin harmonisena rauhan tyyssijana, jossa maatyö oli häivytetty taka-alalle ja kiireettömät paimenet lepäilivät puiden lehvistöjen muodostamissa viileissä varjoissa (ks. esim. Rosand 1992). Suomalaisen taiteen tunnetuimpana
lepäävien miesten esityksenä ja kuvateeman kantakuvana voidaan
pitää Eero Järnefeltin vuonna 1893 valmistunutta maalausta Isäntä ja rengit (Kuva 1). Teoksessa esitetty miesten lepääminen ei kuitenkaan asetu luontevasti pastoraalin perinteeseen ja siinä esitet-
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Kuva 1. Eero Järnefelt: Isäntä ja Rengit (1893). (Kuva teoksesta Taiteilijan
tiellä 2002, 97.)

tyyn harmoniseen joutenoloon, vaan pikemminkin realismin tradition suosimaan ympäröivän todellisuuden kuvaukseen ja siihen sisältyneeseen työn korostamiseen. Esimerkiksi raskaan työn uuvuttamien lepäävien maalaisten kuvaus oli hyvin tyypillinen aihe ranskalaisessa naturalismissa ja etenkin Jules Bastien-Lepage’n sekä
Leon Lhermitte’n taiteessa, johon Järnefelt tutustui opiskellessaan
Pariisissa 1880-luvulla.1
Suomalaisten hyvin tunteman Järnefeltin teoksen tulkintoihin
on liitetty humoristisuuden ja työn näkökulmat, jotka ovat keskeisiä koko teeman sisällöllisten merkitystasojen ymmärtämiselle.
Suomalaisessa taidehistorian kirjoituksessa Isäntä ja rengit on liitetty vahvasti Järnefeltin harjoittamaan realismiin. Toisinaan teoksessa on nähty ranskalaiselle naturalismille tyypillistä ulkopuolista tarkkailua sekä myös sille vierasta, mutta vastaavasti venäläiselle realismille ominaista humoristista tai satiirista otetta (KallioVisapää 1945; Sinisalo 2001, 10; Konttinen 2001, 210). Naturalismista kumpuava maalaisen työhön liittyvä lepo sekä teoksessa
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esitettyjen henkilöhahmojen karikatyyrimäinen humoristisuus hahmottuvat isännän ja renkien välisestä dynamiikasta. Teoksen tulkinnoissa henkilöasetelman ja sen hahmojen välisten suhteiden on
nähty sisältäneen isännän renkiin suuntaamaa hyväntahtoista ironiaa, renkien isäntää kohtaan osoittamaa satiirista piittaamattomuutta
sekä kaikille teoksen hahmoille yhteistä tavallisen ja yksinkertaisen
kansan saamattomuutta (Sarajas-Korte 1989, 236; Lindqvist 2002,
96; Konttinen 2002, 157–158; Konttinen 2001, 210–211). Erilaisista painotuksista huolimatta yhteistä edellä mainituille tulkinnoille
on ollut teoksen näkeminen humoristisena kansankuvauksena. Tämänkaltaisen humoristisuuden tulkinta on mahdollista ulottaa vanhaan hollantilaiseen taiteeseen ja Pieter Brueghel vanhemman tuotantoon (Okkonen 1955, 522; ks. myös Konttinen 2002, 151).

Kuva 2. Pieter Brueghel (vanh.): Elonkorjaajat (1565). (Kuva osoitteesta:
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/19.164)
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Brueghelin taiteessa maalaisten kuvaamisella oli keskeinen asema, ja tästä voidaan nostaa esimerkiksi hänen maalauksensa Elonkorjaajat (kuva 2). Brueghelin ihmiskäsityksen mukaan maalaiset
olivat hullunkurisia ja toimivat pikemminkin pakosta kuin vapaasta tahdosta. Maalaiset näyttäytyivät hänelle kuoleman, typeryyden,
taikauskon ja muiden mahdollisten inhimillisten heikkouksien uhreina. (Stechow 1955.) Maalaisten humoristisuus perustui näin ollen heidän todelliseen luonteeseensa (Grossmann 1968, 8). Tästä
näkökulmasta katsottuna maalaisiin kohdistunut bruegheliläinen
huumori saa voimansa ihmisten eläimellisyydestä ja vaistonvaraisesta tarpeiden tyydyttämisestä. Tämänkaltainen humoristisuus on
raadollista ja toisinaan on vaikea erottaa, onko siinä kyse karikatyyreistä vai rehellisestä ikävien asioiden tallentamisesta (Foote 1968,
114–115).
Bruegheliläisessä tulkinnassa lepäävissä maalaisten hahmoissa piilee primitiivinen, viettien mukaan toimiva ihminen. Isäntä ja
rengit -teoksessa esiintyvä renkien makoilu voidaan tulkita ruokailun jälkeiseksi raukeudeksi tai loppuun ajetun työmiehen väsymykseksi. Oli kyse kummasta tahansa, renkien nukkuminen osoittaa välinpitämättömyyttä työntekoa ja siihen liittyvää vastuuta merkitsevää isäntää kohtaan. Järnefeltin teoksessa renkien käytös on mahdollista tulkita isännän auktoriteetin kyseenalaistamiseksi ja työstä
kieltäytymisen uhkaukseksi. Ääritapauksessa tämä voi johtaa kapinaan vallitsevia oloja vastaan. Suomalaisesta 1800- ja 1900-luvun
taitteen yhteiskunnasta esimerkki löytyy maalaisten tukalasta asemasta, joka johtui maaseudun ylikansoittumisesta sekä torpparijärjestelmän alasajosta ja jolla on oma osuutensa vuoden 1918 kansalaissodan syttymiseen (Peltonen 2004, 217–261; Siltala 2009).
Maisemakuvajulkaisujen sisältämää lepäävien miesten kuvateemaa voi lähestyä kantakuvan tavoin sekä työn että humoristisuuden
näkökulmasta. Maisemakuvajulkaisujen kiinnittyminen kansalliseen kontekstiin ohjaa teeman ensisijaista tulkintaa kuitenkin kohti positiiviseksi miellettyä työtä. Tätä kautta teeman kuvissa esiintyvä lepohetki viittaa kahden työsuorituksen väliin jäävään voimien keräämiseen.
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Kuva 3. Eino Mäkinen (1954). (Kuva teoksesta Meidän maa 1954, 383.)
Kuva 4. Pekka Virtanen (1954). (Kuva teoksesta Meidän maa 1954, 811.)

Kuvatekstit toimivat tärkeinä tekijöinä positiivisten konnotaatioiden muodostumisessa. Esimerkiksi kuvien 3 ja 4 kuvateksteissä mainitaan ruokalepo, ja kuvan 5 yhteydessä olevassa tekstissä
”pontta antava” sahdin juonti (Suomi 1996, 69). Näiden pohjalta
kuvissa esiintyvä ruokalepo on tulkittavissa nimenomaan työjaksojen väliseksi ansaituksi lepotauoksi.
Kuvatekstit voivat ohjata tulkintaa myös negatiiviseen suuntaan, josta esimerkkinä toimii kuva 6.

Kuva 5. Urho A. Pietilä (1996). (Kuva teoksesta Suomi 1996, 69.) Kuva 6.
Matti Poutvaara (1951). (Kuva teoksesta Oi, kallis Suomenmaa 1951, 16.)
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Julkaisun Oi, kallis Suomenmaa (1951) kuvaaja Matti Poutvaara saattoi kuvia dialogiin tunnetun Suomea käsittelevän laululyriikan kanssa. Oi, kallis Suomenmaa -julkaisussa esimerkiksi kuva
6 on rinnastettu viereisen sivun kuvaan, jossa kaksi miestä raivaa
hevosella peltoa. Kuvaparin luomaa rinnastusta ahkeran ja laiskan maamiehen välillä on korostettu kuvatekstissä, joka muodostuu Jaakko Juteinin kirjoittamasta Laulu Suomessa (Arvon mekin
ansaitsemme) lyriikasta. Sen ensimmäiset säkeistöt liittävät yhteen
nämä kaksi maaseutumaisemaan linkittyvää toiminnan ääripäätä:
Arvon mekin ansaitsemme
Suomen maassa suuressa,
ehk’ei riennä riemuksemme
laiho miesten maatessa;
leipä kasvaa kyndäjälle,
onni työnsä täyttäjälle.
Suomen poika pellollansa
työtä tehdä jaksaapi,
korvet kylmät voimallansa
pelloksensa perkaapi:
rauhass’ on hän riemullinen,
mies sodassa miehuullinen.
(Oi, kallis Suomenmaa 1951, 16.)

Laulun sanoissa kuvan 6 lepääminen tai laiskottelu arvotetaan negatiiviseksi työn vastakohdaksi. Lepäävien miesten kuvallinen esitys kiinnittyy tekstin avulla teeman kantakuvaan ja sen bruegheliläiseen humoristisuuteen, jonka mukainen maalaisissa piilevä eläimellinen laiskuus näyttäytyi kansakunnan kehitystä uhkaavana tekijänä. Poutvaaran julkaisu lukeutui jälleenrakennuskauden kuvastoon, jonka sisältö vaati kansakuntaa nousemaan ja saavuttamaan
onnellisuutensa työllä. Teoksessa esitettyjä lepääviä miehiä syyllistetään, sillä työtä on tehtävä, jotta mies voi hankkia arvostusta niin
sukupuolensa edustajana kuin kansakunnan toimijanakin.
Teemaan sisältyvää karikatyyrimäistä humoristisuutta on puolestaan mahdollista nähdä kuvissa 7 ja 8. Tosin näissäkin tapauksissa humoristisuus kiinnittyy työhön. Esimerkiksi kuvassa 7, jossa mies tarjoaa toiselle tulta tupakkaansa, on nähtävissä tiettyä
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veijarimaisuutta. Miehet istuvat pellonreunalla taustanaan heidän
päidensä yläpuolelle ulottuva pelto, joka leikkuuvalmiina muistuttaa maanviljelyyn liittyvästä työstä. Miesten olemukset, tupakointi ja ikään kuin näkösuojan takaava ja täten piiloksi miellettävä istumapaikka viittaavat tahalliseen, luvattomaan joutilaisuuteen sekä
työn pakoiluun.
Kuvassa 7 esiintyvät veijarimaiset hahmot voi yhdistää humoristisesti värittyneeseen laiskuuteen, jonka arkkityyppeinä ovat toimineet laiskat rengit sekä muut työnvieroksujat. Humoristisuus on
suomalaiskansallisessa kulttuurissa kiinnittynyt erilaisista kansantarinoista, kirjallisuudesta, jossain määrin kuvataiteesta ja sarjakuvista ja 1900-luvulla erityisesti elokuvista tuttuihin hahmoihin2 kuten Lapatossuun, Pekka Puupäähän ja Uuno Turhapuroon, joita yhdistävät maaseudulle ulottuneet juuret ja pyrkimys välttää työntekoa sekä kääntää negatiivinen laiskuus positiiviseksi humoristisuudeksi muun muassa nokkeluuden, juonikkuuden, verbaalisen lahjakkuuden tai pelkän ”moukantuurin” avulla.
Työn pakoiluun perustuvaa humoristisuutta on myös kuvassa
8. Siinä mies istuu leikkaamattomassa heinäpellossa juoden maitoa suoraan tölkistä. Kuvan ensimmäinen tulkintataso sisältää ka-

Kuva 7. Viljo Alanen (1933). (Kuva teoksesta Maakuntiemme kauneus
1933.) Kuva 8. Matti A. Pitkänen (1985). (Kuva teoksesta Sinivalkoinen
Suomi 1985, 61.)
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rikatyyrimäistä humoristisuutta, joka perustuu tekemättömän työn
ohella maaseutumaiseman, urbaaniin ympäristöön viittaavan maitotölkin sekä maaseutukulttuuriin linkittyvän toimijan yhdistämiseen. Kuvan lähempi tarkastelu avaa sille myös toisen tulkinnan
tason. Ensinnäkin miehen paita ja päähine viittaavat perinteiseen
maaseutukulttuuriin. Maitotölkki taas edustaa kehitystä ja kuvan
syntyhetken nykyisyyttä eli 1980-luvun puoliväliä. Maitotölkkiin
on painettu kuva, jossa on esitetty perinteinen pientila vinttikaivoineen ja riukuaitojen takana laiduntavine lehmineen. Se luo mielikuvan omavaraisesta maaseutukulttuurista, jossa juotiin omien lehmien maitoa. Miehen lepopaikka, leikkaamaton heinäpelto, taas viittaa takaisin hänen juomaansa maitoon: tulevana lehmien rehuna se
mahdollistaa maidon tuotannon. Kuvan sisältämät elementit ja niihin kytkeytyvät merkitykset ohjaavat pohtimaan elintarviketuotannon ketjua. Kuvassa näkyvä heinä niitetään ja muokataan maaseudun lehmien ruoaksi sekä maidontuotannon raaka-aineeksi. Tämän
jälkeen maito lypsetään ja kuljetetaan meijereihin, joista se lopulta
päätyy kauppojen kautta takaisin myös maaseudulla asuville kuluttajille. Tästä näkökulmasta Pitkäsen kuva tarkentuu maaseutukulttuurista tuotettujen perinteisten mielikuvien, kehityksen ja elintarviketuotannon välisten suhteiden kommentoinniksi, jossa näennäinen humoristisuus kääntyy maatalouspoliittiseksi kannanotoksi.
Työtä tekevä maamies on ollut maisemakuvajulkaisuissa suosittu kuvauskohde sisältäessään kansakunnan kehityksen kannalta positiivisia konnotaatioita. Sitä vastoin lepäävien miesten kuvalliseen
esittämiseen kytkeytyy merkitystasoja, jotka muodostavat uhkan
tälle positiivisesti arvottuneelle kuvaukselle. Ilmeisesti tästä syystä
lepäävien tai ylipäänsä työhön rinnastumattomien miesten kuvaaminen on jäänyt vähäiseksi kansallisessa maisemakuvastossa. Sekä
humoristiset että satiiriset maaseudun lepäävät miehet kiinnittyvät
tavalla tai toisella työhön. Ne ovat moniselitteisiä luodessaan lähtökohtaisesti positiivisen kepeälle aiheelle varjon, jonka taustalla on
epävarmuus siitä kuka niissä nauraa kenellekin ja mistä syystä.
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Kansanpukuiset naiset

Maaseutumaisemaan linkittynyttä kansanpukuisen naisen kuvateemaa ei voi erottaa kansalliseksi symboliksi muovautuneesta Suomen personifikaatiosta, Suomi-neidosta. Taidehistorioitsija Aimo
Reitala on teoksessaan Suomi-neito (1983) tutkinut aihetta kattavasti. Hänen tulkintansa taustoittavat ja tukevat seuraavaa aseutumaisemakuvaston kansan- tai kansallispukuisen naisen kuvallisen
esittämisen tarkastelua. Reitala on ensinnäkin liittänyt Suomi-neidon synnyn antiikin aikaan juontuvaan personifikaatioiden perinteeseen, jonka merkitys korostui erityisesti 1800-luvun nationalismin värittämissä kansallisten kulttuurien yhtenäisyyttä ja kansallistietoutta voimistaneissa prosesseissa. Traditio oli merkittävässä
asemassa etenkin Rooman valtakunnassa, jossa uusille valloitetuille alueille luotiin omat, yleensä naispuoliset henkilöitymät. Käytäntö vahvistui uudelleen 1600-luvulla, jolloin monet maantieteelliset alueet, mukaan lukien yksittäiset kaupungit, saivat jumalalliset naishahmot tunnuksikseen, esimerkkeinä Britannia-, Germaniaja Columbia-neidot, Ranskan vallankumouksen jälkeinen Marianne-hahmo sekä ruotsalainen Moder Svea. (Reitala 1983, 9, 11–14.)
Reitala (mt., 20–23) on jäljittänyt Suomen personifikaation kuvallisen alkupisteen 1780-luvulle Kustaa III:n määräyksestä valmistettujen muistorahojen suunnitelmiin, joissa Suomi esitettiin antiikin asuun puettuna muurikruunupäisenä naisena. Tästä hahmosta lähtien Suomen henkilöitymien joukossa on nimenomaan neito noussut hallitsevimmaksi ja vakiintuneimmaksi tyypiksi. Suomi-neito ei ole kuitenkaan asettunut yhteen muuttumattomaan malliin, vaan sen ulkomuoto ja asusteet ovat vaihdelleet aikojen saatossa. Hahmon esittämisessä tapahtuneet vaihtelut Reitala on yhdistänyt kansallisen identiteetin etsinnän vaiheisiin ja isänmaakäsityksen muutoksiin (mt., 158). Suomi-neidon muutoksen vaiheita
on havaittavissa myös maisemakuvajulkaisujen sisältämissä kansan- tai kansallispukuisen naisen kuvallisissa esityksissä.
Yksi keskeisimmistä Suomi-neidon transformaatioista on kansanpukuinen naishahmo, joka juontaa juurensa taiteilijoiden kiin-
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nostukseen maalaisten pukeutumista kohtaan. Yleisellä tasolla
maalaustaiteessa esitetty maalaisten elämä periytyy 1500- ja 1600lukujen hollantilaisesta sekä saksalaisesta laatukuvamaalauksesta.

Kuva 9. Nils Schillmark: Mansikkatyttö (n. 1782). (Kuva teoksesta: Hiljaisista muotokuvista luonnon voimaan 2004, 15.)
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Traditio hiipui 1600-luvun lopulla, mutta siitä kiinnostuttiin uudelleen 1700-luvun loppupuolen romanttisten virtausten myötä. Maaseuturahvaan elämä nähtiin luonnontilaisena ja onnellisena ja siihen haluttiin samastua roolileikkien avulla. Esimerkiksi kuvitteellisissa talonpoikaishäissä keskeinen tekijä oli juuri kansanomainen
pukeutuminen. Suomalaisen taiteen piirissä tämä näkyy esimerkiksi Nils Schillmarkin noin vuonna 1782 maalaamassa teoksessa
Mansikkatyttö (Kuva 9), jossa maaseutumaisemassa kuvattu kartanontyttö Ulrika Charlotta Armfelt on puettu uusmaalaiseen rahvaan
asuun. (Lönnqvist 1989, 104.)
Kiinnostus kansan pukeutumista kohtaan syveni 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Romantisoitu kansankuvaus yhdistyi kasvaneeseen perinteenkeruuinnostukseen, jonka myötä taiteilijat pystyivät luomaan perustellumman käsityksen kansan muinaisuudesta. Innostukseensa taiteilijat saivat vaikutteita yös kirjallisuudesta, esimerkiksi Lönnrotin kokoamista Kalevalasta (1835) ja Kantelettaresta (1840–1841) sekä Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista (1848 & 1860). Aiheen lähestymisestä perinteen kautta löytyy esimerkkejä En resa i Finland -maisemakuvateoksesta (1872–
1874), joka sisälsi R. W. Ekmanin Kirkko-matkalla Jääsken pitäjäs-

Kuva 10. R.W. Ekman: Kirkko-matkalla Jääsken pitäjässä (1872–74)
(Kuva teoksesta En resa i Finland 1873/1984,133.) Kuva 11. A. Von
Becker & B. Lindholm: Lohipato Vuoksessa (1872–74). (Kuva teoksesta
En resa i Finland 1873/1984,81).
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sä (Kuva 10) sekä Adolf von Beckerin ja Berndt Lindholmin Lohipato Vuoksessa3 (kuva 11) -teoksista. (Lönnqvist 1989, 105–106.)
Varhaisissa kansanpukuisten naisten kuvallisissa esityksissä ei ollut
kuitenkaan kyse Suomen personifikaatiosta, vaan suomalaisuuden
juuria kartoittaneesta kansatieteellisestä lähestymistavasta.
Taiteilijoiden etnografisten dokumentointien pohjalta kehittyneen kansanpukuisen Suomi-neidon asema kansallisena symbolihahmona ei ollut yksiselitteinen. Siihen, oliko Suomi-neito puettu
antiikin aikaiseen asuun, mytologiseen karhuntaljaan tai karjalaiseen pukuun, liittyi voimakkaita poliittisia jännitteitä. Karjalaiseen
kansanpukuun sonnustautunut Suomen henkilöitymä oli ennen
kaikkea fennomaanien mieleen ja vastasi heidän pyrkimyksiään etsiä suomalaisuuden historiallisia muinaisjuuria idästä. Kansanpukuisen Suomi-neidon hahmoa perusteltiin myös 1880-luvun realismilla, joka vaati symbolihahmoilta todellisuudentuntua ja tyypillisyyttä. Tästä näkökulmasta ruotsalaismielisten suosimat antiikkiin
ja mytologiaan viitanneet mielikuvitusluomat nähtiin vanhentuneina. (Reitala 1983, 86–87, 107–109, 160–161.)
Ensimmäisinä varsinaisina kansanpukuisina Suomen personifikaatioina on pidetty S. A. Keinäsen Kansallis-Osake-Pankin osakekirjaa (kuva 12) sekä Albert Edelfeltin tekemää Finland i bilder teoksen (1896) kansikuvaa (kuva 13) (Reitala 1983, 87–92).4 Näistä Keinäsen osakekirja jäi vain harvojen nähtäväksi, mutta Edelfeltin teos nousi laajalti tunnetuksi I. K. Inhan maisemakuvajulkaisun
kansikuvana. Keinäsen ja Edelfeltin teoksessa Suomi-neito on liitetty osaksi maisemaa. Keinäsen teoksessa maaseutuun viittaavat
naisen asun lisäksi hahmon kädessä oleva sirppi sekä sen jalkoihin sijoitettu viljalyhde. Reitala (mt., 88) on liittänyt nämä attribuutit fennomaanien maatalouden keskeisyyttä korostaneeseen ideologiaan. Edelfeltin teoksessa maisema edustaa kulttuurin ulkopuolista erämaaluontoa. Toisaalta Ville Lukkarinen (1999, 10) on nähnyt
siinä myös viittauksen maaseutuun: erämaa maiseman tarjoamana
suomalaisen sivilisaation potentiaalisena laajenemis- ja leviämismahdollisuutena.5
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Kuva 12. S.A. Keinänen: Kansallis-Osake-Pankin osakekirja (1889) (yksityiskohta). (Kuva teoksesta: Suomi-neito 1983, 88.) Kuva 13. Albert Edelfelt: Finland i bilder -teoksen kansikuva (1896).

Kansanpukuisen Suomi-neidon rooli muuttui sortovuosien aikana ja se kuvattiin taiteessa sekä lehtien karikatyyripiirroksissa usein
turvattomana tyttönä. 1900-luvun alkuvuosina Suomi-neitoa esitettiin erilaisin tavoin. Neidon ulkoisten tunnusten epäyhtenäisyyteen
vaikuttivat aiheeseen edelleen voimakkaasti kiinnittyneet poliittiset
ristiriidat. (Reitala mt., 93–105, 107.) Suomen itsenäistyttyä kauan
haviteltu oma lippu ja muut valtiolliset tunnukset johtivat Suomineidon merkityksen vähenemiseen. Samoihin aikoihin kansallisen
kulttuurin piirissä alkoi esiintyä myös miespuolisia Suomen personifikaatioita, vaikka naishahmo säilytti johtavan asemansa, joskin muodon ja sisällön puolesta muuttuneena. Suomi-neidon muutos näkyi erityisesti kansanpukuiseen naiseen liitetyissä ivallisen
koomisissa piirteissä, jotka liittyvät pääosin 1920-luvulla käytyihin
kaupungin ja maaseudun välisiin kulttuuritaisteluihin. Modernisoituvat kaupungit nähtiin tässä keskustelussa uuden kehityksen ajan
edustajina, kun taas maaseutu kansanpukuisine naisineen viittasi
taantumukselliseen menneisyyteen. Reitala (mt., 124–132) on kutsunut tätä 1920-luvun lopulle ulottunutta ajanjaksoa Suomen identiteetin kriisivaiheeksi.
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Kriisin jälkeen kansanpukuinen Suomi-neito koki uudelleensyntymän. Kansallista identiteettiä ja yhtenäisyyttä pyrittiin vahvistamaan ja suomalaisuuden kuvaa kaunistamaan. Taidemaailmassa esimerkiksi Tyko Sallisen johtaman Marraskuu-ryhmän ekspressionistista suomalaisen kansan kuvausta pidettiin rumana ja samastumiskelvottomana. Agraariset ja kansalliset perinteet nähtiin
kaunistamisprosessissa tärkeinä ja kansallispuvusta tuli yhtenäisen kansallisen identiteetin tunnus (Reitala 1983, 133–134). Kansallispuvun konstruoitu luonne ja kytkeyminen kansallisen identiteetin rakennusvälineeksi ilmenevät kansatieteilijä Bo Lönnqvistin
(1978, 125) esittämästä määritelmästä:
Kansallispuku on siis jäljennetty tai rekonstruoitu puku, joka siten elvyttää entisajan kansanomaista juhlapukumuotia ja jota eräät aatteellisella pohjalla toimivat piirit käyttävät juhlapukuna korostaakseen yhteenkuuluvuutta menneisyyden, tietyn paikkakunnan tai väestöryhmän
kanssa.

Kansan- ja myöhemmin kansallispukuisen naisen kuvallinen esittäminen on käynyt läpi moninaisia vaiheita. Kehityskaari näkyy myös
suomalaisissa maisemakuvajulkaisuissa, joissa kuvateeman lähtökohdat kiinnittyvät 1500- ja 1600-lukujen eurooppalaiseen laatukuvamaalauksen traditioon. Aihe jatkoi kehittymistään romanttisetnografisen innostuksen saattelemana 1800-luvulle, jonka lopulla
se liittyi nationalismiin ja kansallisten personifikaatioiden perinteeseen. 1900-luvun maisemakuvajulkaisuissa kansanpukuisen naisen
kuvallinen esittäminen vahvistui, ja kuvateema kytkeytyi yhä selkeämmin suomalaisen yhteiskunnan sekä kansallisen identiteetin
korostamiseen. Kuvateeman myöhemmässä kehityksessä näkyvät
1920- ja 1930-lukujen agraarinationalismin vaikutus ja sen mobilisoima kansallispukuisen naishahmon esiinmarssi, 1940- ja 1950lukujen jälleenrakennuskauden elinvoimainen symbolihahmo sekä
1970- ja 1980-lukujen perinnepainotteinen aiheen esittäminen.
1900-luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä hallinneen kaupunki-maaseutu-vastakkaisasettelun sekä kansalaissodan jälkeen nousi
suomalaisessa yhteiskunnassa esiin agraarinationalistisia piirteitä,
jotka kohdistivat katseet takaisin alkuperäisenä ja aitona pidettyyn
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maaseutuun. Uusi maaseutuinnostus näkyi myös kansanpukuisen
naishahmon paluuna, mikä tapahtui nyt tiettyyn kansallispukuun
verhoutuneena. Kansallispukuaatteen ja -harrastuksen leviäminen
oli vilkasta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, ja siihen vaikuttivat
muun muassa Theodor Schvindtin ja U. T. Sireliuksen toimittamat
kansallispukukuvastot, suosittu kansantanssiharrastus sekä aiheesta kiinnostuneet nuorisojärjestöt (Lönnqvist 1978, 126–132). Kansallispukutietoisuuden leviäminen heijastui myös visuaaliseen kulttuuriin vankistaen kansallispukuisen Suomi-neidon asemaa suomalaisuuden symbolina. Kansallisessa kuvastossa länsivaikutteiset
puvut nousivat karjalaisten rinnalle ja liennyttivät asusteisiin aikaisemmin kiinnittynyttä poliittisuutta. Läntisten raitahameiden myötä alkoi myös kansallispukuisen Suomi-neidon kuvitushahmon yhtenäistyminen. (Reitala 1983, 133–134.) Aihe omittiin nopeasti talouden piiriin ja kansallispukuista Suomi-neitoa ryhdyttiin hyödyn-

Kuva 14. Kuvia Suomesta (1927). (Kuva teoksesta Kuvia Suomesta 1927,
68.). Kuva 15. Paul Hoge: Kevät (1933). (Kuva teoksesta Maakuntiemme
kauneus 1933.)
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tämään myös mainonnassa. Näkyvimmiksi kansallispukuisen naisen tunnettuutta ja symboliarvoa lisänneiksi esimerkeiksi voidaan
mainita muun muassa erilaiset matkailumainokset, Elovena -mainoksissa esiintynyt naishahmo sekä Pauligin kahviyhtiön Sääksmäen pukuun puettu Paula-tyttö, joka tuli tunnetuksi 1920-luvulta lähtien (Reitala 1983, 133–134, 147–148; Lehtonen 1991, 85–86).
Kuvat 14 ja 15 ovat esimerkkejä 1920- ja 1930-lukujen maisemakuvajulkaisujen sisältämästä aiheen esittämisestä, joskin kuvien
naisten pukeutuminen viittaa enemmän kansan- kuin kansallispukuun. Kuvissa naisfiguurien suhde maisemaan on kuitenkin vielä
varovainen, ja naiset on esitetty puutarhoissa, jotka ovat voineet sijaita myös kaupunkiympäristöissä. Juuri puutarhojen intiimi maisema purkaa kuvattujen hahmojen kansallisia merkitystasoja ja liittää
ne pikemminkin yleiseen agraaristen henkilöhahmojen kuin Suomen personifikaatioiden esittämiseen. Kuvassa 14 on kyse ahvenanmaalaisten ystävättärien kuvaamisesta, kun taas kuvan 15 pääosassa on nuoren naisen sekä kukkivan omenapuun luoma symbo-

Kuva 16. (1946). (Kuva teoksesta Suomi kuvina 1946.) Kuva 17. Suomalaisia maisemia (1947). (Kuva teoksesta Suomalaisia maisemia 1947, 77.)
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linen käsitys keväästä ja nuoruudesta. Vaikka näiden kuvien esittämät kansanpukuiset naiset ovat liitettävissä Suomi-neidon kuvallisen esittämisen perinteeseen, hakevat ne kansallisen kontekstin näkökulmasta vielä muotoaan, eivätkä ole valmiita Suomen personifikaatioita.
Sotia seuranneella jälleenrakennuskaudella ilmestyneiden Suomi kuvina (1946) ja Suomalaisia maisemia (1947) -julkaisujen kuvissa 16, 17 ja 18 kansallispukuiset naiset asettuvat sitä vastoin selkeästi kansallisen personifikaation, Suomi-neidon rooliin.
Esimerkkikuvissa naisfiguurit ovat siirtyneet puutarhoista avarien peltojen äärelle osaksi suomalaista kulttuurimaisemaa. Tämä
seuraa jälleenrakennuskauden maisemakuvastolle tyypillistä viljavien peltomaisemien kuvallista esittämistä, joka on liitettävissä propagandistiseen pyrkimykseen luoda mielikuvia kansakunnan omavaraisuudesta ja turvallisuudesta (Helenius 2005, 46). Maisemakuvauksessa peltomaisema näytti usein muodoltaan monotoniselta ja
siitä puuttuivat mielenkiintoa herättäneet vaihtelevuuden elementit (vrt. esim. Topelius 1845–52/1981, 238–239; ks. myös Carlson
2005). Tässä mielessä kansallispukuisten naishahmojen liittäminen
osaksi peltomaisemaa toimi pittoreskina kuvan elävöittäjänä. Toisaalta aiheen kiinnittyminen kansallisten personifikaatioiden perinteeseen erottaa sen pelkästä kuvan sommitelmallisesta estetisoinnista. Tosin, koska kuva 16 on julkaisun kansikuva, hymyilevän
nuoren naisen voi ajatella myös lisäävän kirjan myyntiä.
Jälleenrakennuskauteen ajoittuvien kansallispukuisten naisten
kuvallisen esittämisen taustalta löytyy myös viittauksia työhön.
Jälleenrakennuskauden maisemakuvastossa esitettiin paljon työnkuvausta, mutta pääsääntöisesti pienviljelyaatetta tukevana yhden
henkilön tai pienen ryhmän tekemänä. Laajoissa peltomaisemissa
esitettiin vain työn tulokset heinäseipäinä tai viljalyhteinä.. Syitä
tähän voidaan hakea suurtilojen töihin kytkeytyneistä ristiriitaisista konnotaatioista, jotka liittyivät työn raskauteen sekä sen oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Yhtenä keskeisenä syynä voidaan
pitää myös haluttomuutta rinnastua sosialistisen realismin esittämään suurimuotoisen työnsankaruuden kuvaustraditioon. Näin ol-
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len elinvoimaisissa peltomaisemissa esitetyt kansallispukuiset naiset Suomen personifikaationa sisällyttivät kuvauksiin symbolitasolla koko kansakunnan säilyttäen silti suomalaiseen kulttuurimaisemaan liitetyn käsityksen sen harmonisesta idyllisyydestä. Suomineidon tehtävänä on näissä kuvissa nimenomaan merkitä ja muistuttaa maan suomalaisuudesta. Toisaalta taas kuvissa esitetty naishahmo edustaa koko Suomea kasveineen ja multineen. Tästä näkökulmasta katsottuna maan viljavuus ei kuitenkaan ole Suomi-neidon suoran työn tulosta, vaan työ ja hedelmällisyys ovat personifikaatioon elimellisiä ominaisuuksia.
Yleisellä tasolla jälleenrakennuskauden kansallisen maisemakuvaston peltojen kuvauksessa yhdistettiin tehokkaasti kesäinen pastoraali-idylli, Suomea symboloinut kansallispukuinen nainen sekä
kehittynyt ja toimiva peltomaisema. Näin pystyttiin viittaamaan
kolmella eri tavalla peltomaiseman kauneuteen ja samalla luomaan
turvallisuuden tunnetta sekä kehitysoptimistisia mielikuvia kansakunnan sotien jälkeisestä tulevaisuudesta.

Kuva 18. Suomalaisia maisemia (1947). (Kuva teoksesta Suomalaisia
maisemia 1947, 79.)
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1950-luvun maisemakuvajulkaisuissa kansallispukuisen naisen
kuvallisessa esittämisessä alkoi näkyä piirteitä, jotka viittasivat hillitympään, asiallisempaan ja realistisemmin omaan aikaansa kiinnittyneeseen hahmoon. Samaan aikaan aiheen kuvauksissa ja niitä
kommentoineissa teksteissä ryhdyttiin korostamaan modernia suomalaista naiskauneutta. Menestystä kansainvälisissä kauneuskilpailuissa hyödynnettiin, ja sillä oli suuri merkitys sodan traumoista toipuvan kansakunnan itsetunnolle (Reitala 1983, 134).6 Tätä havainnollistaa kuvan 20 yhteydessä olevakuvateksti, jossa kansallisen kauneuden ylistys on saanut jo arjalaiseen rotuoppiinkin viittaavia piirteitä:
Viime vuosisadan puolivälissä tekivät suomalaiset tutkijat kohtalokkaan erehdyksen: he arvelivat, että suomalaisten alkukoti on Aasiassa
ja suomalaiset ovat muka mongoleja. Yleisessä tietoisuudessa käsitys
suomalaisten vinosilmäisyydestä ja keltaihoisuudesta alkaa kuitenkin
häipyä rotujen tutkijain ansiosta ja omalla tavallaan ovat oikeita tietoja levittäneet mm. Suomen naiset: suomalaiset ovat kolme kertaa voittaneet Miss Euroopan arvonimen, viimeisenä saavutuksena jopa Miss
Universum! Kuvassa herännäistyttö Pohjanmaalta sekä kansallispukuisia tyttöjä Satakunnasta ja Tampereelta (Suomi 1955, 30).

Reitalan (mt., 152) mukaan 1950-luvulla tapahtuneet muutokset
suomalaisessa yhteiskunnassa johdattivat kohti uudistunutta isänmaakäsitystä. Uudistusten seurauksena aikaisempien vuosikymmenten aatteellisuus sai väistyä ja sen tilalle ryhdyttiin luomaan
asiallisempaa näkemystä valtiosta. Tämä heijastui myös Suomesta
laadittuihin visuaalisiin esityksiin. Viitteitä tästä voidaan nähdä kuvista 19 ja 20. Näissä kansallispukuisen naisen myyttisyyttä on lähdetty purkamaan kiinnittämällä hahmo suomalaiseen naiskauneuteen ja edelleen ajanmukaisiin kansainvälisiin kauneuskilpailuihin.
Lisäksi taustamaisemien pienimuotoisuutta voi tulkita ajan henkeen liitettynä hillittynä asiallisuutena.
Yleisesti ottaen suomalaiskansallinen maisemakuvasto eli 1950luvulla kulta-aikaansa. Vaikka kansallispukuisen naishahmon kuvateemassa voi nähdä viitteitä maiseman merkityksen vähenemisestä kansallisessa kontekstissa, toteutui se kunnolla vasta 1960-
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Kuva 19. (1951). (Kuva teoksesta Suomi kuvina (1951).) Kuva 20. Matti
Poutvaara (1955). (Kuva teoksesta Suomi 1955, 30.).

luvun aikana. Kansakunnan kehitys suuntautui yhä voimakkaammin kansainvälisyyteen, ja kiinnostus perinteisenä pidettyjä aiheita,
kuten maisemaa ja kansallispukuja kohtaan laimeni. Tämä näkyy
erityisesti 1960-luvulla ilmestyneiden maisemakuvajulkaisujen vähyytenä suhteessa 1930-, 40- ja 50-luvuille ajoittuvien julkaisujen
määriin.
Maiseman uusi tuleminen tapahtui 1970-luvun loppupuolella.
Maisemakuvakirjoja ryhdyttiin taas julkaisemaan, ja niissä keskityttiin erityisesti luonnonmaisemiin sekä perinteisenä pidettyyn
maaseutukulttuuriin. Katalysaattoreina tässä prosessissa toimivat
luonnonsuojeluaatteen myötä herännyt ympäristötietoisuus sekä
suuren maaltapaon synnyttämä agraariyhteiskunnan nostalgisointi.
Perinteiseksi mielletyn maaseutukulttuurin ihannoinnin myötä
palasivat myös kansallispukuisen naisen kuvalliset esitykset. Kansallispukuharrastus elpyi 1970-luvun lopussa, ja sen lähtökohdat
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Kuva 21. Matti A. Pitkänen (1978). (Kuva teoksesta Suomalaisia kuvia
1978, kuva nro 174.). Kuva 22. Matti A. Pitkänen (1985). (Kuva teoksesta
Sinivalkoinen Suomi 1985, 57.)

ovat palautettavissa edeltävien vuosikymmenten maalta pakoon,
jossa maalta kaupunkeihin muuttaneet alkoivat haikailla nyt juuriensa ja taakse jätetyn kotiseutuidentiteettinsä perään. Kansallispukuharrastusta helpottivat vakiintuneet pukumallit, joiden perinteen säilyttämiseen ja kehittämiseen tähdännyt kansallispukuneuvosto perustettiin vuonna 1979. (Lehikoinen 2004, 12–13.) Maaltapaon seurauksena syntyneen nostalgisoinnin sekä lisääntyneen harrastustoiminnan ohjaamana kansallispukuisen naisen rooli kansallisessa maisemakuvastossa muuttui. Vaikka aihe kytkeytyi edelleen
kansallisen personifikaation kuvaamisen traditioon, se muuntui yhä
enemmän yleissuomalaisesta symbolista yksityisen, henkilökohtaisen identiteetin kuvaukseksi. Omalta osaltaan muutokseen vaikutti
Suomen ulkopoliittinen tilanne, jossaa ei painotettu enää yhtä voimakkaasti uhkakuvia kuin 1940- ja 1950-luvuilla.
Maisemakuvajulkaisuissa aiheen esittäminen kytkettiin 1970- ja
1980-luvuilla lähes poikkeuksetta erilaisten kulttuuritapahtumien,
kuten kansantanssi- ja -musiikkijuhlien yhteyteen. Tämä näkyy kuNykykulttuuri 115
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vissa 21 ja 22. Kansallispukuisen naisen kuvallisen esittämisen kehitys osoittaa, miten pukuun alun perin kytkeytyneet merkitykset
maaseudun työväen asuna ovat löystyneet ja miten siitä on muodostunut puoluepoliittisestikin värittynyt edustusasu. Vaikka 1970- ja
1980-lukujen kuvastojen kansallispukuinen nainen edelleen viittaa
teeman kuvaamisen historian eri vaiheisiin, se palaa suomalaisen
kuvaamistradition alkulähteille muistuttaessaan meitä 1700-luvun
lopun kaupunkilaisten harrastamista romanttisista roolileikeistä.
Lopuksi

Työ kytkeytyy voimakkaasti suomalaiseen maaseutumaisemakuvastoon. Kytköstä korostaa se, ettei kummassakaan käsittelynalaisessa kuvateemassa esitetä eksplisiittisesti työntekoa. Työ-konnotaatioiden kiinnittyminen kuvateemoihin on tapahtunut erilaisten
kuvallisen esittämisen konventioiden sekä yhteiskunnassa kulloinkin vallinneiden historiallis-poliittisten ja ideologisten tilanteiden
tai tekijöiden vaikutuksesta.
Lepäävien miesten kuvateeman juuret kiinnittyvät realismin
tradition painottamaan työn kuvaamiseen. Maisemakuvajulkaisuissa esitettyjen aiheen kuvausten voimakkaimmat merkitystasot palautuvat kuitenkin 1900-luvun alkupuolen agraarinationalismiin ja
1940- ja 1950-lukujen jälleenrakennuskauteen. Nämä yhteiskunnalliset kontekstit ovat ohjanneet lepäävien miesten kuvateeman tulkintoja työhön eikä esimerkiksi pastoraalin perinteen joutilaaseen
paimenidylliin. Kuvastossa lepäävät miehet on pyritty esittämään
muun muassa kuvatekstien avulla positiivisessa sävyssä taukonsa
ansainneina työläisinä. Toisaalta teema mahdollistaa myös negatiivisten tulkintojen tekemisen. Tällöin lepäävät miehet esittäytyvät
työtä pakoilevina tai siitä uhmakkaasti kieltäytyvinä hahmoina, jotka esimerkiksi jälleenrakennuskauden yhteiskunnallisessa kontekstissa näyttivät häpeällisiltä ja halveksuttavilta. Mitä ilmeisimmin
juuri tämä kuvateemaan sisältyvä tulkintamahdollisuuksien avoimuus on johtanut sen marginaaliseen asemaan suomalaiskansallisessa maisemakuvastossa.
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Kansallispukuisten naisten kuvateema on myös kytkettävissä
työhön, joskin epäsuoremmin kuin lepäävien miesten tapauksessa. Kuvateeman tulkinta työn kautta havainnollistaa laajemmin eri
sukupuolten sijoittamista ja niille osoitettuja tehtäviä suomalaisessa maaseutumaisemakuvastossa. Maisemakuvajulkaisuissa maaseutumaisemiin kuvattuja naisia esiintyy pääasiallisesti kansallispukuisina hahmoina tai kollektiivisten peltotöiden, kuten heinänja elonkorjuun yhteydessä. Kulttuurimaisemaan sijoittuvaa ainoastaan naisten tekemää työtä kuvastossa edustavat vain yksittäiset
esimerkit. Miesten tekemät ja kulttuurimaisemassa näkyvässä roolissa olevat pelto- sekä metsätyöt sitä vastoin esiintyvät kuvastossa
useampanakin määrällisesti ja ajallisesti jatkuvana teemana. Näin
ollen kuvasto toistaa maaseutukulttuuriin yleisesti liitettyä käsitystä miesten ja naisten töiden selkeästä jaottelusta. Kuvaston sisältö
viittaa siihen, että naisten työt sijoittuivat kotitilan piiriin sisältäen
muun muassa lasten- ja karjanhoitoa sekä ruokahuoltoa. Näiden lähinnä sisätiloihin sijoittuneiden töiden myötä nainen ei myöskään
näkynyt niin paljon maaseutumaisemassa. Miesten työt vastaavasti sijoittuivat kodin ulkopuolelle ja näyttäytyivät keskeisenä osana
suomalaista kulttuurimaisemaa.
Käytännössä tämänkaltainen työnjako ei kuitenkaan pätenyt.
Erityisesti naiset joustivat eli tekivät tarvittaessa myös miesten töitä (ks. esim. Östman 2004, 59–65). Kuvasto väittää kuitenkin toisin
ja luo kulttuurimaisemasta miehisen työn näyttämön. Kuten lepäävien miesten kuvateeman analyysi osoittaa, on maamiehen identiteetti kiinnitetty vankasti työhön. Maaseutumaisemakuvastossa
työtä tekemätön mies tuomitaan joko eläimelliseksi ja viettien viemäksi maalaiseksi tai vätykseksi, jota syyllistetään niin kansakunnan kuin miessukupuolenkin pettämisestä. Tästä näkökulmasta katsottuna maaseutumaisemassa näkyvän naisten tekemän työn esittäminen olisi muodostunut uhkaksi kuvastossa vallitsevassa asemassa olleelle ja työn kautta määritetylle maskuliinisuudelle. Tämä on
johtanut maaseutumaisemassa näkyvän ja ainoastaan naisten tekemän työn kuvaamisen vähäisyyteen. Työn sijasta naisen liittäminen
maisemaan on tapahtunut suomalaisessa maaseutumaisemakuvas-
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tossa kansallispukuisen naishahmon avulla. Kuvastossa kansallispukuista naista ei ole kuitenkaan kiinnitetty työn avulla luonnolliseksi osaksi kulttuurimaisemaa, vaan se on liitetty siihen koko Suomea edustavana symbolihahmona, jonka merkitystasot ovat tosin
vaihdelleet aikojen saatossa.
Maisemakuvauksien aiheiden valikointi ja rajaus osoittavat maiseman olevan kulttuurinen konstruktio. Tämä havainnollistui myös
teemojen muutoksina, joihin ovat vaikuttaneet eri aikojen kuvallisen esittämisen konventiot sekä yhteiskunnalliset tekijät. Suomalaiskansallisessa maisemakuvastossa toistuvat kuvateemat ruokkivat uutta samankaltaista kuvastoa ja vaikuttavat kollektiivisiin käsityksiimme maastamme. Maaseutumaisemaa esittävä kuvasto luo
taas mielikuvia ja muokkaa käsityksiämme suomalaisesta maaseudusta sekä sen kulttuurista.
VIITTEET
Ranskalaisesta naturalismista ks. esim. Arjen sankarit. Naturalismi
kuvataiteessa, valokuvassa ja elokuvassa 1875–1918, 2010).
1

Lapatossu on suomalaisen kulttuurin piirissä vaikuttanut hahmo, joka
tuli tunnetuksi niin kansantarinoista, kirjallisuudesta kuin myöhemmin
Aku Korhosen tähdittämistä elokuvista. Elokuvat valmistuivat 1930ja 40-lukujen taitteessa mutta hahmon juuret juontuvat aina 1870- ja
1880-luvuille (http://yle.fi/ikimuistoinen/lapatossu_historia.html). Pekka Puupää -hahmo tuli ensin tunnetuksi Ola Fogelbergin 1920-luvuilla
aloitetun sarjakuvan kautta. Hahmon suosio kasvoi 1950-luvulta lähtien 13 elokuvasta muodostuneen sarjan myötä. Uuno Turhapuro -hahmo perustuu 1970-luvulta lähtien valmistuneisiin elokuviin, jotka saavuttivat merkittävän kansansuosion etenkin 1980-luvulla. (von Bagh
2005, 214–215, 337–338.)
2

Teoksen henkilöhahmoista on vastannut Adolf von Becker ja taustan
maisemasta Berndt Lindholm (Topelius 1873/1984, 136).
3
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Kansallispukuisia naisia oli aiemmin esiintynyt R.W. Ekmanin Suomi-äiti piirroksessa lastenlehti Eoksessa vuonna 1858 sekä aikaisemmassa Keinäsen Suomen Kuvalehden otsikkokuvassa 1872, mutta
näissä naishahmojen rooli kansallisena henkilöitymänä ei ollut vielä
yhtä yksiselitteinen (Reitala 1983, 41, 55–57, 88).
4

Lukkarinen tarkoittaa erämaaluontoon leviävällä sivilisaatiolla 1800luvulla kasvanutta puunjalostusteollisuutta (Lukkarinen 1999, 10).
Tässä yhteydessä metsätalous on määriteltävissä osaksi maataloutta.
5

Suomalaiseksi Miss Euroopaksi oli vuoteen 1955 mennessä valittu
Ester Toivonen (1934), Britta Wikström (1937), Sirkka Salonen (1938)
ja Inga-Britt Söderberg (1955) sekä Miss Universumiksi Armi Kuusela (1952).
6
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SUKUPUOLI JA KANSALLINEN MAISEMA
UMURISSA
Kaisa Hiltunen

Yksinkertaisesti Pojaksi nimetty nuorehko mies saapuu töihin rajavartiostoon Suomen Lappiin. Hän rakastuu matkan varrella näkemäänsä naiseen ensi silmäyksellä. Myöhemmin he tutustuvat ja
Poika alkaa kutsua naista Umuriksi. He rakastuvat, mutta suhteella ei ole tulevaisuutta, sillä Umur varjelee ikävää salaisuutta. Hän
sairastaa syöpää ja kuolee siihen elokuvan lopussa, mitä Poika ei
saa koskaan tietää. Pojan silmissä Umur on kiehtova, joskin oikukas rakastettu. Poika huomaa, että kaikki ei ole kohdallaan, mutta
ottaa naisen haasteena ajatellen, että kaikki kääntyy vielä parhain
päin. Umur ei halua loukata Poikaa, mutta ei myöskään kykene kertomaan sairaudestaan.
Petter Sairasen romaaniin Sähköllä valaistu talo (1989) löyhästi pohjautuva Kai Lehtisen ohjaama Umur (2002) on intohimoinen
rakkaustarina, johon toisen osapuolen kuolemanpelko luo traagisen
dramaattisen jännitteen. Tarina on upotettu idyllisesti kuvattuihin
Lapin maisemiin, joiden voi tulkita symboloivan kuvatun rakkauden puhtautta, luonnollisuutta ja väkevyyttä. Tällä tavoin kriitikot
ovat sitä tulkinneet (ks. esim. http://www.film-o-holic.com/dvd-arvostelut/umur/). Tässä artikkelissa pyrin kriittisesti avaamaan tarinan ja sitä kehystävän maiseman välisiä suhteita. Tulkintani mukaan myyttinen Lapin maisema tarjoaa puitteet kaipuulle, naista
koskeville fantasioille ja rakastavaisten onnen hetkille, mutta samalla se vahvistaa stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolista ja suomalaisesta luonnosta.1
Umur kerrotaan naista kaipaavan miehen näkökulmasta. Vaikka Pojassa on romanttinen puoli, hän edustaa myös perinteistä suomalaista miestä, hiljaista eränkävijää, jolle tunteiden ilmaiseminen
on vaikeaa. Pojan ajatukset ja tunteet tuodaan esiin hänen runoilevan kertojaäänensä kautta. Pojan kaipuusta rakentuu kömpelöä rak-

kausrunoa muistuttava kerrontatapa. Maisemalla on miehen tunteiden näkyväksi tekemisessä tärkeä, metaforinen rooli. Umurin kerronnassa voimakkaat visuaaliset, tunteista kertovat kuvat ovat ensisijaisia, ajallinen ja tilallinen jatkuvuus jäävät niille alisteisiksi.
Kerronta tuntuu hetkittäin rakentuvan Pojan tajunnanvirran varaan.
Vaikka näkökulma on ikävöivän miehen, tarina vahvistaa sukupuoliasetelmaa, jossa mies on hallitseva osapuoli. Tämä tulee esiin erityisesti tavassa, jolla naista ja miestä kuvataan suhteessa luontoon.
Miehen luontosuhde on aktiivinen, luontoa haltuun ottava. Naisen
kuvaukseen taas liittyy mystiikkaa, joka pikemminkin liittää hänet
osaksi luontoa.
Elokuva sai ilmestyessään pääasiassa myönteisen vastaanoton.
Sitä kuvailtiin kauniiksi ja taidokkaaksi rakkaustarinaksi, ”jonka
sydän lyö aivan omaa tahtia – samaa tahtia luonnon kanssa” (Anne
Tolonen siteerattuna dvd:n kannessa). Toisaalla Umuria luonnehdittiin seuraavasti: ”karhea ja kaunis, umpihullu ja sitä kautta mitä
luonnollisin rakkauden kuvaus – rakkaudesta ihmisiin, eläimiin
ja luontoon. Umurin tunteen ja sydämen aito palo todellakin koskettaa suomalaista sieluani, jota kaupunkilaisuus ei ole vielä kokonaan turmellut.” (http://www.film-o-holic.com/dvd-arvostelut/
umur/). Vaikka maiseman merkittävä rooli huomattiin, arvosteluissa ei juuri kiinnitetty huomiota tapaan, jolla Umurissa luonnollistetaan kulttuurin tuottamia rakenteita erityisesti maisemakuvauksen kautta. Tämä saa kysymään, kokevatko suomalaiset kansallisen
luontomaiseman niin pyhäksi, että siihen liittyviä ideologisia merkityksiä ei huomata. Joka tapauksessa reaktiot kertovat luontokuvien retorisesta voimasta.
Kriitikot eivät myöskään tarttuneet Umurin miehiseen näkökulmaan. Tähän kiinnittää huomiota Lauri Myllymäki (2009) esseessään Suomalainen luontofantasia: ”Toisin kuin arvosteluissa todetaan, kyseessä ei ole ’lämmin’ luonnonläheinen miehen ja naisen
rakkaustarina, vaan läpikotaisin maskuliininen fantasia, jossa luonto on estetisoitu fantasian taustaksi.” Luontoon, mieheen ja naiseen
suhtaudutaan kyseenalaistamattomina itsestäänselvyyksinä. Romantisointiin taipuvaisen erämiehen näkökulma, jollaiseksi voi-
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daan lukea sekä elokuvan päähenkilön että elokuvaohjaajan näkökulma, kyllästää elokuvan visuaalisen ilmeen ja vaikuttaa sen naiskuvaan. Mies on myös se, jonka näkökulmasta ja jonka kanssa maisemaa pääasiassa katsotaan. Pohdin miten tämä vaikuttaa maiseman esittämisen tapaan.
Analysoin tapoja, joilla Umurissa uusinnetaan sukupuolen ja
maiseman kuvaukseen erityisesti suomalaisessa kontekstissa liitettyjä stereotyyppejä. Vertailukohteena käytän muutamia muita suomalaisia Lappiin sijoittuvia elokuvia. Viittaan elokuvatutkimuksessa ja sukupuolentutkimuksessa esitettyihin näkemyksiin miehen ja
naisen kuvaamisen tavoista. Osoitan miten elokuvassa vahvistetaan
miehen valta-asemaa.
Johtoajatukseni maisemakuvauksen analysoimiseen on peräisin taidehistorioitsija W.J.T. Mitchelliltä (2002, 1–2), joka kehottaa
pohtimaan maiseman roolia kulttuurisena käytäntönä syvemmin
kuin vain siltä osin mitä maisema merkitsee tai symboloi. Hänen
mukaansa on kiinnitettävä huomiota siihen, että maisema on kulttuurisen vallan väline, vaikka se usein häivyttää oman luettavuutensa ja siten luonnollistaa itsensä. Luonto ja maisema ovat aina kulttuurisesti määrittyneitä. ”Kun ihminen vain kohdistaa huomionsa
luontoon, siitä tulee ’keinotekoinen’ – väline, jolla ilmaistaan merkitystä ja arvoja.” Näin toteavat taidehistorioitsijat Ville Lukkarinen ja Annika Waenerberg (2004, 15) suomalaisen maalaustaiteen
kansallismaisemia käsittelevän tutkimuksensa johdannossa.
Umur on elokuvana ja fiktiokokemuksena moniselitteisten ristiriitaisuuksien ja kerronnallisten murtumien tai säröjen pirstoma.
Traagiset ja koomiset sävyt vaihtelevat yllättävästi, ikään kuin elokuva etsisi paikkaansa draaman ja komedian välimaastossa. Osittain tämä vaikuttaa olevan miehisen näkökulman seurausta. Yksi
keino tulkita elokuvaa, erityisesti sen ristiriitaisuuksia, on psykoanalyyttinen melankoliatulkinta, johon lyhyesti viittaan tässä artikkelissa.2 Elokuvan koomiset, osittain suomalaisen elokuvan jätkäkulttuurista periytyvät elementit liittyvät miehiin. Naisen kuvauksessa on yleismaailmallisempia piirteitä, sillä hänet rinnastetaan
luontoon ja lisäksi naisen kuvauksessa on klassisesta melodraamas-
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ta tuttua traagisuutta. Komediallisuutta voidaan tulkita keinona estää kertomusta luisumasta liian tunteikkaaksi ja pyrkimyksenä vahvistaa siten miehen valta-asemaa. Varsinkaan naishahmoon sisältyviä ristiriitaisuuksia ei välttämättä edes tulkita ristiriitaisuuksiksi, koska ne ovat niin tyypillisiä naisen elokuvallisissa representaatioissa.
Erämiehen melankolinen sielunmaisema

Pojan toiveena on löytää Lapista paikka, jossa hänen sielullaan olisi
hyvä olla. Elokuvan alussa, samaan aikaan kun lintuperspektiivistä kuvattu Poikaa kuljettava linja-auto liikkuu tunturimaisemassa,
miespuolinen kertojaääni toteaa saameksi, että sielumme halajaa
asettua tietylle seudulle ja että Pojalle tämä on se seutu. Ääni lisää:
”ja ihminen löytää, niinko muuttolintu löytää perille, eikä sitä voi
selittää. Mutta hän ei vielä tiiä, ettei helvetti eikä paratiisi ole mikkään paikka eikä seutu, vaan sissäinen tila. Se on sinussa jos vain
ossaat kattoa.” Enteelliseltä kuulostava kommentti ohjaa elokuvan
tulkintaa vihjaten, että mielenrauha ei löydy jostain ulkomaailman
paikasta, vaan se on kokemusten myötä saavutettu mielentila. Silmänkantamattomiin avautuva tunturimaisema synnyttää melankolisen tunnelman, sillä se kiinnittää huomion ihmisen pienuuteen ja
saa haaveilemaan kaukaisista paikoista. Toisaalta maisemaan liittyy myös lupaus jostain tuntemattomasta ja salaperäisestä.3 Tässä
maisemassa Pojan matka kohti tuntematonta saa sekä konkreettisen
että symbolisen ilmaisunsa. Runollinen ja paljon avoimeksi jättävä
alkukohtaus voidaan nähdä kehotuksena tulkita elokuvaa miehisenä identiteetti- tai kasvutarinana. Mies etsii merkitystä elämälleen
(vrt. Koivunen 2006, 141).
Kun linja-auto pysähtyy, Poika näkee Umurin ensimmäisen kerran auton ikkunasta. Nainen seisoo tien varteen pystytetyn matkamuistokojun ääressä ja kääntyy dramaattisesti Poikaan päin ikään
kuin aistien tämän katseen selässään. Naisen läpitunkeva katse
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naulitsee Pojan paikalleen. Poika hämmentyy, kuten vielä monesti
myöhemminkin. Siitä huolimatta, että Umur mystifioidaan heti ensimmäisessä kohtauksessa, hän ei ole yksinomaan katseen kohde,
vaan hän suuntaa haastavan katseensa takaisin mieheen.
Katseiden vaihto toistuu Pojan nähdessä Umurin uudelleen hieman myöhemmin. Nämä maagiset hetket synnyttävät dramaattisia
katkoksia kerrontaan. Koko maailma tuntuu pysähtyvän Pojan ja
Umurin katseiden kohdatessa. Kolmannella kerralla Poika aavistaa Umurin seisovan hänen takanaan jo ennen kuin kääntyy katsomaan. Seuraavaksi heidät nähdään jo kiipeämässä yhdessä tunturiin ja yhtä pian Umur on lähtenyt ja Poika jäänyt kaipaamaan.
Kerronta etenee sykäyksittäin tuokiokuvina, kuin Pojan muisteluna
tai rakkausrunona. Myllymäki (2009) luonnehtii kerrontaa osuvasti balladinomaiseksi.

Kuva 1. Umur ja Poika tekevät tuttavuutta tunturin huipulla. (Kuva elokuvasta Umur. Tuotantoyhtiö MRP Matila Röhr Productions.)
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Maisemakuvat toimivat Pojan tunteiden jatkeena. Kun Poika
kävelee maantien laitaa taustanaan jylhä tunturimaisema, hänen
kertojaäänensä sanoo:
Menin etsimään Umuria, mutta hän oli jo lähtenyt. Nyt on vain puut ja
joet, taivaan kaari ja kaipaus. Kaipaat jotain, menet tunturiin. Ajattelet,
että se on miehen paikka ja istut siellä ja kaipaat. Toivot, että olisi joku,
jonka luokse palata, jossa ajatukset voisivat levätä.

Poika ajattelee, että miehen kuuluu kaivata naista yksin tunturissa ja että naisen kuuluu odottaa miestä toisaalla. Hän toivoo löytäneensä Umurista sen, joka odottaisi ja tarjoaisi levähdyspaikan.
Muistellessaan Umuria erämaan yksinäisyydessä Poika rakentaa omaa ihannoitua kertomustaan heidän suhteestaan. Melankolikon tapaan hän rakentaa kertomusta kaipuustaan muistojen ja kuvitelmien kautta (Brady ja Haapala 2003). Poika estetisoi melankoliansa pukemalla ajatuksensa sanoiksi ja muuttamalla ne kuviksi. Hän maalaa sentimentaalisen kuvan, jossa yksinäinen mies istuu
tunturin huipulla tähtitaivaan alla ja antaa sen Umurille joululahjaksi. Melankolinen mieliala ruokkii Pojan luovuutta. Kaipuun ja
surun vastapainona melankolia voi olla myös mieltä ylentävä, luova ja jännittävä mielentila (mt., Flatley 2008, 36).
Katsojalle suhteen todellisuuden ja Pojan haaveiden välinen
ristiriita käy ilmi nopeasti, mutta Poika kieltäytyy ottamasta sitä
todesta. Kun Umur tulee kylään, he istuvat vaivaantuneina Pojan
asuntolahuoneessa. Jälleen kerronta ilmentää heidän välisiään jännitteitä dramaattisin katseiden vaihdoin. Jälkeenpäin, erämaan yksinäisyydessä Poika kertoo:
Umur kävi luonani. Kävi ja vei sydämeni ja villapaitani. Kohta on joulu. Lähetin hänelle kukan ja kerroin että rakastan häntä ja toissapäivänä sain kirjeen. Umur haluaa viettää joulun kotona. Hänen siskonsa tulee Ruotsista ja mitä kaikkea. Perhejuhla.

Myöhemmin kamiinan loimussa Poika puhelee tyytyväisin äänenpainoin Umurille: ”Umur, olen luottavainen. Hyvää uutta vuotta.”
Umurin kuva leikkautuu seesteisiin Lapin kaamoksen kuviin kuin
Pojan mielestä nousevana haavekuvana. Osa kuvista taas kertoo
Pojan aktiivisuudesta. Poika hiihtää, putoaa jäihin, kiskoo itsensä
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ylös, lämmittelee saunassa, herää kiepistä, ajaa moottorikelkalla,
kahvittelee metsässä muiden rajavartijoiden kanssa. Maiseman metaforista, tunteita vahvistavaa ulottuvuutta korostaa kuvien asetelmallisuus ja yksityiskohdat pois pyyhkivä etäisyys tai hämäryys.
Jo varhaisessa vaiheessa selviää, että Poika haaveilee mahdottomasta. Seuraava tapaaminen päättyy katkeriin tunnelmiin. Umur
ei ilahdu löytäessään Pojan ovensa takaa. Baari-ilta päättyy Umurin raivokohtaukseen tämän alkaessa sättiä Poikaa tämän lähettämistä kirjeistä ja rakkaudentunnustuksista. Hiljaa ja ilmeettömänä
Poika ottaa ryöpyn vastaan ja vasta myöhemmin tunturin lumisessa yksinäisyydessä hiihdellessään kertoo tunteistaan vertauskuvallisesti: ”Lähetin Umurille kaktuksen, en ruusua. Ruusut kuihtuvat,
mutta kaktus elää. Se kestää kuivuutta kauan ja kukkii jonain päivänä. Sataa uutta lunta. Lumeen tulee uusia jälkiä ja seuraavassa hetkessä tuulenpuuska peittää ne.” Luontohavainnot jäsentyvät osaksi Pojan romanttista sisäistä puhetta. Poika vaikuttaa uskovan, että
heidän suhteensa korjaantuu samoin kuin luonto uusiutuu itsestään,
ajan kanssa. Kuitenkin uusia konflikteja ilmaantuu.
Pojan kertojaääni saa Umurin vaikuttamaan läheisemmältä kuin
mitä kuvat antavat ymmärtää. Tätä vahvistaa elliptinen kerronta,
joka rinnastaa Pojan yksinäiset mietteet talvisen hämärän keskellä Umurin ahdistukseen toisaalla. Umur kirjoittaa kirjeessään, että
ei kannata aloittaa sellaista millä ei ole tulevaisuutta ja että hän ei
tiedä itsekään mikä hänessä on vikana. Kuolema on jo koskettanut Umuria. Umur kertoo isälleen nähneensä unta, jossa oli kuollut. Siinä missä Poika kykenee muuntamaan kaipuunsa teksteiksi ja
kuviksi, Umurin mielentila on eri tavalla melankolinen. Se on raskas ja depressiivinen (ks. Kukkonen 2007, 35–36). Muistikuvat pihakeinusta ja lapsen laulama pätkä laulusta ”Kuin silloin ennen…”
kertovat kaipuusta aikaan, jolloin kaikki oli hyvin.
Umur kysyy Pojalta mitä tämä ajattelee kuolemasta. Sen sijaan
että puhuisi itsestään, Poika alkaa pohtia asiaa yleisellä tasolla. Pojan mielestä kuolema on ”jottain väsymistä” tai ”jottain luopumista”. Hän puhuu kuolemasta löytämänsä poron raadon kautta miettien kuinka raato oli vain hetkeä ennen kokonainen, täynnä elämää
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oleva poro. Poika vastaa kuin ihminen, joka ei ole vielä ajatellut
omaa kuolevaisuuttaan ja joka kuvittelee, että kuolema on ihmisen
omaa heikkoutta.
Kertojaääni katkeaa kesäksi, jonka Poika ja Umur viettävät yhdessä joen varrella, vehreän metsikön siimeksessä sijaitsevassa mökissä. Onnen aika päättyy loppukesällä, kun Umur ilmoittaa yllättäen lähtevänsä kaupunkiin opiskelemaan. Hän sanoo haluavansa mennä yksin, sillä todellisuudessa hän on menossa sairaalaan.
Poika on pettynyt ja ikävissään, mutta pian Umurin lähdön jälkeen
hän jo kertoo, kuinka selkeää ja väistämätöntä ajan kulku on hänen
suorittaessaan päivittäisiä rutiinejaan. Luonnollinen elämisen rytmi rauhoittaa mielen. Poika ei murehdi liikoja, vaan antaa asioiden
mennä omalla painollaan:
Tuntuu ajan kuluminen jotenkin selvältä ja kirkkaalta. Kävelee joelle ja
hakee vettä. Menee kuuriin ja tuo puita. Laittaa puita pesään. Huomaa
kuinka kiuas ja vesi kuumenevat. Näkee pimeyden väistyvän ja kaikki
tapahtuu levollisesti ja itsevarmasti, vääjäämättömästi. Eikä sitä tarvitse epäillä. Samassa tahdissa ja rytmissä tämä kaikki ja tuntuu kuin olisi
itsekin siinä samassa liikkeessä. Ajattelee, että aika ja ajankulku rakentuu tällaisista aineksista, ettei tässä ole yhtään säröä. Alkaa mieli luottaa, että sinä nouset kauneimmalla tavalla vedestä. Ajattelee, että päivän valkeneminen, saunan lämpeneminen ovat yksi ja sama ajankulku,
kuin kylmää, kirkasta ja särötöntä joen vettä. Ja ihmisen mielen liike.
Kuin nousisi vedestä ja kävelisi luoksesi.

Arkisten toimien keskelle leikkautuu jälleen kliseenomainen haavekuva kauniina vedestä nousevasta naisesta. Poika lisää vielä: ”Vuoden kierron olit minussa niin että oksat pois.” Rajavartijan työssään
Poika on tottunut elämään luonnon ehdoilla ja hyväksymään, että
luonnossa asiat tapahtuvat omassa peruuttamattomassa rytmissään.
Hänen onnensa syntyy elämisestä sopusoinnussa luonnon kanssa.
Hänelle myös Umur on kuin yksi luonnon elementti, joka ilmaantuu maisemaan, tulee ja menee miten haluaa, mutta jonka Poika toivoo palaavan lopulta hänen luokseen.
Elokuvan lopussa Poika palaa pohjoiseen, johon lähti tarinan
alussa etsimään sisäistä kotiaan. Samaan aikaan kun Poika muistelee Umurin kanssa viettämäänsä aikaa, Umurin perhe on keräänNykykulttuuri 115
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Kuva 2. Pojan ja Umurin kesäistä onnea varjostaa Umurin salaisuus. (Kuva
elokuvasta Umur. Tuotantoyhtiö MRP Matila Röhr Productions.)

tynyt hänen sairaalavuoteensa äärelle jättämään hänelle jäähyväisiä. Umur kuolee, valkoinen pöllö nousee lentoon ja Poika havahtuu saunamökissä tunturin huipulla. Hän juoksee alastomana ulos
ja nousee kivipaaden päälle. Alusta tuttu kertojaääni sanoo: ”Puut,
aamuöinen maa. Savu liikkuu, tuli lepattaa. Kasvot hehkuvat leimussa ja nyt, maailma on pysähtynyt.” Kamera kiertää jalat harallaan, kädet ojennettuina ja selkä kaarella huutavaa Poikaa. Dramaattinen musiikki on korvannut elokuvan sisäiset äänet, emmekä
kuule Pojan huutoa. Hetken ajan nähdään takautuma, jossa Poika ja
Umur istuvat yhdessä saman paaden päällä.
Pojan maskuliininen asento on vahva ja alkuvoimainen ele ja
se voidaan tulkita ilmauksena siitä, että hän on jälleen voimiensa
tunnossa. Sama ele on nähty aiemminkin, mutta silloin Poika uhkui elinvoimaansa Umurin edessä. Nyt hänet kuvataan Lapin valloitukseen jälleen valmiina erämiehenä. Pojan eleeseen sisältyvä
ajatus elämän voittamisesta esitetään kerronnassa suorana reaktio67
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na Umurin kuolemaan. Ikään kuin Poika olisi saanut uutta voimaa
Umurin kuolemasta. Mikäli Umuria tulkitaan miehisen melankolian kertomuksena psykoanalyyttisessä viitekehyksessä, niin tilanne
merkitsee nimenomaan voimaantumista. Freudin ja Kristevan melankoliateorioiden pohjalta Martin Scorsesen elokuvia tulkitsevan
Mark Nichollsin (2004, 34) mukaan miehen melankolia saa aina
alkunsa naisesta ja naisessa olevasta puutteesta. Mies on kuitenkin
silti mahdollista esittää ”voittajana”, sillä kuten Nicholls (2004, 26)
kuvaa: ”miespuolinen melankolikko kykenee omaksumaan historiallisesti naiselle kuuluvan emotionaalisen asenteen ja silti säilyttämään etuoikeutetun valta- ja auktoriteettiasemansa”. Pojalle tämä
rakkauden kaipuu ja täyttymättömyyden tila on houkutteleva ja hedelmällinen, koska se ruokkii hänen kaipuutaan, jota hän ilmeisesti
myös rakastaa. Jotta miehen kaipuu voisi jatkua, täytyy naisen olla
tavoittamaton.
Miehen ja luonnon välinen suhde esitetään ainoana kestävänä (rakkaus)suhteena. Ympäröivä maisema on mahdollista tulkita
myös naiseksi, joka herättää Pojassa halun seksuaalisuutensa vahvistamiseen (vrt. Rose 1993, 105). Myös kameran kiertävä liike
tuntuu ilmaisevan, että ympyrä on sulkeutunut ja että Poika on siellä missä hänen paikkansa on.
Pojan haluttomuus selvittää Umurin salaisuutta voidaankin tämän valossa tulkita siten, että hän yrittää suojella itseään naisen aiheuttamalta pettymykseltä. Hän menee mieluummin tunturiin ikävöimään ja haaveilemaan kuin kysyy syytä Umurin torjuvaan asenteeseen. Elokuvan viimeisinä sanoina kuultava Pojan ”elättelen
pientä liekkiä sielussani” kertoo, että hän jää kaipaamaan. Umurin
kuoleman kautta rakkaudessa aina vaaniva menetys (Wells 2006,
12) konkretisoituu, mutta ei Pojalle, ei ainakaan vielä. Umur säilyy Pojalle yhtä arvoituksellisena kuin ensikohtaamisessa. Fantasia
on täydellisen saavuttamaton, kuten Myllymäki (2009) huomauttaa
ja sitä on vaikea tuhota. Kuolemansa kautta Umur sidotaan osaksi
luonnon kiertokulkua. Viimeisissä kuvissa Umur ja Pojan aiemmin
kuollut Taika-koira kahlaavat valtavien hankien keskellä. Kuvista
henkii harmonia ja Umur hymyilee kauniisti, kauniimmin kuin kos-
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kaan eläissään. Tämä levollinen loppukuva voidaan tulkita pyrkimyksenä esittää nainen kaikesta huolimatta kesytettynä.
Umurissa voi nähdä jäänteitä kulkuriromansseista, jotka kirjallisuudentutkija Markku Soikkelin (1999, 158) mukaan ovat olleet
patriarkaatille tärkeää lohtukirjallisuutta nopeasti kaupungistuneessa Suomessa. Kulkuriromansseissa naisen välineellisyys näkyy
Soikkelin mukaan parhaiten, koska ”ne tukevat mielikuvaa miehestä vaeltajana, joka ei voi kotiutua mihinkään mutta saa romanssissa todistuksen miehisyydestään.” Samaa toteaa Veli-Pekka Lehtola
(1998, 228) Lappiin sijoittuvista eräkirjoista. Erämiehet ovat ”lähtijöitä ja etsijöitä”, kun taas nainen on ”ranta, johon palata”. Lasse
Majuri (1999, 271) päätyy samantyyppiseen näkemykseen analyysissään Olli Saarelan elokuvasta Rukajärven tie (1999). Siinä miehet ovat tien päällä ja naiset pysyvät taloissaan. Jos naiset erehtyvät
tielle, heidät surmataan tai raiskataan: ”Inhimilliset perusorientaatiot – pesiä ja olla matkalla, (Stenros 1993, 31) – ovat jyrkän sukupuolitetut. Reissaus on miesten juttu.”
Pojan haaveena on, että hän voisi matkoiltaan palata naisen,
Umurin, luo. Se, ettei näin käy, johtuu Umurin sairaudesta, ei niinkään siitä, ettei myös Umur haluaisi näin olevan. Täysin taantumuksellisena ei Umurin naiskuvaa kuitenkaan voi pitää, sillä myös
Umur tekee päätöksiä, ottaa ja lähtee, eikä aina toivota Poikaa tervetulleeksi. Se, että nainen tuomitaan kuolemaan, voidaan kuitenkin nähdä klassisesta melodraamasta juontuvana konventiona, jota
feministiset elokuvatutkijat ovat tulkinneet naisen paikalleen palauttamisena.4 Mikäli nainen ei voi tehdä miestä onnelliseksi, hänen täytyy kuolla.
Koomisia murtumia

Elokuvatutkija Steve Neale totesi vuonna 1993, että valtavirtaelokuva pitäytyy miehen normissa. Siinä testataan miestä, mutta miehen kuva kyseenalaistetaan harvoin. Mies on tuttu ja läpinäkyvä.
Nainen sen sijaan on tutkimuksen kohde, sillä päinvastoin kuin
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mies, naiset aiheuttavat ongelmia ja levottomuutta ja siksi heitä
täytyy tutkia. Miehen elokuvallisia representaatioita on sittemmin
tutkittu runsaasti, mutta enimmäkseen amerikkalaisten elokuvien
kautta. Nealen (1993, 19) mainitsema asetelma toistuu kuitenkin
yhä elokuvissa. Suomalaisen elokuvan osalta mieskuvan tutkimus
on jäänyt vähäiseksi, sillä teemaa käsitellään vain muutamissa artikkeleissa.
Umurissakin nainen jää miehelle mysteeriksi. Katsojalle paljastetaan enemmän, mutta samalla kerronta luo salaperäisyyden vaikutelmaa. Poika kohtaa perinteisiä miehuuden haasteita työssään,
mutta Umurin tehtävä on testata Poikaa emotionaalisesti. Poika oppii ainakin sen, että naiset eivät ole suoraviivaisia. Miehen tuttuutta ja naisen salaperäisyyttä korostavat myös nimivalinnat Poika ja
Umur. Se, että selvästi aikuinen miespäähenkilö on nimetty Pojaksi (joskin häntä kutsutaan siten vain yhden kerran), pitää sisällään
tietynlaisen näkökulman miehuuteen. Miehet ovat ikuisesti poikia, vapaita veijareita. ”Poikana” hänestä tulee ikään kuin kaikkien poikien tai miesten edustaja ja tätä kautta elokuvaa voidaan tulkita yleispätevänä miehisen fantasian kuvauksena. Vierasperäinen
Umur taas on alun perin vanha saamenkielinen miehen nimi. Poika
nimeää naisen Umuriksi ja nimen eksoottisuus ilmentää Pojan naisen edessä kokemaa ihmetystä, ihailua ja arkuuttakin. Nimien synnyttämät assosiaatiot ilmenevät myös visuaalisella tasolla. Poika on
nuorekas seikkailijatyyppi anorakkeineen ja reppuineen. Boheemi
Umur taas rinnastetaan valkoiseen lapinpöllöön, mikä paitsi tekee
hänestä eksoottisen myös herättää assosiaatioita Erik Blombergin
Valkoiseen peuraan (1952). Se, että mies ja nainen jäävät tarinan
tasolla nimettömiksi ja vaille menneisyyttä, antaa elokuvalle yleismaailmallista sävyä tarinana miehen ja naisen kohtaamisesta.
Poikaa koetellaan, kuten Neale sanoo miehiä koeteltavan valtavirtaelokuvassa. Ei ole yksinomaan Pojan vika, että hän ei tunne todellista Umuria, mutta hän ei myöskään vaivaudu ottamaan
selvää. Vielä rukkasia edeltävänä iltana Pojan kertojaääni sanoo:
”Maailman rakkain sielu samalla patjalla (…) Minua ei tästä saa
edes maanjäristys. Vedän syvään henkeä ja lepään – kotona.” Poi-

Nykykulttuuri 115

70

ka kuvittelee yhä saavansa Umurista vaimon. Rukkasten jälkeenkään Poika ei tahdo uskoa asiaa todeksi, vaan sanoo ”Mie ootan viis
vuotta ja meen jonkun toisen kanssa [naimisiin], vaikka sinun kanssa kuitenki” ja virnistää perään. Koiralleen hän sanoo: ”Tällä kertaa tuli rukkaset.” Onnellisten muistojen sijoilla Poika kertoo kaihoisasti rakastavansa Umuria enemmän kuin koskaan. Vielä myöhemminkin hän kehuskelee: ”sitte miulla on sellanen tytönhupakko. Se on miun. Umur.” Poika pitää itsepintaisesti kiinni fantasiastaan, jossa nainen odottaa kesyttämistään. Hän tyytyy kulkemaan
naisen perässä ja elättelemään toivoa jatkosta, sillä toistaiseksi hänellä on loputtomasti aikaa.
Mies ei saa perinteisissä elokuvagenreissä olla naisesta liian riippuvainen, vaan hänen on osoitettava pärjäävänsä yksinään.
Miehen epävarmuus ja pelot kätketään ja miehen valta-asemaa ylläpidetään Umurissa perinteisin, miehen kuvaukseen liitetyin konventioin. Yksi keino ilmaista pärjäämistä on asioiden kuittaaminen
huumorilla. Toinen huumoriin liittyvä keino on suomalaiskansallisen jätkäkulttuurin perinteen vaaliminen. Komiikka on keino esittää mies tuttuna ja turvallisena. Vaikka Umurissa on pohjimmiltaan
kyse tunteista, niin samalla elokuva yrittää olla luisumatta liiaksi
tunteiden ja romanttisen draaman, tai melodraaman (ks. Williams
2009, 340), alueelle. Tästä syntyy kerrontaan jännitteitä. Tunteiden vastustaminen voidaan tulkita tarpeena esittää mies voittajana.
Loukattunakin hänen täytyy löytää tilanteesta huumoria ja osoittaa
näin olevansa sen yläpuolella.5
Suomalainen konteksti, eritoten jäyhä suomalainen mentaliteetti, antaa oman värinsä mieskuvaukseen. Mikko Lehtosen (1999,
86–87) mukaan suomalaisessa kulttuurissa menneisyydessä syntyneet mieheyden mallit, joita hän kutsuu jäänteenomaisiksi mieheyden malleiksi, ovat edelleen vallitsevia. Esimerkkeinä Lehtonen mainitsee Saarijärven Paavon, Sven Tuuvan ja Paavo Nurmen.
Näille malleille on ominaista mieheyden käsittäminen normina, itsestäänselvyytenä. Erämaihin ja luonnolliseen elämäntapaan vetoa
tunteva Poika on eittämättä enemmän menneisyyteen kuin nykyisyyteen kurottava hahmo.
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Pojan hahmossa on myös piirteitä jätkäkulttuurista, josta Anu
Koivunen ja Kimmo Laine (1993, 136) kirjoittavat seuraavasti:
”Jätkä-mytologiaan liittyy yhtäältä miesten ’alkutilaa’, luontoa ja
Lapin erämaita kohtaan tuntema kaipuu, toisaalta heidän halunsa paeta velvollisuuksia, naisten edustamaksi merkittyä työn ja sitoumusten maailmaa.” Myös jätkyys voidaan lukea jäänteenomaiseksi miehen malliksi. Päivi Naskalin (2003, 17) mukaan sellaiset
elokuvat kuin Åke Lindmanin Lapin kullan kimallus (1999) ja Tapio Suomisen Mosku – lajinsa viimeinen (2003) uusintavat maskuliinista sankaruutta ja legendaa Lapin alkukantaisesta miehestä.
Listaan voisi lisätä myös Jalmari Helanderin Rare Exportsin (2010).
Umurissa miehisyys ei ole yhtä vahvasti sankarillista tai uhoavaa,
esimerkiksi miesten keskinäistä kilpailua ei ole ja rajanaapureihin
suhtaudutaan hyväntahtoisesti, mutta pohjimmiltaan maskuliinista
maailmaa sekin kuvaa. Lappi on paikka, jossa yksinäiset miehet
yrittävät tulla toimeen itsensä kanssa. Yksi kaipaa naista ja toinen
taistelee viinapullon ja Jumalan välillä. Poikaan voidaan liittää Antti Alasen (2000, 40) mainitsemat suomalaisen elokuvan kulkuria
ja vaeltajaa kuvaavat ”seikkailun, vapauden, riippumattomuuden ja
liikkuvuuden ominaisuudet”.
Lappi esitetään Umurissa nimenomaan miesten alueena riippumatta siitä mistä miehet ovat kotoisin. Näin on siitä huolimatta, että
kuvaus on huumorin sävyttämä. Rajavartijan työtä ei kuvata sankarillisena, vaan siihen kuuluu nurmikon aitaamista, liikenteessä
töpeksineiden turistien ojentamista ja ”eskimoiden” pelastamista.
Poikakin on ilmeisesti ”junan tuoma” eikä alkuperäinen lappilainen. Kaikki naiset ovat jollain tavalla toisia: pulassa olevia turisteja, thaimaalaisia vaimoja tai hysteerisiä äitejä, eli hahmoja, joita
ei oteta täysin vakavissaan. Poikakaan ei ota Umurin sanoja todesta, ei ymmärrä, että hänen olisi parempi luovuttaa. Suuri osa sivuhenkilöistä on koomisia, muutamat lähes farssimaisia hahmotuksia.
Kärjistetyin hahmo on Samanmoinen, joka on veljensä Isäntämiehen kanssa hankkinut thaimaalaiset vaimot ja suunnittelee lomakylän perustamista. Samanmoinen ei kykene tuottamaan yhtään järkevää lausetta. Teillä sekoilevat turistit sekä heidän kanssaan kömpe-
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lösti kommunikoivat rajavartijat ovat kuin sketsiohjelmasta peräisin. Umurin koomisuus kumpuaa tilanteista, joissa miehet tekevät
tai todistavat jotain hupaisaa.
Huumoria on käytetty myös suomalaisessa elokuvassa keinona etäännyttää tunteista. Kimmo Ahonen (2003, 144–145, 151) toteaa Matti Ijäksen elokuvien mieshahmoja käsittelevässä artikkelissaan, että niissä tunteet tuodaan ilmi epäsuoraan, tavalla, joka ei
vaaranna miehiseksi katsottavan käytöksen pelisääntöjä. Näin toimii myös Poika, joka ei pysty sanomaan Umurille kaipaavansa häntä, vaan sanoo sen sijaan, että hänen koiransa riutuu ikävässään.
Päivi Naskalin (2003, 17) mukaan alkukantaiselle Lapin miehelle puhumattomuus on ominaista: ”Sanoja ja kieltä ei juuri ole, vaan
viestejä välittävät eleet, ilmeet ja mielipuolinen nauru.” Voimakas
ilmehtiminen on myös Pojan tapa tuoda esiin tunnetilojaan, joskin
ilmeiden merkitykset jäävät usein moniselitteisiksi. Umurissa puhumattomuus ei ole vain miesten ongelma, joskin se kuvataan heidän kohdallaan kärjistetymmin. Umur ei kykene kertomaan Pojalle
sairaudestaan. Puhumisen vaikeus ilmenee myös Umurin perheessä mykkyytenä ja äkillisinä tunneryöppyinä. Suomalaisten väitetty kyvyttömyys ilmaista itseään sanoin on klisee. Ehkä tämä Samanmoisen hahmossa naurettavaksi kärjistyvä piirre voidaan tulkita myös suomalaisen miesohjaajan itseironiana. Toisaalta Pojan ja
Umurin puhumattomuutta voidaan tulkita myös todisteena suhteen
syvällisyydestä: sanoja ei tarvita.
Humoristiset ja koomiset elementit tuntuvat ristiriitaisilta pohjimmiltaan traagisessa rakkaustarinassa. Aina ei ole varmaa, onko
koomisuus tarkoituksellista vai tahatonta. Komiikka ei peitä tarinan romanttista ydintä, mutta paljastaa vaikeuden tehdä miehestä
yhtä traaginen hahmo kuin naisesta. Tietyistä miehelle annetuista
pehmeistä piirteistä huolimatta visuaalisen kuvauksen tasolla vahvistetaan kuvaa luontoon ja vapauteen suuntautuneesta miehestä. Mies sijoitetaan maisemaan tavalla, joka ilmentää hallintaa ja
valtaa.
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Maisema ja valta

Lappilainen maisema ei ole Umurissa vain tapahtumapaikka, vaan
sisäisen ja ulkoisen välinen rajapinta. Tällaiseen tulkintaan ohjaa
alussa esitetty ajatus ihmismielen ja maiseman välisestä selittämättömästä yhteydestä. Tuohon rajapintaan heijastuu sekä Pojan tunne-elämä että monet kulttuuriset merkitykset. Monet maisemakuvaukseen sisältyvistä symbolisista merkityksistä kumpuavat syvälle juurtuneista kulttuurisista käytännöistä. Elokuvamaisemia allegorian näkökulmasta tutkineen David Melbyen mukaan maisemien
merkitykset on ymmärrettävä aina tietyissä kulttuurisissa konteksteissa. Maisema voi symboloida jotain itsensä ylittävää, kun siihen on koodaantunut tietylle kulttuurille erityisiä merkityksiä. Tällöin se saa allegorisen ulottuvuuden. Melbyen mukaan allegoriassa ei keksitä kuvia vaan niitä ”takavarikoidaan”. Tekijä käyttää kuvastoa, joka on jo muodostunut kulttuurisesti merkittäväksi ja tunnistettavaksi. Kuten kirjallisuudessa myös elokuvassa allegorista
esitystapaa käytetään yhteiskuntakritiikin muotona. (Melbye 2010,
3–5.)
Umur sisältää allegorisia ulottuvuuksia, mutta kokonaisuuden
tulkinta allegorian näkökulmasta ei tunnu luontevalta. Elokuva nojaa moniin kulttuurisesti tunnistettaviin symboleihin, joista tämän
artikkelin kannalta keskeisin on luonto. Varhaista suomalaista elokuvaa tutkinut Jaakko Seppälä löytää 1920- ja 30-lukujen maaseutumelodraamoista kolme keskeistä luonnon esittämisen tapaa: maisemakuvaus, luonto tunnelman ja henkilöpsykologian kuvastajana,
sekä luonto aktiivisena toimijana. Varhaista suomalaista elokuvaa
tutkinut Jaakko Seppälä löytää 1920- ja 30-lukujen maaseutumelodraamoista kolme keskeistä luonnon esittämisen tapaa: maisemakuvaus, luonto tunnelman ja henkilöpsykologian kuvastajana, sekä
luonto aktiivisena toimijana. Useimmin toistuvaksi hän mainitsee
maisemakuvauksen, joskin se toimii usein päällekkäin muiden esittämisen tapojen kanssa. Seppälän mukaan luontokuvauksessa pyrittiin ensisijaisesti mimeettiseen realismiin, mutta kuitenkin samalla idealisoituihin näkymiin. Maisemakuvaus sai osakseen jo ai-
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kalaiskritiikkiä. Seppälä siteeraa erästä kriitikkoa, jonka mielestä
pelkkien kauniiden maisemien taltioiminen postikorttikuviksi ei ollut taidetta. (Seppälä 2007.) Seppälän mainitsemista kategorioista
maisemakuvaus ja luonto tunnelman ja henkilöpsykologian kuvastajina ovat myös Umurissa hallitsevia luonnon esittämisen tapoja.
Umurissa näyttäytyy kansallismaisemien mielikuvapankista ammentava luontokuvasto. Tyypillisin maisemakuva Umurissa
on korkealta paikalta kuvattu avara erämaanäkymä, jonka keskeisiä elementtejä ovat tunturit, taivas, puut ja vesi. Katsoja asemoidaan tarkastelemaan tällaisia postikorttinäkymiä yhdessä päähenkilöiden, useimmiten Pojan, kanssa. Suomalaisia kansallismaisemia tutkineen Maunu Häyrysen (2005, 17) mukaan paradigmaattinen suomalainen maisema on nimenomaan korkealta paikalta tarkasteltu metsä- ja järvipanoraama. Tämänkaltaisia maisemakuvauksia (ja mielikuvia) tuottivat erityisesti suomalaiset kultakauden
taiteilijat, kuten Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen ja Eero Järnefelt sekä varhaisemmalla ajalla Ferdinand von
Wright (mt., 13–14, 21). Umurissa henkilö kuvataan useaan kertaan takaa päin katsomassa maisemaa tavalla, joka muistuttaa romantiikan ajan esitystapaa, kuten Caspar David Friedrichin tapaa
esittää maalauksissaan ihminen maiseman äärellä.6 Uudempana esimerkkinä vastaavista asetelmista voidaan mainita Elina Brotheruksen valokuvat.
Kansallismaisemaihanteetkin muuttuvat Häyrysen mukaan kollektiivisten mielikuvien mukana, mutta ilmeisesti hyvin hitaasti.
Myös suurin osa varhaisista Lapin kuvauksista sekä kuvataiteessa että valokuvauksessa edusti panoraamatyyliä. Valkoinen peura on Heli Saarisen (2011, 98) mukaan tämän tradition perillinen.
Samaan perinteeseen kiinnittyy myös viisikymmentä vuotta myöhemmin valmistunut Umur tarkkaan valikoituine panoraamanäkymineen, joissa henkilö usein katsoo maisemaa ikään kuin sen reunalta, siihen sulautumatta.7
Maisema kytkeytyy metaforisesti Pojan ja Umurin suhteen eri
vaiheisiin, mutta universaalilla tavalla. Tutustuminen tapahtuu karussa ja kivisessä ympäristössä, jonka voidaan tulkita symboloivan
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rakkaussuhteesta puuttuvaa hedelmällistä kasvualustaa ja ennakoivan sen tulevia vaikeuksia. Vuokramökissä vietetty kesä merkitsee suhteen väliaikaista vakiintumista ja aloilleen asettumista. Yhdessäolo luonnon helmassa on mutkatonta ja vapautunutta, suorastaan leikillistä. Joenrantamökki ympäristöineen tarjoaa rakastavaisille turvallisen pesän. Ero avaraan tunturimaisemaan, jonka äärettömyys voi aiheuttaa pelkoa, on merkittävä. Tunturi edustaa Melbyen (2010, 35) subliimiksi luonnehtimaa maisematyyppiä ja mökkipaikka taas Eedenin kaltaista lehtoa. Kesäjakso ilmentää Sakari Toiviaisen (2000, 10) mainitsemaa pohjoismaiselle elokuvalle
ominaista ”kesäisen leikin” teemaa. Kuten Toiviainen huomauttaa,
teemaan sisältyy myös tummia pohjavirtoja ja ’varjoja paratiisissa’. Niin tässäkin, sillä yhtäkkiä ja merkitsevästi juuri loppukesästä Umur saa kutsun jatkotutkimuksiin sairaalaan. Tätä enteilee pöllön ilmaantuminen Umurille. Umur valehtelee lähtevänsä opiskelemaan ja sanoo haluavansa mennä yksin. Poika jää pohjoiseen kaipaamaan, mutta tulee myöhemmin vierailulle Ouluun. Kaupungissa asiat eivät ole enää hyvin. Tilanne käy Umurille sietämättömäksi
ja hän torjuu Pojan kosinnan. Kaupungissa Poika näyttää eksyneeltä reppuineen ja anorakkeineen.
Mies sijoitetaan maisemaan pääasiassa kahdella tavalla. Hänet kuvataan joko katsomassa maisemaa tai toimimassa maisemassa. Molempiin kuvaustapoihin sisältyy ajatus miehestä hallitsevana tai valtaa omaavana. Mies ottaa ympäristöä haltuun toiminnallaan tai katseellaan. Mies ja katsoja hänen rinnallaan näkevät maiseman lähes aina optimaalisesta, jylhän näköalan tarjoavasta asemasta. Joskus mies kuvataan osana kauniisti sommiteltua maisemakuvaa, mutta silloinkin yleensä aktiivisena. Mies hiihtelee ja patikoi tunturien huipuilla tai istuu nuotion ääressä sinisessä hämärässä. Varsinaista työhön liittyvää toimintaa ei kuvata paljon. Ainoastaan elokuvan loppupuolella Poika nähdään liikkumassa maisemassa työn merkeissä, kun hän kulkee toisen miehen kanssa maanmittaajan työssä kesäisessä koivikossa. Rajavartijan työ on nimensä
mukaisesti maan rajojen vartioimista ja asiattomien pitämistä rajojen ulkopuolella ja siksi siihen sisältyy valtaa. Pojan maiseman ylle
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suuntautuva katse pitää siis sisällään myös konkreettista valtaa siitä huolimatta, että hänet kuvataan useammin romanttisesti katselemassa maisemaa ja että rajavartijan työ esitetään monessa kohtauksessa koomisessa valossa. Naista vastaavissa hallinnan tai vallan
sävyttämissä kuvissa ei nähdä. Ainoastaan kerran Umur nähdään
katsomassa maisemaa tunturin huipulta yksin ja silloinkin näkymä
peittyy kaamoksen hämärään.
Miehen ja naisen välinen ero suhteessa luontoon tehdään selväksi Pojan ja Umurin kiivetessä ensi kertaa tunturiin. Asianmukaisesti varustautunut Poika kulkee edellä tarinoiden puroista, tähdistä
ja vuoden kierrosta. Umur kipittää perässä nahkatakkiin ja hameeseen sonnustautuneena. Pojan selviytymistä haastavissa olosuhteissa korostetaan toistuvasti. Poika putoaa jäihin, mutta kiskoo itsensä sieltä ylös todeten ”Ai se kävi tälviissiin”. Hän saattaa yöpyä talvella kiepissä eikä kainostele liikkua alastomana ulkona. Kaupunkiin hän lähtee samoissa erävarusteissa. Tässä kuvauksessa on kaikuja Sairasen romaanissa vielä paljon selvemmin näkyvästä pyrkimyksestä nostaa esiin alkukantaista maskuliinisuutta tai ylipäätään
luonnonläheistä elämäntapaa kulutusyhteiskunnan vastapainona.
Cheryl Lousley toteaa, että ekokritiikin alkuvaiheessa valkoinen mies ja maaseutuluonto on ollut tapana yhdistää toisiinsa tavalla, joka antaa ymmärtää, että juuri valkoinen mies tuntee luonnon parhaiten. Lousleyn mukaan tämä assosiaatio juontaa juurensa 1800-luvulla Yhdysvalloissa ja Britanniassa nousseisiin ”kiihkeän miehisyyden” (passionate manhood) ja ”primitiivisen maskuliinisuuden” (primitive masculinity) aatteisiin. Näissä aatteissa miehiä innostettiin hakemaan elinvoimaa luonnosta ja raskaasta ulkoilmatyöstä. Esimerkkeinä alkuperäisen maskuliinisuuden konkretisoitumisesta Lousley mainitsee partioliikkeen Britanniassa ja cowboy-hahmon Yhdysvalloissa. Luonnossa miehet saattoivat toteuttaa fyysisyyttään ja ammentaa sieltä maskuliinisuuttaan. Primitiivinen maskuliinisuus on nähty myös etäisyyden ottamisena kahlitsevasta naisellistumisesta, jolla on viitattu sekä todellisiin naisiin että
urbaaniin kulttuuriin, joka on kasvavassa määrin rajoittanut mahdollisuuksia miehisiin seikkailuihin. (Lousley 2009, 245–246.) Ujo
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ja vähäpuheinen Poikakin vapautuu luonnossa, mutta häntä naisen
läsnäolo ei häiritse, pikemmin päinvastoin, sillä hän oikein esittelee
miehisyyttään Umurille. Kaupungissa, jonne Poika siis päätyy naisen vuoksi, hän näyttää apealta, vaikka sanookin olevansa valmis
muuttamaan sinne Umurin perässä.
Yksityiskohtia luonnosta ei juuri nähdä, eikä fyysistä luonnossa olemisen vaikutelmaa luoda, mikä on yllättävää Pojan luonnonläheisen työn näkökulmasta. Ruohonjuuritason näkymien puuttuminen yhtä sammalmätäskuvaa lukuun ottamatta on kuitenkin linjassa elokuvan fantasiaulottuvuuden ja Lappia ihannoivan asenteen
kanssa. Poika ja Umur syleilevät toisiaan kirkkaassa joessa, jonka vesi kaikesta päätellen on kesäisen lämmintä, tai istuvat tunturin huipulla kauniissa säässä. Heidän suhteensa ei koskaan laskeudu arjen tasolle ja tätä vaikutelmaa vahvistavat ihanteellinen ja
etäältä tapahtuva luontokuvaus sekä päähenkilöistä niukasti tarjoiltu tieto. Vaikutelma siitä, että Umurissa luonto on estetisoitu, syntyy suuressa määrin maisemakuvaukseen sisältyvästä etäisyydestä.
Umurin maisemakuvat voidaan liittää osaksi sitä maisemakuvauksen perinnettä, jota Mitchell nimittää imperialistiseksi maisemaksi.
Se on työn jäljistä ja taloudellisista huolenaiheista tyhjennetty maisema, joka näyttäytyy työstettävän ja kaupallisen ”maan” (land) antiteesinä. (Mitchell 2002, 15.)
Feministisessä psykoanalyysistä ammentavassa tutkimuksessa,
esimerkiksi feministisessä elokuvateoriassa ja maantieteen feministisessä kritiikissä, miehen katsetta on luonnehdittu tirkisteleväksi.
Tirkistelevä katse on tutkiva ja kontrolloiva ja se perustuu katseen
ja sen kohteen väliselle etäisyydelle. Keho on pyyhitty pois miehen
katseesta sillä epistemologisella seurauksella, että miehinen katse
on transsendenttinen, puhdas ja universaali. (Rose 1993, 106–107.)
Selkeän, tilaa haltuun ottavan lintuperspektiivin vastakohdaksi voidaan ajatella Laura U. Marksin (2000) haptiseksi nimittämä kuva,
joka on vähemmän yksiselitteinen ja jossa korostuu läsnäolo, kosketuksellisuus ja muiden aistien osallisuus havainnossa.
Heli Saarisen (2011, 83) mukaan Lapin luonto näyttäytyy kuvataiteessa, kirjallisuudessa ja elokuvassa vihollisena, jota vastaan
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on taisteltava. Umurin Lapissa ei ole mitään Saarisen mainitsemaa
synkkää, joka oli ominaista etenkin varhaisemmille Lapin kuvauksille. Ei ole pelottavia vuoria, petoeläimiä, eikä myrskyjä (vrt. Saarinen 2011, 74, 81). On vain tähtiä ja tunturipuroja, korkeintaan hieman kylmä. Umurin Lappi-kuva on sekoitus varhaisen ajan luontoromantiikkaa ja myöhempää turismin ajan kuvastoa. Umurissa pääosissa ovat Lappiin muualta tulleet, eivät alkuperäisasukkaat.
Maisemakuvaus ei liity Umurissa aina suoraan juonen kulkuun.
Maisema toimii pikemmin tunnereaktioita vahvistavana spektaakkelina kuin tapahtumapaikkana. Martin Lefebvre (2006, 28–29)
ja Chris Lukinbeal (2005) ovat todenneet, että kun kuvattu paikka lakkaa olemasta alisteinen tarinalle se muuttuu kerronnan katkaisevaksi spektaakkeliksi, autonomiseksi maisemaksi, jota katsoja voi tarkastella kuten maisemamaalausta. Tällöin maiseman rooli
elokuvassa muuttuu tapahtumapaikasta keskeiseksi tarkastelukohteeksi. Tällaisia connoisseurin tai turistin katseen varaan rakentuvia
maisemakuvia Umurissa on useita. Lefebvre (2006, 28–29) viittaa
Laura Mulveyn tunnettuun artikkeliin ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975) ja rinnastaa maiseman ja naisen spektaakkelifunktiot. Hän toteaa, että maiseman toimiessa spektaakkelina syntyy elokuvaan tarinan ja spektaakkelin välinen jännite. Lefebvren
mukaan tämä jännite on riippuvainen katsojan toiminnasta eli siitä
valitseeko katsoja pohdiskelevan asenteen vai keskittyykö hän kerronnan seuraamiseen. Käytännössä nämä katsomisen moodit vaihtelevat elokuvan aikana, jolloin tapahtumapaikkana esitetty paikka voi muuttua maisemaksi katsojan vaihtaessa kontemplatiiviseen
katsomiseen. Lefebvre myös korostaa elokuvamaiseman häilyvyyttä, mikä johtuu sen ajallisesta luonteesta. Elokuvamaisema on sidottu sekä elokuvakerronnan aikaan että katsojan katseen kestoon
ja siksi se on aina vaarassa kadota.
Umurissa ympäristöä tarjotaan toistuvasti tarkasteltavaksi nimenomaan maisemana. Tällöin kuvassa ei tapahdu mitään muuta, mikä kilpailisi katsojan huomiosta. Henkilö saattaa olla mukana kuvassa, mutta vain osana maisemaa. Rakkaustarinan edetessä
maisema alkaa toimia yhä enemmän spektaakkelina, jonka katso-
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miseen annetaan enemmän aikaa. Kun Umur kertoo päätöksestään
lähteä kesäpaikasta Ouluun, heidän keskusteluaan ei näytetä, mutta se kuullaan Pojan katsellessa maisemaa korkealta tunturista koira vierellään. Poikaa ja koiraa kuvataan pitkään takaapäin staattisessa kuvassa. Parivaljakko seisoo jyrkänteellä, josta avautuu jylhä
järvi- ja metsänäkymä komeiden mäntyjen välistä. Heidän yksinäisyytensä korostuu vasten hiljaista näkymää. Kuva muistuttaa sommitelmaltaan ja erityisesti puunrunkojen kuvauksen yksityiskohdiltaan Pekka Halosen Erämaata (1899) ja Albert Edelfeltin maalausta Näköala Haikon selälle (1899) sillä erotuksella, että maalauksissa ei ole ihmisiä.
Nainen maisemana

Siinä missä Poika toimii maisemassa erilaisissa työtehtävissä tai
vapaa-ajan aktiviteettien parissa, Umur ihailee maisemia turistina
tunturin huipulta tai touhuaa kotitöihin rinnastettavissa puuhissa
kesämökillä. Tämä asetelma heijastaa perinteistä tapaa käsitteellistää nainen sukupuolen ja ympäristön suhdetta koskevissa tutkimuksissa (Rose 1993, Lousley 2009). Umurissa nainen on pikemminkin osa luontoa, luonnonilmiö, kuin luonnossa aktiivisesti toimiva henkilö. Näin on siitäkin huolimatta, että Umur rinnastetaan lapinpöllöön, sillä rinnastus on luonteeltaan mystifioiva. Elokuva on
kiinni siinä perinteisessä asetelmassa, jossa luonto konkreettisessa,
haltuun ottamisen mielessä on miehen reviiriä.
Elokuva alkaa kuvalla valkoisesta tunturipöllöstä, jonka säestyksenä kuullaan joikausta ja shamanistista rummutusta muistuttava ääniefekti. Kuvan merkitys jää tässä vaiheessa arvoitukseksi, mutta kun ääniefekti toistuu Umurin ensimmäisen ilmestymisen yhteydessä, naisen ja pöllön välinen rinnastus käy heti selväksi. Umurin kellanruskeat silmät ja intensiivinen katse assosioituvat
välittömästi pöllöön ja rinnastusta toistetaan eri muodoissa läpi elokuvan. Tässä yhteydessä pöllöä voidaan tulkita kuoleman airueena
ja äänimaiseman shamanistinen sävytys viittaa myös paholaiseen.
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Lisäksi sen voidaan nähdä symboloivan luontoa yleisemmin ja rinnastavan yllättäen ilmestyvän Umurin luonnonilmiöön. Umur huomaa pöllön muutaman kerran eikä pidä siitä. Ehkä pöllö muistuttaa karusta todellisuudesta juuri silloin kun hän kaikkein eniten haluaisi unohtaa sen. Tavallaan Umur myös on pöllö, eksoottinen ja
arvaamaton olento, joka ilmaantuu yllättäen miehen näkökenttään.
Umur on oikeastaan ainoa luontoon liittyvä, Pojan näkökulmasta
kontrolloimaton elementti. Naisen ja pöllön välinen selittämätön
yhteys tekee molemmista epätodellisia hahmoja. Lisäksi pöllö toimii osoituksena Umurin Pojassa aiheuttamasta shokin kaltaisesta
vaikutuksesta. Itse Poika ei ole pöllön läsnäolosta tietoinen.
Pöllön ja merkityksellisten katseiden kautta Umur esitetään
kiehtovana, miehisen fantasian synnyttämänä luontoon moniselitteisesti rinnastuvana tai kuuluvana hahmona. Katsojalle kerrotaan
toisaalta, että Umur on tavallinen nainen, jonka elämä on päättymässä ennenaikaisesti. Varsinkin elokuvan alkupuolella Umur esitetään vahvana, jopa hieman pelottavana hahmona, joka katsoo
miestä suoraan silmiin. Dramaattiset ilmestymiset, kuten Umurin
hahmon häilyminen vasten tulen lieskoja Pojan haavekuvassa, aiheuttavat kuitenkin sen, että naista voidaan tarkastella myös kerronnan pysäyttävänä spektaakkelina kuten Laura Mulvey (1975) tehnyt klassisen Hollywood-kerronnan yhteydessä. Mulveyn mukaan
nainen esitettiin ennen muuta miehisen katseen passiivisena kohteena. Umur tekee myös tekoja, joihin Poika joutuu reagoimaan,
mutta hänen sisäistä maailmaansa valotetaan niin niukasti, että hän
näyttäytyy pikemmin kohteena kuin toimijana.
Umurin kerrontaa ei voi kokonaisuutena rinnastaa klassisen
Hollywood-elokuvan jatkuvuuskerrontaan, jonka sulava eteneminen keskeytyy hetkeksi, kun nainen tuodaan katseen kohteeksi.
Kuitenkin myös Umurissa pöllö/Umur aiheuttaa katkoksia kerrontaan tai murtumia fiktiiviseen maailmaan. Pöllö vaikuttaa tarinamaailman ulkopuoliselta elementiltä ja se saattaa rikkoa fiktiokokemuksen, koska sitä kuvaavat luontoelokuvamaiset otokset eroavat kokonaisuudesta rakeisen kuvalaatunsa perusteella. Lisäksi pöllöön liitetyt ääniefektit eroavat selvästi muusta äänimaailmasta.
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Umurin ja pöllön välinen assosiaatio syvenee ja muuntuu elokuvan edetessä. Umurin kuoleman lähestyessä Umur ja pöllö alkavat
vaikuttaa yhä enemmän samalta. Samaan aikaan kun Umur makaa
sairaalassa, Poika istuu luonnontieteellisen museon portailla eikä
huomaa, että pöllö ja Umur tarkkailevat häntä vuorotellen. Juuri
ennen Umurin kuolemaa nähdään pöllön nousevan lentoon Lapissa. Kuoleman hetkellä nopea kamera-ajo näyttää sairaalahuoneen
ikkunalaudalle laskeutuvan valkoisen höyhenen. Ikään kuin pöllö
tulisi noutamaan Umurin sielun, tai pöllö on Umurin sielu, joka jättää jälkeensä valkoisen höyhenen.
Kulttuurimme tuottaa miesnäkökulman leimaamia mystifioivia
naiskuvauksia ilmeisesti silloinkin kun tarina ei anna aihetta sellaiseen lähestymistapaan. Naisen ja luonnon, tai maan, rinnastaminen
on osa yleismaailmallista traditiota eikä sinällään poikkeuksellista.
Tämä ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun Lappi on eksotisoitu ja nainen esitetty luontoon mystisesti rinnastuvana olentona suomalaisessa elokuvassa. Sakari Toiviaisen (2000, 10) mukaan ”Oma
lajinsa ja erikoistapauksensa ovat Lapin elokuvat, joissa pohjoinen maisema näyttäytyy eksoottisena, salaperäisenä luonnonvoimana (Valkoinen peura, 1952) ja ihmisen karuna, koskemattomana elinympäristönä (Maaret, tunturien tyttö, 1947).” Tähän joukkoon voidaan liittää myös Timo K. Mukan romaaniin Maa on syntinen laulu (1964) pohjautuva Rauli Mollbergin ohjaama samanniminen elokuva vuodelta 1973. Kirjallisuuden tutkija Toni Lahtisen
(2008, 176–177) mukaan naisen rinnastaminen luontoon ei romaanissa kuitenkaan tarkoita naisen alistamista, vaan nainen esitetään
itsenäisenä seksuaalisena toimijana, jota mies ei voi hallita. Samoin
voidaan sanoa Mollbergin elokuvasta ja myös Umurin naishahmossa on aavistus tämäntyyppistä hallitsemattomuutta, joka kerronnassa kuitenkin pyritään lopussa kahlitsemaan.
Umurin dramaattiset ilmaantumiset ja elokuvan viimeiset kuvat
Umurista lumisessa tunturissa herättävät assosiaatioita Valkoiseen
peuraan, jossa nuori nainen muuttuu shamaanin hänen ylle langettaman kirouksen voimasta miehiä tuhoavaksi peuraksi. Heli Saarisen (2011, 255) mukaan Valkoinen peura on raskaan sodan jälkeen
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luotu fantasiaelokuva, ”joka vahvistaa romanttista Lappi-mielikuvaa”. Siinä naisen mystifiointi on tarinallisesti perusteltua. Toisin
kuin Valkoisen peuran Pirita, Umur ei ole paha eikä uhkaa miesten henkeä, mutta molemmat ovat eksoottisen tummia, kuten on
myös Mollbergin elokuvan päähenkilö Martta. Pöllörinnastuksen
perusteella kuitenkin myös Umurin hahmossa voi nähdä vaikutteita romanttisesta muodonmuutos-teemasta. Shamanistinen äänimaisema erityisesti herättää noituuteen liittyviä mielikuvia. (Vrt. Saarinen 2011, 234.)
Säröjä kansallisessa maisemassa

Edellä liitin maiseman etäältä kuvaamisen miehiseen hallintaan
ja kuvatun rakkaussuhteen epätodellisuuteen. Etäältä kuvaamisen
voidaan nähdä heijastavan myös suomalaisten suhdetta kansalliseksi miellettyyn lappilaiseen maisemaan. Suurin osa suomalaisista
asuu kaukana Lapista, vaikka Lapin maisemat ovat monille merkityksellisiä ja suomalaisuuden symboleilla latautuneita. Pauline nsdorff toteaa, että kansallisuusaatteessa suomalaisuutta etsittiin kaukaa rajan takaisesta Karjalasta ja Siperiasta, ja lisää: ”Näiden maisemien liittäminen suomalaisuuteen tapahtui ennen kaikkea mielikuvien tasolla, jolloin niiden maantieteellinen etäisyys oli analoginen niiden asemaan puhtaan ja alkuperäisen suomalaisuuden kuvastajina.” (von Bonsdorff 2005, 44–46.)
Lappi assosioituu rauhaan, puhtauteen, vapauteen ja aitoihin
kokemuksiin, joita lomilla mennään etsimään. Toisaalta, kuten von
Bonsdorff huomauttaa, Lapin tunturit olivat pitkään ”näkymättömissä”, kunnes ne taiteilijoiden ansiosta tulivat näkyväksi osaksi
kulttuuriamme. Lappi on kuitenkin edelleen suuressa määrin tuntematon ja siellä pysyvästi asuvat ihmiset ”toisia”, ainakin jos asiaa
tarkastelee populaarikulttuurin kuvausten pohjalta. Lappilaiset taidemaalarit eivät kuulu samaan kaanoniin esimerkiksi kultakauden
taiteilijoiden kanssa. Moni katselee nykyisinkin Lappia vain laskettelukeskuksiksi muutettujen tuntureiden huipuilta tai eri medioiden
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välityksellä. von Bonsdorffin luonnehdinnan mukaisesti nuo maisemat ehkä kuuluvat meille suomalaisille, mutta emme varsinaisesti sijoitu niihin. (2005, 47–48.) Lappiin liitetty mystiikka selittynee
myös Umurin tapauksessa osittain sillä, että Lappi on edelleen suurimmalle osalle suomalaisista tuttu vain representaatioiden kautta.
Elokuvan keskeiset tekijät, ohjaaja-käsikirjoittaja Kai Lehtinen ja
käsikirjoittaja Petter Sairanen tuntevat Lappia, mutta eivät ole sieltä kotoisin. Päivi Naskali (2003, 27) kiteyttää asian näin: ”Koska
Lappi on kaukana (…) on se olemassa imaginaarisena kuvana, jota
on helppo täyttää myyttisillä tarinoilla.”
Häyrynen toteaa, että suomalaisuuden ja maiseman suhde on
monisyinen. Se ei tyhjenny kansallismaisemadiskurssiin. Kansallisromanttisen luontokultin oheen on tutkimuksessa ilmaantunut
modernisaation ja taloudellisen ekspansion teemoja viime vuosina.
(2005, 13.) Tämä tuodaan Umurissakin esiin, joskin varovaisesti.
Petter Sairasen romaanissaan Pojan suulla esittämä voimakas kritiikki nykyihmisen luonnosta vieraantunutta elämäntapaa kohtaan
on elokuvassa laimentunut muutamaksi varovaiseksi huomioksi.
Luontokuvaukseen on kuitenkin hiipinyt säröjä, jotka vihjaavat, että paratiisilla on kääntöpuolensa. Säröt muistuttavat siitä millainen Lappi todellisuudessa on ja toisaalta ne ovat tarinan sisäisiä oireita rakastavaisten suhteen kriisistä. Paisuva turismi nakertaa
osaltaan sitä luonnontilaista maisemaa, jonka vuoksi sinne alun perin lähdettiin. Hakkuuaukealla linnunpönttöä kiinnittäessään Poika pohtii: ”On oltava efektejä. Viihdykkeeseen me olemme vaihtaneet tämänkin erämaan”. Hakkuuaukea on ainoa muutosta ja uhkaa
ilmentävä luontokuva. Eettinen luontosuhde tuodaan esiin miehen
äänen ja kokemusten kautta. Poika joutuu lähtemään rantamökistä,
sillä maanomistaja aikoo rakentaa paikalle mökkikylän. Matkailijat
sekoilevat liikenteessä ja Kilpisjärvellä järjestetty alkuperäiskansojen festivaali aiheuttaa järjestyshäiriöitä: ”joku eskimo oli heitetty
baarin ikkunasta sisään”. Nämä ovat kuitenkin vain pieniä halkeamia ihanteellisessa kokonaiskuvassa. Umurin maisemakuvasto ei
ole hengeltään kansallismielistä tai isänmaallista, vaikka siinä näkyy 1800- ja 1900-lukujen vaihteen maisemamaalausten vaikutus.
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Siinä on hetkittäin samanlaista pateettisuutta, mutta maisemien jylhyys vaikuttaa kuitenkin palvelevan enemmän patriarkaalisia kuin
patrioottisia päämääriä. (Vrt. Lukkarinen 2004, 20–21.)
Elokuvassa kritiikki ja huoli luonnosta ovat pikemminkin kääntyneet visuaaliseksi luonnon ylistykseksi. W.J.T. Mitchellin mukaan harmonian etsiminen maisemasta on nykyisin tulkittava yritykseksi kompensoida maisemille aiheutettua väkivaltaa. Maisemaan suhtaudutaan nostalgisesti ja arvostaen enemmän kuin koskaan siksi, että olemme niin vieraantuneita siitä. Kauniit maisemat
saavat ihmiset yhä liikutuksen valtaan, vaikka perinteiset 1700- ja
1800-luvuilta peräisin olevat maiseman kuvauksen konventiot luetaan nykyään kitsiksi. (Mitchell 2002, 7, 20.) Myös Umurin kohdalla ihannoiva luontokuvaus vaikuttaa yritykseltä uskotella, että
Lappi on yhä koskematon erämaa, jossa myös ihminen puhdistuu.
Erityisen merkittävä tästä näkökulmasta on päätöskuva, jossa Poika
ikään kuin syntyy uudestaan puhdistautuessaan saunassa tunturin
laella. Elokuvan pyrkimys esittää ihmisen ja luonnon välinen suhde
ja maisema harmonisena havainnollistavat siten osaltaan Mitchellin väitettä. Umurissa yhteiskunnallisen näkökulman puuttuminen
on merkillepantavaa, mikä myös korostaa nostalgisoivaa, ajatonta
suhtautumistapaa.
Maisema miehisyyden heijastajana

Umurin mieskuvauksessa ja kerronnassa yleisemminkin ilmenevä
tunteellisuuden ja komiikan välinen ristiriita ja tästä aiheutuvat säröt voidaan tulkita tyypillisenä osana miehen esittämistä suomalaisessa elokuvassa sekä myös laajemmin osana miehisyyden kertomuksia, kuten psykoanalyyttisessä tulkinnassa kävi ilmi. Pojan
hahmossa on edistyksellisiä piirteitä, sillä hänet kuvataan tuntevana ja kaipaavana. Elokuvan loppuratkaisu viittaa kuitenkin haluun
esittää mies viime kädessä luontoon palaavana erämiehenä, jolla
on ollut sydänsuruja, mutta joka pääsee niistä yli voimaannuttavassa ympäristössä. Loppukohtauksessa on kaipuuta, mutta myös elä-
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mänvoimaa. Poika on siellä missä hänen kuuluukin olla, avarassa
luonnossa. Naisen elämä taas loppuu syksyn tullen neljän seinän sisällä kaupungissa.
Vaikka näkökulma on pääasiassa miehen, on kerronta osittain
myös kaikkitietävää, mistä johtuen katsojalla on enemmän tietoa
kuin Pojalla. Katsoja tietää, mistä Umurin outo käytös johtuu. Pojalle Umurin salaisuus ei kuitenkaan paljastu koskaan ja hän jää lopussa ”elättelemään pientä liekkiä”. Kaikkitietävä näkökulma tuntuu vihjaavan, että miehelle nainen pysyy aina mysteerinä.
Umur toistaa valtavirtaelokuvan perinteisiä nais- ja mieskuvauksia siinä mielessä, että mies on tuttu, aktiivinen hahmo (paitsi tunne-elämän alueella) ja nainen surumielinen, salaperäinen, traaginen
ja pääsääntöisesti passiivinen hahmo. Vaikka katsojalle kerrotaan
Umurin salaisuus, niin silti elokuva osallistuu naista koskevan fantasian luomiseen mystifioimalla hänet. Umuria ei kuitenkaan voi
rinnastaa suoraan saman aikakauden Lappiin sijoittuviin miehisiin
”toimintaelokuviin”, kuten Lapin kullan kimallukseen, Moskuun tai
vaikkapa Napapiirin sankareihin (2010). Toisin kuin edellä mainitut, Umur on ennen kaikkea rakkauselokuva, minkä vuoksi naisella on siinä suurempi rooli kuin esimerkiksi Moskussa, jossa naisen
tehtävä on vain odottaa kotona ja tehdä miehelle palveluksia.
Umurissa Lappi esitetään ennen kaikkea maisemana ja erityisesti vielä Lappiin toisaalta tulleen miehen näkemänä maisemana.
Vaikka Poika tekee rajavartijan ja myöhemmin maanmittaajan töitään ulkona, niin fyysistä luonnossa olemisen vaikutelmaa ei luoda.
Tässä mielessä Lappi esiintyy enemmän maisemana, tapahtumien
taustana, tai fantasian projisointialustana kuin konkreettisena paikkana. Umurin Lapissa mies voi toteuttaa itseään ja löytää henkisen kotinsa. Miehen sopeutumista tähän maisemaan kuvastavat laajat näkymät, joissa mies tarkastelee maisemaa ylhäältä. Naisen rinnastaminen pöllöön tekee hänestä eräänlaisen efektin, joka jää leijumaan maanpinnan yläpuolelle tai joka ilmaantuu maiseman pintaan. Rinnastus kuvastaa yhtäältä miehen hämmentynyttä suhtautumista naiseen ja toisaalta konventionaalista tapaa esittää nainen outona ja salaperäisenä.
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VIITTEET
Sairasen romaanissa rakkaustarina on vain sivujuonne. Siinä ei myöskään puhuta mitään Umurin sairaudesta. Romaani on nuoren syrjäseudulta kotoisin olevan miehen näkökulmasta kirjoitettua yhteiskuntakritiikkiä. Mies kritisoi nykyistä, luonnosta vieraantunutta elämäntapaa.
1

Toisessa tekeillä olevassa artikkelissani analysoin Umuria yksityiskohtaisemmin draamana rakkauden miehisestä melankoliasta. Esimerkiksi valtakysymystä tarkastelen osana miehisen melankolian kertomusta. Teoreettisena viitekehyksenä ovat psykoanalyyttiset melankolian diskurssit, genreteoria ja miestutkimus.

2

Ville Lukkarinen (2004, 40–41) viittaa ranskalaisen filosofi, semiootikko ja taidehistorioitsija Louis Marinin huomioihin horisontista. Eurooppalaisen varhaisromantiikan horisontit saavat Marinin pohtimaan
horisontin, joka on siis eräänlainen rajapinta, ”metaforista muuntumista äärettömyyden ja mysteerien lupaukseksi sen takana. Horisontin takana näyttäytyvät myös maallisemmat utopiat, joiden kirjallinen lähtökohta on tietenkin Thomas Moren Utopia (1516)”.

3

Ks. esim. Doane, Mary Ann 1987. The Desire to Desire. Hong Kong:
MacMillan.
4

Freudin mukaan huumorissa on kyse mielihyväkokemuksesta, joka
syntyy tunnekulutuksen säästymisestä. Huumori on yksi sielunelämän
synnyttämistä keinoista torjua kärsimyksiä, ja se korostuu neurooseissa
ja huipentuu mielisairauksissa. Freud näkee huumorissa ylevyyttä, uhmakkuutta ja suureellisuutta, mikä hänen mukaansa liittyy narsismiin,
”voitonriemuisesti julistettuun egon haavoittuvuuteen. (…) Ego kieltää sen, että todellisuuden vaatimukset voisivat sitä loukata ja pakottaa
sen kärsimään, ja väittää heltymättä, että ulkomaailman iskut eivät siihen ulotu, (…)”Humoristinen tilanne voidaan rakentaa myös kolmatta
osapuolta, kuten elokuvan katsojaa varten. Tällöin katsoja odottaa henkilöhahmon ilmaisevan esimerkiksi kipua tai epätoivoa valmiina eläytymään näihin tunteisiin. Kun henkilöhahmo lyö kaiken yllättäen lei5
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kiksi, niin Freudin mukaan katsojan säästynyt tunnekulutus muuttuu
humoristiseksi mielihyväksi. (Freud 2005, 69–75.)
Kiitos Antti Valliukselle, joka kiinnitti huomiota tähän romantiikan
aikaiseen konventioon.
6

Umur on täynnä visuaalisia lainoja, osa niistä intertekstuaalisiksi viitteiksi luonnehdittavia. Se sisältää esimerkiksi useita kotimaisen elokuvan ikonisia kuvia, tai tilanteita, kuten alastonuintikohtaus, rakastavaiset katsomassa maisemaa korkealla paikalla (Alanen 2000, 34, 44).
Synnyttämiensä assosiaatioiden seurauksena tällaiset visuaaliset lainat
saattavat rikkoa fiktiokokemuksen, kun katsoja alkaa pohtia, mistä kyseinen näkymä on tuttu.

7
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JOKIVARREN NAISET TOIMINNAN MAISEMASSA
Outi Autti

Tarkastelen kirjoituksessani Kemijoen varrella asuvia naisia ja heidän suhdettaan elinympäristöönsä. Valotan naisten jokisuhdetta humanistisen ja feministisen maantieteen näkökulmista. Kirjoitus perustuu Kemijoen varrella asuvien iäkkäiden naisten haastatteluihin.
Paikan käsitteen ymmärrän fyysisenä, elettynä ja koettuna ympäristönä, joka punoutuu yhteen ihmisen identiteetin kanssa. Haastatellut naiset ovat elämänsä aikana nähneet joen käytön koko kirjon:
lohenkalastuksen, uiton, vesivoimarakentamisen ja viimeisimpänä joen ennallistamispyrkimykset. Maisemallisesti näkyvin muutos jokivarressa on ollut voimalaitosten rakentaminen. Joen muutoksesta aineistoon kumpuaa oma leimansa.
Haastateltavat kertovat vesivoimarakentamisen aiheuttamista
muutoksista elinympäristössään. Heidän asuinpaikkansa on toimintaympäristö, johon kuuluvat paikan ja alueen historia, poliittinen
ja yhteiskunnallinen tausta, paikalliskulttuuri sekä omat sosiaaliset käytänteet. Nämä vaikuttavat myös sukupuolten välisen työnjaon ja valtasuhteiden muodostumiseen. (Massey 1994.) Jokeen liittyvät toiminnot ovat perinteisesti sijoittuneet miesten elämismaailmaan. Myös omassa aineistossani miehinen arki piirtyy vahvasti esiin, ja naisten suhde ympäristöönsä jää haaleaksi ja hämäräksi.
Naisten arki on toissijaista, eikä sitä pidetä edes maininnan arvoisena. Pohjoissuomalaisen naisen näkymättömyyteen ovat havahtuneet myös naistutkijat (Kari 2009; Keskitalo-Foley 2011; Naskali 2003), jotka toteavat miesten elämän ja toimijuuden hallitsevan
lappilaisia kertomuksia.
Paikka on kuitenkin merkittävä ja erottamaton ulottuvuus ihmisten elämässä ja kokemuksissa, ja sen intensiteetti vaihtelee päivittäin (Malpas 1999; Relph 1976; 2008). On tärkeää pohtia sitä,
kenen jokivartta tutkitaan, ja kuka jokeen liittyvissä tarinoissa puhuu. Valitsemalla naisten kertomuksia tarkempaan luentaan etsin
vastauksia siihen, millaisena naiset näkevät elämänsä ja paikkansa

jokivarren maisemassa ja millaiseksi he sen kuvaavat. Millainen on
jokivarren naisten suhde miehisessä omistuksessa olevaan elinympäristöön? Millaisia mielikuvia ja käsityksiä naisilla on paikastaan
jokivarressa? Allekirjoitan Kristiina Korjonen-Kuusipuron (2013)
näkemyksen siitä, että ympäristön arvoja ja merkityksiä tarkasteltaessa on tärkeää perehtyä paikallisten asukkaiden ympäristölleen
antamiin merkityksiin, asuinympäristössä tapahtuviin arkisiin toimiin, kokemuksiin ja niihin liittyviin tunteisiin.

Kuva 1. Toimijoita katsomassa. Kemijoen rakentajien ottama kuva vielä vapaasta Vanttauskoskesta. Kuvassa esittäytyy pientilallisten toiminnan
maisema. Voimalaitoksen rakentamisen alettua toimijan ja katsojan roolit vaihtuivat. (Kuva on otettu 1960-luvulla, ja julkaistu Lapin kansassa
27.11.2013. Kuvaajasta ei ole tietoa.)
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Muuttuva jokivarsi

Haastattelemistani naisista vanhin oli syntynyt vuonna 1912, nuorin vuonna 1937. Heidän elinaikanaan joki ja siihen liittyvät toiminnot ovat muuttuneet voimakkaasti. Jokivarren naisetkin kokevat jokiympäristöä monin eri tavoin: ihmisen elämänhistoria, ikä,
sosioekonominen tausta, koulutus, ammatti ja sukupuoli vaikuttavat subjektiivisiin käsityksiin ja kokemuksiin paikasta.
Edellisten sukupolvien myötä naiset ovat kasvaneet elämäntapaan, jossa joella on ollut ensisijaisen tärkeä merkitys elannon
hankkimisessa ja liikkumisessa. Jokivarsi on ollut otollinen paikka
asumiselle monesta eri syystä. Ennen tieyhteyksien rakentamista
joella oli tärkeä merkitys kulkureittinä. Haastateltujen naisten lapsuus- ja nuoruusvuosina karjanhoito oli välttämätön peruselinkeino melkein kaikilla tiloilla, karjaa laidunnettiin rannoilla ja heinää
korjattiin tulvaniityiltä. Jokivarsien luonnonniityt puolestaan olivat
tärkeä pohjoisen pysyvää asutusta ohjannut luonnonvara. Jokivarren maaperä tarjosi hyvät puitteet viljelyyn, ja koskipaikoista kohoava usva suojasi satoa hallalta. Maatalouden kannalta oltiin ilmastollisesti marginaalialueella, joten muut elannon lähteet täydensivät pientilojen toimeentuloa. Metsät tarjosivat riistaa ja turkiksia, kalaa saatiin joesta, järviltä ja lammilta. Kalastus oli merkittävä elannon lähde joen patoamiseen saakka. Vaikka vaelluslohen
ja -siian tärkeimmät kalastusalueet sijaitsivat jokien alajuoksuilla,
niillä oli merkitystä elannon lähteenä aina jokien latvavesissä asti.
(Esim. Enbuske 2003, 40–45; Massa 1994.)
Metsäteollisuus alkoi voimistua Kemijoen alueella 1800-luvun loppupuolella. Sahat sijoittuivat jokisuuhun, ja jokea ylöspäin
noustessa avautuivat laajat metsät tarjoten korkealuokkaista puuta
sahojen tarpeisiin. Joet toimivat puutavaran kuljetusreittinä jokisuiden sahoille. (Kerkelä 2003, 129–130.) Uitto oli näkyvin osa metsätaloutta jokivarren asukkaiden kannalta, koska hakkuualueet sijaitsivat erämaissa ja teollisuuslaitokset pääasiassa meren rannalla
(Snellman 1996, 12). Savotat ja uitot ovat keskeisiä tekijöitä haastateltujen naisten kokemuksissa, koska näihin töihin osallistuttiin
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mahdollisuuksien mukaan kaikkien perheistä. Jokivarren pientiloilla asuvien keskuudessa sekatalous kuitenkin säilyi ja elanto otettiin
edelleen useasta lähteestä vuodenkierron mukaan. Uittomiesten tarve alkoi vähetä 1960-luvulla maakuljetusten ja erottelun koneellistumisen takia. Kemijoen uitto loppui vuonna 1991. (Itkonen 1998;
Snellman 1996, 14.)
Heikki Kerkelä (2003, 150) kirjoittaa Pohjois-Suomen pientilojen, haastattelemieni naisten toimintaympäristön, saavuttaneen
kukoistuksensa 1950-luvulla ennen maaseudun syvää kriisiä. Tuon
ajan pientila oli teollistuneen yhteiskunnan luoma uusi talousmuoto, jossa vielä koneistamaton metsätalous ja vain puolittain markkinoille suuntautunut pienviljely kytkeytyvät tiukasti toisiinsa. Metsä- ja maatalouden koneistuttua kytkös särkyi. Taloudellinen tilanne pientiloilla vaikeutui, ja tilan lopettamispäätös kypsyi usein siinä vaiheessa, kun edessä olisi ollut sukupolven vaihdos. (Granberg
1992, 57–58.) Maaseudun murros aiheutti työttömyyttä ja käynnisti
1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa huipentuneen muuttoliikkeen Etelä-Suomen kaupunkeihin sekä Ruotsiin. Nopea rakennemuutos aiheutti myös ennennäkemättömän elintason nousun.
Yhteiskunnan muutos ja jokivarteen liittyvät eri toiminnot ovat
jättäneet jälkensä alueen ihmisiin ja rakentaneet jokivartisten identiteettiä, samoin kuin myöhempi voimalaitosrakentaminenkin osaltaan on tehnyt. Paikallisille asukkaille joki alkoi menettää merkitystään sitä mukaa, kun vaelluskalan nousu loppui, tieverkko kehittyi ja puutavaran uitto lopetettiin ja kuljetus siirrettiin maanteille. Voimalaitosten rakentaminen vaikutti negatiivisesti jokiympäristön esteettiseen arvoon sekä joen virkistyskäyttöön. Pienviljely
kävi kannattamattomaksi ja elämäntapa, jossa miltei joka taloudessa pidettiin vähän karjaa, loppui. Kemijoen taloudellinen merkitys
siirtyi paikallisilta asukkailta koko yhteiskunnan käyttöön ja kehityksen tueksi. Näin on käynyt myös muilla rakennetuilla vesistöillä
(esim. Korjonen-Kuusipuro 2013; Ruotsala 1992).
Rakentamisen suunnittelu ja itse voimalaitosrakentaminen tapahtuivat Kemijoella aikana, jolloin muita merkittäviä tapahtumia alueella, yhteiskunnassa ja jokivarren asukkaiden kokemuksis-
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sa olivat metsäteollisuuden nousu, talvi- ja jatkosota, Lapin sota,
evakkomatkat, ankarat rauhanehdot, sodan jälkeinen jälleenrakentaminen sekä yhteiskunnassa 1960-luvulla tapahtunut suuri murros:
harvinaisen nopea siirtyminen agraariyhteiskunnasta lyhyen ja kapeahkon teollisuusyhteiskunnan kautta palvelu- ja informaatioyhteiskuntaan. Toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakennus ja taloudellinen nousu nojasivat voimakkaasti vanhaan teollisuusmalliin, jossa Pohjois-Suomen luonnonvarojen hyödyntäminen oli keskeisessä asemassa. Alueen puuvarat olivat hakkuiden piirissä, pääosa vesivoimasta valjastettiin ja kaivostoiminta oli vilkasta.
Kemijoen rakentaminen sai alkunsa Isohaaran voimalaitoksesta, joka valmistui jokisuulle vuonna 1949. Paikallisen väestön, vesiensuojelun ja muun luonnonsuojelun edut olivat huonosti turvatut, ja muut vedenkäyttömuodot asetettiin vesivoimakäyttöä huonompaan asemaan. Vesistötoimikunta myönsi väliaikaisen rakennusluvan vuonna 1947, jolloin pato ja aukkosillat olivat olleet liikennöitävässä kunnossa jo reilun vuoden ajan. (Hoffman 1993, 36–
42; Massa 1983, 122; Vilkuna 1975, 385–391.) Pohjois-Suomen
vesioikeus myönsi lopullisen vesioikeudellisen luvan Isohaaran rakentamiselle vuoden 1964 syksyllä, 19 vuotta rakentamisen aloituksen jälkeen. Vuonna 1954 perustettu valtiojohtoinen Kemijoki
Oy jatkoi Kemijoen rakentamista ensimmäisenä voimalaitoksenaan
Petäjäskoski. Yhtiön omistuksessa on Kemijoen vesistöalueella nyt
16 vesivoimalaitosta, joista viimeisin, Kelukoski, on valmistunut
vuonna 2001.
Voimalaitosrakentaminen muutti Kemijoen luonteen täysin.
Kosket hiljenivät, voimalaitosten ja säännöstelypatojen alapuoliset jokialueet jäivät usein kokonaan kuiviksi ja niiden yläpuolisissa patoaltaissa vesi puolestaan nousi niin, että ranta-alueita ja paikallisten asukkaiden kotipaikkoja ja yhteisiä toiminnan paikkoja jäi
veden alle. Rantoja oli vaikea käyttää veden noustessa ja laskiessa
säännöstelyn takia, ja usein rannat jäivät niin kivikkoisiksi tai jyrkiksi, että veneen pitäminen oli hankalaa. Kuivista uomista vesi katosi joko kokonaan tai niin, että vettä laskettiin uomaan ainoastaan
tulvajuoksutusten takia. Näkymät, äänimaailma ja tuoksut muut-
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tuivat. Jokimaisemaan nousi suuria, laatikkomaisia voimalaitosrakennuksia, silta- ja patorakenteita ja sähkönjakeluverkostoja. Koskien kohina hiljeni ja joen raikkaat tuoksut muuttuivat patoaltaassa seisovan veden löyhähdyksiksi. Vaelluskala ei enää päässyt nousemaan jokeen Isohaaran rakentamisen jälkeen, eikä jatkorakentamisen myötä myöskään paikallinen kalasto, kuten esimerkiksi harjus, sopeutunut joen muutokseen. Ilmo Massa (1994, 111) kirjoittaa vesivoimatalouden laajenemisesta seuranneen paikallisia ekokatastrofeja, joita tarkasteltiin yksinomaan teknisen ja taloudellisen
kehityksen näkökulmasta. Ympäristötuhoihin ei juurikaan kiinnitetty huomiota.
Jokivarsi paikkana ja tutkimuskohteena

Doreen Masseyn (1994, 60–61) mukaan paikat ovat avoimia. Asukkaiden ja asukasryhmien käsitykset paikasta ja sen identiteetistä
voivat olla hyvinkin erilaisia. Sukupuoli on yksi erojen selittäjä,
muita ovat esimerkiksi ikä ja sosioekonominen tausta. Sukupuolten välillä konkreettisia eroja tilan kokemisessa voi olla esimerkiksi kuljettujen matkojen tai niiden kokemisen erilaisuuden kautta.
Paikka on yhteiskunnallisesti tuotettu relationaalinen tila: paikassa ovat mukana paitsi kokija, myös yhteiskunta, sosiaaliset suhteet,
paikan historia ja politiikka. Tutkijan ja informanttien kuuluminen
maantieteellisesti samaan, mutta samalla ajallisesti ja yhteiskunnallisesti eri paikkaan tuottaa tietynlaisia tulkintoja. Olen itse kotoisin Kemijoen Vanttauskoskelta, ja vaikka haastatteluissa hyödyinkin siitä, että olin kotoisin samalta alueelta kuin haastateltavat, eri
sukupolviin kuuluminen veti verhon useiden asioiden eteen. Vaikka haastateltavien kulttuuri oli tuttu puhetapojen, olemisen tapojen,
paikkojen ja ihmisten kautta, se oli myös vieras. En ole koskaan
nähnyt vapaata Kemijokea, en elänyt enkä kokenut tapahtumia ja
asioita, joista haastateltavat kertoivat.
Tässä artikkelissa käytän kahtatoista tekemääni haastattelua.
Haastattelemani naiset olivat iäkkäitä, mutta edelleen niin hyvä-
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kuntoisia, että pystyivät asumaan vaihtelevan itsenäisesti kotonaan.
Olen antanut haastateltaville peitenimet, joskin yhtä lukuun ottamatta kaikki olisivat anonymiteetistä keskustellessamme olleet valmiita esiintymään myös omilla nimillään. Naiset pitivät tutkijan tapaamista useimmiten tervetulleena vaihteluna päivärutiineihinsa. Tapaamisilla oli aina myös sosiaalisen kanssakäymisen merkitys, joka
kruunattiin kahvilla parhaista kupeista sekä pullalla ja piirakoilla.
Haastateltavat olivat mielissään siitä, että heidän tarinastaan oltiin
kiinnostuneita. Kirsi Lumme-Sandt (2005, 128) toteaa monien vanhusten kokevan tutkimukseen osallistumisen arvokkaaksi asiaksi,
koska kokevat asemansa yhteiskunnassa marginaaliseksi. He ovat
kiitollisia saadessaan äänensä kuuluviin tutkimuksen kautta.
Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut olivat kestoltaan varsin pitkiä: lyhimmän kesto oli noin puoli tuntia, ja pisimmät kestivät miltei kaksi tuntia. Kahdessa tapauksessa mukana oli sovitusti toinenkin haastateltava, mutta kolmessa haastattelussa mukana
oli yllättäen ylimääräinen henkilö, joko haastateltavan puoliso, aikuinen lapsi tai naapurin emäntä. Lumme-Sandt (2005, 131–132)
kirjoittaa haastattelun kolmannen pyörän olevan mukana erityisesti
vanhoja ja sairaita haastateltaessa. Joskus vanhus itse haluaa tilanteeseen tukihenkilön, joskus pitkään yhdessä olleet parit ovat niin
yhteen hitsautuneet, että haastattelua ei voi ajatella ilman toista osapuolta.
Se, että olen itsekin kotoisin Kemijokivarrresta, määritti haastattelujen kulkua tehden niistä hyvin välittömiä. Kotikylässäni Yläkemijoella minut tunnettiin ja oman kylän tyttöä haluttiin auttaa.
Kauempana kotikylästäni tällaista sidosta ei enää ollut, mutta minua määritti se, että olin kotoisin saman joen varrelta, jokivarren
tyttöjä, joten tutuksi tultiin hyvin nopeasti. Haastateltava saattoi
kertoa kokemuksistaan siten, että tapahtumia, ihmisiä ja paikkoja
ei tarvinnut jatkuvasti tarkentaa, koska haastattelija oli niistä jo perillä. Väitöskirjaani varten tein samaan aikaan haastatteluja myös
Iijoella, jossa vieraan tutkijan tapaaminen oli jäyhempää. Haastatteluissa jouduttiin tarkentamaan lisäkysymyksillä eri tapahtumiin,
ihmisiin ja paikkoihin liittyviä asioita. Silti Iijoellakin oli merkitys-
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tä sillä, että olin kotoisin Kemijokivarresta. Moni haastateltava totesi silloin: ”no kyllä sinä sitten ymmärrät ku oot jokivarressa kasvanu.”
Tutkijan ja haastateltavien roolien lisäksi myös kuuluminen eri
sukupolviin loi raameja haastatteluille. ”Tyttöä” haluttiin auttaa,
etenkin kun hän on jokivarren tyttäriä. Lumme-Sandt (2005, 130)
kirjoittaakin, että korkea ikä ja elämänkokemus saattavat vaikuttaa
niin, että haastattelijaa ei pidetä tutkijana, vaan nuorena opiskelijana, jota pitää auttaa. Yhdessä haastattelussa tällainen asetelma oli
läsnä, samoin kuin pieni huvittuneisuus ja uteliaisuus siitä, miten
”tyttö” pärjää ja osaako hän kysyä oikeat kysymykset.
Muutamassa haastattelussa havaitsin kahvittelun lomassa naisen avustavan sivuroolin konkreettista ilmenemistä, joka on yhä
varsin yleinen vanhempien ihmisten joukossa. Sukupuolijärjestelmä ja työnjako näkyivät siinä, että naiset huolehtivat useimmiten
kahvinkeitosta, mutta joissakin tapauksissa avustava marginaalirooli vielä korostui siten, että naiset eivät tulleet edes kahvipöytään
miehensä ja tutkijan kanssa. He pysyttelivät joko näkymättömissä
ja kävivät vain täyttämässä kahvikupit uudelleen, tai istuivat keittiöjakkaralla sivussa kahvipöydästä.
Jokivarsi toiminnan maisemana

Kemijoen törmät ovat maisemallisesti kauniita, mutta haastateltavat eivät juurikaan puhuneet joen maisemallisista arvoista kuin vasta niistä erikseen kysyttäessä. Oman asuinpaikkansa kauneusarvoa
voi olla vaikea huomata. Se otetaan annettuna ja itsestäänselvyytenä, kunnes sen näkemiseen havahdutaan jonkin muutoksen tai vaikka muualle matkustamisen myötä. Seuraavassa lainauksessa emäntä havahtuu Riihimäellä käydessään siihen, että on asuinpaikkoja,
joissa vettä ei näy. Hän kertoo silmiensä etsineen vettä niin, että latojen peltikatotkin alkoivat näyttää vesilampareilta:
[Lausuu] ”Kemijoki on elämäni virta, olenhan syntynyt Kemijoen törmällä, Säpsänkosken kuohut ja pauhu, sekä Juotaskosken jyly luonnon
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suomana syntymämusiikkina”. Ja kyllä se näin on. Että se kuulu ihan
niin ku automaattisesti. Ja se että se vesi niinku, mieki menin sitte siskon tykö Riihimäele, niin sielä ei ollu ku se oli josaki metikon, niittyjen laijasa se Vantaanjoki oikeen pienenä, niin mie en millään voinu
uskoa sitä, että vettä ei näy. Että ku mentiin sieläki johonki retkellekki
ja näky joku peltikatto sieltä kaukaa, niin mie että tuola ainaki on vettä. (Hannele)

Jeff E. Malpas (1999, 3) kirjoittaa, että ihmisen paikkasuhde on
moniulotteinen, mutta lisäksi niin itsestään selvä, että sitä ei usein
tule edes ajatelleeksi. Korjonen-Kuusipuro (2013) toteaa tutkimuksessaan Vuoksen vesistöstä, että alueen asukkaat liittävät Vuoksen
tiukasti omaan elämäänsä kuvaten sitä eri tavoin. Paikat elävät mukanamme ja korostuvat usein vain silloin, kun jotain epätavallista
tapahtuu. Ihmisen identiteetti ja käsitys itsestään rakentuvat kuitenkin suhteessa paikkaan ja siellä toimimiseen, tiedostamme sen tai
emme.
Joen arvostamiseen ja sen uusin silmin näkemiseen on herätellyt myös voimalaitosrakentamisen aiheuttama joen muutos. Vilma
on myös havahtunut arvostamaan jokea. Hän määrittää itsensä nyt
kahden joen rannalta kotoisin olevaksi, syntymäpaikkansa Ounasjoen ja asuinpaikkansa Kemijoen rannan asukkaaksi. Paikka on se
perusta, josta rakentuu ihmisen kokemuksellinen ja tarkoituksellinen suhde ympäröivään maailmaan (Relph 1996, 919).
Että nyt annetaan veele ja joele kunnia. Ei silloin. Mieki olen kahen
joen rannalta. Se on ollu niinkö luonnon. Silloin ei osannut ajatella
että onko tuo hyvä vai huono. Nyt kyllä tietää että ossaa arvostaa jokia. (Vilma)

Haastatellut naiset ovat maisemassa, he eivät ensisijaisesti katso
sitä. Asumalla jokivarren maisemaan kuuluvissa paikoissa heistä
on tullut osa maisemaa, ja maisemasta osa heitä (Ingold 2000, 191).
Kemijokivarren maisemaan kuuluu jokivarressa asuvien toiminta,
tai taskscape, jonka Tim Ingold (2000, 195) eriyttää maisemasta
(landscape). Taskscape on kokoelma asukkaiden keskinäisesti yhteenliittyviä tehtäviä ja arjen toimia, jotka eivät tapahdu tyhjiössä,
vaan ne liittyvät aina suurempiin kokonaisuuksiin ja usein yhteis-
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työhön muiden kanssa. Taskscape on sosiaalisesti rakentunut toiminnan tila, toiminnan maisema. Työn kautta asukkaat ovat osallisia maisemassa ja vaikuttavat siihen antamalla sille oman panoksensa. Työn keskeisyys näkyy aineistossani siinä, että sen arvostus
on haastateltavia eniten määrittävä tekijä.
Se oli se lapsen teko pääasia ja navetan ja pirtin väliä kulukia.
(Vilma)

Työstä kerrotaan arvostaen, se on elämän sisältö. Naiset ovat lapsesta asti oppineet kovaan työntekoon, ensin kotona vanhempiensa
kanssa, sitten omassa perheessä aviomiehen kanssa. Kokemusmaailmaltaan haastatellut naiset kuuluvat Jeja-Pekka Roosin (1987) jaottelun mukaan sotien ja pulan sukupolveen sekä sodanjälkeisen
jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen. Haastateltujen elinolosuhteet ovat olleet hyvin yhteneviä: työnteko on aloitettu varhaisessa iässä ja se on ollut jatkuvaa. Yhteisiä kokemuksia ovat olleet myös sota-ajan vaikeudet ja puute sekä näiden vaikeuksien hyväksyminen, samoin kuin sodanjälkeinen vaurastuminen ja muutos sekä omien lasten, seuraavan sukupolven, tyystin toisenlainen
tilanne.
Feministisessä maantieteessä kiinnitetään huomiota sukupuolen
merkitykseen tilan tuottamisessa. Tilan ajatellaan sukupuolittuvan
miesten ja naisten välisen roolijaon ja epätasaisten valtasuhteiden
välittämänä. Tätä tilaa voidaan ylläpitää omaksumalla roolijako, tai
se voidaan rikkoa toimimalla oletusten vastaisesti (Sireni 2002,18).
Haastatteluissa tämä ilmeni siten, että roolijakojen vastaisesti toimittiin käytännössä useinkin, mutta kertomuksissa mieluummin pidettiin yllä roolijakoa. Ann-Catrin Östman (2004, 61) toteaa sukupuolen mukaisen työnjaon olleen maaseudulla normatiivisella tasolla tiukka, mutta käytännössä se on joustanut. Miehet ja naiset
ovat olleet usein samoissa töissä.
Ruumiillisen, raskaan työn ja sen vaatimusten katsotaan usein
olevan vain miehille sopivia: naisten työt eivät ole raskaita eikä
niihin tarvita erityistaitoja. Jokivarren naisten työt olivat kuitenkin
ruumiillisesti vaativia. Naiset olivat kalastaneet lohta, tehneet met-

Nykykulttuuri 115

102

sätöitä, viljelleet maata ja olleet uitossa sortteeraamassa. Muutamat
haastateltavat mainitsivat esimerkiksi veden haun olleen raskasta
työtä ja enimmäkseen naisten tehtävä. Vesi kannettiin joesta kesät
talvet raskaiden tonkkien kanssa ilman apuvoimia. Haastatellut naiset olivat tehneet valtavasti töitä, mutta työ oli heidän omissa kertomuksissaankin toissijaista ja avustavaa: karjan, kodin ja lasten hoitoa. Vaikka naiset pystyivät ottamaan miehen paikan, naisten tekemät miehiseen jokiympäristöön liittyvät työt eivät saa haastateltavien puheessa huomiota.
Etenkin sota-aikana 1939–1944 naiset tekivät miesten poissa ollessa kaikki tarvittavat työt. Lapin sodan aikana he olivat raskailla
evakkomatkoilla, joilta palasivat saksalaisten tuhoamiin koteihin.
Haastateltavien kertomuksissa sota-aikainen kova työnteko ja jälleenrakennusaika eivät korostuneet. Ainoastaan yhdessä haastattelussa tähän viitattiin taustoittavana asiana, kun haastateltava puhui
jokirantojen myymisestä ensin paikallisille ostajille, jotka vuorostaan myivät maat valtiolle suurella voitolla.
Ja sitten palionhan sanottiin sitäkin että kun tuota vaimot hoiti taloja ja
muita ja miehet oli sodassa, että ne jotka tiesi tästä [Kemijoen rakentamissuunnitelmista] ne rupesivat niitä ostamaan niitä maa, jokirantoja. Ja vaimorievut rahapulasa niin menivät ja myivät ja ne oli jo sillon
vähän että ne rupes omistamaan. Sitten ne myi valtiolle hirveen kovala
hinnalla nämä sitten kun tuli nämä voimalat niin. (Sohvi)

Jokivarren naisten työt ovat syvälle juurtuneita patriarkaaliseen perinteiseen yhteisöön, mutta rajanylityksiä oli hyvin paljon, eikä niitä katsottu pahalla. Sukupuolijärjestelmä oli joustava työn suhteen:
työ oli tärkeintä, ei se, kuka sitä teki. Jos jokivarren perheessä oli
sekä tyttöjä ja poikia, työnjako oli perinteisempää. Jos poikia ei ollut tai poikia oli vähän suhteessa työn määrään, tytöt tekivät tällöin enemmän myös miesten töitä. Myös sotavuodet veivät isiä ja
veljiä.
Kyllä mieki tosihan ko oli tyttären rääpäle ja ei ollu ko isä oli kaatunu
sovasa ja sitte tosihan ei ollu miestä ko vanha äiji niin tuota äitin kans,
äitilä oli kaverina, ko niitä oli kuule suostoksi sanothin niitä kui, suolta
kuivettunheja niinkö hongaksi mennee, ja niin niitä sitä mie sitte kave-
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rina ajoin aina kaverina äitile kevväälä ja kaikesa se piti olla matkasa,
että sitä on oppinu pienestä pittäen jo tekemään kaikkea… ja sielä piti
tehä kovasti töitä, sielä piti sieltä Kissalomasta vettää kauheela kovila
kaikki ruumenet ja siliput sieltä aina joka kerran ko koulusta pääsi ja
aijaa Kemijoesta vesi hevosela ja hakia… tosihan halot ja sieltä piti lumet pathan ko ei tarpheksi, nii jatkuvala syötölä. (Martta)

Naista ei jokivarren maisemassa näy: joki on miehisessä omistuksessa, ja siellä tapahtuvat toiminnot nähdään miesten työnä. Naisten työ ei tule esiin niin näkyvänä eikä se saa osakseen arvostusta
tai huomiota. Vasta kun kuvaa tarkentaa, tulee esiin jokivarren nainen, joka on emotionaalinen, tunteva toimija ja näkee ympäristön
estetiikan. Tämä jää kuitenkin helposti piiloon, eikä se ole näkökulmana arvokas, kun tärkeimpänä arvona on ahkera työnteko. Muut
arvot ovat väistämättä toissijaisia: toimintaympäristö on elinkeinon
hankkimista varten, se on työympäristö. Työ itsessään on vakava
asia, ja ympäristön kauneudesta nauttimisessa on laiskottelun makua. Kaikki pitää tehdä elannon saannin eteen. Luterilaiseen etiikkaan pohjautuva työmoraali on tiukka, eikä siinä hyväksytä velttoa
suhtautumista työhön (esim. Taira 2006).
Naisten osallisuus ja toimijuus kietoutuvat roolijakoon ja valtasuhteisiin, ja tämä näkyi haastatteluissa kahdella tasolla. Ylätasolla haastatteluissa rakennettiin kuvaa työnjaosta ja naisten vaatimattomasta roolista miehiin nähden. Käytäntö ja arkinen toiminta
erosivat kuitenkin tästä kerrotusta, sosiaalisesti tuotetusta kollektiivisesta todellisuuskuvauksesta. Kotitalouksien patriarkaalinen toimintamalli ja työnjako eivät käytännössä ole olleet niin tarkkaan
rajattuja. Etenkin silloin, kun miehet olivat sotatoimissa tai isät ja
veljet jäivät rintamalle, naiset ovat tehneet myös kaikki miesten
työt metsätöistä lähtien. Tätä ei kertomuksissa kuitenkaan korostettu eikä alleviivattu, vaan pikemminkin tuotettiin uudelleen perinteistä työnjaon kertomusta. Naiset ovat tehneet paljonkin miesten töitä, mutta heidän kokemansa toimijuuden tila näyttäytyi kapeana. Työnjako sosiaalisena konstruktiona ja kertomuksena koettiin rajatumpana kuin mitä arjen toiminnot olivat. Kapeaksi koettu toimijuuden tila jopa väritti muistot kaltaisekseen käytäntöjen
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kustannuksella. Arjen työt tulivat esille henkilökohtaisella tasolla
käytännöissä ja toiminnoissa, mutta niiden yllä häilyi erilainen todellisuus, joka rakentui, jota uudistettiin ja joka muistettiin tiukan
työnjaon kertomuksen mukaisesti. Naiset kuvattiin ylätasolla miehiä avustaviksi, ei merkittäviä töitä tekeviksi, mutta rivien välistä
rakentui kuvaus siitä, miten naiset tekivät pitkälti samoja töitä kuin
miehetkin. Naisten mielikuvat ja käsitykset naisten paikasta jokivarressa olivat nimenomaan kielellisiä tulkintoja ja kuvaelmia, jotka erosivat käytännön toimista voimakkaasti.
Esimerkiksi Helmi muisteli ensin äitinsäkin kalastelleen, mutta
myöhemmin puhutaan vain isän kalastamisesta:
Silloin kun ei noita voimalaitoksia vielä ei ollut. Niin sen jälkeenhän
se lohi nous, heitti nousemasta tänne ylös kun tuli ne voimalaitokset,
että sehän oli suuri menetys niille sen alan paikkakuntalaisille. Ja meillä kyllä paljon kotona kalasteltiin. Äitikin jopa kalasteli ja velipoika ja
isä aina. (Helmi)

ja hetkeä myöhemmin äiti on unohtunut:
Se oli jännittävää aina tuleeko isä lohen kans siitä. Niin tosiaan oli isoja ne lohet siihen aikaan. (Helmi)

Elannon saannin ja perheen toimeentulon turvaamisen lisäksi työllä oli merkitystä myös sosiaalisen hyväksynnän muodossa. Luterilaiseen työetiikkaan liittyvät ahkeran työnteon tulokset, koska menestyminen on merkki siunauksesta. Ahkeruus palkitaan myös yhteisön arvostuksella. Työllä ihmiset osoittavat muille, että he ovat
hyödyllisiä ja arvokkaita kyläyhteisön jäseniä, ja näin he varmistavat paikkansa yhteisössä. Ahkera työnteko vahvistaa kuulumisen
tunnetta ja osallisuutta. Aktiivinen, työtä tekevä keho on osallinen,
selkeä toimija, ei avustaja.
Työ on Kemijokivarren naisille ollut raskasta ja jatkuvaa, mutta
samalla se on ollut arvokas sisältö, joka on tuonut elämään kaikki
värit. Naiset myös kuvasivat työnteon raskaana, mutta taaksepäin
katsoen työn raskaus katosi. Ylpeyttä koettiin siitä, että on pärjätty omillaan, ”ei ole tarvinnut sosiaaliluukulla käyä” (Vilma), ja yl-
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lättäen nykymenoon verrattuna naiset kokivat olevansa paremmassa asemassa:
Eri ajat oli sillon, niin oli eikä se ollut niin vaativaista se elämä silloin
kun nyt on. Nythän mennee maailma niin ettei kaikki kerkiä perässä.
Menettävät hermonsa. (Vilma)

Työn arvostus heijastui haastatteluissa myös siihen, mitä pidettiin kauniina. Arvomaailma väritti estetiikan tajua, ja työnteon jäljet miellyttivät jokivartisten naisten silmää. Eräs eläkkeellä ollut
entinen pientilan emäntä halusi, että pellot edelleen kynnetään ja
veltataan keväisin, vaikkei niitä enää viljeltykään. Kaunis maisema
on sellainen, missä näkyy työnteon jälki. Pusikoituvat pellot olivat
emännän silmissä kauhistus ja samalla myös häpeäksi, koska ne
olivat merkki tekemättömistä töistä.
Ihmisen työn jälkeä jokimaisemassa pidettiin kauniina myös
seuraavassa sitaatissa. Samalla sitaatti kertoo siitä, että jokivarren
ihmisen paikka on ennen kaikkea maisemassa, ei maisemaa katsomassa. Työnteosta täytyi erikseen havahtua, että muistaisi katsoa ja
arvostaa myös ympäristön esteettistä puolta. Muistuttajana oli henkilö, joka oli vain käymässä Kemijokivarressa, ja joka ulkopuolisen
silmin osasi paremmin tarttua maiseman kauneuteen.
Minun äiti, äiti oli sitten -60 ko se kävi täällä vai oliko se -62 Simosta, niin se tuosa rannala ko meilä on ollu siis lypsykaria, mm, ja tuota
tämmönen, se oli niitä aikoja se oli se lypsykaria, niin tuosa rannasa oli
sitte pottuja, semmonen pottuja ja naurista niin sitte äiti oli minun tykönä, niin se sano että muistakko sie koskaan pysähtyä ja kattua kuinka kaunista täälä on? (Anja)

Lasten kautta naiset saivat mahdollisuuden nähdä ympäristön muunakin kuin työmaana. Lasten leikit muistuttivat naisia heidän omasta lapsuudestaan, ja retket lapsien kanssa tarjosivat mahdollisuuden
hetkeksi irrottautua raskaista töistä. Naiset saivat nauttia jokiympäristöstä hyvällä omallatunnolla, kun veivät lapsia uimaan.
Monestikko tuota mieki menin nuitten lasten kansa sinne menin joskus sielä oli semmosia kivoja kallioita niin sinne kesälä mentiin istumaan ja otettiin syötävää matkaan ja lapset sai sitte pulikoia niin niin
Paavo oli sielä monta kertaako se tie meni siittä niin katiskoila, mm.
(Kerttu)
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Lapsista oli ainainen huoli, etteivät ne vain menisi jokeen. Joki
oli kuitenkin myös vaaran paikka (ks. myös Korjonen-Kuusipuro
2013). Sen yli kulkeminen oli vaivalloista ja vaarallistakin etenkin syksyisin ja keväisin epävarman jäätilanteen takia. Joki saattoi
erottaa perheenjäsenet toisistaan viikoiksi aikana, jolloin kulku oli
vaikeaa: jos esimerkiksi koulu oli toisella puolella jokea, lapset sijoitettiin hankalan kulun ajaksi asumaan perheeseen, joka asui samalla puolen jokea kuin missä koulu oli. Itse lapsesta asti joen rannalla asuneet olivat tottuneet jokeen ja oppineet jokivarsipaikan toimintatavat, mutta miniäksi koskipaikkaan tulleilla oli paljon tottumista uuteen asuinpaikkaansa. Alussa kosken kuohu häiritsi siihen
tottumattoman yöunia, ja uusi asuinpaikka tuntui hankalakulkuiselta ja pelottavalta. Lapsia pyrittiin pitämään poissa joelta näkillä pelottelemalla, ja usein jokea arastelevien lapset eivät edes oppineet
uimaan. Jokeen lapsesta asti tottuneet puolestaan suhtautuivat joen
vaaroihin suurpiirteisemmin eivätkä antaneet vaaran häiritä joesta nauttimista. He kertoivat tekemistään uintiretkistä lasten kanssa
sekä lasten leikeistä rannalla sillä aikaa, kun äiti pesi pyykkiä.
Vaatimaton osallisuus

Naisten osallisuus tapahtumiin ja kuuluminen paikkaan ja yhteisöön vaihtelivat eri haastatteluissa. Jotkut haastateltavat eivät ottaneet paikkaansa, vaan tarjosivat sitä muille, yleensä aina miehille.
Haastatteluissa tämä oli hyvin yleistä: nämä naiset jättäytyivät mieluummin taka-alalle. He ihmettelivät, miksi nimenomaan heiltä kysellään ja eikö olisi löytynyt parempiakin haastateltavia. Jotkut ehdottivat nimeltä mainiten henkilöitä, joiden puoleen minun olisi ennemminkin pitänyt kääntyä:
Aila: Ei sinun isä muista mittää?
Outi: Kyllähän se muistaa, kyllä.
Aila: Nii mie että onhan hänki, mitä se on yli 70 ikänen?
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Eräässä haastattelussa emäntä puhui paljon edesmenneestä miehestään. Hän oli hämillään kysyessäni jokeen liittyviä kysymyksiä ja
ihmetteli miksi häneltä näitä kysytään. Emäntä ei ollut halukas kertomaan omista kokemuksistaan tai muistoistaan, vaan veti puheeseen miesvainajaansa pohtimalla, mitä tämä olisi tähän asiaan sanonut. Hän ei pitänyt omia ajatuksiaan arvokkaina, vaan etsi tukea
ja vastauksia muualta. Hän ei ollut osallinen, vaan vetäytyi pois jokivarren maisemasta. Hänet oli keskustelussa koko ajan pyydettävä
mukaan, ja hänen tapansa oli myötäillä keskustelukumppania. Koska emännän oma mies ei enää ollut turvana, hän vetosi seuraavassa sitaatissa naapuriinsa Jaakkoon, koska tiesi, että olin haastatellut myös Jaakkoa:
Outi: Miten se (voimalaitoksen rakentaminen) täälä vaikutti sitte, teilä
jäi sitä rantaa veen alle?
Hanna-Leena: Täälähän se on noussu, mutta sehän on jokiyhtiön maata tuo ranta tuosa. Että onko se sillon aikasemmin jo nuo vaihettu sitte
se. Puhuko se Jaakko mittään että miten se oli?
Outi: Tästä vaihtomaasta?
Hanna-Leena: Niin että näistä maista, että miten se, että se kuitenki jotenki vaihtu Heikin tontti, Heikilä ja tuola.

Ympäristön muutoksen, ranta-alueen jäämisen veden alle, emäntä
hyväksyi sillä perusteella, että jokiyhtiö oli jo aiemmin ostanut tilan ranta-alueen. Henkilökohtaiseen paikkasidokseen ei ollut enää
oikeutta, kun ranta oli siirtynyt jokiyhtiön hallintaan. Emäntä oli
katkaissut siteensä joenrantaan, ja esimerkiksi rannassa ennen olleesta uimarannastakin hän puhuu toteavasti, oman osallisuutensa
kieltäen.
Erään pariskunnan haastattelussa talon emäntä huolehti koko
ajan miehestään ja vieraasta. Hän tarjosi kahvit, toi lämmikkeeksi
vilttejä, huolehti miehensä kuulolaitteen toiminnasta. Itse hän osallistui keskusteluun haastattelun loppupuolella. Kun kysyin naisväen joen käytöstä, hän yllättyi kovasti ja vain nauroi. Isäntä selitti
sitten pyykinpesut, kun emäntä ei naurultaan kyennyt.

Nykykulttuuri 115

108

Outi: No mitenkä se naisväelä sitte, oliko sielä pyykkihommaa tuola joela
Anja: (purskahtaa nauruun)
Sakari: No pyykkien pesuhan oli tuola jokitörmilä, kyllähän sen näki
koska kevät on tullu ko tuone, tuosa on tuo tekkee joki mutkan oikein
niin, sinne alako ilimaamhan pyykinpesijöitä ja
Anja: (nauraa)
Sakari: Pyykkiä oli rantarisukot ja rantatörmät täynä hahhahhaa
Anja: Ja isot paat joila ne on keittänhet kuulemma
Sakari: Joo ja tuosaki heti tuosa alapuolela meilä, tuosa, mistä äiti on
kotosin, naapurista, siinä oli iso törmä josa oli iso semmonen, se oli
toista metriä pitjä, iso se halakasija se pata, misä keittivät tuota pyykkiä ja tuota, siinä oli mukava poikasena.
Anja: Joesa on ollu vesi näilä taloila ensin, siis joen törmää, sillon ennen sottaa, niin, niinhän se on ollu, sieltä se on sitte ne on laitettu, laitettiinko ne pumput sitte ennen voimalaitosta?

Emäntä turvasi tässäkin tapauksessa mieheensä ja kysyi häneltä pumppujen laitosta, mutta ei kertonut omista kokemuksistaan.
Puhe siirtyi muihin asioihin.
Marja-Liisa Honkasalon (2006) pienen toimijuuden käsite jäsentää osaltaan näiden naisten taka-alalle jäämistä. Pieni toimijuus
koostuu toistuvista arkisista toimista, se on elämää ylläpitävää, säilyttävää toimintaa. Pientä toimijuutta ei tunnisteta ja arvosteta samalla tavoin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi lohen kalastusta tai
joen valjastamista energian tuotantoon, jotka ovat miesten jokeen
liittyviä, päämäärältään selkeitä toimia. Nämä haastatellut naiset
pitivät itsekin arjen toimiaan itsestään selvinä, eivätkä kokeneet vähäpätöisinä pitämiensä töiden oikeuttavan heitä osallistumaan jokiympäristöä koskevaan keskusteluun. Osallisuuden kapeus näkyi
myös maininnoissa naisten haaveista, mahdollisuuksista ja valinnoista. Omat toiveet ja haaveet oli pitänyt siirtää sivuun, koska ne
olivat olleet ristiriidassa perinteisen jokivarren naisen roolin kanssa. Työn paljous teki joskus koulunkäynninkin mahdottomaksi. Kotona oli niin paljon töitä, että kouluun ei ehditty. Esimerkiksi Aune
olisi halunnut lähteä opiskelemaan, mutta kotona oli paljon työtä
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ja muut sisarukset olivat vielä nuoria. Omista tavoitteistaan joutui
joustamaan myös Helmi:
Mieki ajattelin silloin ennen nuorempana että mie käyn talouskoulun
ja lähen Pohjanhoviin keittäjäksi tai joksikin kun mä en. Mutta tuota
kyllähän sitä ei tullut kysymykseenkään että olis joutanut kotua ansiotyöhön. (Helmi)

Toiset haastateltavat olivat puolestaan lujasti kiinni tekemisissään
ja olemisessaan. He näkivät toimintansa arvokkaana. Arvo nousi sukupolvelta toiselle välitetyistä kulttuurimuodoista, perheestä
huolehtimisesta, yhteiseen hiileen puhaltamisesta ja työn kunnioituksesta. Vaikka yhteisön ja perheen arvot ja niiden vaikutus työnjakoon olivat muuttumattomia ja arvokkaita näille naisille, heidän
omat kiinnostuksen kohteensa ja pyrkimyksensä olivat enemmän
esillä. Heillä oli aktiivisempi rooli myös jokiympäristön suhteen, ja
aktiivisemmalle roolille löytyi myös hyvin tilaa. Naisen paikan ottaminen jokivarressa näyttää perinteisestä sukupuolijärjestelmästä
huolimatta olevan naisten omissa käsissä.
Mie muistan sillon -55 kun mie sanoin Antille, mie olin tuossa Ingeröisesä, että eikö me lähetä Tapanin ajelule, niin Antti sano, että ei hän
kyllä kehtaa hevosta valjastaa, mie sanoin, että sehän ei siitä kiinni jää,
hevosen valjastamisesta. Miehän oon kotonaki valjastanu hevosta aina
ja panin ite sen hevosen valjaisiin. (Hannele)

Aktiiviset naiset eivät kuitenkaan pyrkineet sukupuolijärjestelmän
horjuttamiseen, eivätkä sukupuolten väliset suhteet jokiympäristöön liittyvissä tarinoissa muuttuneet. Perinteet, paikan historia ja
sen jatkuvuus olivat keskeisiä jokivarren naisen kollektiivista identiteettiä rakentavia komponentteja. Ne olivat työntekoon motivoivia, arvokkaaksi nähtyjä asioita. Oma paikka nähtiin osasena sukupolvien ketjussa, ja onnistumisen tunnetta saatiin siitä, että ahkeralla työnteolla oli osaltaan voinut välittää aiempien sukupolvien arvoja tuleville sukupolville. Edellisiin sukupolviin viitattiin paljon
naisten puheissa, ja menneisyys, tulevaisuus ja sukupolvien ketju
olivat jatkuvasti puheessa läsnä. Pientilan ja työnteon jatkuminen
suvun käsissä oli merkki onnistumisesta, samoin kuin lasten hyvinvointi ja heille työn arvon opettaminen. Naiset olivat kiitollisia vanNykykulttuuri 115
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hemmilleen, jotka olivat opettaneet työntekoon, ja kiitollisia lapsistaan, jos heistä oli kasvanut yhtä lailla työtä arvostavia.
Sosiaaliset suhteet, suku ja kyläyhteisö ovat ensiarvoisen tärkeitä jokivarren naisille. Massey (2008, 29–30) toteaa paikan olevan
kohtaamispaikka, joissa suhteet, kokemukset ja ymmärrys rakentuvat laajemmalla mittakaavalla kuin se, mitä määritämme tietyksi
paikaksi. Paikalle ei anna erityisyyttä sen pitkä sisäiseksi nähty historia, vaan sosiaalisten suhteiden konstellaatio, josta paikka rakentuu. Kemijokivarren naiset puhuivat jatkuvasti useampien suulla,
kutoen tarinoihinsa taidokkaasti muita ihmisiä. Muistot kytkettiin
aina arjen pieniin tapahtumiin tai hauskoihin sanojiin. Sukulaissuhteiden pohtiminen oli myös viihdettä, jonka parissa aika kuluu mukavasti. Seuraavassa sitaatissa haastateltava kertoi olleensa lenkillä ja katsoneensa kauneuspadon yläpuolista jokialuetta, mutta sitten
ajatus karkasi sukulaissuhteisiin ja kyläläisiin:
Martta: Kyllä mie aina ko mie lenkilä aamusin ruukaan kulukia, niin
seisahun tuone kattomhan, että hyvän näkönenhän se on ko se huilaa
vesi siinä. Kenen näkönen sie olet muuten?
Outi: No en mie tiiä
Martta: On sulla Kerätärtä enemmän ko äitiäs. Mehän olthin Eilan
kans pikkuserkut.

Samalla kun puheessa kuljetettiin mukana koko sukua tai kylää,
oma osallisuus häivytettiin. Useat haastateltavat sitoivat puheeseensa jatkuvasti muita ihmisiä, ja kertoivat tarinoita muiden kertomina. Omaa kokemuksellisuutta ja henkilökohtaisia ajatuksia pidettiin alempiarvoisena, ja niiden sijaan haastattelijalle tarjottiin metakertomuksia (Somers 1994). Yleistysten ja metakertomusten toimijat olivat useimmiten miehiä, joten Kemijokivarren naiset osallistuivat aktiivisesti oman roolinsa himmentämiseen. Näiden yleistysten myötä oma henkilökohtainen identiteetti laajeni turvallisemmaksi kemijokivartisen identiteetiksi, johon myös sukupuoli peittyi. Identiteetin kautta määrittelemme itseämme, ja paikalle annetusta voimakkaasta merkityksestä voi tulla keskeinen osa ihmisten
identiteettiä. Identiteetti rakentuu eletyistä kokemuksista ja arkipäi-
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vän tietoisuuteen liitetyistä subjektiivisista tunteista, mutta samalla nämä kokemukset ja tunteet ovat ankkuroituneet laajempiin sosiaalisten suhteiden verkostoihin. Mukana kulkevat menneisyys sekä
sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen nykyisyys. Identiteetti ei
ole pelkän subjektiivisen kokemuksen ja merkityksen tulos, koska
yksilöllisiin merkityksiin ja tunteisiin vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset olosuhteet. (Rose 1995, 88–89.)
Helmi: Nehän kävi oikein karvalakkilähetystö Helsingisä et siellä oli
paljon isäntiä.
Sohvi: No joo se oli sitä.
Helmi: Muun muassa Väinö oli se mun veli ja tota sitä sanottiin karvalakkilähetykseksi.
Sohvi: Sitten oli semmoinen kiva tapaus kun kun Helmin velihän, Väinöhän peri isältään sitten hoiti näitä lohiasioita ja hän meni Helsinkiin
ja niin hällä oli sitten vallan konjakkipullo, jotta konjakkipullollahan
on ostettu nämä maatkin. Niin miks ei ne samalla saa takaisinkin nyt
samalla kaupalla.

Seuraavassa sitaatissa haastateltava kertoi asiantuntevasti istutuskaloista ja verkkojen kokemisesta. Hän osasi ja tiesi, mutta samalla
puhe oli vaatimatonta ja omaa osuutta vähättelevää.
No kuha nyt on istutettu tänne. Ja joskus sainhan mieki, ku oli verkot siellä syvällä, niin jokunen. Mutta ku mie yhenki toistakilon kuhan sain, niin sillä oli niitä kuhan poikasia, se oli syöny, ku niitä tämän
mittasena istutetiin, niin se oli vissiin kaheksan siitä mahasta löyty sitte. No tietenki niitä on heleppo saaha semmosia istutuspoikasia... mutta nuohan on nyt tuotu taimeneki, viime syksynäki, ihan pyyntikokostaki. Tietenkihän se kasvaa kiloja lissää, mutta ku siinä on se alamitta, niin kyllä niisä on sitte jo toistakiloa vai mitenkä ne kerkiää. Kun
se on siinä olikohan se 46 senttiä se alamitta. Sitä puhuttiin, että se 50
senttiin nostettas, ni sitte se voi jo taas teettääkki, että. Se pittää, ne on
aika pitkään se kasvuaika niilläki kalalla että. Semmonen homma, että
mie ittehän en oo sen vanhan lohen aikana muuta ku rannalla mie ongin särkiä, ku toiset veti kulletta. (Hannele)
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Ympäristön muutoksen ja sen kokemisen teemaan oli haastatteluissa vaikeaa päästä käsiksi. Kysyessäni joen muuttumisesta rakentamisen seurauksena usein edessä oli ensin korkea kynnys. Jotkut
saattoivat kysymyksestä huolimatta jatkaa muissa, itselleen mieluisemmissa aiheissa, tai kommentoida kysymykseen hyvin lyhyesti
ja johdattaa puheensa muualle. Ensimmäinen vastaus joen muutoksesta kysyttäessä oli usein se, että mikään ei ole muuttunut, tai että
muutoksella ei ole ollut mitään merkitystä tai vaikutusta. Esimerkiksi Vilma kielsi ensin minkään muuttuneen, mutta lisäkysymysten kautta selvisi, että maisema oli muuttunut todella paljon, kuohuvasta koskimaisemasta kuivaksi uomaksi:
Outi: Miten se muutti tätä paikkaa tuo voimalaitoksen rakentaminen?
Vilma: Muutti?
Outi: Niin
Vilma: No ei se tätä, eihän se nyt tätä muuttanut sen kummemmasti
Outi: Niin ei jääny maata veen alle eikä?
Vilma: Meni tuostahan meni silmäin eestä niin meni viijettäkymmentä hehtaaria.
Outi: Oliko tuosa koskia?
Vilma: Se oli valakia kuohu aivan. Monta kilometriä.
Outi: Joo niin justiin, no kuuluko se ääni tähän?
Vilma: (nauraa) No kuuluko, ko sanottiinki niin että petäjäskoskelaiset
puhuvat isosti kun koski oli tuosa niin piti huutaa.

Kynnys on johtolanka kätkettyyn kriisiin: vaikeasta aiheesta on
hankala puhua, varsinkin jos asia on käsittelemätön. Tämän takia
oli hyvä, että haastattelut olivat pitkiä ja luonteeltaan sellaisia, että
asian prosessoinnille jäi tilaa. Haastattelun kuluessa saatoin kysyä
muutoksesta uudestaan, tai haastateltava saattoi itse palata hetken
kuluttua menetyksen ja muutoksen teemaan.
Vilman haastattelun lopussa olin jo ehtinyt sammuttaa nauhurin
ja kerännyt tavaroitani laukkuun, kun Vilma pyysi laittamaan nau113
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hurin vielä uudelleen päälle. Hän alkoi kertoa voimalaitosrakentamisen ajoista viimeinkin omista kokemuksistaan käsin, henkilökohtaisella tasolla. Seurasi suorastaan vuodatus kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta, mitä hän on rakentamisen aikana kokenut:
Mie aattelin että mie kouluja käymätön ihiminen juuri ykkösen ja kakkosen panen yhteen ja lujen niin tota kyllä piti palion ellää ja tehä siinä
köyhyyesä ja ahtauvesa ja tietää kaikkia nuitten herrojen vouhkotuksista ja kulukia sitten osa sielä [Rovaniemellä Kemijoki Oy:n konttorissa neuvotteluissa] jalakasin ja linja-autosa ja hoitaa huusholli, mökki siihen ja ne heinät ja lapset ja. (Vilma)

Joissakin tapauksissa kävi niin, että haastateltava soitti minulle
myöhemmin ja halusi vielä kertoa tunnelmiaan nimenomaan jokiympäristön menetykseen liittyen. Joitakin informantteja tapasin
myöhemmin muissa merkeissä, ja he halusivat palata haastattelun
teemoihin. Haastattelu näytti saavan aikaan ajatusprosessin, joka
jatkui haastattelun jälkeenkin, haastateltavat jäivät miettimään joen
muutosta ja omaa suhtautumistaan siihen.
Annan olohuoneen seinällä oli taulu, jota Anna katsoi usein puhuessaan. Taulu esitti kosken rannalla ollutta, veden alle jäänyttä
kotitaloa, joka oli ollut jo haastateltavan isän synnyinkoti. Anna
kertoi, että jokiyhtiö rakensi perheelle kylään uuden talon, mutta
tunnesidosta uuteen paikkaan ei koskaan muodostunut. Joki näkyi
myös uuteen kotipaikkaan, mutta rakentamisen myötä joen käyttö
loppui. Aiemmin lohia kalastaneella perheellä ei ollut venettäkään
enää käytössään, eikä joen rantaan huvittanut mennä.
Anna: Eihän siinä palion voinu kalastaa tai mithän...eikähän siinä kallaa ollu että tuota ei…mutta ei, kyllä se loppu siihen, meilä ollu venettäkhän ennään että se loppu kyllä kerrala. Ja kaikila jokka siinä rannala oli että, ei ne ennään, ja sehän on tuo uoma joka siihen jäi niinkö
Pirttikoskelaki
Outi: Niin kuiva uoma
Anna: Kuiva uoma niin että sehän on semmonen, kyllä se kolome kilometriä ainaki on.
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Yi-Fu Tuan (1991, 692) kirjoittaa paikan syntyvän historiallisen ja
sosiaalisen toiminnan tuloksena, jossa kehollisella osallistumisella
ja tekemisellä on tärkeä merkitys. Samaistuminen ja tunnesidoksen
muodostuminen edellyttävät osallistumista, vaikuttamista ja tapahtumien kautta tekemistä. Tällaisiin tapahtumiin liittyvät muistitieto,
laulut, tarinat ja kuvat sekä kaikki muu paikantuva ihmistoiminta,
joka voidaan lukea osaksi paikan käyttöä ja sen merkitysrakenteita.
Paikallisuuden tunne on paikallisuuden tajua, joka perustuu johonkin fyysisen tilan osioon kohdistuvaan merkitysrakenteiden kollektiiviseen jakamiseen. Annan vanhassa kotipaikassa joella oli niin
keskeinen osa, että uuteen paikkaan oli vaikea kotiutua joen muutoksen ja perheen arkeen liittyvien toimintojen muutoksen takia.
Haastatellut naiset suhtautuvat kaikki hyvin rauhallisesti joen
muutokseen, jopa niinkin suuriin muutoksiin, kuin mitä Vilma ja
Anna olivat kokeneet. Huomio oli ollut omassa arjessa, ja voimalaitosrakentaminen oli tuntunut kaukaiselta myös silloin, kun se oli
tapahtunut kotikylässä. Tärkeintä oli ollut lasten, kodin ja karjan
hoitaminen, ja työtä oli ollut paljon. Usein tämän lisäksi piti vielä
majoittaa ja muonittaa voimalaitostyömaan rakentajia. Työmäärän
takia ei ehtinyt henkäistä ja katsoa ympärilleen. Ajatuksissa ja kokemuksissa työ ja toimeentulo olivat aina ensimmäisenä.
Outi: No miltä se tuntui se muutos sitten kun tuo voimalaitos rakennettiin?
Vilma: No eihän sitä osannut ajatella sitä kun jossain siellä kasvoi se
hiljalleen. Tota olihan se monta vuotta kauhia väestö täälä. Meiläki
vissiin kuus miestä sisällä. Tämmönen huusholli ja omat lapset olivat
vielä kotona kaikki. Tuosa oli nelijä sänkyä, kaks sänkyä päällekkäin
tuosa ja yks nukku tuosa tuosa oli muuri sillon, leipämuuri.

Myöskään Anna ei ollut ehtinyt juurikaan ajatella muutosta, koska
aika oli mennyt työn touhussa. Asiaa muistellessaan hän kuitenkin
kertoo sekä fyysisen että sosiaalisen ympäristön muutoksesta:
[Huokaa] no kyllähän se tietenki oli, aika iso muutoshan se oli, mutta
tuota se tietenki meikäläinen ku on oli siinä työn touhussa ja tällä lailla ja isä oli jo poissa ja äiti siinä oli meijän kans vielä, niin tuota, eihän
sitä tietenkhän äitikhän ennään niinkö kaivannu ko ei ois pystyny en-
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hän mithän palion tekemhän, piti lopettaa lehemät ja kaikki ko ei jaksanu ennään pittää ja tällä laila että tuota. Mutta olihan se outua tietenki että ku tuosa oli niin lähelä kaikki että sai uija siinä ja nyt ei ollu sitä
uimapaikkaakhan ennään ko ei uskaltanu mennä sinne rannale ko nehän syveni, ei ne ollu semmosia ennään, sittehän oli kyllä sielä yhtiön puolela, ne on vieläki ne kivitalot sielä ja eihän niitä monta ole enhän mutta kuitenki että sielä ois voinu käyä mutta emmie käyny koskhan sielä, en, ko sehän oli niin suuri erotus, että ku me oltiin, tavallisia ihimisiä olthin tällä puolen maantietä, mutta sitte ku herrat oli toisela puolen niin sielä oli, siinä oli, ja vielä net jokka oli sielä kivitalola, nää, jokka asu meitä vastapäätä, oli iso parakkialue, niin tuota, ne
oli ihan semmosia tavallisia työntekijöitä niin, niin tuota, siinä oli niin
suuri luokkaero että voi voi. (Anna)

Sukupuolijärjestelmä ja sukupuoliroolit ovat myös vaikuttaneet
naisten vähäiseen kiinnostukseen kylässä tapahtuvaa voimalaitosrakentamista kohtaan. Rakentamisessa oli kyse miesvaltaisista tekniikan, teollisuuden ja talouden aloista, jotka olivat etenkin vielä
Kemijoen rakentamisen alkuvuosikymmeninä täysin miesten hallinnassa. Haastateltavat eivät nähneet tässä asetelmassa itsellään
minkäänlaista toimijuuden tilaa, vaan heidän paikkansa rajoittui
kotipiiriin. Kari (2009, 47) kirjoittaa modernisaatiodiskurssin sukupuolittavasta toimijuudesta, jossa naiset nähdään edistyksen jarruina ja miehinen teknologia edistyksen moottorina, ja löytää tästä
yhteyden perinteiseen dikotomiaan naisesta passiivisena ja miehestä aktiivisena toimijana.
Naiset kertoivat toimistaan vielä rakentamattomassa jokimaisemassa usean henkilön suulla, kollektiivisena kokemuksena. Myös
joen muutoksesta kerrottiin samaan tyyliin, hyvin harvoin henkilökohtaisena kokemuksena. Mukaan sidottiin vähintään vanhaemäntä, isä, veli tai aviomies. Maiseman muutosta ja lohen menetystä
haastatteluissa kyllä surtiin, mutta naiset ottivat siihen henkilökohtaista etäisyyttä: suru oli enemmän miesten puolesta suremista, sääliä heidän menetyksensä takia. Jokiympäristö ja toiminnan maisema ovat olleet miesten, joten myös menetys oli miesten. Oma osallisuus riisuttiin, kuten tekivät lohen menetystä voivotelleet Sohvi
ja Helmi. He olivat lapsena olleet itsekin mukana lohenpyynnis-
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sä, mutta kertomuksessaan he tyytyivät kuitenkin sivustaseuraajan
osaan:
Sohvi: Semmonen elämäntapa pyöriny siinä lohen ympärillä. Kyllä se
(lohen menetys) on ollut kova paikka.
Helmi: Se on juuri niille se niin henkilökohtaista niille isännille siellä.
Sohvi: Ja nythän tämä Vuotos on semmoinen riidan aihe, että saa nähä
miten siinä käypi nyt sitten.

Toisten puolesta puhuminen ja sureminen olivat tavallisia haastatteluissa. Joku suri sitä, että miehet menettivät niin paljon, jotkut surivat vanhempiensa puolesta, mutta omaa menetystä haastatteluissa
ei käsitelty. Seuraavassa sitaatissa keskusteltiin takkuavista projekteista, joissa pyritään kalaportaita rakentamalla palauttamaan lohi
Kemijokeen. Emäntä toivoo miehensä puolesta, että lohi palaisi:
Anja: Mutta kyllähän tuo olis hieno homma jos se, mejän isäntä eläis
niin kauan että se näkis sen lohen.
Sakari: Joo ei sitä niin hirviän, 20 vuotta ko kytkyttellee niin, hah
hah.
Anja: Joo kyllä se pittää ennen tapahtua.
Sakari: Joo toivottavasti sitä ennen.

Kun kysyin joen muutoksesta, naiset mainitsivat ensin rakentamisen vaikutuksista arjen käytäntöihin ja välittömään elinpiiriin: veneitä ei enää voitu pitää, jos vesi oli kokonaan kadonnut tai sen pinta nousi ja laski säännöstelyn takia, tai jos rannat jäivät karkeaksi kivikoksi. Kalastaa ei enää voinut, ja kaivot kuivuivat. Muualta tulleet voimalaitosten rakentajat perheineen muuttivat kyläyhteisön sosiaalista rakennetta ja tämä aiheutti usein kitkaa ja sosiaalista
erottelua. Hyvinä puolina mainittiin rakentamisajan työpaikat, infrastruktuurin koheneminen, teiden ja siltojen rakentaminen ja sähköistämisen vauhdittama elinolojen paraneminen. Parantunut tiestö
helpotti liikkumista, lapset saivat käydä koulua kotoaan ja pientilan
maidot saatiin helpommin meijeriin.
Maisemamuutoksesta täytyi aina erikseen kysyä: se joko ohitettiin ykskantaan, tai sitten kysymyksestä muistettiin muutoksen
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maisemallinenkin puoli, ja siitä kerrottiin sitten laveasti. Päällimmäisenä maiseman muutos ei naisilla kuitenkaan ollut, vaan tärkeämpänä olivat käytännön työt. Menetetyistä paikoista, kuten uimapaikoista, saarista ja rannoista kerrottiin, mutta varsin toteavasti.
Naiset tuntuivat alistuneen tilanteeseen, jolle eivät itse mitään voineet. Jokiympäristön muutos oli vienyt mukanaan joella ja rannoilla toimimisen mahdollisuuden, joten naiset olivat vetäytyneet toiminnan maisemasta uuden, rakennetun jokimaiseman katsojiksi.
Joo ja sitä erittäin keväällä kun tota joet aukesi niin niitä otettiin niinkö
omaksi niin semmosia rantapatoja pieniä mistä tuli kaikenlaista kallaa.
Mutta nyt siinä ei ole kun se (joki) pajuja kasvaa. (Vilma)

Voimalaitosrakentaminen vauhditti jokivarren modernisaatiota.
Naisille avautui uusia mahdollisuuksia ansaita omaa rahaa, kun he
pääsivät Kemijoki Oy:lle töihin: työmaaruokaloihin, toimistotöihin
ja raivaustöihin.
Varsin rauhallisessa suhtautumisessa jokimaiseman muutokseen
kaikui osaltaan sotien ja pulan sukupolven asenne. Tämä sukupolvi on tottunut kestämään vaikeuksia ja selättämään niitä kärsivällisyydellä ja sitkeydellä, aina uudestaan alusta alkamalla. Sukupolven kokemusmaailma sodan tuhoineen ja jälleenrakennusaikoineen
taustoittaa myös joen muutosta. Maiseman muutokseen on vain sopeuduttava, koska itse sille ei mitään voi. Valta maiseman suhteen
on muiden käsissä.
Outi: No kaipasitteko Te sitä vanhaa elinympäristöä sittekö tuo muuttu
tuo jokivarsi niin paljon?
Aune: No tuota, sikälihän niitä muutoksia ku niitä sai kokia ku tänne
tuli evakosta niin niin ku kaikki oli vain tuhkaa, ja yritä rakentaa niin
kyllä se rakentaminen ei …
Outi: Niin meni siinä samassa, kyllä.
Se oli vaan semmonen loppu. Sehän kerta kaikkiaan loppu. Karjalaitumet meni ja. Se tuli semmonen kuivuus. Mutta siitä sitä on kuitenkin pitänyt lähtiä…sitä ei ihiminen ossaa mittään vaatia, kun ei sillon
ole ollu mittään. Sitä on pitäny siihen tyytyä mitä on näkynyt ja ollut.
(Vilma)
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Tulkitsen myös perinteisen sukupuolijärjestelmän osaltaan vaikuttavan naisten suhtautumiseen. Joki miesten omistuksessa on kulttuurinen ja sosiaalinen rakennelma, metakertomus, jossa naisella ei
ole suurta roolia eikä henkilökohtaista sidosta jokimaisemaan. Tällöin joen menetyksen nähdään koskevan enemmän miehiä. Voimalaitosrakentaminen on uusine teknologioineen ja koneineen myös
miesten toimijuuden alaa. Valta-asetelma muistuttaa pienemmässä
mittakaavassa valtion ja paikallisten asukkaiden asemaa joen valjastamiseen ja ympäristön muutokseen liittyvissä kysymyksissä.
Koska naiset ovat omaksuneet perinteisen työnjaon mallin, he eivät
olleet valmiita ottamaan kantaa myöskään muutokseen, vaan kokivat, että kaikkeen on sopeuduttava ja alistuttava. Yhteiskunnalliseen keskusteluun he eivät olleet innostuneita osallistumaan, eivätkä nähneet siinä itselleen minkäänlaista sijaa. Vesivoimarakentamisen perusteluna käytetty voimakas argumentti, yleisen edun
suvereenius verrattuna paikalliseen etuun, on mekanismiltaan tuttu perinteisestä sukupuolijärjestelmästä: naiset ovat oppineet joustamaan ja huolehtimaan ensin muista, vasta sitten itsestään. Naiset
eivät arvostelleet joen rakentamista ja ympäristön muutosta yhtä
kovaäänisesti kuten miehet, koska eivät kokeneet yhtä vahvaa henkilökohtaista osallisuutta. Naiset korostivat joustamista ja sopeutumista.
Tuota se on tämä maailman meno semmosta, että siihen pittää vaan
vissiin niihin ihmisten mukkailla. Ja harmitella sitä että ei sillon arvostettu ku tämä uittokouru rakennettiin, niin ei, rantamaat oli joutomaita.
Nii, että ei sitä sillon ku se tuli se muutos, niin ei sitä osannu oikiallalailla tietenkään. Eikä sitä ois sillon saanu mittään. Ne oli korkeimmissaan, että sillälailla etes jonkulaiseen sopimukseen pääsivät, että. Se
vain täytyy tuosa ihimisen mielessä se taistelu käyä ja soppeutuminen
siihen. Ja nuorimmallehan se on nuorimmalle polovellehan se on helepompi, jokka vain tarinoiden perusteella kuulee. Nii tuota se aina se
seuraava ja seuraava muutos niin se on niiltä jääny, sehän on nyt kuitenki jo vakkiintunu tilanne. (Hannele)
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Jokiympäristö joustavana toiminnan tilana

Naiset kertoivat elämästään jokivarren maisemassa nimenomaan
maisemassa toimimisen kautta, eivät maiseman katsojan näkökulmasta. Elettyihin paikkoihin ei useinkaan kiinnitetä huomiota ennen kuin vasta poikkeustilanteessa. Katsomiseen täytyi havahtua:
joko joku muistutti katsomaan kaunista jokimaisemaa, tai havahtuminen tapahtui muutoksen kautta. Erityisesti nopeasti rakennetut voimalaitokset irrottivat jokivarren asukkaat elinympäristönsä
itsestäänselvyyksistä.
Naisten kertomukset suodattuivat kulttuurisesti ja sosiaalisesti
rakentuneiden metakertomusten kautta. Sukupuolten välinen työnjako oli kertomuksissa huomattavasti perinteisempää kuin mitä se
käytännössä on ollut. Naiset kertoivat myös roolijaon rajanylityksistä ja joustoista, mutta tyytymättömyyttä näihin tarinoihin ei liittynyt. Sukupuoliroolit ja työnjako eivät olleet ylhäältä määrättyjä, tiukkoja eivätkä kontrolloituja, vaan niihin saattoi halutessaan
vaikuttaa. Oman tilansa voi ottaa perinteisen sukupuolijärjestelmän
puitteissa, sen laitoja rysäyttäen tai ne ylittäen, mutta naisia sitovana tekijänä näyttää olevan ennemminkin mielikuva naisen paikasta kuin käytännön työnjako ja aktualisoituvat sukupuoliroolit.
Naisten kokema toimijuuden tila on kapeampi kuin arjen käytännöt. Naisten kertomuksissa ilmeni myös kollektiivisuus: omista kokemuksista puhuminen oli ajoittain vierasta myös aktiivisille, paikkansa ottaneille naisille. Omat ajatukset ja kokemukset verhottiin
mielellään yleisemmälle tasolle, henkilökohtaisesta siirryttiin jaettuihin kokemuksiin, joissa osallisena on koko perhe, naapurusto tai
kyläläiset.
Paikalliset elinkeinot ja talouselämä, politiikka sekä alueen
yhteydet muualle vaikuttavat sukupuolijärjestelmiin alueellisesti
(Little 1997; 2002; Massey & McDowell 1994). Perinteinen sukupuolten työnjako alkoi Kemijokivarressakin muuttua modernisaation ja uusien taloudellisten rakenteiden myötä. Perinteisessä pientila- ja sekataloudessa naisilla ei ollut juurikaan mahdollisuutta ansaita omaa rahaa. Yhteiskunnan suuri murros kehitti alueen talous-
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elämää ja naisten ansaitsemismahdollisuudet paranivat. Vesivoimaa valjastettaessa naisille alkoi avautua mahdollisuuksia työskennellä jokiyhtiölle tai tiestöä rakentavalle TVL:lle esimerkiksi toimistotöissä, ylösottajina, siivoojina tai maaston raivaustöissä. Työ
siirtyi yhä useammin kodin ulkopuolelle, asuinympäristö ei painottunut enää pelkkänä työympäristönä, eikä oma ruumiillinen työ sanellut olemista niin voimakkaasti. Perinteiset arvot eivät kuitenkaan väistyneet, vaan säilyivät esimerkiksi vapaa-ajan toiminnoissa, mutta samalla myös paikallisten asukkaiden mielissä ja kollektiivisessa muistissa.
Ihmisen ja hänen elinympäristönsä suhde ei ole yksisuuntainen.
Vaikka ympäristö ohjaa ja rajaa toimintaamme esimerkiksi ilmaston ja maaperän laadun kautta, suhteessamme ympäristöön ja paikkaan on silti paljon hienovaraisia ja moniulotteisia tasoja. Annamme paikoille merkityksiä ja rakennamme niihin tunnesidoksia, ja
näillä on vaikutusta toimintaamme. (Malpas 1999, 8.) Subjektiivisesta paikan kokemuksesta voidaan ottaa askel seuraavalle tasolle esimerkiksi feministisen maantieteen kautta, jolloin sukupuoli ja
siihen liittyvät käsitykset toimivat lähtökohtana ja selittäjänä. Tila
rajoittaa tai mahdollistaa ihmisen toimintaa, mutta samoin tekevät
ihmisen käsitykset itsestään. Maarit Sirenin (2002, 19) mukaan feministinen maantiede näkee sosiaalisen sukupuolen ja tilan rakentuvan vastavuoroisesti. Jokivarren naisen roolia muokkaa keskeisesti sosiaalisten suhteiden verkosto, johon kietoutuvat paikallinen kulttuuri, sukupuolijärjestelmä, menneet ja tulevat sukupolvet.
Asuinympäristöstä ja sen maisemasta lähtee lukemattomia, näkyviä
ja näkymättömiä linkityksiä paikallishistoriaan, suvun historiaan,
omaan henkilökohtaiseen elämänhistoriaan sekä sosiaalisiin verkostoihin ja arvomaailmaan. Jokivarren naisen rooli ei kuitenkaan
ole staattinen, vaan joustava, ja käytännössä vielä joustavampi kuin
kulttuurisesti käytettävissä olevat määrittelyrepertuaarit ja puhetavat antavat ymmärtää.
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TUHON JA RAKKAUDEN MAISEMA
Nina Sääskilahti

Jatkosodan päätteeksi entisten aseveljien, Suomen ja Saksan, välillä käytiin Lapin sota, jossa Saksan armeijan vetäytymistaktiikkaan
kuului laajamittainen kulkuväylien ja rakennusten hävittäminen
Pohjois-Suomessa. 90-prosenttisesti tuhoutuneessa Rovaniemen
kaupungissa sodan jäljet ovat yhä näkyvissä konekivääriasemina,
korsuina, bunkkereina, edelleen löytyvänä saksalaisperäisenä esineistönä ja jopa rautatievarsien vierasperäisenä, sodan aikana junien mukana kulkeutuneiden siementen myötä levinneinä kasvustoina (Turunen 2011). Sodanjälkeinen aika on merkinnyt kuitenkin
myös sodan näkyvien merkkien aktiivista poistamista maisemasta.
Rovaniemellä jäljelle jääneet Saksan armeijan rakennukset on purettu, eikä vakiintuneita saksalaiskauteen liittyviä paikannimiä ole
haluttu virallistaa (Ranta 2005).
Kotien, kulkuväylien, terveydenhuollon ja palveluiden osalta
jälleenrakentaminen saatiin Pohjois-Suomessa ulkoisesti valmiiksi 1950-luvun alussa. Mentaalisesti jälleenrakentaminen on jatkunut kuitenkin paljon pidempään tai se on yhä kesken. (Tuominen
2005, 150.) Henkisen ja materiaalisen jälleenrakentamisen eri vaiheissa menneisyyttä on rakennettu kulloisenkin nykyisyyden tarpeista käsin. Vuonna 1978 paljastettiin Rovaniemellä Lapin sodan
tuhoihin liittyvä muistomerkki, Jälleenrakennusveistos (Kuva 1).
Sen edessä ei voi olla pohtimatta, mistä tämä moderniutta uhkuva
teräskonstruktio meitä oikein muistuttaa. Nimityksensä mukaisesti
se ei niinkään kerro hävinneistä arkkitehtonisista ja kulttuurihistoriallisista kerroksista, meitä edeltäneiden sukupolvien asuttamasta
ajallis-tilallisesta kokonaisuudesta. Pikemminkin se muistuttaa siitä ponnistuksesta, jolla tuhkaksi muuttunut kaupunki siirtyi uuteen
aikaan. Selviytymisen muistaminen on ollut tapa uskoa tulevaisuuteen, jonka menneisyys on voinut ajoittain olla parasta unohtaa.1
Kaupunki voidaan sekä nähdä että lukea: se on kerrotun ajan ja
asutetun tilan yhdistelmä (Ricoeur 2004, 151). Kaupunkia, sen his-

Kuva 1. Kari Huhtamo: Lapin jälleenrakentamisen muistomerkki 1944–
1955 (1977). (Kuva: Pietu Arvola.)
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toriallisia kerroksia ja kulttuurisen muistin monumentteja, voidaan
siis lukea kertomuksena yhteisön muistista. Mutta mitä kaunokirjalliset tekstit kertovat tilallisesta ja ajallisesta muistista? Kuinka
esimerkiksi sodan muistoa, maiseman näkyviä ja näkymättömiä
ulottuvuuksia, lähestytään kaunokirjallisissa teoksissa?
Tässä artikkelissa kysyn millaisia valikoitumisen, vahvistumisen, kierrättämisen ja unohtumisen elementtejä pohjoisten sotamuistojen tuottamiseen liittyy. Kiinnitän erityistä huomiota muistamiseen sisältyvään toistumiseen ja unohtamiseen. Pohdinnoissani
hyödynnän kirjallisuuden ja muistin suhdetta jäsentäneiden Astrid
Erllin ja Ann Rigneyn (2006, 112) näkökulmia kirjallisuuden tapoihin osallistua kollektiivisen muistin tuottamiseen, uudelleentuottamiseen ja reflektoimiseen.2
Kirjallisuus on Erllin ja Rigneyn (mt., 112–113) mukaan osa
kulttuurisen muistin tuottamista kolmessa mielessä: kirjallisuus on
muistamisen muoto, kohde ja muistin muodostumisen tarkastelun
väline. Kirjallisuus muistaa menneisyyttä tuottamalla kertomuksia.
Toisaalta kirjallisuus on myös muistamisen kohde, sillä kirjallisuus
ei vain muista menneisyyden tapahtumia ja ihmisiä, vaan myös aiempia tekstejä (teoksia, suullisen perinteen tuotoksia ja myyttejä).
(Mt.; ks. myös Erll 2008; Erll 2009; Rigney 2005; Erll & Rigney
2009.) Kirjallisuuden muisti muodostuu siten intertekstuaalisuudesta (ks. myös Lachmann 2004; 2008). Kirjallisuus voi myös kuvata yksilöllisiä ja kollektiivisia muistamisen tapoja ja prosesseja.
Esimerkkinä ensin mainitusta käyvät ne traumaromaanit, joissa yksilön muistamisen prosessi muodostaa kirjallisen aiheen teokselle.
Toisaalta kirjallisuus käsittelee myös kollektiivisen muistin sosiaalista muodostumista ja muistin eettisiä ja moraalisia ulottuvuuksia.
Ann Rigney (2008, 350–351) luettelee viisi eri tapaa, jolla yksittäinen teos voi olla osa kulttuurista muistamista. Teos voi rakentua aiempien muistamisen muotojen varaan tai kierrättää niiden
elementtejä muodostuen diskursiivisten muotojen ja käytänteiden
yhteiseksi viitekohdaksi. Lisäksi teos voi kuvata jotain tiettyä menneisyyden jaksoa tai tapahtumaa niin onnistuneesti, että se saavuttaa vakiintuneen aseman tuon ajanjakson esittäjänä. Teos voi nostaa
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esiin uusia tai huomiotta jääneitä aiheita ja synnyttää julkista keskustelua menneisyydestä. Teos voi itsessäänkin tulla julkisen muistelun kohteeksi ja se voi tulla muistetuksi uusilla muistin areenoilla. Teoksia voidaan ottaa myös kriittisen arvioinnin ja uudelleentulkinnan kohteeksi erityisesti silloin kun ne edustavat kanonista
muistia.
Pohjoissuomalaisesta sodan ja trauman maisemasta keskustelevat teokset ovat hyvä esimerkki kulttuurisen muistin muodostumisen prosesseista. Pohtiessani seuraavassa menneisyyttä tuottavien kertomusten esiinnousua, katoamista ja uudelleenmuistamista keskityn kolmeen 1980-luvulla Pohjois-Suomen ulkopuolella
melko tuntemattomaksi jääneeseen romaaniin.3 Osan ammattiurastaan pohjoisessa muun muassa toimittajana viettänyt Kaarlo Haapanen (1918–1999) julkaisi vuonna 1989 puoliomaelämäkerrallisen romaanin Ja Lappi oli autio ja tyhjä (myöhemmin teoksesta
käytetään myös lyhennettä JLAT). Posiolaiskirjailija Leevi Mikkola (1925–) julkaisi puolestaan laajemman teossarjan, josta nostan
esille realististen sotaromaanien traditioon liittyvän romaanin Pohjoinen palaa (1987, jatkossa PP). Näiden lisäksi käsittelen pohjoissuomalaisen kirjailijan Ritva-Kaija Laitisen (1935–) teosta Pahan
morsian (1986, jatkossa PM). Laitisen teoksen tapa kuvata päähenkilön kokemusta minän menettämisestä jamuistin toiminnasta sotaajan järkyttävistä kokemuksista toipumisessa sijoittaa teoksen traumaromaanien genreen.
2000-luvulla pohjoiseen maisemaan sijoitetut kertomukset sotaajasta ovat nousseet entistä useammin historiallisten romaanien aiheiksi. Asettamalla nämä uudemmat teokset edellä mainittujen romaanien rinnalle havainnollistan muistamisen ja unohtamisen toisiinsa kytkeytyviä prosesseja. Kysyn erityisesti, miksi katse on
käännetty pois tuhoutuneesta maisemasta ja kohdistettu erääseen
keskeiseen teemaan, suomalaisnaisten ja Saksan armeijaan kuuluneiden miesten seurustelusuhteisiin. Jäljitän tämän kirjallisen aiheen liikettä kulttuurisen muistin muodostamisen prosesseissa ja
pohdin miksi teema on säilynyt niin sitkeästi elossa.
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Muistin ja unohduksen maisema

Kaarlo Haapanen kuvaa teostaan Ja Lappi oli autio ja tyhjä (1989)
tosipohjaiseksi. Teos sijoittuu Rovaniemelle, kauppalaan joka oli
muuttunut ensin ”saksalaisten kaupungiksi” 20. Vuoristoarmeijan
valittua paikkakunnan omaksi keskuspaikakseen.4 Saksalaisten vetäytymisen myötä kauppala oli kokenut uuden muodonmuutoksen
hiiltyneiden kasojen seassa törröttävien savupiippujen tuhotuksi
maisemaksi. Teos kertoo kauppalan jälkimmäisestä vaiheesta henkisen ja konkreetin jälleenrakentamisen ympärille kehkeytyvän jälleenrakennuskertomuksen kautta. Se kerrotaan teoksen päähenkilön, sodasta asuinseuduilleen palaavan Matti Hokan, näkökulmasta. Teos alkaa lukijalle osoitetulla esipuheella:
Lukijalle
Tuhottu Lappi jälleenrakennettiin syksyn 1944 jälkeen vuosikymmenessä ennalleen – jopa ehommaksikin. Rakennustyöstä on kirjoitettu laajoja, perusteellisia ja asiakirjoihin perustuvia muistelmia, kokoomateoksia sekä kuntakertomuksia. Tässä on yksi kuvakulma. Tämän
kirjoittaja oli mukana alusta alkaen. Hän näki, kuinka rakentajat porras portaalta, maakuopista, pihasaunoista alkaen rakensivat kotejaan,
siinä sivussa kotikauppalaansa ja kotilääniään, jonka väki saattoi palata evakosta sikäli kuin asuntoja valmistui. Kirjoittaja voi vakuuttaa
että joka tapahtuma on totta ja että hänen ei ole tarvinnut keksiä mitään. Sitä hän ei voi taata, että joka tapahtuma olisi peräisin juuri niiltä
kuukausilta, jotka kirja kattaa. Kaikki on koettu paikan päällä ja maan
tasalta. Kirjoittaja ei pyydä anteeksi, että asiat kerrotaan näin ja näistä. Pyytäkööt anteeksi ne, jotka antoivat Lapin tuhota ja nimenomaan
ne, jotka sen tuhosivat. Jos tuhoajat osasivat työnsä – kuuluivathan he
Euroopan sivistyneimpään kansakuntaan – työnsä osasivat jälleenrakentajatkin. Heitä tämän kirjoittaja lopunikäisesti kunnioittaa ja heidän kestävyyttään kiittelee.

Haapasen teos kertoo siis sen tekijän muistamasta menneisyydestä. Mutta millainen muistamisen teko teos on? Esipuheessaan Haapanen kehystää teoksensa muistin eettisillä ja moraalisilla kysymyksillä. Suhde menneisyyden (ne historialliset tapahtumat, joista teoksessa kerrotaan) ja nykyisyyden (esipuheen kirjoittamisen
hetki) välille rakentuu syyllisyyden, vastuunkannon, anteeksipyy129
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tämisen ja jälleenrakentajien muiston kunnioittamisen kysymysten
kautta.
Kaarlo Haapanen näyttää pohtivan kuitenkin myös sitä, kuuluisiko hänen itsensäkin pyytää anteeksi. Toteamalla ettei hän aio pyytää anteeksi hän tuo implisiittisesti esiin, että paitsi kerrottuihin tapahtumiin, myös kertomiseen voisi potentiaalisesti sisältyä anteeksipyydettävää. Mutta Mitä Haapanen oikeastaan voisi pyytää anteeksi ja keneltä?
Ehkä hän viittaa käänteisellä anteeksipyynnöllään vaikenemisen
rikkomiseen. Haapasen teos Ja Lappi oli autio ja tyhjä samoin kuin
Ritva-Kaija Laitisen teos Pahan morsian ja Leevi Mikkolan Pohjoinen palaa ilmestyivät 1980-luvulla tilanteessa, jossa eräitä sotaan liittyviä yhteisiä kokemuksia ympäröi yhä sosiaalisesti konstruoitu vaikenemisen kulttuuri (ks. Lähteenmäki 1999, 220; Tuominen 2001, 366–340; Tuominen 2012; Virolainen 1999, esim. 40).
Sotaa ja muita katastrofaalisia tapahtumia seuraava vaikeneminen voidaan Jay Winterin (2010, 2–6) mukaan jakaa kolmeen eri
tyyppiin. Liturginen vaikeneminen mahdollistaa suremisen ja menetysten aiheuttaman kärsimyksen prosessoimisen. Strategisen ja
poliittisen vaikenemisen kautta pyritään tasapainottamaan menneisyyden tapahtumiin liittyviä poliittisia jännitteitä ja toisinaan myös
siirtämään kipeiden muistojen reparaatiota. Essentialistinen vaikeneminen liittyy puolestaan tapaan, jolla määritellään kenellä on
etuoikeus puhua sotaan liittyvistä kokemuksista.
Kaarlo Haapasen teoksen kaltaiset paikallishistoriaan kytkeytyvät muistamisen teot ja niiden kautta käyty keskustelu voidaan nähdä yhteisön käytössä olevana välineenä työstää yhteisön symbolisia haavoja eli liturgisen vaikenemisen ympäröimiä patologisia ja
traumaattisia muistin ulottuvuuksia. Suomalaisnaisen ja saksalaissotilaan rakkaussuhteesta keskustelevan Ritva-Kaija Laitisen teoksen Pahan morsian aikalaisvastaanotossa korostettiin juuri teoksen
merkitystä yhteisön itseymmärrykselle. Marja-Riitta Vainikkala
(1987, 61) totesi kirja-arviossaan teoksella olevan ”sosiaalinen tilaus” pohjoisessa, missä saksalaissotilaiden ja suomalaisnaisten seurustelusuhteet olivat tuolloin puheenaiheena tabun asemassa. Pent-
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ti Harjumaa (1986) puolestaan kuvasi Laitisen teoksen käsittelevän
”kipeää aihetta”.
Myös poliittisella vaikenemisella on ollut vaikutusta sota-ajan
tapahtumien julkiseen muistamiseen. Historioitsija Marianne Junila (2000, 29) on todennut, ettei sodanjälkeisessä Suomessa tarjoutunut mahdollisuuksia vuosien 1941–1945 tapahtumien purkamiseen, sillä poliittisen ilmapiirin seurauksena aseveljeyden aikaa ei
nostettu julkisen keskustelun kohteeksi. Pohjois-Suomessa oli järjestetty jo 1970-luvulta lähtien sota-aikaan liittyviä muistitietokeruita. Haapasen, Mikkolan ja Laitisen teosten ilmestymisen aikaan
Lapin liiton järjestämän keruun aiheeksi valittiin kotirintama. Kirjoituskilpailun satona oli myös suomalais-saksalaista rinnakkaiseloa muistelevia kirjoituksia (Arrela & Rännäli 1991). Aihe nousi
siis esiin julkisen muistin eri areenoilla samanaikaisesti vuosikymmenen taitteessa.
Useat pohjoisista sota-ajan muistoista keskustelleet tutkijat ovat
myös tuoneet esiin essentialistiseen vaikenemiseen luokiteltavissa olevia julkisen muistamisen piirteitä. Lapin sotaa on pidetty vähempiarvoisena muihin Suomen sotiin verrattuna ja aiheeseen perehtyneet historiantutkijat (esim. Ahto 1985, 129) ovat siksi omissa
puheenvuoroissaan korostaneet sen merkitystä Suomen muiden sotien rinnalla. Lapin sodasta ja sen jälkiseurauksista on edelleenkin
tehty vain vähän tutkimusta. Kulttuurihistorioitsija Marja Tuominen (2003, 104; 2005, 150; 2011, 63–66) onkin toistuvasti huomauttanut, että vaikka pohjoissuomalaisten sotakokemukset poikkesivat huomattavasti muiden suomalaisten samanaikaisista kokemuksista, sekä pohjoissuomalaisten yleensä että erityisesti saamelaisten
kokema sota ei kuitenkaan ole ollut näkyvä osa sitä kokonaisuutta, josta puhutaan ”suomalaisten sotakokemuksena” (ks. myös Lähteenmäki 1999, 225).
Lapin sodalla ei ole ollut suomalaisessa muistikulttuurissa samaa kansallista symboliarvoa kuin esimerkiksi Talvisodalla (Kivimäki & Tepora 2012, 272). Voidaan myös pohtia, onko Lapin tuhosta muodostunut kansallisessa tietoisuudessa tunnistettu kulttuurinen trauma, vai onko Lapin tuhoutumisen muistaminen jäänyt lä-
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hinnä pohjoissuomalaisten kannattelemaksi traumaattiseksi muistoksi, jota on edelleenkin käsitelty muun muassa korvaavan oikeuden käsitteiden kautta (esim. Martikainen 2005).
Edellä kuvailemani muistamisen vastapuolena olevat vaikenemisen ja unohtamisen ulottuvuudet muodostavat sen taustan, jota
vasten Kaarlo Haapasen, Ritva-Kaija Laitisen ja Leevi Mikkolan
teosten tapa muistaa asettuu. Haapasen, Mikkolan ja Laitisen teokset osallistuivat kollektiivisen muistin työstämiseen tuottamalla sukuja, perheitä ja yksilöitä kohdanneista sotatapahtumista ja niiden
seurauksista kaunokirjallisuutena julkaistuja kertomuksia. Pohjoissuomalaisia sota-ajan muistoja käsittelevillä kaunokirjallisilla teoksilla on ollut erityistä merkitystä pohjoisen paikallisyhteisöille, joiden menneisyydestä ei ole laadittu viljalti fiktiivisiä tai tosipohjaisia esityksiä.5
Muistamisen aktit ja menneisyyttä koskevat eettiset arvioinnit ovat kuitenkin aina nykyisyyslähtöisiä (esim. Neumann 2008,
131, 137) ja tulevaisuusorientoituneita (Gutman, Sodaro & Brown
2010). Lisäksi menneisyyden esitykset rakentuvat aiempien eri medioissa tuotettujen esitysten varaan. Kulttuurisen muistin tuottamiseen sisältyy siten sekä toistamisen että uudelleentulkinnan elementtejä. Seuraavassa tarkastelen lähemmin suomalaisnaisten ja
Saksan armeijaan kuuluneiden miesten suhteiden kuvauksia vaikutusvaltaisena menneisyyden muistamisessa hyödynnettynä muistisijana.
Sodan puhdistettava lika
Rovaniemellä kirkontörmää noustessa tytär ehtimiseen kyseli:
–Koska tullaan Rovaniemelle? Missä talot ovat? Miksei täällä liiku ketään? Miksi nuo savupiiput on paljaaltaan? Ja lopulta – Miksi sie
äiti itket? (JLAT, 54)

Näin Kaarlo Haapanen kertoo kolmihenkisen Hokan perheen
paluusta tuhoutuneeseen Rovaniemen kauppalaan. Tytär ei saa kysymyksiinsä vastauksia. Yhteiseen surun kokemukseen ei teok-
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sen kerronnassa sodan runteleman maiseman kohtaamisen jälkeen
muutenkaan enää palata. Teos muistaa traumaattista menneisyyttä
pikemminkin uuden rakentamisena kuin vanhan suremisena. Huomio on konkreetissa, näkyvässä jälleenrakentamisessa. Teos alkaa
tuhonjälkeisen maiseman kohtaamisesta ja päättyy kun perhe saa
tiedon heille oman talon rakentamista varten myönnetystä tontista.
Haapasen teos rakentaa kuitenkin sodan kulttuurista muistia
tuhoutuneesta maisemasta ja sen eheäksi saamisesta käsin – sekä
henkisessä että materiaalisessa mielessä. Teos kuvaa elämän aloittamista tyhjästä, omaan neuvokkuuteen ja toisten antamaan apuun
nojautuen. Menneisyyden tapahtumia tulkitaan oikeistolaisuus–
vasemmistolaisuus-akselilla ja tässä mielessä teoksen menneisyyden esitys on sekä tulkinta menneisyyden tapahtumista että ehdotus
toivottavasta tulevaisuudesta. Ennen muuta teoksessa synnytetään
miehen näkökulmasta kerrottu selviytymistarina. Teoksessa rakennetaan sodasta selviytymistä ammattitaidon, maskuliinisen uurastuksen, neuvokkuuden, taitavuuden ja toveruuden varaan rakentuvana jälleenrakentamisena.
Teoksen päähenkilö Matti käy katsomassa polttamatta jääneitä ja evakuoitumisen takia toistaiseksi tyhjillään olevia asuintaloja löytääkseen omalle perheelleen asuinsijan. Samalla hän vierailee
omalla kotipihallaan, löytäen ehjänä vain muutamia rautaisia työkaluja ja padan (JLAT, 32):
Matti antoi saksalaisille ainakin siinä kunnian, etteivät ne olleet mihinkään koskeneet. Kaikki oli tuhottu omille paikoilleen. Ne halusivat
kunnioittaa ihmisten omaisuutta vain polttamalla sen tai sitten laskivat, että anastetun tavaran kuljettaminen Norjaan ja sieltä Saksaan olisi työläs hanke. Mutta hetekanputket, istuimen jouset ja patakin olivat
paikoillaan, niille oli riittänyt vain tulen tuikkaaminen nurkkiin.
Piharakennuksen toisessa päässä oli ollut puuliiteri ja Matin silmäterä, timpurin työkalut ja koko tila kattoa myöten täynnä katkottua
honkapuuta. [– –] Vain tuhkakasa 15 honkamotista oli jäljellä – ja tietenkin työkalujen metallit. Matti tonki timpurikalutuhkista kolme kirveenterää, vasaran, nuijat ja temmien ruodot. Niistä saisi varsittamalla vielä käypäiset.
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Sodan tuhoista selviytyminen, materiaalinen jälleenrakentaminen, käynnistyy työkalujen löytymisestä. Pian Matti saa myös ajatuksen suovan keittämisestä. Ratapihalta löytyy junavaunullinen
lehmien ruhoja, tutulta kauppiaalta Matti saa taas ostetuksi muut
suovankeittoon tarvittavat aineet. Matti tovereineen myy saippuan
eri laitosten naispuolisille siivoojille (JLAT, 72):
Ensin piti tehdä suunnitelma, valita isot talot: lastensairaala, jota kauppalanvirastoksi kunnostettiin, Teeveehoon iso verstas ehjäksi jääneessä postitallitalossa ja Rauman autokorjaamo.
Lastensairaalatalossa vastaanotto oli niin ystävällinen, että se suorastaan huolestutti. Matti kysyi vahtimestarilta, kenelle tavaraa näyttäisi. ja mies neuvoi:
– Mene tuonne alakerthan. Sielä on muija suunnittelemassa siivouksia ja se kirvaapi, että milläs siivoat kus saippuaa ei ole silimäänkhän.
–Mitä? Suopaa? Mikä herran lahja ja lähettiläs se sie poikariepu
olekhan! Näytästä! Ihan sitten het niin kaunhin keltasta patasuopaa.
Minkä verran sulla tätä on?

Naiset siivoavat tuhon jälkiä pois: sodan nokea ja likaa. Siinä missä miehet tarttuvat vasaraan ja sahaan, naiset saavat käsiteltäväkseen lian ja saastan. He jynssäävät sitä minkä kerkeävät, raivaavat
perheille asuintilat, siivoavat saippuan puutteessakin rakennuksia.
Kun naiset ovat jynssäämässä sodan likaa kodeissa ja julkisissa rakennuksissa, miehille on varattu mittakaavaltaan suurempi ja näkyvämpi jälleenrakennustyö, teoksessa keskeiseen asemaan nouseva
parakkien ja lossien rakentaminen.
Suovan keittäminen ei ehkä kuitenkaan ole vain Matti Hokan
ansaintakeino. Matti Hokka on nimittäin sodan synnyttämän lian
puhdistustyössä myös puhdistaakseen sodan henkisen lian pois.
Lukija ohjataan osallistumaan tähän puhdistustyöhön kuljettamalla häntä Matti Hokan rinnalla, etsimässä puhdistettavaa sodan likaa. Mutta mistä sodan henkinen lika ja epäjärjestys tarkalleen ottaen löytyvät?
Matti Hokka kertoo tuttavalleen saksalaisen kanssa ”kynkästelleestä” paikkakunnan tytöstä, Ainosta (JLAT, 132). Tämä oli Matille aseveljeyden aikaan kertonut kuinka hienoa oli, kun ihan taval-
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linen kirjanpitäjä ihan tavallisesta osuusliikkeestä voi olla toivottamassa saksalaisia vieraita tervetulleeksi Suomeen ja napapiirille.
Tähän Matin keskustelutoveri Antti kommentoi: ”Mitähän napaa se
mahtoi tarkoittaa?”
Matti jatkaa keskustelua:
Minulle jäi vähän kaunoja sille sotavuosiltakin. Minä ja Pirskanen aina
vuoroteltiin loman aikana, että käytiin toinen toisemme kotona noutamassa siviilipaketti kaverille. Minä menin Pirskaselle. Siellä oli sen
Alpon vaimo ja pari tuttava naakkaa – se kirjanpitäjä Aino oli toinen.
Se helvetin kyömynokka koko ajan nalkutti haisevista ja hikisistä ja
huonokäytöksisistä suomalaisista sotilaista, jotka ovat kateellisia saksalaisille. Mosurit moittivat meitä… se painoi sormellaan tissiään ja
sanoi vielä että m e i t ä, jotka seurustelemma saksalaisten kanssa. Ja
se sano siellä Pirskasella, että hänellä on jo kolmas lentäjävääpeli, jonka kanssa hän on ollut. Ensimmäinen putosi ilmataistelussa, ja toinen
ei palannut lomamatkaltaan Saksasta, että tämän kolmannen parakille
hän saa aina mennä. Ja se vielä kyhnytti kyömyä nenäänsä, sanoi, että
hän Aino Lipateus Virsu on erittäin ylpeä saksalaisten kanssa saavuttamastaan onnesta.

Matti Hokkaa puhtaiden saksalaissotilaiden kanssa seurustellut
Aino oli jäänyt kismittämään. Niinpä sodan jälkeen, osana henkistä
puhdistustyötään, hän menee tätä tapaamaan. Ainon koti ei ole siisti, sekin on – nyt henkisesti ja materiaalisesti raunioituneessa kauppalassa – sodan likaama (JLAT, 132–133):
Tavallisesti naisten asuma huone on järjestyksessä ja puhdas. Naiset
osaavat hoitaa ympäristönsä oikein. He sanovat usein, että kysymys
ei ole siivouksesta, vaan siitä että pidetään paikat järjestyksessä. Neiti Virsun nurkkaus oli sekaisin. Kaikki tavarat oli kaadettu vuoteelle.
[– –] Virsu lajittelee tavaroitaan ja sanoo: Kyllä tämä on hirveää aikaa. Pyyhkiä nyt noin pois elämästään neljä vuotta ja kaikki saksalaiset... – Montako niitä oli? Neiti Virsu ei vastannut Matille, mutta sanoi tytöille. – Saatte tuosta kasasta ottaa mitä tahansa, minkä kapistuksen hyvänsä.

Matilla kuten muillakin paikkakunnan asukkailla on pula kaikesta arkitavarasta, välttämättömästäkin. Ainon epäjärjestyksessä oleva koti on sen sijaan luksustavaroita täynnä. Teoksen kertoja toteaa, että saksalaisilta saadut tavarat ovat Ainolle rakkaita muisto135
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ja, mutta ne pitää silti antaa pois. Ainoon ei ole iskenyt kuitenkaan
saksalaisinho. Muistoesineet on annettava pois, sillä hän on menossa kihloihin. Kaikki Ainon saksalaiset olivat kadonneet, pudonneet,
kuolleet vuorollaan. Matti purkaa nyt kaunansa Ainoa kohtaan, ja
antaa takaisin siitä mitä oli aiemmin saanut tältä kuulla suomalaissotilaiden likaisuudesta. Matti oikeuttaa vihansa viittaamalla tilanteeseen, jossa Aino oli pitänyt rintamalta kotiin piipahtavia suomalaissotilaita likaisina. Nyt Matti siirtää likaantumisensa takaisin Ainolle, josta tulee sodan likaama (JLAT, 133):
Säälittää, kun te olette saanut lankaanne suomalaisen, jononne viimeiseksi. Minun käy poikaa sääliksi. Saada nyt kolmen lentäjävääpelin jätös. Täällä on puhuttu saksalaisten jälkeensä jättämästä aineellisesta tavarasta, että niiden hoitamiseksi perustetaan yhtiö nimeltä Lapin Jäte.
Se on hyvä nimi, eikä sen tarvitsisi koskea vain aitauksen sisäpuolelle
varastoituja tavaroita.6

Matti kertoo, että jos Virsu aikoo unohtaa menneisyytensä lahjoittamalla roitteensa pois, hän kyllä aikoo muistaa. Puheenvuorollaan
Matti siirtää suomalaissotilaan likaisuuden Ainolle, henkilöhahmolle, joka oli nyt omasta toimestaan ja omien valintojensa kautta
sodassa likaantunut ”Lapin jäte”. Mutta vastineeksi Aino toteaa, ettei Matin kannattaisi kovin leveillä, sillä hänellä on kotona omasta
takaa samanlaisia unohtajia. Aino kehottaa Mattia kysymään asiasta vaimoltaan (JLAT, 134):
Minä olin vapaa menemään niiden kanssa. Kaikki muut eivät.

Likaisuus on siirtynyt suomalaissotilailta saksalaissotilaiden kanssa kynkästelleisiin, ”jätöksiin”. Tämä ei kuitenkaan ole saunassa
puhdistuvaa näkyvää likaa, vaan henkistä saastumista, syyllisyyttä
ja häpeää, jonka Matti kiinnittää saksalaissotilaiden naisiin. Henkisessä puhdistustyössä eli sodan jälkiselvittelyssä on erotettava toisistaan sisäisesti puhtaat ja väärin valinneet saastaiset. Kuka tahansa – ehkä koko naissukupuoli – voi olla likaantunut. Matin on käännettävä arvioiva katseensa myös kohti omaa vaimoaan.
Epäluulo ja seksuaalinen kauna kohdistuvat naisiin, ja kaikki
naiset, Matin oma vaimokin, ovat vähintäänkin epäilyksenalaisia
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huhujen kohteita. Naiset saavat kantaakseen rauniokasojen noen,
saksalaissotilaiden jättämän henkisen ja materiaalisen jätekasan
– tuhon ja rakkauden maisemaan rintamalta palanneiden miesten
kaunan, katkeruuden ja epäluulon.
Matti kohtaa tuhon ja rakkauden maisemassa sodan likaa jynssäävien naisten ja epäilyksen varjon likaamien naisten lisäksi myös
fyysisiä rakkauden akteja harjoittavia naisia. Väliaikaistilan seudulle houkuttelemia korttihuijareita ja pikkurikollisia sekä miehiä
maksusta vastaanottava muualta ansaintatyöhön kauppalaan tullut
nainen tulevat yllätetyiksi jokirannasta. Katseilta suojaavien yksityisasuntojen seinien palamisen jälkeen, kadulla, erilaisissa parakeissa ja muissa yhteisasumuksissa, ei aina kuitenkaan voi tietää,
millainen seksuaalinen kanssakäyminen viittaa maksulliseen rakkauteen. Parakissa rakkauselämäänsä viettävä pariskunta joutuu
tutkivien katseiden kohteeksi ja todistelemaan yhteiselämänsä laillisuutta.
Matti Hokka on myös pestautunut moraalisen epäjärjestyksen
tilassa olevan kauppalan laillista ja siveellistä järjestystä ylläpitävään ryhmään ja kiertelee poliisin apuna kauppalan kaduilla ja parakeissa. Tässä tehtävässään hän keskustelee samasta asiasta kuin
Kaarlo Haapanenkin: yhteisön moraalisesta järjestyksestä tuhon ja
tragedian maisemassa.
Nainen traumaattisen menneisyyden ja paremman
tulevaisuuden heijastuspintana

Haapasen teoksen tavoin myös Leevi Mikkolan sotaromaani Pohjoinen palaa (1987) keskustelee sota-ajan muistoista epäluotettavan naisen henkilöhahmon kautta. Teoksen näkökulma on morsiamensa pettämäksi tulevan jänkäjääkärin. Teoksen Nainen, suomalaissotilaan kihlattu Helena, on eroottisesti houkutteleva ja nähtävästi miehen halun täyttämiseen alati valmis. Petollisuuttaan Helena valitsee kuitenkin saksalaissotilaan mukaan lähtemisen.
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Morsiamen pettämäksi tuleminen toimii teoksessa vertauskuvana nuoruutensa ja viattomuutensa isänmaalleen antaneiden suomalaissotilaiden pettymykselle.7 Kärsimysnäytelmän loppunäytöksessä, saksalaissotilaiden vetäytymisvaiheessa, jänkäjääkärit joutuvat
seuraamaan omin silmin kotiseutunsa ja samalla odottamansa sodanjälkeisen tulevaisuuden tuhoutumista. Morsianta ja kotimaata
kohtaan tunnettu rakkaus ja suojelunhalu eivät lopulta riittäneet estämään molempiin kajoamista. Sodasta selviytyminen alkaakin uuden, seksuaalisesti pidättyvämmän mutta luotettavamman kihlatun
löytymisestä.
Mikkolan teoksen kanssa samoihin aikoihin ilmestynyt RitvaKaija Laitisen teos Pahan morsian loi saksalaissotilaan kanssa seurustelleesta naisesta moniulotteisemman henkilöhahmon. Teos keskustelee menneisyyden muistamisen ristiriidoista teoksen päähenkilön, Lauran, valintojen ja kohtalon pohtimisen kautta. Laura on
joutunut kohtaamaan traumaattisen menneisyytensä vierailtuaan
kotipaikkakunnallaan ja ryhtyy siitä aiheutuneen henkisen romahtamisen seurauksena muistelemaan sotavuosien tapahtumia. Teoksen
alussa on vaikuttava saunassa tapahtuvan kotisynnytyksen kuvaus.
Synnytystapahtuman keskelle tulee synnyttämässä olevan naisen
väkivaltainen isä Akseli ja tämän sisar Kaisa-Reeta (PM, 15):
Hän ei ehkä olisi tehnyt minulle mitään tullessaan saunaan ellei Kaisa-Reeta olisi yllyttänyt häntä raivoon. -Siinä se nyt saksalaishuora punoo penikkaansa. Se laukaisi Akselin pimeät syöverit ja vei viimeisenkin järjenhivenen. En tiedä miten kaikki tapahtui, sillä minulla oli juuri
yksi kovimmista työntöpoltoista. Siinä vaiheessa isän aiheuttamat kivut eivät tuntuneet miltään. Hänen on täytynyt repiä minut alas lauteilta lattialle, koska poika syntyi siihen. Isäni potki minua peltosaappaillaan pitäen kaksin käsin kiinni hiuksistani, joten yläruumiini pakostakin nousi melkoisen koholle ja taisi helpottaa pojan ulostuloa. Kaiketi hän olisi tappanut minut siihen paikkaan ellei huuto ja mekkala olisi
hälyttänyt naapurin isäntää paikalle.

Synnyttämisen ja väkivaltaisuuden yhdistäminen päähenkilön samanaikaisesti kokemaksi tapahtumaksi ylittää lukijan sietokyvyn.
Lukija todennäköisesti tuomitsee isän epäinhimillisestä käyttäytymisestä, tyttären fyysisten kärsimysten lisäämisestä, vaaran aiheutNykykulttuuri 115
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tamisesta sekä synnyttävälle äidille että syntyvälle lapselle ja anteeksiantamattomasta tavasta kohdata omaan sukuun tuleva uusi
jäsen. Kohtauksen kautta ei kuitenkaan jäsennetä pelkästään isän,
tyttären ja vastasyntyneen välillä vallitsevia suhteita, joita väkivalta näyttää hallitsevan. Tämän yhteisen historian jakavien perheenjäsenten välisenä suhteena näyttäytyvän tason lisäksi kohtauksessa esitellään lukijalle syyllisyyden ja kaunan kysymysten värittämä sodanjälkeinen aika, joka ei ole jättänyt Lauraa rauhaan. Sanan
”saksalaishuora” myötä lukija siirtyy sodanjälkeiseen raunioituneeseen mentaaliseen ja konkreettiin maisemaan ja siihen sisältyvien
syyllisyyden, häpeän ja kaunan kysymysten äärelle.
Synnytystapahtuma sijoittuu pohjoissuomalaiseen kylään Kemijärven seudulle vuonna 1945. Sen todistajat ovat palanneet raskaalta evakkomatkalta takaisin kotikyläänsä. On jälkiselvittelyjen
aika. Kyläyhteisö perustaa epävirallisen tuomioistuimen, jonka tarkoituksena on selvittää saksalaisten kanssa seurustelleiden naisten
syyllisyyttä. Lauraakin kuulustellaan: hän saa todistaa seurustelua
saksalaisten kanssa organisoinutta kylän opettajatarta vastaan.
Tyttärensä synnytystapahtuman raivostuttama ja tätä pahoinpitelemään yltyvä isä on juuri palannut rintamalta. Yhteisö ei hyväksy isän väkivaltaista käytöstä, mutta näyttää toisaalta olevan kyvytön estämäänkään sitä. Pahuus vyöryy Lauran yli hänen itsensä kykenemättä siitä irtautumaan, aina siitä lähtien kun hänen valintansa
seuraukset alkavat laueta.
Laura on tehnyt yhden ratkaisevan valinnan, joka on johtanut tähän tilanteeseen, rakkauden ja väkivallan yhtäaikaiseen kokemukseen. Suomalais-saksalaisen aseveljeyden aikaan Laura on rakastunut nuoreen saksalaissotilaaseen, Klausiin. Kun aseveljeys muuttuu suomalaisten ja saksalaisten välisiksi vihollisuuksiksi, kyläläiset saavat käskyn valita parhaat lypsylehmät, kerätä välttämättömät
tavarat ja lähteä sodan jaloista pois. Laurakin lähtee evakkomatkalle. Kaisa-Reeta, väkivaltaisen isän pahasuinen sisar, ryhtyy kuitenkin ratkaisevalla hädän ja epätoivon hetkellä moittimaan Lauraa veljeilystä saksalaisten kanssa. Laura päättää kääntyä takaisin,
palata tyhjentyneeseen kotikyläänsä ja seudulla majailevien saksa-
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laissotilaiden luo. Laura valitsi rakkauden saksalaismieheen perheensä ja sukusiteisiin liittyvän lojaalisuuden sijaan. Lojaalisuus ei
perustunut vastavuoroisuuteen, sillä side sukuyhteisöön oli arvostelevan tädin kautta jo valmiiksi heikko.
Pian Klausin mukana Saksaan lähtemistä suunnitteleva Laura
osallistuu jo vetäytyvien saksalaisjoukkojen huoltamiseen. Samalla
hän joutuu saksalaisten omiinsa ja Pohjois-Norjassa myös paikallisiin asukkaisiin kohdistuvan julmuuden todistajaksi. Naisen asema saksalaisen rinnalla alkaa paljastua, kun Norjassa parakin huonetoveri kuolee puoskaroituun aborttiin ja kun viimeistenkin saksalaisten lähdettyä suomalaistyttöjä kuulustellaan, hiukset kynitään ja
heitä kuljetetaan häpeäsaatossa läpi norjalaiskaupungin. Laura on
auttanut norjalaisperheitä pakenemaan palamaan sytytetyistä kotikylistä, mutta vihaa ja inhoa Lauraa kohtaan osoittavat norjalaisviranomaiset eivät lainkaan huomioi Lauran toimintaa norjalaisperheiden auttajana. Suomeen siirtämisen jälkeen on vuorossa lääketieteellinen alistaminen, sukupuolitautien etsiminen Kemin sairaalassa ja lopulta oman kyläyhteisön kohtaaminen ja saksalaissotilaan
pojan synnyttäminen kotisaunassa.
Lauran isä näyttää pitävän Lauraan kohdistuvaa väkivaltaa oikeutettuna: Laura on hänelle itsestään selvästi syyllinen. Mutta
mitä vastaan tätinsä ja isänsä”saksalaishuoraksi” nimittämä Laura
oikein rikkoo? Laura on tehnyt työtä Saksan armeijan hyväksi puhelinkeskuksessa ja myöhemmin osallistuu haavoittuneiden saksalaissotilaiden hoitamiseen kolonnan vetäytyessä kohti Norjaa. Saksan armeijan palveluksessa työskentely ei kuitenkaan näytä pohjoissuomalaiselle yhteisölle olevan samalla tavalla ongelmallista
kuin Saksan armeijaan kuuluneen sotilaan kanssa seurusteleminen
ja tämän mukaan lähteminen. Miesten välillä harjoitettu taloudellinen ja sosiaalinen aseveliyhteistyö ei sekään nouse keskustelun
kohteeksi.
Lukijalle kerrotaan, että Laura on ensinnäkin katkaissut suhteensa lokaaliin aikaan ja paikkaan. Hän on hylännyt yhteisönsä
käyttäytymisnormit ja ottanut käyttöönsä tulevan kotimaansa vieraat tavat (PM, 65):
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Ja minä join heidän kanssaan, join joskus enemmän kuin nuoren tytön
on sopivaa juoda, mutta mentyäni ylioppilaskirjoitusten jälkeen heidän
kasarmilleen töihin vapauduin kotikyläni moraalista ja halusin samaistua saksalaisiin sillä sehän oli minun tuleva kansani.

Saksalaissotilaan kanssa seurustelun aloittanut Laura ei sitoudu
enää yhteisönsä silloisiin normistoihin ja käyttäytymistapoihin:
hän ottaa ennakkoa tulevasta omaksuen ”tulevan kotimaansa tavat”. Valintansa kautta Laura on myös katkaissut ennalta suhteensa
oman yhteisönsä kohtaloon. Hän ei tule olemaan jakamassa paikallisyhteisön yhteistä tulevaisuutta, sodanjälkeistä aikaa. Laura ei siis
sitoudu sodanaikaisen naisen symboliseen tehtävään kotirintamalla. Päinvastoin Laura haaveilee jättävänsä kotimaansa, sen jonka
eteen toiset naiset ja miehet ovat uhranneet ja kärsineet. Suhteensa
kotiseutuunsa katkaissut Laura tulee kyläyhteisönsä sisällä osoitetuksi syylliseksi paikkaan ja kansallisuuteen kytkeytyvien symbolisten suhteiden purkautuessa Lauran omien valintojen kautta.
Saksalaisen kanssa seurustelusuhteeseen ryhtynyt Laura rikkoi
myös yhteisön biologisen jatkuvuuden ketjun. Hänelle ei kelvannut
kylän oma poika. Laura selostaa valintojaan seuraavasti (PM, 63):
Meidän nuoruutemme sattui aikakauteen ja paikkaan, jossa valinnan
varaa oli liikaakin. Ja me tietysti valitsimme parhaat, vai olisiko pitänyt valita oman heimomme lyhyenlännät jantturat, kun tarjolla oli salskeita valioyksilöitä?

Pahan morsian -teoksessa synnytetty näkökulma saksalaissotilaan
ja suomalaisnaisen seurustelusuhteeseen johtaa lukijan mahdollisuuteen käydä läpi rakastumisen, tuhon, häpäisyn ja väkivallan kokemukset Lauran näkökulmasta. Lauran ja muiden saksalaissotilaiden kanssa seurustelleiden naisten ongelma on, ettei syyllisiä etsivä
sodanjälkeinen yhteisö huomioi Lauran ja muiden saksalaissotilaiden kanssa seurustelleiden naisten toiminnan sitä puolta, joka heille itselleen hahmottuu eettisenä. Lauran kannalta katsottuna rakkaus saksalaissotilaaseen merkitsee tulevaisuutta koskevaa lupausta.
Laura on rakastaessaan tehnyt sitoumuksen, tulevaisuutta koskevan
lupauksen. Hän ei riko lupaustaan, vaan odottaa Klausia siihen asti,
että saa tiedon tämän kuolemasta.
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Lukija suostutellaan katsomaan Lauran toiminnan luonnetta
kuitenkin myös ulkoapäin. Laura perustelee saksalaismiehen paremmuutta viitaten juuri niihin ulkoisiin ominaisuuksiin, joiden
perusteella suomalaiset lyhyenlännät jantturat kuuluvat arjalaisiin
nähden alempaan rotuun. Laurakin on siten omaksunut kansallissosialismin rotuopillisen ideologian peruslähtökohdat. Lukijalle on
myös kerrottu, että Norjassa viettämänään aikana Laura lohdutti itseään runsaalla alkoholin käytöllä. Ennakkoa tulevasta kotimaastaan ottanut Laura on raskauden aikaisen alkoholismin myötä toiminut siis moraalittomasti lastaan kohtaan. Kahden vuosikymmenen päästä isänsä hautajaisiin palatessaan Laura tapaa poikansa, johon ei ole pitänyt yhteyttä. Laura suhtautuu poikaansa kylmästi.
Raskautensa aikana tai myöhemminkään lopulta psykiatriseen hoitoon ajautuneella Lauralla ei ole ollut voimia tai halua olla kiinnostunut yhteisön silmätikuksi ja koulukiusatuksi tulleen ”saksalaisäpärän” kohtalosta. Lauran ristiriitaiseksi rakennettu henkilöhahmo
toimii näin menneisyyden työstämisessä esittäytyvien ambivalenttien eettisten ja moraalisten kysymysten ruumiillistumana.
Naiseen latautuneiden symbolisten suhteiden seurauksena Lauran henkilöhahmosta tulee ratkaiseva heijastuspinta koko yhteisön
kipeän menneisyyden käsittelyssä. Pahan morsian -teoksen lailla
myös Kaarlo Haapasen teoksessa nainen on tuhon ja tragedian projisoinnin kohde. Nainen on kuitenkin myös paremman tulevaisuuden mahdollisuuden heijastuspinta. Onko yhteisöllä vielä mahdollisuuksia nousta jaloilleen, rakentaa tuhonjälkeistä tulevaisuutta? Palaan vielä lyhyesti Haapasen teoksessa esitettyyn kuvaukseen henkisestä ja konkreetista jälleenrakentamisesta.
Teoksen loppupuolella jälleenrakennuskertomuksen mies kohtaa vielä yhden naisen. Tuhoutumatta jääneen talon vieressä olevasta metsiköstä Matti löytää eräänä päivänä, jälleenrakennustyön
jo käynnistyttyä, evakosta palaavan naisen lehmiensä kanssa. Nainen on kytkenyt lehmänsä puuhun ja huutaa hädissään apua (JLAT,
206–207):
– Hei mies, ettäkö tet kuule, kö mie olen jo kahesti kysyny teiltä. Ettäkö tet tulis aphun? Ääni oli itkuinen. Naisen ympärillä mäntyihin kytkettyinä seisoksi sohjossa kahdeksan lehmää.
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– Kuinka te täällä olette? Lossirannassa teidän pitäisi ...
Eihän nainen voinut tietää, että Matti oli melkoinen lossipuolen
tuntija: – Mistä te olette tulossa?
– Mie olen pallaamassa evakosta Limingasta. Auto meni rikki. Kuski meni korjaamolle ja on lähettänyt sannaa, ettei hänen autollaan pääse. Mie olen ollu tässä jo tuntisotalla. Tästä ei voi mihinkään lähtiä. Jos
lähtisi, sati vain vorot veisivät nuot kaikki. Niille häätyis kohta olla...
Naiselta pääsi hätääntynyt itku. Pahimman puuskan asetuttua Matti
kysyi silmiään pyyhkivältä ja niiskuttavalta naiselta evakkotoimiston
puhelinnumeroa.
Nainen antoi lapun:
–Sieltä kyllä saapi apua.

Matin ja muiden taidokkaiden ja ahkerien miesten raatamisen tuloksena on lossi Kemijoen yli. Kun kulkuväylä on saatu avattua, voivat
evakot palata vähitellen kotikyliinsä – tai siihen, mitä niistä oli jäljellä. Matti auttaa evakosta tulevia, ohjaa liikennettä ja saa palkakseen lehmiensä kanssa palaavilta evakoilta lypsytuoretta maitoa.
Kun teoksessa on kuljettu jälleenrakennuskertomuksen kerronnallinen kaari selviytymiseen asti, parempi tulevaisuus alkaa olla
jo näköpiirissä. Kun miehet ovat saaneet työllään ja neuvokkuudellaan aikaiseksi kotiinpaluun mahdollistavat materiaaliset olosuhteet, nainen kulkee lypsylehmiensä kanssa joen yli kohti tulevaisuutta. Tulevaisuus on poikivissa lehmissä, synnyttävissä naisissa, naisissa jotka ruokkivat miehen ja lapset – ja juuri naista ja lasta varten mies tekee työnsä. Tulevaisuutta symboloivaan lehmiensä rinnalla kulkevaan naiseen sisältyy lupaus jatkuvuudesta ja katkoksen umpeen kuroutumisesta: nainen on jälleen sitoutunut isänmaahansa, suvunjatkamiseen ja yhteiseen tulevaisuuteen ja vapautuu näin epäilyistä.
Ystävyys, rakkaus, tuho, väkivalta

Haapasen, Laitisen ja Mikkolan teoksissa sodan raunioittamasta
henkisestä ja konkreetista maisemasta keskustellaan edellä kuvatuissa esimerkeissä naisen henkilöhahmon kautta. Nainen on yhtäältä tuhon käsittelyn, toisaalta Haapasen ja Mikkolan teoksissa
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myös tuhosta selviytymisen ja jaloilleen nousemisen heijastuspinta.
Naisen henkilöhahmo on näissä teoksissa myös tuhoon johtaneen
suomalais-saksalaisen liittolaisuuden käsittelyn areena.
1980-luvun teokset eivät kuitenkaan suinkaan olleet ensimmäisiä tämän aihepiirin romaaneja. Pikemminkin ne jatkavat Paavo Rintalan teoksen Pojat. Kuvia vuosina 1941–1944 Oulun poikien suhteesta ajan suureen ihanteeseen, sotaan ja sen edustajiin,
saksalaisen vuoristoarmeijan alppijääkäreihin (1958) tapaa muistaa pohjoissuomalainen sota-aika. Teoksessa tapahtumia tulkitaan
paitsi Oulun poikien näkökulmasta, myös suomalaisnaisten ja Saksan armeijaan kuuluneiden miesten välisten suhteiden kautta. Rintalan jälkeen Annikki Kariniemi julkaisi vuonna 1971 teoksen Veren kuva. Kirja sodasta, naisista ja sotilaista ja vuonna 1977 teoksen Veren ikävä. Molemmat teokset keskittyvät suomalais-saksalaisiin seurustelusuhteisiin.
Noustuaan Rintalan ja Kariniemen teoksissa esiin aihe katosi
hetkeksi palatakseen jälleen 1980-luvun lopulla ja uudelleen 2000luvun alussa. Vuonna 2004 Ahti Taponen sivusi teemaa teoksessaan
Messias, samoin Bengt Pohjanen romaanissaan Saksan tuli polttaa:
kertomus Lapin sodasta. Seuraavana vuonna Erkki Vittaniemi julkaisi aihetta käsittelevän teoksen Väinölän yö, ja Mauri Paasilinna
ensin vuonna 2004 teoksen Sotamorsian ja vuonna 2007 sen jatkoksi teoksen Jäämerentie. Suomalais-saksalaiset romanssit nousivat
esiin myös Pekka Jaatisen vuonna 2004 aloittamassa sotaromaanien sarjassa. Viimeksi aihetta on käsitelty Enni Mustosen teoksessa
Lapinvuokko (2010), Katja Ketun teoksessa Kätilö (2011) ja Paula
Havasteen Yhden toivon tie -romaanissa (2011).8
Saksan armeijan edustajien ja suomalaisnaisten välisten suhteiden tarkastelu on Rintalan teoksesta lähtien muodostanut lähes ikonista kuvaa pohjoissuomalaisista sotamuistoista aina 2010-luvun
teoksiin saakka. Huomattavasti harvemmat kirjailijat ovat olleet
kiinnostuneita esimerkiksi evakkoajasta, kodin ja kotiseudun menettämisestä tai sen jälleenrakentamisesta. Mutta miksi pohjoissuomalaisia sota-ajan muistoja on käsitelty niin usein juuri tämän tee-
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man kautta? Miksi tästä ”vaietusta” aiheesta on eri vuosikymmeninä puhuttu niin paljon?
Yhtäältä kyse on medioiden välisestä ja intertekstuaalisesta lainautumisesta, eri medioiden ja etenkin kaunokirjallisten teosten
kytkeytymisestä sekä toisiinsa että muihin kulttuurisen muistin tuotoksiin eli kertomusten ja henkilöhahmojen kierrättymisestä. Kaunokirjallisesta teoksesta toiseen kierrätettyjä naisen kuvia ovat olleet esimerkiksi puoskaroituja abortteja tekevän naisen, saksalaisten konjakista lohtua etsivän naisen, pienillä lahjuksilla sukupuoliyhteyteen houkuteltavissa olevan naisen ja kevytmielisen sosiaalista nousua tavoittelevan hempukan henkilöhahmot. Näiden ominaisuuksien kautta rakennettu nainen on seksuaalisen hurman ja sodan
julmuuden yhdistelmän kokevana henkilöhahmona ollut kenties
mielenkiintoisempi kuin esimerkiksi henkilöhahmo, joka kokee
pelkästään sota- ja evakkoajan raskauden ja oman kotinsa menettämisen tuskan. Osana nykyistä traumakulttuuria (Luckhurst 2008)
ja traumakulutusta (Parr 2008) erotisoidut menneisyyden esitykset
vetoavat affektiivisuutensa kautta lukija- ja ostajakuntaan ja onnistuvat lunastamaan paikkansa menneisyyden esittäjinä.
Toisaalta jo sodanaikaisessa ranskalaisessa kirjallisuudessa naisen ruumista hyödynnettiin natsi-Saksan ja Ranskan suhteiden,
veljeilyn ja vastarinnan, käsittelyn areenana (Sanyal 2009, 84–85).
Saksassa taas neuvostosotilaiden raiskaamien naisten ruumiit ovat
symboloineet saksalaisten kollektiivista sodanaikaista kärsimystä
(Moeller 2001, 58). Suomalaisessa muistikulttuurissa seksuaalisen
naisen henkilöhahmo on toiminut vastaavalla tavalla kollektiivisen
muistin koetinkenttänä suomalais-saksalaisen liittolaisuuden tulkitsemisessa.
Suomalais-saksalaisten romanssien kuvaus on säilyttänyt elinvoimaisuutensa kenties myös siksi, että se on tarjonnut mahdollisuuden sodan muistamiseen sisältyvien ristiriitaisuuksien käsittelyyn. Paavo Rintalan teoksessa Pojat synnytettiin vaikutusvaltainen kuva naisesta, joka hylkää isänmaalliset tehtävänsä, kotinsa,
miehensä ja lapsensa. Toisaalta teoksessa tuotettiin sota-ajan kuvausta myös muiden sosiaalisten suhteiden kuin suomalais-saksalais-
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ten sukupuolisuhteiden kautta: suomalaispoikien ja saksalaissotilaiden välillä orastavan ystävyyden kautta. Myös Leevi Mikkolan
teoksessa Pohjoinen palaa (1987) sivutaan suomalais-saksalaista
ystävyyttä. Seuraavassa sitaatissa kuvataan suomalaissotilaiden ristiriitaisia tuntoja aseveljeyden muututtua vihollisuudeksi. Suomalaispartio ampuu summittaisesti valittuun vetäytymässä olevan saksalaiskolonnan autoon etsiäkseen helpotusta sotilaiden huutavaan
nälkään (PP, 128–129):
Ammutut luodit olivat surmanneet autonkuljettajan, joka retkotti ovea
vasten nyykähtäneenä ja putosi siitä velttona tielle. Erkki suuntasi taskulampun valon kaatuneen kasvoille.
– Mitä helevettijä!
Nuo läikikkäiksi sinistyvät kasvot hän oli nähnyt ennenkin. Ne olivat pyöreähköt, tukka oli tumman aaltoileva. Mies oli lisäksi tanakka.
Ei ollut pitkääkään aikaa siitä, kun sanoimme toisillemme näkemiin,
Erkki totesi. Kaatunut oli Hans, haitarin soittaja. --- Kuinka taitavasti
hän oli soittanut… mestari vailla vertaa. Voi tulenpalavan helevetti tätä
elämän karmeutta! Erkki manasi. Kolme kertaa tapasin hänet ja joka
kerta hän muisti soittaa Lili Marleenea ja sitä Pohjolan heinäkuun yötä.
Ripakasti ja kevyesti tuli böömiläinen polkkakin. Hän oli vilpitön suomalaisten ystävä, auttoi rajakylän ihmisiä ja nai Mäkelän Berttaa...
Erkille Hans oli kertonut kotinsa tuhoutumisesta, isän ja äidin kuolemasta, velipojan kaatumisesta Venäjän aroilla. Vain sisko oli tuolloin ollut elossa.

Vihollinen on sodassa yleensä kasvoton ja nimetön: hän on anonyymi. Juuri vihollisen nimettömyyden kautta valtiojohtoinen väkivalta tulee mahdolliseksi. (Gaston 2009, 148–150.) Edellä olleessa sitaatissa Saksan armeijaan kuulunut Hans on kuitenkin kaikkea muuta kuin anonyymi. Hän on mies jolla on tunnistetut kasvonpiirteet ja suomalaissotilaiden tuntema, sodan aiheuttamien kärsimysten täyttämä elämäkerta. Hans, vihollinen, jolla on nimi, oli
myös ”rajaseutujen ystävä”. Paradoksaalista kyllä, Hansia ei näytetä muistettavan Lapin polttajana saatikka julmiin kauhutekoihin
syyllistyneen Saksan armeijan edustajana.
Marianne Junila (2000, 202; ks. myös Virolainen 1999, 85) on
todennut, että Lapin sotaa koskevaan suulliseen muistitietoon sisältyy sitkeästi elänyt harhakäsitys, jonka mukaan Lapin polttaNykykulttuuri 115
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neet saksalaiset olivat toisia kuin ne saksalaiset, joihin oli jatkosodan aikana pohjoisen paikkakunnilla ehditty tutustua.9 Pahan
morsian-teoksessa tämä ajatus esitetään hävitystyöt määränneeseen
Saksan armeijan kenraalieversti Lothar Renduliciin viitaten näin
(PM, 80):
Jouduimme jäämään viimeiseen mahdolliseen kuljetukseen saakka
ja sen vuoksi jouduin näkemään oman tutun kirkonkylänikin polttamisen.
Saksasta oli tuotettu erikoisryhmä pioneereja tätä tehtävää varten,
sillä Rendulic epäili paikan päällä vuosikausia asuneiden joukkojen tehokkuutta tähän vandalismiin.

Suomalais-saksalaisten seurustelusuhteiden kuvaus on kenties säilyttänyt toimivuutensa menneisyyden työstämisessä juuri siksi, että
seurustelusuhteissa esittäytyy edellä olleessa sitaatissa mainittu toisistaan erotettujen ”hyvien” saksalaisten ja ”pahojen” saksalaisten
paradoksi. Romanssien kautta kuvattavissa olevien vaikeasti yhteen sovitettavien elementtien – eettisyyden ja moraalisuuden ääripäiden, tuhon ja rakkauden, ystävällismielisen kanssakäymisen,
julmuuden ja väkivallan – yhdistelmä muodostaa kiinnostavan näkökulman aseveljeyden synnyttämään kansalliseen traumaan.
2000-luvun historiallisissa romaaneissa kierrätetään ikonisen
aseman saavuttanutta kertomusta suomalaisnaisen ja saksalaissotilaan rakkaussuhteesta. Samalla kertomus on uudelleenkirjoitettu
esittelemällä uudenlaisia eettisyyden ja moraalisuuden, ystävyyden, rakkauden, tuhon ja väkivallan asetelmia. Pekka Jaatisen teoksessa Uhrivalkeat: Romaani Rovaniemen tuhosta ja valtauksesta
(2005, jatkossa U) suomalaissotilaat seuraavat vetäytyviä saksalaisia todistaen näiden rakennuksiin ja kotieläimiin kohdistamaa julmuutta. Saksalainen sotilas käyttää vetäytyvän saksalaiskolonnan
mukaan liittynyttä tiedottomassa tilassa olevaa suomalaisnaista hyväkseen tunteettomasti. Suomalaisia vastaan taistelemaan joutunut
Saksan armeijan upseeri Max pyrkii kuitenkin huolehtimaan hävityksen keskelle jääneestä suomalaisesta seurustelukumppanistaan
Sylvistä. Sylvi ei ehkä sivuelinkeinonsa sikiönlähdetyksen ja oman

147

Sääskilahti

lapsensa kieltämisen huomioiden olisi kuitenkaan kaikkein kunniallisin morsian.
Enni Mustosen teoksessa Lapinvuokko (2010) Annikki Hallavaaran ja Heinrich Salzmayerrin rakkaussuhde asettuu vain hetkiseksi Annikin myöhemmän seurustelusuhteen esteeksi. Annikin
uusi rakkaus, saksalaisten toimesta vaimonsa ja tyttärensä sekä toisen silmänsä menettänyt Nils-Aslak Hetta hylkää vähäksi aikaa Annikin saatuaan tietää tämän saksalaismenneisyydestä. Annikki ei
kuitenkaan tule Pahan morsian-teoksen Lauran tavoin yhteisönsä
pahoinpitelemäksi ja torjumaksi. Keskeisempää teoksessa on Annikin ja Heinrich Salzmayerin ystävyydestä rakkaussuhteeksi kasvavan suhteen teema. Sekä Annikki että Heinrich ovat sodan uhreja:
he molemmat ovat menettäneet puolisonsa käynnissä olevassa sodassa. Yhteinen suru asettaa heidät molemmat uhrin asemaan.
Paula Havasteen teoksessa Yhden toivon tie Saksan armeijan
palveluksessa ollut ja saksalaissotilaan kanssa tyydyttävää rakkauselämää viettänyt suomalaisnainen joutuu huomaamaan jääneensä
aseveljeyden katkettua vihollislinjojen väärälle puolelle. Saksalaisia vastaan taistelevat suomalaissotilaat raiskaavat sairaanhoitajattaren rangaistukseksi tämän saksalaismielisyydestä. Heidi Köngäs
on teoksessaan Dora, Dora (2012) korvannut puolestaan saksalaisen kanssa seurustelleen suomalaisnaisen miespuolisella hahmolla. Tulkkina toimiva suomalaismies rakastuu varusteluministeri Albert Speerin naispuoliseen sihteeriin, mutta tulee ensin raiskatuksi
ja myöhemmin likvidoiduksi.
Katja Ketun teos Kätilö (2011) keskustelee pohjoissuomalaisten sotamuistojen kytkeytymisestä natsien rotu- ja seksuaalipolitiikkaan. Teos sekoittaa sodan muistamisen eettis-moraalista asetelmaa rakastavaisten, kätilön ja saksalaissotilaan, biologisen taustan kautta. Saksalaissotilas on syntyperältään puoleksi pohjoissuomalainen. Vastaavasti kätilö ei aina ole hänkään hyvyyden perikuva. Kätilö on valmis samaa saksalaissotilasta tavoittelevan ja tälle
raskaana olevan naisen sikiöiden tappamiseen itsensä ja rakkautensa tähden.
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Yhteisönsä syyllistämät saksalaismorsiamet olivat sodanjälkeisessä Suomessa pitkään marginalisoitu ja vaiettu ryhmä. Laitisen
teos ja sen pohjalta dramatisoitu teatteriesitys antoivat 1980-luvulla
äänen saksalaissotilaiden kanssa seurustelleille naisille ja välineen
lukevalle yleisölle käsitellä kipeitä sota-ajan muistoja eri suunnista käsin. Laitisen teos kommentoi vaikenemisen ja kertomisen suhdetta suhteessa syyllisyyteen Lauran ja samaan ryhmään kuuluneiden muiden naisten äänellä näin (PM, 63):
Me emme kiroa saksalaista miestä vaikka hänen syyllisyytensä ihmiskuntaa kohtaan tiedämmekin. Emme me kiroa vaikka emme ihastelekaan, emme ylipäänsä puhu mitään, me vaikenemme heistä ja siitä lyhyestä onnen ajasta jonka he meille antoivat. Se oli meidän nuoruutemme, jonka laista minkään sukupolven nuoret naiset missään aikakaudessa eivät ole kokeneet eivätkä tule kokemaan. Me vaikenemme,
koska meitä ei ymmärretty silloin eikä tulla koskaan ymmärtämään.

2010-luvulla sodanaikaiset suomalais-saksalaiset romanssit ovat
tuskin enää nähtävissä ”vaiettuna aiheena”. Saksalaisten morsiamet
ja suhteiden seurauksena syntyneet lapset ovat myös tulleet tunnustetuiksi menneisyyden kipeiden muistojen traumatisoimana ryhmänä.10 Samalla aihepiirin kaunokirjallisuudesta on tullut entistä näkyvämmällä tavalla kansallisen muistin tuottaja ja ravistelija. Sotavuosien synnyttämien yksilöllisten, sosiaalisten ja kulttuuristen
traumojen muut ulottuvuudet ovat jääneet itseään toistavan ja toiston kautta vahvistuvan kertomuksen varjoon.
Nykypäivään asti jatkunut Suomalais-saksalaisten seurustelusuhteiden kuvaus on esimerkki menneisyyttä tuottavien kertomusten noususta, väliaikaisesta katoamisesta ja toisaalta marginaalisten
kertomusten siirtymisestä marginaalista keskiöön. Muistamisen ja
unohtamisen vuorottelu muodostaa näin kulttuurisen muistin prosessuaalisen liikkeen, jossa samaa kertomusta kierrätetään tulkitsemalla sitä uudelleen kulloisenkin nykyisyyden lähtökohdista käsin.
Uudet teokset muokkaavat edelleen sodan muistikulttuuria, joka rakentuu toiston, valikoinnin ja uudelleentulkinnan kautta.11
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VIITTEET
Muistomerkin yhteydessä olevassa erillisessä näyttelykokonaisuudessa esitellään myös Rovaniemen kaupunkia ennen ja jälkeen tuhon.
Ks. muistomerkkihankkeen vaiheista Kinnunen (2010).
1

Ks. laajemmin kirjallisuuden ja kulttuurisen muistin suhteista Korhonen (tulossa).
2

1980-luvulla ilmestyi rypäs tämän aihepiirin teoksia. Muita 1980-luvulla julkaistuja aihetta käsitteleviä teoksia ovat mm. Kauko Röyhkän
parodiseksi sotaromaaniksi kuvattu Magneetti: romaani (1987), Leevi Mikkolan Rajakylät paloivat (1983), Jälleen elämän maku (1985)
ja Ritva Kariniemen Katkeraa savua: romaani (1986). Leevi Mikkola on julkaissut myös dokumentaarisen muistelmateoksen Lapinpolttajien kintereillä Inariin (1997) ja muistelmateoksen Juurakkatulilla
(2007). Kaarlo Haapanen on julkaissut myös ns. Pietarsaari-trilogian
ja teoksen Kenraali Kainulaisen uho: lyhyitä kertomuksia pitkästä sodasta. Ritva-Kaija Laitinen on julkaissut Pahan morsian-teoksen lisäksi teoksen Jobin kirja.
3

Jatkosodan loppuvaiheessa Pohjois-Suomessa oli n. 210 000 Saksan
armeijaan kuulunutta henkilöä. Saksalaisilla oli Rovaniemellä muun
muassa oma kasino, radioasema, kirjakauppa ja teatteritaloksi kutsuttu
Haus der Kameradschaft”. Tienvarsilla oli saksalaiset tienviitat, kauppalaan ja sen lähialueille nousi parakkikyliä ja kauppalassa toimi 65
esikuntaa. Saksalaisia asui myös vuokralaisina kauppalalaisten yksityisasunnoissa ja julkisissa rakennuksissa. Kauppalassa järjestettiin
yhteisiä urheilutapahtumia, iltamia, elokuvanäytöksiä ja saksalaisia
kulttuuritapahtumia. (Runtti 1997; Junila 2000; Latvala 2012.) Saksalaissotilaille oli korostettu korrektin käyttäytymisen merkitystä aseveljinä nähtyjä suomalaisia kohtaan. Ks. Wermachtin seksuaalipolitiikasta Beck (2005); Mühlhäuser (2009); Westerlund (2011).
4

Ritva-Kaija Laitisen teoksen teatterisovitus vuodelta 1986 nosti omalta osaltaan tässä käsiteltyjen teosten teemoja laajemman keskustelun
5
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kohteeksi. Paavo Rintalan teoksen Pojat filmatisointi on kenties ollut
jopa alkuperäisteosta merkittävämpi kulttuurisen muistin tuottajana.
Aitauksessa olleesta saksalaisilta jääneestä tavaramäärästä kerrotaan
useissa sotaa käsittelevissä muisteluissakin (esim. Kuusela 2010). Saksalaisten jättämillä tavaravarastoilla on kulttuurista muistia rakentavassa kerronnassa vahva symbolinen merkitys. Nälkäiset suomalaissotilaat olivat Rovaniemelle tultuaan kielloista huolimatta syöneet saksalaisia säilykeherkkuja. Haapasen teos hyödyntää monia symbolisesti
latautuneita ja suullisena perinteenä, myytteinä ja esimerkiksi sanomalehdissä julkaistuina kertomuksina eläneitä muistoja.
6

Epäluotettavan naisen henkilöhahmo on tuttu sotapropagandasta
(ks. Gubar 1987, 240) ja sotilaiden korsuperinteen pilkkalauluista (ks.
Westerlund 2011, 325–341). Suomalaisissa sodanjälkeisissä elokuvissa langenneen naisen henkilöhahmon kautta työstettiin Anu Koivusen
(1995, 127–129) mukaan hävityn sodan turhaumia, maskuliinista menetystä ja kyvyttömyyttä puolustaa isänmaan äidin ruumista.
7

Muilla foorumeilla teemasta ovat monipuolisesti keskustelleet Anu
Heiskanen (2004; 2006; 2008; 2011), Maria Lähteenmäki (1999), Marianne Junila (esim.2006; 2008), Sari Näre (2008, 351–355), elokuvaohjaaja Virpi Suutari (2009), Irja Wendisch (2006) ja Lars Westerlund
(2011).
8

Mikko Uola (2010, 491) puolestaan toteaa, että ”inhimilliseltä kannalta ymmärrettävä” ajatus siitä, että polttajat eivät olleet paikkakunnalla pitkään asuneita sotilaita voi jossain määrin pitääkin paikkansa.
Kyseessä saattoivat olla pohjoiseen vetäytyvien, tehtävään määrättyjensotilaiden joukko.
9

2000-luvulla Lapin sodan vaikutuksista on puhuttu laajemmin tunnustetuksi tulemisen teemojen kautta. Tämä on näkynyt erilaisten yhdistysten perustamisena ja keskustelun herättämisenä esimerkiksi saksalaissotilaiden lasten kohtalosta. Nykyisyyden ja menneisyyden välisen suhteen muotoilut, jotka saavat symbolisen reparaation muotoja
ovat keskittyneet usein juuri hegemonisten kansallisten historiatulkin10
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tojen marginaaliin jääneiden, henkilökohtaisella ja kollektiivisella tasolla identiteetissään menetyksen ja tuskan elementtejä kannattelevien
ryhmien ylläpitämiksi keskusteluiksi (Löfström 2006; 2011).
Lämpimimmät kiitokseni tätä tekstiä lukeneille Jan Löfströmille, Kuisma Korhoselle ja Erkki Vainikkalalle hyödyllisistä kommenteista.
11

LÄHTEET
Kirjallisuus
Haapanen, Kaarlo (1989) Ja Lappi oli autio ja tyhjä. (JLAT) Helsinki:
Tammi.
Havaste, Paula (2012) Yhden toivon tie. Helsinki: Gummerus.
Jaatinen, Pekka (2005) Uhrivalkeat. Romaani Rovaniemen tuhosta ja valtauksesta. Helsinki: Johnny Kniga.
Kettu, Katja (2011) Kätilö. Helsinki: WSOY.
Köngäs, Heidi (2012) Dora, Dora. Helsinki: Otava.
Laitinen, Ritva-Kaija (1986) Pahan morsian. (PM) Pohjoinen: Pohjoinen.
Mikkola, Leevi (1987) Pohjoinen palaa. (PP) Hämeenlinna: Karisto.
Mustonen, Enni (2010) Lapinvuokko. Otava.

Lähteet
Ahto, Sampo (1985) Muistoja Lapin sodasta: Sotasokeat ry:n kevätjulkaisu. Markus Palokangas & al. (toim.), Helsinki: Sotasokeat ry.
Arrela, Veli & Erkki Rännäli (toim.) (1991) Näin taisteli kotirintama −
Muistoja Lapin sotavuosilta 1939–1945. Rovaniemi: Lapin liitto.
Beck, Birgit (2005) ”Sexual violence and its prosecution by courts Martial
of the Wehrmacht.” Teoksessa Roger Chickering & al (toim.), A world

Nykykulttuuri 115

152

at total war. Global conflict and the politics of destruction, 1937–1945,
s. 317−332. Cambridge & al: Cambridge University Press.
Erll, Astrid (2008) ”Literature, film, and the mediality of cultural memory.” Teoksessa Astrid Erll & Ansgar Nünning (toim.), Cultural memory
studies. An international and interdisciplinary handbook, s. 389–398.
Berlin: De Gruyter.
Erll, Astrid (2009) ”Wars we have seen. Literature as a medium of collective memory in the ’age of extremes’.” Teoksessa Elena Lamberti &
Vita Fortunati (toim.), Memories and representations of war. The case
of World War I and World War II, s. 27–44. Amsterdam & New York:
Editions Rodopi.
Erll, Astrid & Rigney, Ann (2006) ”Literature and the production of cultural memory. Introduction.” European Journal of English Studies 10.2,
111–115.
Erll, Astrid & Ann Rigney (2009) ”Introduction: Cultural memory and its
dynamics.” Teoksessa Astrid Erll & Ann Rigney (toim.), Mediation,
remediation, and the dynamics of cultural memory, s. 1–14. Berlin &
New York: Walter de Gruyter.
Gaston, Sean (2009) Derrida, literature and war. Absence and the chance
of meeting. New York: Continuum International Publishing Group.
Gubar, Susan (1987) ”This is my rifle, this is my gun. World War II and the
blitz on women.” Teoksessa Margaret Higonnot et al.(toim.), Behind
the lines. Gender and the two World Wars, s. 227–259. New Haven and
London: Yale University Press.
Gutman, Yifat, Sodaro, Amy & Brown Adam D. (2010) ”Introduction:
Memory and the future. Why a change of focus is necessary.” Teoksessa Yifat Gutman, Amy Sodaro & Adam D. Brown (toim.) Memory and
the future. Transnational politics, ethics and society, s. 1–14. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
Harjumaa, Pentti (1986) ”Pahan morsiamet − saksalaisten naiset: RitvaKaija Laitisen kirja kipeästä aiheesta.” Pohjolan sanomat 9.2.1986.
Heiskanen, Anu (2004) ”Kansakunnan huonot naiset – myyttinen kuva ja
todellisuus Kolmannen valtakunnan alueelle 1944 lähteneistä suomalaisista naisista.” Teoksessa Kari Alenius, Olavi K. Fält & Jouko Vah-

153

Sääskilahti

tola (toim.), Vieraat sotilaat, s. 179–190. Studia Historica Septentrionalia 45. Rovaniemi.
Heiskanen, Anu (2006) ”’Sitä taas eletään tätä päivää’. Nuoren naisen elämä ja valinnat kolmannen valtakunnan vaikutuspiirissä ja miehitetyssä
Saksassa.” Teoksessa Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (toim.), Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta, s. 261–
274. Helsinki & Jyväskylä: Minerva.
Heiskanen, Anu (2008) ”A useless war memory. Erotic fraternization, German soldiers and gender in Finland.” Teoksessa Sylvia Paletschek &
Sylvia Schraut (toim.), The gender of memory, s. 204–220. Campus
Verlag.
Heiskanen, Anu (2011) ”Kolmanteen valtakuntaan 1944 lähteneiden suomalaisten naisten kokemuksia äitiydestä ja selviytymisestä.” Teoksessa Lars Westerlund (toim.), Ulkomaalaisten sotilaiden lapset Suomessa
1940–1948, osa 2, s. 184–198. Kansallisarkisto.
Junila, Marianne (2000) Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–
1944. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Junila, Marianne (2004) ”’Sakemanniaikaan’ – vieras sotavoima pohjoissuomalaisessa yhteisössä.” Teoksessa Kari Alenius, Olavi K. Fält &
Jouko Vahtola (toim.), Vieraat sotilaat, s. 147–164. Studia Historica
Septentrionalia 45. Rovaniemi.
Junila, Marianne (2006) ”Isä: Saksalainen sotilas.” Teoksessa Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki (toim.), Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta, s. 243–260. Helsinki & Jyväskylä: Minerva.
Junila, Marianne (2008) ”Eri maata. Vieraiden naiset ja lapset kansallisessa kertomuksessa.” Nuorisotutkimus 2/2008, 32–45.
Kinnunen, Veera (2010) ”Rovaniemeläinen muistomerkkinäytelmä.”
Teoksessa Pälvi Rantala & Veera Kinnunen (toim.), Pottuvoita ja banaanipuita, s. 30–57. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Kivimäki, Ville & Tepora, Tuomas (2012) ”Meaningless death or regenerating sacrifice? Violence and social cohesion in wartime Finland.”
Teoksessa Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (toim.), Finland in World

Nykykulttuuri 115

154

War II. History, memory, interpretations, s. 233–276. Leiden & Boston: Brill.
Koivunen, Anu (1995) Isänmaan moninaiset äidinkasvot. Sotavuosien
suomalainen naisten elokuva sukupuoliteknologiana. Turku: Suomen
elokuvatutkimuksen seura.
Korhonen, Kuisma (tulossa) ”Kulttuurinen muisti ja kirjallisuus.” Teoksessa Jarmo Pulkkinen ja Kari Väyrynen (toim.), Historian teoria ja filosofia.
Kuusela, Aulis (2010) ”Kertomus Lapin sodasta.” Pohjolan Sanomat 19.4.
2010.
Lachmann, Renate (2004) ”Cultural memory and the role of literature.”
European Review, 12: 2, 165–178.
Lachmann, Renate (2008) ”Mnemonic and intertextual aspects of literature.” Teoksessa Astrid Erll & Ansgar Nünning (toim.), Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook, s. 301–
310. Berlin: De Gruyter.
Latvala, Jussi (2012) ”Organisation Todt – 20. Vuoristoarmeijan laajamittaista rakennustoimintaa Rovaniemellä 1941–44.” Totto XIX, 34–41.
Luckhurst, Roger (2008) Trauma question. London & New York:
Routledge.
Lähteenmäki, Maria (1999) Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939–1945. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.
Löfström, Jan (2006) ”Historialliset anteeksipyynnöt ekskluusion välineenä? Symboliset hyvitykset ja kulttuurisen kansalaisuuden politiikka.”
Historiallinen Aikakauskirja 104, 443–451.
Löfström, Jan (2011) ”Historical apologies as acts of symbolic inclusion –
and exclusion? Reflections on institutional apologies as politics of cultural citizenship.” Citizenship Studies 15: 1, 93–108.
Martikainen, Tyyne (2005): Jatkosodasta Lapin sotaan: Lapin tuho – sotarikos. Kemi: Värisuora.

155

Sääskilahti

Moeller, Robert G. (2001) War Stories. The search for a usable past in the
Federal Republic of Germany. Berkeley, Los Angeles: University of
California Press.
Mühlhäuser, Regina (2009) ”Between ’racial awareness’ and fantasies of
potency. Nazi sexual politics in the occupied territories of the Soviet
Union, 1942–1945.” Teoksessa Dagmar Herzog (toim.), Brutality and
desire. War and sexuality in Europe’s Twentieth Century, s. 197–220.
Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
Neumann, Birgit (2008) ”What makes literature valuable. Fictions of
meta-Memory and the ethics of remembering.” Teoksessa Astrid Erll,
Herbert Grabes & Ansgar Nünning (toim.), Ethics in culture. The dissemination of values through literature and other media, s. 131–152.
Berlin & New York: Walter de Gruyter.
Näre, Sari (2008) ”’Kuin viimeistä päivää’ – sota-ajan sukupuolikulttuuri
ja seksuaalinen väkivalta.” Teoksessa Sari Näre & Jenni Kirves (toim.),
Ruma sota s. 335–380. Helsinki: Johnny Kniga.
Parr, Adrian (2008) Deleuze and memorial culture. Desire, singular memory and the politics of trauma. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Ranta, Tapani (2005) ”Rovaniemi on hävittänyt tehokkaasti lähes kaikki
saksalaisajan muistomerkit.” Lapin Kansa 12.6.2005.
Ricoeur, Paul (2004) Memory, history, forgetting. Chicago: University of
Chicago Press.
Rigney, Ann (2005) ”Plenitude, scarcity and the circulation of cultural
memory.” Journal of European Studies 35: ½, 209 –226.
Rigney, Ann (2008) The dynamics of remembrance. Texts between monumentality and morphing. Teoksessa Astrid Erll & Ansgar Nünning
(toim.), Cultural memory studies. An international and interdisciplinary handbook, s. 345–356. Berlin: De Gruyter.
Runtti, Susanna (1997) ”Rovaniemi sota- ja jälleenrakennusvuosina.”
Teoksessa Matti Enbuske, Susanna Runtti & Turo Manninen (toim.),
Rovaniemen historia. Jokivarsien kasvatit ja junan tuomat, s. 300–363.
Rovaniemi: Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta, Rovaniemen seurakunta.

Nykykulttuuri 115

156

Sanyal, Debarati (2009) ”The French war.” Teoksessa Marina MacKay
(toim.), The Cambridge companion to literature of World War II, s. 83–
97. Cambridge: Cambridge University Press.
Suutari, Virpi (2009) Auf Wiedersehen Finnland. For Real Productions.
Tuominen, Marja (2001) ”Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet.”
Teoksessa Heikki Annanpalo, Ritva Tuomaala & Marja Tuominen
(toim.), Saatiin tämä vapaus pitää. Tutkija kohtaa rovaniemeläisveteraanin, s. 360–387. Rovaniemi: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan
julkaisuja C 21.
Tuominen, Marja (2003) ”Lapin sodan tuhot ja jälleenrakennus.” Teoksessa Ilmo Massa & Hanna Snellman (toim.), Lappi: Maa, kansat, kulttuurit. Suomalaisen kirjallisuuden Seuran toimituksia 924, s. 102–125.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Tuominen, Marja (2005) ”A good world after all? Recovery after the Lapland War.” Teoksessa Maria Lähteenmäki & Päivi Maria Pihlaja (toim.),
The North Calotte perspectives on the histories and cultures of northernmost Europe, s. 148–161. Publications of the Department of History,
University of Helsinki N:o18. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Tuominen, Marja (2011) ”Where the world ends? Places and challenges of the Northern cultural history.” Teoksessa Bruce Johnson & Harri
Kiiskinen (toim.), They do things differently there. Essays on cultural
history, s. 42–81. Cultural History 9, University of Turku. Turku: Turun yliopisto.
Tuominen, Marja (2012) ”Sotahaavoja parannama. Näkökulmia henkiseen
jälleenrakennukseen.” Totto XIX, 60–71.
Turunen, Tiia (2011) ”Lapin sota. Sodan jalanjäljissä Rovaniemellä.” Ruotuväki 1/2011, 8–9.
Uola, Mikko (2010) Vallankumouksellisia, vakoilijoita ja aseveljiä. Myyttejä ja tosiasioita Lapin historiasta 1910-luvulta 1940-luvulle. Minerva Kustannus.
Vainikkala, Marja-Riitta (1987) ”Sodan haavat jäävät aina nuolematta.”
Kulttuurivihkot 15 (1987): 1, 60–61.

157

Sääskilahti

Virolainen, Kari (1999) Elinikäinen taakka: ikääntyneiden lappilaisten
muistot vuorovaikutussuhteistaan jatkosodan ajan Saksan armeijan sotilaisiin ja neuvostoliittolaisiin sotavankeihin. Rovaniemi: Lapin yliopisto
Wendisch, Irja (2006) Salatut lapset – Saksalaissotilaiden lapset Suomessa. Helsinki: Ajatus Kirjat.
Westerlund, Lars (2011) Ulkomaala[i]sten sotilaiden lapset Suomessa
1940–1948. Osa I, Saksalaisten sotilaiden lapset. Helsinki: Kansallisarkisto.
Winter, Jay (2010) ”Thinking about silence.” Teoksessa Efrat Ben-Ze’ev,
Ruth Ginio & Jay Winter (toim.), Shadows of war. A social history of
silence in the Twentieth Century. New York: Cambridge University
Press.

HYVÄKSIKÄYTETYN LAPSEN PAIKKA JA
MAISEMA MARIA PEURAN ROMAANISSA
ON RAKKAUTES ÄÄRETÖN
Satu Koho
Minä piirrän hiekkaan ympyrän ja menen sen keskelle seisomaan. Siinä on raja, jota ukki ei saa ylittää. Nyt leikitään minun säännöilläni. Ukki ei saa
tulla ympyrään, minun ympyrääni. (ORÄ, 9.)

Maria Peuran esikoisromaani On rakkautes ääretön (2001) on kuvaus lapseen kohdistuvasta raa’asta henkisestä ja fyysisestä väkivallasta: insestistä ja pedofiliasta.1 Minäkertoja, noin seitsemänvuotias Saara, on viety isovanhempiensa luokse siksi ajaksi, kun hänen
vanhempansa ”korjaavat kotia” – tilallinen ilmaus kätkee taustalleen vanhempien alkoholiongelmat. Mummolassa Saarasta tulee
seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhri. Tapahtumat ajoittuvat pääosin tytön ensimmäistä kouluvuotta edeltävään kesään sekä
sen jälkeiseen syksyyn ja päättyvät huostaanottoon, toipumisprosessin kynnykselle. Lapsen näkökulmasta kerrottujen lukujen kanssa vuorottelevat harvakseltaan luvut hyväksikäyttäjän, ukin, fokalisoimana. Kutsun ukkia hyväksikäyttäjäksi, vaikka ”hyvän käytön”
sijaan kyse on väkivallasta lasta kohtaan.2
Paikallistan tarkasteluni hyväksikäytetyn lapsen representoituun tapaan olla maailmassa, en niinkään romaanissa Kiekeröksi
nimetyn kylän topografiseen ympäristöön, jonka voisi dialogiin ja
ukin sisäiseen puheeseen tyylitellyn murteen perusteella sijoittaa
kirjailijan omiin lapsuus- ja nuoruusmaisemiin Tornionlaaksoon3.
Kysyn, kuinka minäkertoja Saara hahmottaa ja hallitsee tilaa. Millaisia ovat esitykset hänen maisemastaan? Tulkintani keskiöön nostan ympyrät ja rajat, joita piirtyy tai pitäisi piirtyä. Aloitan turvattomuuden käsittelyllä. Jatkan tarkastelemalla ruumista pelon ja häpeän täyttämänä paikkana. Avaan myös kertomuksen uskonnollista

kehystä, joka sekin on eräänlainen ympäristö, sekä pohdin luontoa
ja mielikuvitusmaailmaa Saaran pako- ja lohtupaikkana.
Tulkitsen topofilian ja topofobian esityksiä sekä tilallisia siirtymiä. Yi-Fu Tuan (1990, esim. 93, 247) tarkoittaa topofilialla ihmisen ja paikan välistä vahvaa yhteenkuuluvuutta ja positiivista tunnesidosta, jolloin paikka tunnetaan turvalliseksi ja omaksi − paikkaa rakastetaan. Topofobia on sen vastakohta ja yhdistyy paikkaan
liitettyihin kielteisiin tunteisiin; Hille Koskelaan (2009) viitaten
väitän, että pelko on yksi vahvimmista paikan kokemista muuttavista tunteista. Tilallinen siirtymä eli spatiaalinen transsendenssi
hävittää ajan paikkojen väliltä ja ylittää kokijan konkreettisen sijainnillisuuden. Vaikka kokija on ruumiillisesti läsnä tietyssä paikassa, hän siirtyy mielikuvituksensa lennättämänä toisaalle. Siirtymän suunta voi olla projektiivista, tulevaan astumista, tai reflektiivistä eli palautumista menneisiin, jo elettyihin ympäristöihin. (Karjalainen 2003, 18; vrt. Porteous 1990, 87−104.) Tarkastelen lisäksi teoksessa esitettyä elämismaailmaa4, jolla tarkoitan tuttua, aistein havaittua mutta silti lähes huomaamattomaksi jäävää ympäristöä eli maailmaa sellaisena, millaisena ihminen sen yleensä päivittäin kohtaa. Vaikka arkinen elämismaailma pysyy tuttuutensa
vuoksi ”näkymättömänä”, se on samalla erottamaton osa kokijaansa. (Koho 2008a, 27.)
Tarkastelukulmani perustuu humanistis-kulttuurisen maantieteen tapaan korostaa paikan ja maiseman elämistä. Paikkasuhteet
ovat ruumiillisesti ja moniaistisesti koettuja tunnetiloja, jolloin
paikkakokemus muodostuu suurelta osin henkilökohtaisista muistoista, odotuksista, merkityksistä ja tunteista: sisä- tai ulkopuolisuudesta, osallisuudesta tai sivullisuudesta. (Relph 1976, 51−55;
Koskela 1994, 58; Koho 2008a, 22−23.) Myös maiseman käsitän
paljolti havaitsijansa subjektiivisena luomuksena ja synesteettisenä
ympäristökokemuksena − osallistummehan maisemaan paitsi liikkumalla ja aistimalla, myös tuntemalla ja tulkitsemalla. Luonto aktivoi aistit, joiden havainnot liittyvät muistoihin erilaisista eletyistä
hetkistä. Arnold Berleant (1992, 28–29) korostaakin, kuinka luonnossa liikkuminen on täyteläistä kaikkien aistien juhlaa ja maise-
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makokemus eri aistimusten sulautuma. Aistimellisuuden lisäksi tähän kokemukseen kuuluvat affektit ja esteettisyys.
Vaikka maisema on havainnonvarainen objekti, se ei koskaan
näyttäydy eikä tunnu samanlaisena vaan saa merkityksensä kokijansa kautta ja on näin inhimillinen tuote (Paasi 1983, 104; Koho
2008a, 33). Lähestyttäessä maisemaa tällaista perspektiivistä se ei
ole kaukonäkymä5, josta voi kantautua ääniä, tuoksuja ja haptisia
aistimuksia, vaan sitä tulkitaan kokemuksellisena ilmiönä. Mielen
maisema on kaikkein henkilökohtaisinta maiseman tulkintaa. Se ei
ole välttämättä jaettavissa, vaan jotakin yksityistä sisällämme. Artikkelissani pohdin, millainen on tarkastelemani teoshenkilön, hyväksi käytetyn lapsen, kokemuksellinen maisema tunteiden tilana
ja kuinka tämän kerronnallisen maiseman merkitys rakentuu.
Laajennan tutkimusnäkökulmaani feministiseen maantieteeseen, joka on herkkä alistaville positioille ja eroille analysoidessaan sukupuolten tiloja ja liikkumista sekä paikkojen hallintaan
liittyvää vallankäyttöä ja väkivallan ympäristöjä, joihin kuuluvat
myös ihmisten väliset suhteet, asenteet ja ajattelumallit (Koskela 1994, 4−5; vrt. Rose 1993, 141). Tarkastellessani rajoja, emotionaalista etäisyyttä ja uhriuttavaa valtaa tutkin myös ”tilapuolisuutta”, joka tarkoittaa itsensä uhatuksi kokevan rajattua suhdetta liikkumiseen ja yleensä olemiseen (Koskela 1997, 73–86; Koho
2008b, 63). Yhdistelen tarkasteluuni etenkin sosiaalityön ja sosiaalipsykologian väkivalta- ja häpeätutkimusta. Tekijyyden sijaan korostan kokijuutta.
Tavoitteenani on jäsentää kaunokirjallisuuden kautta läheissuhteiden, seksuaalisuuden, vallankäytön ja moraalin kulttuurista todellisuutta sekä osallistua siihen sukupuolen ja väkivallan yhdistävään monitieteiseen tarkasteluun, joka käynnistyi Suomessa vasta
niinkin myöhään kuin 1990-luvulla. Korostettakoon vielä, että kohteenani on fiktio, ei siis dokumentaatio lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tutkijana hakeudun tähän representoituun väkivallan ympäristöön siksi, että uskon kaunokirjallisuuden voivan antaa äänen vaiennetulle toiseudelle ja avaavan tietä sellaisten tunteiden tilojen ja paikkakokemusten äärelle, jotka reaalimaailmassa
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saattavat olla lukijalle vieraita, jopa piilotettuja. Kaunokirjallisuus
on yksi metodologinen perspektiivi siihen, kuinka ihmiset kokevat
maailmansa (Tuan 1978, 194; Ridanpää 2005, 9).
Emotionaalinen etäisyys ja tilalliset siirtymät

Romaanin Saara pelkää hylätyksi tulemista ja takertuu siksi ukkiin, hyväksikäyttäjäänsä. Hänen alkoholiongelmaiset vanhempansa ovat kykenemättömiä huolehtimaan lapsestaan, joten he ovat
vieneet tytön mummolaan määrittelemättömän pitkäksi ajaksi eli
hylänneet hänet kertaalleen. Kenties koti on joskus ollut kunnossa, sillä sahanpurujen tuoksu nostaa Saaran mieleen paikan, jossa hymyilevä isä pilkkoo polttopuita ja äiti hoitaa hyräillen puutarhaa. Tuo mennyt edustaa kotoisuutta, johon kaltoin kohdeltu lapsi
kaipaa nykyisyydessään. Roland Barthes (1985, 46) esittääkin, että
kotoisuuden voisi tulkita haluksi samaistua siihen, jossa kerran on
ollut. Kovasti kaipaamansa äidin sylin Saara tavoittaa tilallisessa
siirtymässä (spatiaalisessa transsendenssissa) orientoitumalla menneisyyteen, imeväisikänsä ja varhaislapsuutensa symbioottiseen tilaan, hyväksyvään vastavuoroisuuteen: ”Äiti laittaa nännin suuhuni ja juon lämpöistä makeaa maitoa, joka tekee minut onnelliseksi
ja sitten väsyneeksi” (ORÄ, 46). Lohtua ja turvaa tarjoavan paikan
luonne muuttuu, minkä kertomuksen kontekstissa voisi ajatella aiheuttavan alkoholin myrkyttämä äidinmaito: ” − − [ä]iti ei ota nänniä pois ja maito suihkuaa. Tulee paha, oksettava olo.” (Mt., 47.)
Reaalimaailmassaan Saara pääsee vain hetkeksi äitinsä syliin
vanhempien vieraillessa mummolassa. Isä on niin ”väsynyt”, ettei
edes jaksa puhua. Äidin kasvot vääntyvät hymyn sijasta rumaan irvistykseen, mutta Saaraa se ei haittaa, vaan hän painautuu lujasti tutulta tuoksuvaa rintaa vasten. Humalaisetkin vanhemmat ovat tytölle rakkaita, eikä hän haluaisi päästää näistä irti. Jälkeenpäin ukki ja
mummo siunailevat vanhempien vierailua Saaran kuulleen – aivan
kuin tyttö ei olisi paikalla kuulemassa. Hän on heille sivullinen, jota
ei tarvitsekaan huomioida.
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Läheissuhteisiin kuuluvat kiintymyksen, huolenpidon, vastavuoroisuuden ja yhteenkuulumisen odotukset, mutta Saaran kohdalla nämä täyttyvät huonosti. Vanhempi ei ole läsnä, saatavilla ei
ole edes hänen turvallisen tuoksuista yöpaitaansa silloin, kun lapsi kaipaisi suojaa kaikkein eniten: ”Käsken yöpaidan tulla nyt, kietoutua ympärilleni, ottaa kivun pois, peittää kivun” (mt., 13). Saara haluaisikin nukkua siihen asti, kunnes hänellä olisi koti, jossa aikuisen kiltteyttä ei tarvitse ansaita, kuten mummolassa tarvitsee.
Tyttö ajattelee: ”Jos olen ukille kiltti, hän ei ikinä hylkää minua” ja
”Jos minä haukun ukkia, tulee minusta paha” (mt., 9). Mutta kiltti
ja hyvä on oltava ennen kaikkea siksi, että äiti ottaisi hänen takaisin, sitten joskus, sillä kotiin pääsy on keskeinen Saaran olemassaoloa ohjaava tavoite (vrt. Jäntti 2012, 338). Nykyhetken turvattomuus laukaisee Saarassa tilallisen siirtymän tulevaan, ja koti poissaolevanakin on läsnä hänen maisemassaan:
Saan mennä uuteen kotiin aamupalalle ja käpertyä äidin unentuoksuiseen kainaloon. Saan nuuskia äitiä, rakasta pehmeätä turvallista äitiä.
Minun ei tarvitse tehdä äidille palveluksia. Minun ei tarvitse tehdä
mitään muuta kuin hengittää äidin tuoksua sisääni. (ORÄ, 50.)

Joskus, ”silloin kun koti oli juuri mennyt rikki”, Saara muistaa
mummon pitäneen häntä sylissään. Mutta enää lapsi ei ole mummolle samalla tavalla olemassa: Saaran halutessa syliin mummo
vain katsoo tuimasti muualle. Tytön koettaessa saada huomiota
osakseen esimerkiksi ryystämällä äänekkäästi mummo ei noteeraa
tätä vaan kävelee ohi. Huomiota heruu tytölle vain silloin, kun tämä
tekee mummon mielestä jotain väärin. Saara epäilee, ettei mummo
osaa rakastaa muita kuin lehmiä ja ukkia silloin, kun tämä nukkuu.
Tyttö haluaisikin muuttua Ruusu-lehmäksi, jotta mummo osoittaisi edes hieman hellyyttä, ehkä jopa suukottaisi nenänpäähän. Välittämisen ja lämmön osoituksia ei juuri heru, mistä Saara soimaa itseään:
Likaista ja pahaa pikkutyttöä mummo ei halua moiskautella. Likaisia
pieniä tyttöjä mummo koskettaa vain piiskalla ja kylmällä koppuraisella kädellä. (Mt., 79.)
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Hellyyden ja huomion puute sekä emotionaalinen etäisyys kaikkein lähimpiin − jopa emotionaalinen laiminlyönti6 − ovat pohjana seksuaaliselle väkivallalle ja siitä vaikenemiselle (Hurtig 2012,
123). Saarakin takertuu menettämisen pelossaan hyväksikäyttäjäänsä: ”Vain ukki on ystäväni ja hänkin vain siinä tapauksessa,
että sallin hänen leikata ruumistani sirkkelillä” (ORÄ, 135). Nurinkurisesti kyse on positiivisesta hoivaavasta vallasta: Merja Laitisen (2004, 113) mukaan olemalla lähellä hyväksikäyttäjä saa lapsen puolelleen eli hyödyntää tämän halua tulla rakastetuksi. Saara
kokeekin hetkellistä mielihyvää ukin kömpiessä hänen viereensä;
kaiken pahuuden ja puhumattomuuden pakon keskellä hän saattaa
ukin sylissä tuntea edes johonkin kuulumista. Mielihyvä voi selittyä myös väliaikaisella vapauden tunteella, pelonsekaisen odotuksen ja jatkuvan varuillaan olon laukeamisella:
Jos mitään ei tapahdu, alan palella. Katoan pimeyteen, jossa vain odotan ukin kosketusta. Kun ukki koskettaa, olen kauhuissani ja helpottunut.
Ukin kosketus lämmittää. Minuun virtaa rakkautta ja hyvyyttä.
Olen hyvä tyttö. Ukin pieni hyvä tyttö. (ORÄ, 76.)

Lapsi ei ole tietoinen ruumiinsa rajoista eikä ei-hyväksyttävästä
seksuaalisesta käyttäytymisestä samalla tavalla kuin aikuinen (Laitinen 2004, 121). Sen takia hyväksikäytöstä voi tulla, kuten Saaran
kohdalla käy, ”luonnollinen” osa hänen elämismaailmaansa, hyväksyttävä tapa lähestyä ja koskettaa.
Hetkeksi Saara pääsee Heikin ja Kirstin kodin lämpöön. Siellä hän toivoo, että päivään, jolloin hänen pitää palata mummolaan,
olisi pitkä matka, eli hän yhdistää temporaalisen etäisyyden spatiaaliseen distanssiin. Kyläpaikassa Saara saa olla lapsi, jopa enemmän hoivattava kuin ikäisensä yleensä: tytön pissattua sänkyyn
Kirsti laittaa tälle vaipan ja ottaa viereensä ”onnelliseen uneen, jonka portti on ukilta suljettu” (ORÄ, 92). Vierailuun tulee kuitenkin
särö, kun Saara luulee, että Heikin kanssa pitäisi leikkiä ukin leikkejä. Kun tyttö painautuu miehen kainaloon ja vetää hameenhelmansa ylös, tämä vain suukottaa poskelle ja toivottaa hyvää yötä.
Saara, joka ei tunne muita tapoja tulla kosketetuksi ja hyväksytyksi
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kuin ukin tavan, pelkää että häneen on tullut jokin uusi vika. Tytöstä tuntuu, kuin hänestä pursuava taikina likaisi koko huoneen. Hätääntynyt Saara nostaa taas helmansa ja saa omasta kosketuksestaan mielihyvää:
Ehkä taikinan pursuaminen loppuu, jos saan halkaistua itseni. Ensin
sormi tekee kipeää, mutta sitten se tuntuu hyvältä, lohduttavalta. − −
Toivon, että tämä hetki ei koskaan loppuisi. Että minä olisin aina olemassa tällä tavalla, itseni ympärillä, oman sormeni ympärillä. (Mt.,
86.)

Väkivalta osana elämismaailmaa

Mummola, jossa aikuiset tappelevat keskenään, ei ole Saaralle turvallinen paikka vaan rajoittava ja ahdistava, täynnä kieltoja, vaaroja ja pakotettuja kohtaamisia − kaikkea muuta kuin koti, johon perinteisesti liitetään ajatuksia turvasta, pysyvyydestä, puhtaudesta ja
harmoniasta, jopa pyhyydestä (Karkulehto 2008, 13−15; Laitinen
2004, 133; Tani 1995, 30; Rose 1993, 55). Saaran suhdetta hänen
mummola-kotiinsa kuvaa Porteous’n (1985, 119) paikkakokemuskategoria ”kotona−ulkopuolella” (home−outside), joka muodostuu
silloin, kun ihminen kokee olevansa kotonaan sivullinen, elävänsä kuin ansassa. Mummolassa Saaran fyysisestä paikantumisesta
puuttuvat myönteiset emotionaaliset sidokset, osallisuus ja terveellä tavalla yhteenkuuluvuuden tunne läheisiin. Paikka on myös vierailta suljettu, sillä isovanhempien mielestä näistä aiheutuu pelkästään harmia: ”He haluavat vain nuuskia mummolan nurkkia ja paljastaa salaisuuksia” (ORÄ, 40). Jottei isovanhempien puheiden pelottava vieras pääsisi yllättämään, Saara pyrkii kulkemaan aina selkä seinään päin. Muutenkin tyttö liikkuu mummolassa kyyristellen,
perääntyen ja piileskellen. Hän lysähtää pöydän ääreen, hoipertelee
pirttiin, pakenee peräkamariin, painautuu tyynyyn, käpristyy sykkyrään lattialle ja kaivautuu heiniin henkeään pidätellen. Aikuisten
valta myös toimii tilallisten järjestysten ja kurin kautta (Koskela
2009, 40; Foucault 1980): Ukki esimerkiksi toimittaa itsensä Saa165
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ran kanssa saunaan ja samaan sänkyyn nukkumaan sekä saa tämän
autoonsa koulukyydin varjolla. Mummo puolestaan rajoittaa tytön
liikkumista uhkaamalla selkäsaunalla.
Mummon kädet Saara tuntee puristavina pihteinä ja sanat korviin tunkeutuvina rautatankoina. Mummon valta tyttöä kohtaan on
fyysistä ja mielivaltaista, sillä tämän piiska saattaa raadella tytön
takamusta koska tahansa, mitä ukki puolestaan käyttää kiristyskeinona vaientaakseen Saaran: ”Huua vain niin mummo antaa sulle
selkhään. Sehän vihhaa sinua, eksie läppirukka hoksaa?” (ORÄ,
73.) Saara kuuleekin julmat sanat, joita ukin pahoinpitelemä mummo ei edes yritä peitellä: ”Soon tuo tyär liiaa. Viekää se poies täältä.” (Mt., 83.) Myös ukki vyöryttää syyn väkivaltaisuuteensa lapsen
niskaan: ”Soon tuo tyär ko tekkee minut hulluksi” (mt., 69). Sekä
mummo että ukki rajaavat Saaran olemassaoloa manipulatiivisella
vallalla, joka saa lapsen pitämään itseään syyllisenä kaikkeen.7
Tietenkään Saara ei kykene sanallistamaan kokemaansa seksuaalista hyväksikäyttöä pedofiliaksi eikä insestiksi, vaan hänelle ne
ovat ukin leikkejä. Niissä korostuu, kuinka ukki tekee Saaran ruumiista omaa tilallisuuttaan. Erästä toistuvaa tyttö kutsuu merirosvoleikiksi: Saara kuvittelee itsensä merelle ja ottaa laivan muodon.
Ukki on hänen ruumaansa tunkeutuva paha merirosvo. Saaran kokema kipu on kovempaa kuin koskaan ennen, mutta pelastusvenettä ei tule. Toisessa leikissä Saara on tippukiviluola, jossa ukki luikertelee: ”Ukki tulee nyt. Hänen liukas ruumiinsa täyttää koko luolan, eikä minulla ole tilaa hengittää.” (Mt., 32.) On myös metsä-,
loma-, auto- ja virsikirjaleikkejä… Ne kaikki ovat ukin ja tytön yhteisiä salaisuuksia, jotka tuntuvat Saaran ruumiissa niin raskailta,
että jo niiden ajatteleminenkin vie voimat.
Saara yrittää rajata itselleen ikiomaa reviiriä tekemällä erilaisia ympyröitä ja niihin liittyviä sääntöjä ja saada sillä tavalla mahdottomaan maailmaansa edes hitusen mieltä. Mutta eihän ukki niitä
noudata. Sen sijaan hyväksikäyttäjä ympäröi uhrinsa syyllistävällä vallalla. Ukin julmat sanat – se, että kaikki on Saaran syytä, sekin, että hänen kotinsa on rikki – saavat tytön tuntemaan, että hänessä asuu paha ja että hän on ansainnut melkein joka päivä toistu-
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van rangaistuksensa: ”kidutuksen ja ruumiinhalkaisun”. Kun Saara
vastustelee ukkia ja sanoo kertovansa heidän leikeistään mummolle, ukki uhkaa syöttää tytön sirkkelille. Kehon halkaiseva sirkkeli
tunkeutuu Saaraan, vaikka leikkaava terä ei olekaan läsnä:
Kipu viiltää päähäni syviä haavoja. Veri valuu silmille kuin tahmea
puuro. Ruusun samettisilmät häilyvät lohdullisina usvan takana.
− En mie sirkkelhiin, en mie… (Mt., 37.)

Saaran pelkäämä sirkkeli, teoksen mise en abyme8, odottaa läheisellä aukiolla. Kuin enteillen tulevaa tyttö saa ruosteisesta terästä ensin vain haavan sormeensa koettaessaan sirkkelöidä suruaan. Myöhemmin teoksessa kirskuva terä heittää hänen päälleen ”lohdutusta” vaativan ukin verta. Ukki ei halkaise vain Saaran ruumista, vaan
raiskaa huppuun piiloutuneena myös tämän ystävän, Pentin. Saara
katselee tapahtumia piilostaan, joka täyttyy ukille haisevasta kauhusta: ”Ukin huohotus muuttuu korahteluksi. Hänen hajunsa leviää
sirkkeliaukion rajojen ylitse saastuttaen koko metsän.” (Mt., 118.)
Kipu liittää lapset yhteen mutta myös etäännyttää heitä, sillä heidän
touhunsa muuttuvat Saaran mielestä tylsiksi, kun Pentti ei enää uskalla lähteä omaa pihaansa kauemmaksi. Sama aukio täyttyy taas
topofobiasta, kun ukki jälleen ylittää kielletyn ja sallitun rajan kaataessaan Saaran sahanpuruihin ja alistaessaan lapsen haluilleen.
Mummon ja ukin ulottumattomissa Saara itse saa odottamattomia väkivallanpuuskia ja tuntee niistä voimakasta syyllisyyttä: Esimerkiksi ollessaan lapsenvahtina Heikin ja Kirstin taaperoikäiselle
Matille hän hakkaa tätä lapiolla. Saaraan sattuu, kun hänelle hetken
turvallisina aikuisina toimineiden Heikin ja Kirstin silmät muuttuvat surullisiksi. Sattuu jopa niin, että hän haluaa paeta niiden katsetta kamalan tuttuun paikkaan, hyväksikäyttäjänsä syliin – kenties
saamaan rangaistuksen ja sovituksen? Tuupattuaan koulumatkalla
luokkakaverinsa Irmelin ojaan Saara tuntee syyllisyyden asuvan kipuna vastassaan ja toivoo kuolevansa.
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Pelon ja häpeän täyttämä ruumis ristin varjossa

Kärsimys ja sovitus liittyvät myös teoksen kristilliseen viitekehykseen: jo kynnystekstit, otsikko ja heti omistuskirjoituksen jälkeiset
sitaatit9 avaavat uskonnollisen yhteyden. Teoksen nimi On rakkautes ääretön on virrestä 636, Vieraalla maalla kaukana10. ”Piinavirressä” korostuu se, ettei Jeesuksen kärsimystä ole helppo ymmärtää
eikä ihminen voi järjellään käsittää Jumalan tarkoitusperiä, vaan
joutuu luottamaan tähän kuin lapsi. Jaakko Haavion suomentama
virsi on irlantilaisrunoilija C. F. Alexanderin kirjoittama lastenvirsi There is a Green Hill Far Away (1848). Tapahtumapaikka mainitaan viitteellisesti mutta lapsille ymmärrettävästi: ”vieraalla maalla,
kaukana”. Virsi kertoo pääsiäisen perusasiat: Jeesus on kuolemallaan sovittanut ihmisten synnit ja ottanut heidät Jumalan lapsiksi,
avannut portin taivaaseen. (Kilpiö 1987.) Myös Saaran nimi avaa
pohjatekstiksi Raamatun, jossa korostetaan Saara-nimisen naisen
kuuliaisuutta ja alamaisuutta miehelleen sekä nostetaan hänet kristittyjen vaimojen esikuvaksi. ”Saara” liittyy myös vanhoillislestadiolaisuuteen, jossa uskovien yhteisöä kutsutaan Saara-äidiksi.
Raamatun kuvaama pitkäperjantain maisema on aluksi tyhjä ja
kuollut, piinaavan hiljainen. Kun Jeesus lopulta antaa henkensä,
temppelin väliverho repeää kahtia. Maa vavahtelee, kalliot halkeilevat, haudat aukenevat. Samaan tapaan romaanin Saara hahmottaa pelottavan ukin lähestymisen ja kohtaamisen: sadistinen ruumiinhalkaisu jakaa lapsen sisäisen maailman kahtia, kuoleman ja
elämän maisemiin (Märsynaho 2010, 216). Pääsiäisen maisemaan
liittyvät kristillisessä kuvastossa myös ilo ja valo: kukat puhkeavat
loistoonsa, ja koko luomakunta riemuitsee. Saaran rakastamat keltaiset kukat ja häntä ympäröivä aistittavissa oleva sekä hänen mielikuvituksensa luoma luonnonhelma vertautuvat tähän kuvastoon,
mutta pääsiäisen ilosanoma konkretisoituu vasta Saaran tarinan lopussa, kun tyttö laulaa edellä mainitun virren, lempilaulunsa, opettajan hautajaisissa:
Riemu tekee pieniä pyörteitä kaikkialle minuun, mahaani, päähäni,
iholleni. Kun Jeesus hyppää Zorron selkään ja ratsastaa kauas taivaan
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usvaisille niityille, nousen uudestaan seisomaan ja taputan käsiäni yhteen. Urkujen takana kanttori nauraa.
Alttaritaulussa Jeesuksen opetuslapset lankeavat maahan ilosta itkien. Heidän joukossaan on opettaja, joka pitkät hiukset tuulessa liehuen
tanssii, ojentaa lämpimät kätensä ja minä tartun niihin.
Tartun lämpimiin käsiin ja itken, ilosta ja surusta, jälleennäkemisen
riemusta… (ORÄ, 224.)

Piinavirren sanoihin − kuolemaan, kärsimykseen ja sovitukseen –
Saara uppoutuu myös pelon paikoissaan ja kokee tämän tilallisena
prosessina: hänen tuskansa rinnastuu ristiinnaulitun tuskaan, äärimmäisen piinaavaan ja ahtaaseen tunteen tilaan, mutta niin, että hän
itse synteineen riippuu ristillä, kun taas Jeesus on päässyt taivaaseen kurkistelemaan maailmaa pilvenraosta. Mummon virsikirjaa
tankkaava tyttö samaistaa itsensä kärsivään Kristukseen, sillä myös
Saaran halkeilleista kämmenpohjistaan vuotaa verta: ”Tuntuu hyvältä. Veri muuttuu tummaksi ja tahmeaksi ja sen mukana minusta
valuu ulos jotain oikein pahaa.” (Mt., 101.)
Ukki käyttää Saaraan paitsi fyysistä ja henkistä, myös hengellistä väkivaltaa ja opettaa, että Raamatun mukaan Jumalan mielestä ukin ja tytön täytyy tulla yhdeksi.11 ”Ukki on aikuinen ja Jumala kertoo salaisuuksiaan mieluummin hänelle kuin minulle” (mt.,
135). Viaton lapsenusko johtaa romaanin Saaran kohdalla itsensä
väheksymiseen, jopa syyllistämiseen, mikä mahdollistaa hyväksikäytön jatkumisen. Kristinuskoon kuuluva anteeksiantamus vääristyy jopa niin, että uhri ottaa kantaakseen vastuun, joka kuuluisi tekijälle:
Nyt kun osaan lentää kipua pakoon, olen rohkea, yhä rohkea kuin Jeesus, joka itse kantoi ristinsä vuoren päälle ja ojensi kätensä naulattaviksi.
Minusta on mukava roikkua ristillä, koska tiedän, että Jeesus katsoo minua pilvenraosta. Jeesus tykkää minusta, koska minä olen tehnyt suuria syntejä. Jeesus antaa minulle anteeksi ja rakastaa minua.
(Mt., 188.)

Lukija ei välty ajatukselta, etteikö mummo tietäisi ukin touhuista. Lakanoissa on verta, eivätkä miehen selitykset tytön sepitysten
höystäminä kuulosta uskottavilta. Mummokin on, kuten Saara, alis169
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tettu ja tilapuoli; ukki pitää tätä arestissa ja pahoinpitelee julmasti, uhkaa jopa tappaa. Kenties vaimo, jonka elämismaailma on rajattu lähinnä pirttiin ja navettaan, ei jaksa puuttua miehensä tekoihin ja siksi sulkee niiltä silmänsä. Hänen paikkansa liittyy toiseen
sukupuoleen kytkeytyviin patriarkaalisiin rooliasetelmiin, eikä hän
ei kyseenalaista arkiympäristöään, vaikka eriarvoisuus on näkyvää
ja sitä tuotetaan juuri siinä (vrt. MacKinnon 1987, 148−149; Rose
1993, 17; Tani 1995, 16−19). Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkailua on kuvattu käsitteellä ”väkivallan jatkumo”. Käsite liittyy
turvattomuuteen ja varovaisuuteen; koskaan ei voi tietää, mikä tilanne olisi arvioitava vakavaksi. Haavoittuvuuden ja turvattomuuden tunteet muokkaavat naiseutta mutta myös sukupuolittunutta tilallisuutta. (Koskela 2009, 92.)
Mitä ilmeisimmin vaimo peittelee miehensä tekoja säästääkseen myös itseään häpeältä. Sara Ahmed (2004, 105) on todennut
osuvasti: syyllisyys katsoo ulospäin – mitä olen tehnyt muille −
kun taas häpeä katsoo sisäänpäin − mitä minä olen. Hyväksikäytetty Saara puolestaan joutuu kohtaamaan hyväksikäyttäjänsä häpeän
omassa ruumiissaan, ja myös hän ymmärtää, että kyse on jostakin
pahasta ja salattavasta. Ukki on ikään kuin siirtänyt oman, paljastetuksi tulemisen pelkoon liittyvän häpeänsä Saaran kannettavaksi;
häpeän sisäistänyt lapsi suostuu hyväksikäyttöön, ja mitä enemmän
hän häpeää, sitä vähemmän pakottavaa valtaa ukin tarvitsee käyttää
päästäkseen päämääräänsä. (Laitinen 2004, 118.) Saaran tunnetila
on lähellä Ullaliina Lehtisen määritelmää (1998, 46−48) alistetun
häpeästä (underdog shame): se lamauttaa toimintakyvyn ja köyhdyttää psykologisesti, jolloin uhrin oma kelpaamattomuuden tunne
voi tuntua jopa oikeutetulta. Ukin tuntema häpeä taas on kaukana
niin kutsutusta hyvästä häpeästä, jota tarvitaan sosiaalisen toiminnan säännöstelijänä: hyvää häpeää tunteva normeja rikkonut myöntää oman vastuunsa. Huono häpeä on elämää kahlitseva, identiteetin läpäisevä tunne. (Malinen 2003, 87−90.)
Saaraa ja hänen läheisiään yhdistää seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä salaisuus, jonka paljastaja tekee väärin. Samat tapahtumathan toistuvat jo toisessa sukupolvessa; teoksen loppupuolella
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paljastuu, että myös Saaran äiti on ollut insestin uhri. Salinin (2012,
114) mukaan vaikeissa insestiperheissä ajatellaan vääristyneesti insestin ja pedofilian olevan luvallista mutta salattavaa − ”omaa pesää” (taikka hyvää kuvaa siitä) ei pidä särkeä. Arjessa läsnä oleva
väkivalta ja paha voivat tuntua Saarasta peräti turvalliselta salaisuuden paljastamiseen verrattuna; epätietoisuus kertomisen jälkeisestä tulevaisuudesta saattaa pelottaa lasta kuin myös se, mitä paljastumisesta seuraa hänen läheisilleen. Syyllistäminen, mitätöinti,
uhkailu ja lahjonta sekä sumentunut käsitys oikeudenmukaisuudesta mykistävät uhrin. (Laitinen 2012, 161−163.) Häpeä elää salaisuuksista ja peittelemisestä. Se on paikka, joka kyseenalaistaa identiteetin (Sedgwick 2003, 38).
Pako- ja lohtupaikat maisemassa

Unimaailma ja mielikuvitus tarjoavat Saaralle pakotien, sillä unet
ja kuviteltu ovat hänelle yhtä tosia kuin reaalimaailma. Myös helläksi virittyvä luonto lohduttaa tyttöä, jonka elämismaailman tunneilmapiiri on hylkäävä ja vahingoittava; mummolassa ei ole tilaa
hellyydelle eikä vuorovaikutukselle (ks. Kettunen 2011, 131–133).
Koska oikea äitikään ei ole läsnä, Saara ottaa äidikseen koivun, jonka ”[k]ädet hyväilevät minua, silittävät tukasta ja niskasta ja kainaloista ja mahasta ja jalkapohjista ja joka paikasta mutta pimpsasta
ei eikä pyllystä” (ORÄ, 124). Sen latvasta hän löytää pesän, jonne
on turvallista käpertyä ja jossa voi imeä mahlamaitoa, joka on lämmintä kuin äidin iho aamuyöstä. Bachelard (2003, 219–243) esittää, että pesässä huipentuu luottamus: se on samanaikaisesti hauras
ja suojaisa elämän koti, jolle on vierasta maailman vihamielisyys12.
Saaralle ”pesäpuu” on juuri tätä:
Koivuäiti on kiltti, eikä koskaan vihainen. Se ei rankaise minua. Se itkee, kun mummo vääntää sitä sormista ja varpaista ja repii piiskausvitsoja sen ruumiista. Koivuäiti itkee, koska sen mielestä ei saa lyödä. Ei
ketään saa lyödä. Ei koskaan saa lyödä.
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Edes tukkapöllyä ei saa antaa eikä luunappia. Ei koskaan. Ei kenellekään. (ORÄ, 125.)

Saara kuvittelee soittavansa nenäliinaansa kirjailtua kissankelloa,
jotta hänen oikea äitinsä tietäisi tulla tapaamaan häntä. Pesässä hän
osaisi kertoa äidille, kuinka paha hänen on olla. ”Mummolassa olen
mykkä tai jos puhun, on kaikki valetta” (mt., 125). Ei äiti eikä kukaan muukaan tule. Topofilia pesästä katoaa, ja se muuttuu kylmäksi, yksinäiseksi ja alavireiseksi paikaksi tytön ajatusten siirtyessä
mummolaan: ”Koivuäiti itkee, kun mummo hakkaa minua. Koivuäiti itkee, kun ukki lyö kirveellä minun runkoni kahtia [− −].”
(Mt., 125.)
Kukkaniitty on Saaran hyvän olon maisema, sillä ukki ei tule
sinne. Niitty tarjoaa topofiliaa, sillä heinänkorsien huomassa on turvallista makoilla. Niittymaisema on Saaralle myös virvoittava esteettinen elämys. Ojanen esittää (2000, 71), että vaikka kauneus saa
alkunsa usein aistimuksesta, se viittaa johonkin, joka on välittömän
aistihavainnon tavoittamattomissa. Se ei ole pelkästään maiseman
ihailua, vaan ennemminkin miellyttävän tunteen kokemista ja kykyä nauttia hetkestä. Maisema on Saaralle samaistumisen paikka:
hän kuvittelee itsensä mullasta kohoavaksi auringonkukaksi, jolla
on keltainen syli ja paljon muita auringontuoksuisia kukkakavereita. Keltaiseen väriin liittyy Saaran kohdalla mielihyvää, mutta sen
voisi yhdistää myös tarpeeseen tulla huomatuksi. Juhliessaan hetken taukoa ukin leikeistä Saara pukeutuu keltaiseen mekkoon ja toteaa: ”Keltainen on kuin merkkivalo minussa” (ORÄ, 64). Hyväksikäytetty lapsi vaikuttaisikin pyytävän: huomatkaa minut, poimikaa minut turvaan.
Saara havainnoi maisemaa omien kokemustensa ja muistinsa lävitse sedimentoituneena ja elää sen sisällä. Katsominen on kaksisuuntaista ja interaktiivista näkijän ja kohteen välillä; Saaran mielessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat siihen, mitä ja miten hän näkee, mutta myös maisema vaikuttaa siihen, miltä hänestä tuntuu ja
mitä hänen sisällään tapahtuu. Näkemisessä vuorottelevat spontaanius ja tietoinen kohteiden etsintä. Saara havaitsee maisemasta vain
tarpeellisen, yleensä hyvin yksityiskohtaisen tunteet herättävän eleNykykulttuuri 115
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mentin, ja sekin (näennäisesti neutraali) värittyy subjektiivisesti hänen tunnetilansa mukaisesti. (Koho 2008a, 153.) Esimerkiksi keltakukkainen hyvän olon maisema muuttuu tällä tavalla, kun Saara liimaa siihen surunsa, ahdistuksensa ja pelkonsa:
Ruohonkorret heittävät päälleni mustan varjon. Aurinko on mennyt
pois, eikä kesä enää tuoksu minussa ja kukissa. Minä en muista, miltä
tuntuu olla auringonkukka. Suussa maistuu pahalle. (ORÄ, 23)

Teoksen maisema representoituu lapsen perspektiivistä. Sitä ei silmäillä ”yläviistosta” kuten kansallisromanttisissa maisemamaalauksissa, J. L. Runebergin ylevissä säkeissä ja Zacharis Topeliuksen eettis-uskonnollisesti virittyneessä maisemaproosassa. Saaran
maiseman kuvautumisessa vertikaalisuus, kinesteettisyys ja haptisuus saavat yliotteen horisontaalisuudesta, akustisuudesta ja visuaalisuudesta. Näkeminen käy lopulta jopa mahdottomaksi valon
kadotessa maisemasta:
Yö levittää mustaa varjoa metsän päälle. Polku katoaa pimeyteen. Jalkojen alla kiviä ja sammalta, risukkoa ja pelkoa. − − Maa on kivikova,
eikä sitä voi millään kaivaa paljailla käsillä.
Kiipeän suurelle kivelle rukoilemaan ja annan pelon valua jalkapohjista maahan. Kiven sisästä minuun virtaa voimaa kohdata yö, joka
usuttaa kuolemantielle. (Mt., 25.)

Ympäristöfilosofi Holmes Rolston (1998, 164) vertaa metsää katedraaliin: Puut kurkottavat tornien tapaan taivaaseen, ja valo siivilöityy maahan kuin värillisen lasin läpi. Katto on jossain korkealla
päitten yläpuolella. Metsän syvyydessä voi Rolstonin mukaan aistia
jopa pyhyyttä; sen syliin antautumisessa on jotain yhtä syvää kuin
uskonnollisessa kokemuksessa. Saarallekin metsä on kuin kirkko,
jonka suojaan hän hakeutuu ja jossa yhteys häntä ympäröivään uhkia täynnä olevaan reaalimaailmaan horjuu. Toisin kuin mummo ja
ukki, metsä rakastaa hänet terveeksi eikä aseta hänelle vaatimuksia:
”Metsä armahtaa minut ja kannustaa eteenpäin, sivaltelee pehmeästi kanervanvarsilla selkään, pyyhkäisee poskia niittyvillasauvoilla”
(ORÄ, 115). Metsän keskellä tyttö juhlii sitä, että ukki on luvannut
jättää hänet rauhaan koko viikoksi. Paikka on Saaralle myös kuin
ihmemaa: puut elollistuvat kutsuvieraiksi ja lupaavat tytölle, että
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ihmislapsenakin tämä saa nauttia metsän voimasta ja rakkaudesta.
Saaran liike, tanssi, yhdistyy aistihavaintoihin, jotka puolestaan sulautuvat hänen toiveisiinsa ja mielialaansa. Hän kuulee puun kuiskaavan rakkauden sanat ja tuntee olevansa yhtä luonnon kanssa:
”Jalkapohjani aukeavat maata kohti. [− −] Pian niihin kasvaa paksu
nahka, kova ja rosoinen puun kaarna.” (Mt., 64.)
Topofilian maisemassa rikkovat auringonsäteet, jotka räjähtävät silmiin sirkkelistä ja muistuttavat, että ihmislapsi on metsässä
vain vierailija13. Sirkkelikään ei kuulu sinne, edustaahan se myös
konkreettisesti jotain huonolla tavalla maskuliinista: puun halkaistessaan se raiskaa luonnon, valtaa ja tuhoaa koivuäidin, tahraa metsään liittyvän koskemattomuuden, puhtauden ja ikuisuuden leiman
(Rose 1993, 97−99, 105; Rolston 1998, 157).
Turvaksi kuolema, tajuttomuus ja ympyrät

Päästäkseen pahasta Saara uneksii kuolemasta. Pelko ja metsän pimeys laukaisevat tilallisen siirtymän rajan valoisalle puolelle:
Kävelen ilman halki taivaaseen, jossa Jeesus ratsastaa Zorrolla pitkin
hehkuvaa polkua. Valo kutittaa enkelinsiipiäni. Hyppään Zorron selkään ja upotan kasvoni Jeesuksen auringontuoksuisiin hiuksiin. (ORÄ,
25.)

Arabiprinsessa Araasiksi muuttunut Saara matkaa taivaaseen leikkiessään kristallilyhtyjen kehystämässä mielikuvitusympyrässä intiaaniveljensä Pentin kanssa: ”Olemme toisiimme sidotut, kunnes
kuolema meitä kutsuu ja ympyrämme irtoaa elämästä kuin suuri ilmalaiva, jolla purjehdimme kaikkien rajojen ylitse” (mt., 116). Taivaaseen Saara laukkaa vielä istuessaan luvatta Pentin isosiskon mopon päällä. Mielikuvitus antaa siivet, ja lentäminen kesätuulessa on
silkkaa riemua ja vapautta. Samalla Saara pääsee mielessään myös
lähelle rakastamaansa aurinkoa: ”Se antaa minulle iloa ja lohtua ja
minä haluan mennä lähemmäksi. Kaivaudun syvälle auringon kainaloon.” (Mt., 53.)
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Saara löytää turvaa myös animistisesta vedestä, koska se voi
tarjota kuoleman, sulkea osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta ja
muuttaa ihmislapsen kalaksi14:
Olen niille niin kiitollinen! Aivan kohta kuolen, ja on ihanaa, ettei minun tarvitse kuolla yksin.
Kohta saa vesi tulla minuun ja taikoa painavaksi kalaksi. Kuolinpuvussani on kirkkaanpunaiset evät ja paljon sinivihreitä suomuja. Voi
kuinka hieno kala minusta tulee kuolemassa! (Mt., 55.)

Vesi huuhtoo pelon pois ja armahtaa Saaran maanpäällisestä piinasta. Veden pinta on myyttinen peili, joka heijastaa siihen suuntautuvat kuvat – niin maailmalliset kuin alitajunnasta nousevat15. Pinta on Saaralle myös raja, joka jakaa kaksi eri maailmaa: päällä on
todellinen, ahdas ja piinaava eli topofobian maailma, kun taas alta
löytyy kuviteltu, avara ja armahtava eli topofilian maailma. Saara
käy hukkumiskuoleman rajalla, mutta Pentti ei anna Saaran ylittää
rajaa, vaikka tämä muistuttaa, että kuolema on hyvä eikä käy yhtään kipeää. Koska kuolemaa ei tule, Saara tuntee itsenä niin pahaksi, että hänen pitää kitua elämässä, sen sijaan että hänet pelastettaisiin taivaaseen.
Laitisen (2004, 155, 198) mukaan seksuaalisen väkivallan uhriksi joutunut lapsi voi sulkeutua ympäristöstään, suhteista ja itsestään. Hänen kokemansa toiseus todellistuu ruumiillisena kokemuksena, jopa sisäisenä kuolemana. Saarakin pakenee fyysisten rajojensa ulkopuolelle, orientoituu sietämättömästä ruumiillisuudestaan itsensä ulkopuoliseen tilaan. Hän transsendoituu milloin taivaalla liitäväksi prinsessaksi, milloin taas häviää haihtuvan höyryn mukana. Ukin työntyessä Saaran suuhun tämä voi vain kadota:
”Vaikka ukin kikkelistä ruiskuaa minuun aivan hirveästi maalia, tulen pieneksi, melkein näkymättömäksi” (ORÄ, 51). Saara koettaa
myös turruttaa kehoaan palelluttamalla: ”Hyppelen kiveltä kivelle
ja kiitän tuulta siitä, että se on jäädyttänyt minut, enkä tunne yhtään
mitään” (mt., 153). Joskus seksuaalisen väkivallan aiheuttama kipu
on niin sietämätöntä, että tajuttomuus tulee avuksi (vrt. Laitinen
2004, 198). Tältä Saarasta tuntuu raiskaamisen jälkeen:
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Menen lattialle sykkyrään ja painan rintaa vasten kämmenet. Sydän
potkii niitä kumppareilla. Otan potkut vastaan ja annan niille numerot.
Lasken viisi potkua ja sitten uni lyö minut tajuttomaksi. (ORÄ, 51.)

Mummon hakatessa tyttöä mattopiiskalla tämä kuvittelee häviävänsä tyhjyyteen, tilaan, jonka voi täyttää toivomuksilla. Ruumiista irrottautuminen onkin Saaralle mielen suojautumiskeino, pakotie
ylivoimaisesta tilanteesta:
Oikeasti minä elän irrallaan ruumiistani. Siksi minuun ei koskaan enää
satu. Minä olen oppinut lentämään ruumiista ulos. Jos minua satutetaan, niin minä voin lentää korkealle ja katonrajasta katsella, kun minun ruumiini hakataan ja silvotaan.
Katonrajasta mummon piiska näyttää pieneltä ja ukin kikkeli näyttää avuttomalta ja minä itse näytän elottomalta ja kalpealta. (Mt.,
187.)16

Koulu tarjoaa Saaralle topofiliaa etenkin hänen rakastamansa opettajan vuoksi, vaikka luokkatovereidensa keskellä hän tuntee olonsa ulkopuoliseksi ja erilaiseksi. Koulussakaan tyttö ei täysin pysty
sulkemaan mielestään kokemaansa pahaa mutta kykenee kuitenkin
olemaan siellä aidommin lapsi kuin mummolassaan. Opettajalla on
lempeä ja rauhallinen ääni, johon Saara haluaisi upota: ”Mutta sanaakaan en ymmärrä siitä, mitä hän lukee. Ajatukseni tipahtelevat
makeaan mehujärveen, painuvat pinnan alle ja hukkuvat. Minun on
hyvä olla.” (Mt., 146.)
Saara Satakieli, kuten kuolemansairas opettaja kaunisäänistä
oppilastaan kutsuu17, kuvittelee sisälleen pikkulintujen pesän. Ukki
tunkeutuu myös sinne: ”Ukki on pesän sisällä eikä tule sieltä pois.
Enkä minä pääse itseni sisälle häätämään ukkia pois minun pesästäni, minun ympyrästäni.” (Mt., 195.) Urhoollisesti Saara kuitenkin
yrittää rajata pahan ulkopuolelleen:
Katoa paha katoa. Tämä on minun maata. Minä olen maapallo, minun
ympärilläni on avaruuden raja. Sen ylitse ei saa astua. Ei kukaan. Ei
kukaan. (Mt., 123.)

Saatuaan ”lomaa” ukin leikeistä Saara lauleskelee sahanpuruihin
ympyrän ja astuu sen keskelle: ”Minulla on hyvä ja turvallinen olo
sahanpuruissa, omassa karsinassani, omin sormin piirtämässäni
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ympyrässä” (mt., 65). Myös sulautuessaan auringonkukaksi muiden kukkasten keskelle hän tanssii niitylle hyvän olon piirin, jonne saavat tulla vain kesän viisaiksi kasvattamat kukat. Mutta Saara on muukalainen kukkien keskellä ja jää ympyränsä yksin, sillä
kukat eivät tahdo astua sinne syntymään ihmisiksi: ”Hymyilevät
vain ja huojuttelevat kevyitä ruumiitaan, hymyilevät ystävällisesti,
mutta eivät halua tulla, haluavat pysyä kaukana ympyrästäni” (mt.,
23). Aina Saara ei itsekään mahdu ympyräänsä: juostessaan metsään tappelevien isovanhempiensa perään hän päätyy upottavalle
rämeelle ja piirtää suohon niin pienen ympyrän, ettei siinä seisoisi edes yhdellä jalalla. Hillaa imeskelevä tyttö toivoisikin voivansa muuttua villieläimeksi, joka saisi elää kaikkien raja-aitojen ulkopuolella.
Ympyrän Saara kuvittelee myös päänsä sisälle: sinne hän kapseloi asiat, joita hän ei halua paljastaa. Ukin leikit kuuluvat niihin, eikä hän kykene pukemaan niitä sanoiksi edes ollessaan kahden kesken lääkärin kanssa, vaan vasta myöhemmin, huostaanoton
jälkeen. Saaran hyväksikäyttö loppuu, kun lääkärin epäilykset heräävät. Ukki joutuu vastuuseen teoistaan, ja Saara viedään suojaan,
tutkittavaksi ja hoidettavaksi Pöllönperälle. Siellä tytön rajoja kunnioitetaan. Kun Saara piirtää lumeen ympyrän ja menee sen keskelle, hänen omahoitajansa ei astu rajan yli, kuten ukki teki, vaan lähettää tytölle lentosuukon. Saara on turvassa ja toipuminen voi alkaa.
Lopuksi

Maailma on On rakkautes ääretön -romaanin Saaralle monessa
mielessä mahdoton: mahdoton ymmärtää, mahdoton hallita, mahdoton moraalisesti ja eettisesti. Ihmisten välisyys, oma intiimiys ja
oma ruumis kääntyvät uhrin kertomuksessa läheisyyden tuskaksi ja minuuden haavoiksi – lähes joka paikkaan hiipiväksi peloksi
ja epävarmuudeksi (Ronkainen 2008, 43), mikä näkyy Saaran kaipuussa ikiomiin, äärellisiin ympäristöihin ja sisäänpäin aukeaviin
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maisemiin. Teksti pakottaa myös sitä tulkitsevan lukijan samoihin
rajattuihin tekstuaalisen toimijuuden tiloihin.
Minäkertojan tilat ja paikat näyttäytyvät lukijalle pääsääntöisesti topofobian täyttäminä. Elämismaailmassaan Saara kokee avuttomuutta ja hyvin voimakasta, jopa eksistentiaalista sivullisuutta,
sillä sen paikat ovat hänelle kotoisuuden irvikuvia: kontrolloimattomia, turvattomia, jopa epätodellisia (Relph 1976, 51; Ronkainen
2008, 63). Topofobia, tilapuolisuus ja sivullisuus ovat spatiaalisia
ongelmia, jotka näyttäisivät liittyvän sekä alistettuun identiteettiin
että ikään ja ”toiseen” sukupuoleen; Saaran kohdalla tämä tarkoittaa sitä, ettei hänellä ole vastustusmahdollisuuksia – hän saattaa
vain yrittää paeta alisteisesta paikastaan. Topofobia tihentyy ukin
huohotuksen täyttämällä sirkkeliaukiolla, josta tulee Saaran pelon
maantieteen keskipiste. Siellä koettu kauhu ja väkivalta muuttavat
Saaran paikkasuhdetta sekä tekevät ympäristöstä uhkineen ylikorostuneen näkyvän, jopa elollistivat sen (Koskela 2009, 65, 90).
Topofobia ulottuu myös mielikuvitusmaailmaan, näin esimerkiksi
merirosvoukin tunkeutuessa purjelaivaksi muuttuneen Saaran ruumaan.
Valta, sukupuolittunut väkivalta, uhrius ja syyllisyys nivoutuvat
pahuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen yksityisessä elämispiirissä,
aivan liian liki Saaraa: aikuiseen, jonka kaiken järjen mukaan pitäisi olla hänelle tuki ja turva, sekä suhteeseen, joka rakentuu lapsen
luottamukselle ja kiintymykselle. Hyväksikäyttö ja valta rajaavat
Saaran lapsena olemista ja seksualisoivat hänen lapsuuttaan. Valta
perustuu uhrin ja hyväksikäyttäjän epätasa-arvoiseen asemaan, niin
että aikuinen nujertaa lapsen alleen, jopa kirjaimellisesti.
Lapsen asema on toissijainen verrattuna ukkiin, mutta myös
mummon asema määrittyy samalla tavalla: ukki esineellistää heidät
ja määrittelee jopa heidän käyttötarkoituksensa. Sukupuolittunut,
uhriuttava valta tuottaa tapahtumien ympärille salaisuuden, jota häpeän tunne vahvistaa: väkivalta pysyy piilossa pitkään ja määrittää sekä Saaran että mummon liikkumatilaa ja olemassaolon rajoja
(Laitinen 2004, 114−118). Ukin uhriuttavaan valtaan yhdistyy ennakoimatonta seksuaalista, fyysistä ja henkistä, jopa hengellistä vä-
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kivaltaa. Minäkertojan mielessä kristillinen usko näyttäytyy lähinnä naiivina lapsenuskona, mutta kertomustasolla laajemmin se liittyy naisen ruumiiseen ja seksuaalisuuteen kohdistuvaan stigmatisointiin (Vuola 2011).
Saaralla on myös rajattuja imaginaarisia ja kauniita mielihyvän
paikkoja, kuten taivaan koti ja veden maailma sekä turvallisia sylejä, pesiä ja kainaloita, jotka eivät välttämättä ole mahdollisia oman
mielen ulkopuolella. Ne ovat hänelle tärkeitä mahdottomassa maailmassa selviämisen kannalta, sillä ne ovat hänen pako- ja lohtupaikkojaan. Aistein koettu ja kuviteltu ovat Saaralle yhtä tosia, jopa
niin, että minän ja ulkopuolisen maailman välinen raja häviää. Romaanin reaalimaailmassa topofiliaa liittyy turvalliselta tuoksuvaan
Pentti-ystävään ja saunaan silloin, kun siellä saa olla yksin. Myös
navetta on lohtupaikka, jos vain Saara saa viettää siellä aikaa kahden samettisilmäisen Ruusu-lehmän kanssa. Hyvän olon maisema,
elpymisen alue, on milloin sylinsä avaava kukkaketo, milloin inhimillistyvä metsä, mutta nekin muuttuvat pelon maisemiksi tytön
ajatusten siirtyessä mummolaan, jolloin maiseman kokemisesta tulee kivuliasta. Pako- ja lohtupaikoissa oleminen on aina poissaoloa
jostakin, ja siksi niihin sisältyy kahden paikan suhde (Sepänmaa
1998, 13). Saaraa sitoo ”mummolan kehys”: turvaa tarjoavissa ympäristöissäkään hän ei pysty täysin jättämään paikkaa, josta hän pakenee.
Ei ole mitään kauempana olevaa, kauemmaksi katsottua – minämuotoinen preesens-kerronta pitää tilan suljettuna ja intiiminä.
Saaran maisema ei kuvaudu laajana ja kaukaisena horisontaalisena näkymänä, vaan se tihentyy vertikaaliseksi ja sisältäpäin muodostuvaksi tunteiden tilaksi. Kertojan havainnoimasta maisemasta
myös puuttuvat teoksen reaalimaailmaan kuuluvat kuuloaistimukset, sillä äänet maisemassa – esimerkiksi puiden ja kukkien puhe –
nousevat hänen sisältään. Visuaalisesti ja akustisesti havaittu korvautuu tuntemuksilla sekä tunteiden täyttämillä mielikuvilla, eli
maisema muodostuu Saaran tavasta tulkita ja muokata sitä omasta sisäisestä maailmastaan käsin sekä antamalla sille tilannekohtaisia merkityksiä. Saaralle maiseman kokeminen on maisemassa elä-
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mistä, siitä lumoutumista ja siihen sulautumista, joskus jopa maisemaan katoamista (vrt. Jäntti 2012, 17118). Voimakkaimmillaan
sulautumiskokemus on mystinen – teoksen uskonnolliseen kehykseen viitaten voisi sanoa että hengellinen – tunteehan Saara olevansa yhtä jonkin äärettömän suuren kanssa. Silti hän ei uppoa maisemaan vain mielikuvien tasolla vaan osallistuu siihen liikkeillään,
aisteillaan ja tuntemuksillaan, jolloin kokemuksesta tulee vahvasti ruumiillinen. Hän on maisemassaan lihallisesti läsnä. (Vrt. Rolston 1998, 162−163.)
Olen tarkastellut sitä, kuinka lapseen kohdistuvaa seksuaalista
hyväksikäyttöä ja väkivaltaa voidaan kuvata uhrin näkökulmasta.
Kaunokirjallisessa teoksessa ilmaisu näyttäisi olevan juuri tilallisen
muodon ilmentämistä; hyväksikäyttöä ja sen kokemista lähestytään
tilallisuuden kautta metaforin, kielikuvin ja muiden kerronnallisin
elementein. Teoksen johtomotiiviksi piirtyy ympyrä. Erilaisia ympyröitä on paljon: Saaran rajaamia, ulkopuolisia ja sisäisiä, myös
pyörteitä, aukioita ja sirkkelin teriä. Suurin ympyrä on ukin väärällä tavalla ilmituleva rakkaus: sen rajat ovat käsittämättömät, oikeastaan, ei ole rajoja, ääriä. Ympäröimiseen liittyy myös Saaran tarve kietoutua vieraalla maallaan johonkin tuttuun, kuten muistikuvien säilyttämään äidin yöpaitaan. Ympäröiminen on Saaralle paitsi
suojautumista, turvarajojen piirtämistä, myös konkretisointia ja käsittämistä, siis ymmärtämistä19.
Saaran tarinan tilalliset siirtymät ovat yhtäältä uhrin spatio-temporaalista hakeutumista turvallisiin paikkoihin ja lohduttaviin maisemiin, toisaalta elokuvan leikkauksen tapaisia tehokeinoja kirjallisen rakenteen luomisessa. Tällaisilla siirtymillä voidaan limittää
toisiinsa eri todellisuuksia, jolloin niistä tulee eräänlaisia kerronnan
solmukohtia. Mutta vaikka kyse onkin ”vain” fiktiosta, juuri kerronnallisuutensa vuoksi ne vaikuttavat lukijoihin.
Tulkintani keskiöön nousevat rajat, joita piirtyy tai on piirtymättä. Jo otsikossa mainitaan ääri eli loppu, viimeinen raja, reuna. Piinaviikon virrestä tuttu sitaatti On rakkautes ääretön kääntyy sisällöltään mahdottomaksi ja saa vaatimaan äärettömyyden sijaan rakkaudelle rajoja. Käsittelemäni romaani kokonaisuudessaan on osoi-
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tus siitä, että myös kirjallisuus voi osallistua rajojen rakentamisen;
on tehtävä selväksi se, millainen ihmisten välinen kanssakäyminen
on toivottavaa ja millainen sen sijaan kohtuutonta (vrt. Ronkainen
& Näre 2008, 23−25, 32).
Käsittelemäni romaani antaa tilaa äänelle, joka yleensä vaikenee – uhrille. Lukija päätyy asettumaan minäkertoja Saaran asemaan, myötäeläjäksi, jolloin hyväksikäytön ja väkivallan kieltäminen tai silmien sulkeminen on mahdotonta. Lukija saa mahdollisuuden kokea myös hyväksikäyttäjän tunteita ja ajatuksia, kun minäkertojaksi asettuu ukki. (Karkulehto 2012, 121.) Olipa kyse sitten todellisen elämän kertomuksista tai toden mukaisia tuntoja luovista fiktioista, ne syventävät yhteiskunnassa käytävää keskustelua
seksuaalisen väkivallan uhrien kokemuksista ja tuovat ne laajempaan tarkasteluun. Tällaiset seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kriittisesti käsittelevät teokset haastavat tarkastamaan totuttuja käsityksiä ja tunnistamaan vääristyneitä, ennen kaikkea sitä, että
pahuus voi asua hyvyyden ytimessä, läheisissä kiintymyssuhteissa
ja kodissa, ei vain ”vieraalla maalla kaukana”. Tarttuessaan tabuihin ne murtavat vaikenemisen kulttuuria ja toivoakseni edistävät
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista: väkivallan tunnistamista ja käsittelyä sekä uhrin tarpeiden kohtaamista.
VIITTEET
Insesti tarkoittaa perheen sisäistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä
(rikoslaissa puhutaan sukupuoliyhteydestä lähisukulaisen kesken). Pedofiili tuntee seksuaalista vetoa esimurrosikäisiin tai lapsiin. Pedofilia on seksuaalinen orientaatio, joka ei aina yllä tekoon asti, mutta kun
näin tapahtuu, kyseessä on rikos. (Laitinen 2004, 21−23.)
1

Seksuaalisella hyväksikäytöllä viitataan seksuaalisiin tai eroottisiin
tekoihin suhteen toisen osapuolen ollessa puolustuskyvytön ikänsä,
mentaalisen tilansa tai sosiaalisten tekijöiden takia tai hänen mahdollisuutensa valita on rajoittunut. Seksuaalisella väkivallalla tarkoitetaan
2
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tahdonvastaista pakottamista seksuaalisiin tekoihin tai niiden kohteeksi joutumista mutta myös seksuaalisuuden tai seksualisoinnin kautta
tapahtuvaa loukkaamista. (Ronkainen 2008, 43−44.)
Porvoossa asuva Peura on kotoisin Pellosta. Kirjailijan kotiseudun
murre tulee vahvimmin esiin luvuissa, joissa minäkertojana on ukki.
Tornionlaaksoon teoksessa viittaa myös ukin lapsuuteen liittyvä kuvaus saksalaisista, sodasta ja joesta, joka erottaa eri kieliä puhuvat kylät.
Fiktiivinen lappilainen kylännimi Kiekerö tarkoittaa poron jäkälänkaivukuoppaa. Saaran huostaanottopaikan, Pöllönperän, kerrotaan olevan
Rovaniemellä. Sanomalehti Lapin Kansa mainitaan teoksen loppupuolella.
3

Kyseessä on eräs humanistisen maantieteen fenomenologinen peruskäsite, joka juontuu Edmund Husserlin käsitteeseen ”Lebenswelt”.
Husserlin mukaan havaintoa tai kokemusta ei voi irrottaa tavasta olla
maailmassa. Maurice Merleau-Ponty jatkoi tilallisuuden teeman kehittämistä ja esitti, että vasta tilan olemassaolo mahdollistaa ihmisenä olemisen, johon kuuluu suuntautuminen ympärillä olevaan yhtäältä
liikkumalla, toisaalta aistimalla ja havainnoimalla. Myös yhteiskuntatieteilijä Henri Lefebvre näki tilan ennen kaikkea elämisen alueena, sosiaalisten suhteiden muodon mahdollistajana ja määrääjänä. (Syrjämaa
& Tunturi 2002, 16–17.)
4

Ns. granölaisen, puhtaan maantieteen järjestelmässä aistiympäristö
jäsennetään lähiympäristöön eli lähiöön ja kaukoympäristöön eli taivaanrantaan ulottuvaan maisemaan (Granö 1930, 18). Havaitsijan sisäinen kokemus jätetään kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.
5

Emotionaalisessa laiminlyönnissä lapsella on vain niukasti tai ei lainkaan kokemuksia rakastetuksi tulemisesta, hyväksynnästä ja arvostuksesta (Söderholm 2004, Kaljusen et al. 2012, 56, mukaan).
6

7

Ks. vallan anatomiasta Laitinen 2004, 107−117.

Teoksessa toistuva sirkkeli vertautuu hyväksikäyttöön. Mise en abyme on käsitteenä tilallinen: kyse on upotuksesta, eräänlaisesta pienois8
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mallista, johon tässä tapauksessa tiivistyy itse prosessi (mise en abyme
de l´énonciation). (Makkonen 1991, 17–19.)
Peuran romaanin ensimmäistä lukua edeltävät otteet Raamatusta: 3.
Moos. 1:14−17, joka kertoo Herralle uhrattavasta linnusta, polttouhrista, ja Matt.19:14, jossa Jeesus sanoo: ”Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaisensa on taivasten
valtakunta.” (ORÄ, 7.)
9

Virren numerolla 636 viittaan nykyistä Suomen evankelisluterilaisen
kirkon käytössä olevaa Virsikirjaa (1977) edeltävään laitokseen, johon
”Vieraalla maalla kaukana” hyväksyttiin vuoden 1963 kirkolliskokouksessa. Tällä hetkellä käytössä olevassa, vuoden 1986 kirkolliskokouksen hyväksymässä Virsikirjassa (2009) kyseisen virren numero on
78. Uudessa kirjassa virren sanat ovat hieman erilaiset, ja esimerkiksi
”On rakkautes ääretön” on korvattu säkeellä ”Taivaan portit aukaisit”.
10

Evl2.fi-sivusto määrittelee hengellisen väkivallan seuraavasti: ”Hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen
ulottuvuus. Sen ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen,
syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Tarkoituksena on nujertaa
toisen ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide.”
11

Bachelard (2003, 238) rinnastaa pesän ja linnun lopulta kohtuun ja
sikiöön. ”Kaikki on sisäistä sysäystä, fyysisesti hallitsevaa intiimiyttä.
Pesä on paisuva hedelmä, joka työntyy omia rajojaan vasten.” Pesästä
tehdään kotoisa muovaamalla sitä sisältäpäin; turvallinen tunne on käpertymistä ja kääriytymistä.
12

Juutalais-kristillisessä traditiossa koskematon metsä, eräänlainen
erämaa, on kulttuurin ulkopuolinen alue, jota on suojeltava ihmisten
jäljiltä. Erämaa edustaa hiljentymistä ja puhtautta mutta myös kilvoittelua ja piinaa. (Saarinen 1999, 90; vrt. Tuan 1974; Nash 1982; Hallikainen 1998; Lehtola 1997.)
13

Kala on yksi tärkeimmistä kristillisistä symboleista. Yleensä sillä
viitataan Jeesukseen, mutta kala symboloi myös kristinuskon kastet14
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ta ja ylösnousemusta. Varhaiskristityt käyttivät kalan kuvaa salaisena
tunnuksenaan. Yksinkertaisimmillaan se muistuttaa soikiota, analyysin ”ääretön”-merkin toista puoliskoa.
Myyttisellä vedellä on paikkansa Peuran tuotannossa myös esikoisromaanin jälkeen: Valon reunalla -romaanin (2005) päähenkilö Ristiina käy dialogia kotikylänsä läpi virtaavan sielullistetun joen kanssa.
Peuran kolmannessa romaanissa vesimyytti näkyy jo teoksen nimessä,
Vedenaliset (2008). Sitaatti viimeksi mainitusta: ”Isot aallot olivat nälkäisimmät. Ne toivoivat myrskyn heikentämän ihmisen taantumusta,
lupailivat kalaonnea sille, joka antaisi oman penikkansa.” (Mt., 43)
15

Heidi Jaatisen romaanissa Ei saa katsoa aurinkoon (2010) seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuva Lennu-poika irrottautuu hänkin ruumiistaan pahimman paikan tullen: ”Lennu nousee yhä ylemmäs. Hän
ei enää kuule ääniä. Lennu lentää, hyvin kaukana. Hän on tavoittamattomissa.” (Mt., 174.) Myös nimimerkki ”Maija” kertoo tarinassaan
(Hurtig & Leppänen 2012) vastaavanlaisesta dissosiaatiosta, mielen
suojautumiskeinosta: ”Ajattelin vain, ettei tämä oikeasti tapahdu minulle. Seurasin tilannetta itseni ulkopuolelta” ja ”[o]pin liitelemään kehoni ulkopuolella ja välillä kauhistuin sitä, että pääsenkö enää kehooni
takaisin.” (Mt., 22 ja 23.)

16

Tässä voisi nähdä alluusion H. C. Andersenin (1844) satuun Satakieli, jossa pieni harmaa lintu karkottaa ihmeellisen kauniilla laulullaan jopa Kuoleman takaisin puutarhaansa Keisarin vuoteen viereltä.
Keisarille Satakieli lupaa laulavansa sekä onnellisista että niistä, jotka
kärsivät. ”Minä laulan pahasta ja hyvästä, jota ympärilläsi pidetään salassa.”

17

Jäntin kodin merkityksiä naisten hulluuskertomuksissa käsittelevässä väitöstutkimuksessa nousee esille, kuinka maisema voi olla itsessään ja kodissaan sietämättömästi kärsivälle subjektille sekä samaistumisen paikka että yksinäisyyden lähde.
18

Suomen kielen verbi ’ymmärtää’ on alun perin tarkoittanut ympäri kiertämistä ja kulkemista, myös ympärillä ”hääräämistä” ja palvele19
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mista. Kirjakieleen se tuli 1500-luvulla tarkoittamaan jonkin asian ympäröimistä ajatuksen voimalla eli tajuamista. Ymmärtämiseen on usein
liitetty ajatus myönteisestä ymmärtäväisyydestä, johon liittyy moraalinen hyväksyminen. Kun jotain henkilöä ymmärretään, hänen käyttäytymistään pidetään johdonmukaisena seurauksena tilanteesta, taipumuksista, motiiveista ja uskomuksista. (Niiniluoto 2012a, 1−2; Niiniluoto 2012b, 161.)
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MAISEMA KOHTAAMISPAIKKANA
MIRKKA REKOLAN KOKOELMISSA
KOHTAAMISPAIKKA VUOSI JA
MAAILMAT LUMEN VESISTÖISSÄ
Suvi Järvinen

Minä annoin ajan, näet sen paikantänä vuonna. [– –]
(Mirkka Rekola)

Suomessa kirjallisuuden muotivirtaukseksi nousi 1970-luvulla
luontorunous, jonka maisemaksi kelpasi jälleen perinteinen maisema. Runoudessa vaikuttivat perinteiden jatkajat ja uuden tavoittelijat. Vuosikymmenen alkupuolella ilmestyi vielä poliittista runoa,
mutta 1970-luvun runouden yleisimpänä tunnusmerkkinä on pidetty luonnon ja arkipäiväisyyden korostumista. (Peltonen 2010, 14–
30). 1970-luvun luontolyriikan klassikoksi on muodostunut Risto
Rasan naivismia ja itämaista perinnettä yhdistävä tuotanto (Niemi
1999, 177–178).
1950-luvulla esikoiskokoelmansa julkaissut Mirkka Rekola oli
1970-luvulle tultaessa ehtinyt julkaista viisi runokokoelmaa. Rekolan runous on niukkaa ja tiivistä, siinä keskitytään pieniin, arkisiin havaintoihin ja yksityiskohtiin. Rekola on kielitietoinen runoilija. Hän asettaa kielen tarkastelun kohteeksi runoissaan. Hänen
tuotantonsa on itsetietoista ja kokoelmien välillä on sidosteisuutta.
”Se on yhtenäinen kuin vaihteleva maasto ja maisema”, kirjoittaa
Tero Liukkonen (1986, 328). Hän lähestyy Rekolan runoutta kartan
ja maiseman käsitteiden kautta artikkelinsa loppupuolella. Liukkosen mukaan kartta on ”litteä”, mutta maisema on toisenlainen, elävämpi.
Käsittelen artikkelissani Mirkka Rekolan kahta 1970-luvun
lopulla julkaistua runokokoelmaa näkökulmasta, jonka Kristian
Blomberg ja Joonas Säntti (2008, 190–191) nostavat esiin, kiinnitän siis huomiota itse kieleen ja kielen ja ympäristön kuvaami-

sen väliseen suhteeseen. Rekolan kokoelmat Kohtaamispaikka vuosi (1977)1 ja Maailmat lumen vesistöissä (1978)2 sisältävät paljon
luontokuvastoa. Rekolaa ei kuitenkaan nimitetä varsinaisesti luontolyyrikoksi eikä hänen kokoelmiaan luontorunoudeksi. Kohtaamispaikka vuodessa (1977) ajatus vuodesta paikkana, kohtaamisen
alueena, vahvistuu. Aforistinen sisarteos Maailmat lumen vesistöissä ilmestyi keväällä 1978. Kokoelmissa käytetään Rekolan tuotannossa kauttaaltaan ilmenevää kuvastoa: meri, linnut, tuuli, hautausmaat, puut. Viittaan Rekolan teksteihin runon, aforismin, tekstin ja
runouden käsitteillä synonyymisesti (ks. Enwald 1997, 7).
Rekolan kokoelmissa olennaista on se, miten runojen minä on
maisemassa ja sekoittaa rajoja katsojan ja katsottavan välillä. Maiseman käsite onkin muodostunut Rekolan runoudessa tärkeäksi.
Runoilija itse viittaa ”maisemalla” tietynlaiseen proosarunomaiseen tekstilajityyppiin, kuten Tuula Hökkä (1999, 86–87) Silmänkantama-kokoelman (1984) yhteydessä mainitsee. Maisema-aiheita Rekolan runouteen liittyen on tutkittu ja tulkittu myös artikkeleissa (Tero Liukkonen 1986, Liisa Enwald 1995). Enwaldin (1995)
mukaan Rekolan proosarunot tutkivat havaitsemista, ”ne ovat tarkkuuden koe” (Enwald 1995, 12). Rekolan runoudessa kielen avulla ei ainoastaan rakenneta kuvia vaan osoitetaan kuvan rakentamisen ongelmallisuutta; kielen olemukseen kuuluu olennaisella tavalla murtuminen.
Tutkin artikkelissani sitä, miten näissä kahdessa kokoelmassa
rakennetaan tekstiin maisemaa ja millä tavalla sinä asettuu suhteessa tuohon maisemaan. Käsittelen kielen ja kirjoittamisen suhdetta
maiseman kuvaamiseen ja kuvan käsitteeseen liittyvää ongelmallisuutta. Sen jälkeen tarkastelen runoissa rakentuvaa puheenomaista
tilaa kirjallisuudentutkimuksen käsitteiden ellipsi ja apostrofi avulla. Ellipsillä viitataan ilmiöön, jossa sana tai sanoja on jätetty pois
(ks. esim. Enwald 1997, 128 – 129). Apostrofin käsitteellä nimitetään poissaolevan puhuttelua (Hökkä 2001, 168). Artikkelini lopussa tuon esiin, millä tavalla kohtaamispaikka mahdollistuu murtumien kautta ja ilmentää laajemminkin avoimuuden filosofiaa Rekolan runoudessa.
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”Olet sinä täällä”

Rekolan kirjoittamassa maisemassa on miltei aina mukana ihminen; havainnoijana, vastaantulijana tai ohikulkijana, jonka persoona ei yksilöidy (Enwald 1997, 121–122). Huomionarvoinen on juuri tuo maisemaan lähes aina piirtyvä toinen, sinä, joka saa eri merkityksiä tekstissä. Sinä on avoin hahmo, jota minä yrittää tavoittaa
tai jota hän katsoo etäältä. ”Minäkään en sinusta tiedä”, kirjoittaa
Rekola (KV 330). Sinä on usein poissa eikä määrity muuten kuin
toiseksi, joka on minälle välttämätön. Enwald mainitsee, että minän ja sinän välinen suhde on Rekolan tuotannossa niin voimakas
ja monitasoinen, että kyseessä on kielifilosofinen pohdiskelu (Enwald 1997, 164). Nähdäkseni tuo kielifilosofia sisältää ajatuksen
avoimuudesta, jota ilmennetään myös muilla tasoilla Rekolan runoudessa.
Liisa Enwaldin väitöskirja Kaiken liikkeessä lepo (1997) käsittelee Rekolan runouden monihahmotteisuutta. Monihahmotteisuus ilmenee siten, että sana merkitsee vähintään kahta eri asiaa.
Esimerkiksi ”kuusi” voi Rekolan runossa merkitä numeroa, puuta
tai sinun kuutamoasi. Ymmärrän monihahmotteisuuden ensisijaisesti kutsuna, joka esitetään lukijalle. Hän pääsee osaksi runon rakentumista ja rakentamaan itsekin. Hänen on osallistuttava tekstin
merkityksen muodostamisen prosessiin, suostuttava runon mukaan.
Rekolaa englanniksi kääntänyt Herbert Lomas (1991, 152) kirjoittaa, että Rekolan runoudessa lukija pääsee osaksi runon maailmaa
ja poeettisen hetken syntymää. Enwaldin mukaan kielen tarkkuus
liikkuu Rekolan maisemassa siten, että havaitun rajat alkavat säröillä. Kokemusta tuodaan esiin kielellä, joka on äärimmilleen viritetty ja tarkkailee itseään. Tästä syystä luokituksiin tottunut lukija saattaa kokea tekstin tarkkuuden sumeana. (Enwald 1995, 13.)
Monihahmotteisuus on osoitus myös kielen murtuvasta olemuksesta, joka kyseenalaistaa ajatuksen kuvasta tai pyrkimisestä kuvaa
kohti. Monihahmotteisuus liittyy myös Rekolan runoudessa ilmenevään pyrkimykseen väistää dikotomisuutta.
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Kirjailijuuden murros 1960-luvulla sai aikaan sen, että kirjailijalta odotettiin yhteiskunnallista osallistumista ja jopa sitä, että hän
avaa yksityiselämäänsä julkisuudelle. Aikakauden murros ja sukupolvikapina ilmeni osuvasti esimerkiksi vuonna 1965 pääosin suomenruotsalaisessa lehdistössä käydyssä modernismi-debatissa, jossa vastakkain asetettiin modernistinen runous ja uusi osallistuva,
demokraattinen runous. Demokraattisen runouden esimerkkinä pidettiin kollaasirunoa. (Hollsten 2004, 176, 179.) Vuoden 1962 Turun runoseminaarissa keskusteltiin 1960-luvun runoudesta ja siitä,
mitä sen tulisi olla. Runoilijan tuli olla kommunikoiva ja aikaansa
seuraava. ”Runo on kommunikaatiota, tiedonantoa”, korosti Osmo
Hormia runoseminaarin alustuksessaan. Esimerkkinä vetäytyvästä
ja ”vanhanaikaisesta” runoudesta käytetään kahdessakin eri asiayhteydessä Mirkka Rekolan runoutta. (Hormia 1963, 13, 15.) Rekolan
runoutta ei huolittu mukaan ”uuteen runouteen” vaan sitä pidettiin
vanhanaikaisena, modernistisena ja ei-osallistuvana. Rekola vetäytyi syrjään osittain myös siksi, että hän sairasteli paljon eikä päässyt
paikalle tilaisuuksiin (keskustelu 12.2.2013). Rekolaa kohtaan oli
kuitenkin olemassa myös syrjään työntävä asenne. Eila Pennanen
(1972, 257) kirjoittaa, että Rekolaa on syytetty mystikoksi ja eliittikirjailijaksi: ”Häntä on herjattu ja hänet on tapettu suurella melulla ainakin kerran. Tämän hetken vetreät veikot, marxilaisella väkirehulla syötetyt, ovat ilmaisseet inhoaan Rekolaa kohtaan ryhmälleen ominaisin sanakääntein.” 1960-luvulla tehdyt asetelmat jatkuivat 1970-luvulla. Suuri osa Rekolan tuotannosta on kirjoitettu juuri
noiden vuosikymmenten aikana.
On totta, että Rekolan tuotannosta on hankala löytää poliittista osallistumista tai yhteiskunnallisuutta yksinkertaisessa mielessä.
Ymmärrän kuitenkin runoilijan tuotannossaan rakentaman poetiikan kannanotoksi ja poliittiseksikin valinnaksi. Mirkka Rekola luonnehtii, että runojen minä on läsnä poissaolonsa kautta. Hänen kauttaan asiat silti tapahtuvat. (Sirola 1996, 9.) Myös Rekolan
kirjailijakuva rakentuu poissaolon ja vaikenemisen kautta. Rekola on ollut aina kiinnostunut dikotomioiden purkamisesta ja on halunnut olla vapaa joko–tai-ajattelun kahleista: ”Se on ollut minul-
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le tärkeää, olla poissa dikotomioista, mutta kuitenkin olla täällä.”
(Sirola 1996, 5.) Hänen tuotantonnossaan ilmenee halu kirjoittaa
niin, että vastakohtien väliin jäävä aukko tulee esiin. Tuota aukkoa
Rekola itse nimittää hypyn käsitteellä: ”Hyppy ulos vastakohdista tuottaa tietysti turvattomuudentunnetta. Kuitenkin, jotta monista ongelmista päästäisiin, tarvittaisiin tason vaihto, irtiotto dikotomioista.” (Mt.)
Rekolaa haastatellut Jouko Sirola (1996) kirjoittaa esiin sukupuolen tulkinnan uudenlaista mahdollisuutta: ”Hän on yllättävän
iso mies, ja minä – siihenkin nähden, että olen häntä päätä pitempi
– yllättävän pieni nainen hänen rinnallaan. Kahden tuntemattoman
ihmisen välisellä harmaalla vyöhykkeellä sukupuoli ja koko helposti vaihtelee.” (Sirola 1996, 6.) Tällaista mahdollista maailmaa
Rekola pyrkii runoudessaan luomaan. Kyse ei ole ainoastaan sukupuolesta vaan muistakin maailmaa ja todellisuutta määrittelevistä
kahtiajaoista. Rekola (2003)3 on kertonut, että 1970-luvulla julkaistu Sumea logiikka ilmensi hyvin hänen ymmärrystään sen suhteen
ettei ole vain kuumaa tai kylmää vaan myös viileää, lämmintä ja
kaikkea siltä väliltä. Rekolan mukaan juuri tuo skaala on tarkkuuden perusta. ”Kaikissa ihmisissä on avaraa, takertumatonta ja irrallista potentiaalia, joka ei voi ilmetä vastakohdilla kuormitetun tungoksen vuoksi.” (Haastattelu Pispalan Runolauteilla 2003.)
Pyrkimys avoimuuteen ja kahtiajakojen murtamiseen näkyy
myös siinä, että sukupuolta ei Rekolan kokoelmissa erityisesti tuoda esiin eikä sen kautta suodateta runojen maailmaa. Myös sukupuoli kuuluu dikotomioiden väliin jäävälle harmaalle alueelle, jonka ilmentäminen ja mahdollisuudet ovat olennainen osa Rekolan
runoutta. Sanna Karkulehto mainitsee väitöskirjassaan (2007, 39,
ks. myös 187, 17, 80), että muiden muassa Mirkka Rekolan tuotannossa on läsnä queer-elementtejä ja siksi teksteissä on mahdollisuus tehdä radikaalia vastakkainasettelua rikkovaa sukupuoli- ja
seksuaalipolitiikkaa. Nähdäkseni tämä on myös yksi Rekolan runouden yhteiskunnallisista piirteistä. Hänen runoudessaan haastetaan perinteinen tapa kirjoittaa ja tulkita sukupuolta. Rekolan tuotannossa lukijalle tarjotaan mahdollisuus nähdä sukupuoli avoime-
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na mahdollisuutena, joka oikeastaan on tulkinnanvarainen kuten
seuraava runo osoittaa:
Sinä syksynä siinä portilla
silmissä nenä posket huulet.
Kuka niin katsoi ketä?
Sunnuntaisalaisuus tämä katu auringonvirrassa.
(KV, 350.)

Sinän hahmo tuodaan tekstiin fraasin kautta: ”sinä syksynä”. Kasvojen piirteet kuitenkin rakentavat sinää ja fraasi alkaakin merkitä
samaa kuin ”sinä, sinä syksynä”. Runon voi myös lukea ensimmäisen tulkinnan kautta. Tiettynä syksynä portilla ja niin edelleen. Portilla oleminen ilmentää välitilaisuuden ajatusta. Katsomisen kokemus ilmenee runossa siten, että se voi viitata kumpaan tahansa; minään tai sinään, joilla on ”silmissä nenä posket huulet”. Kasvonpiirteisiin liittyvää havaintoa seuraa kysymys: ”Kuka niin katsoi ketä?”
Se on olennainen, koska oikeastaan runossa katsomisen kokemus
yhdistää minän ja sinän kuin yhdeksi hahmoksi. Minä voi katsoa
portilla seisovaa sinää tai sinä voi katsoa minää. Portti ja katu ”auringonvirrassa” yhdistyvät ”sunnuntaisalaisuus”-ajatukseen. Voidaan myös tulkita, että kyseessä on ”pyhä salaisuus” tai sitten sunnuntaina salaisesti kadulla vaihdetut katseet. Runossa rakentuu Rekolan mainitsema ”hyppy”, aukko, joka mahdollistaa dikotomioista vapautumisen – jos lukija vain suostuu siihen. Rekola kirjoittaa:
”[– –] ei ole ketään toista tässä kaupungissa./ Minä kosketan otsaa,
olkaa ja kättä./ Minä en kuvittelisi sinuna,/ se on totta,/ kaikki on jo
toiseksi kuviteltu.” (KV, 353.) Runon metatasolla nousee esiin ajatus siitä, että näiden runojen maailmassa ”kaikki on jo toiseksi kuviteltu”.
1960-luvulla useat kirjailijat reflektoivat kirjoittamista teoksissaan ja samalla loivat kirjoittamisesta arkipäiväistä kuvaa. Vaikka
Rekolaa ei näiden aikakauden avantgardistien joukkoon lueta kuin
ohimennen (ks. Haapala 2007, 285), myös hänen kokoelmissaan
kirjoittamista reflektoidaan ja luodaan yhteyttä runojen puhujan
ja tekijän välillä. Naiseutta teksteissä ei alleviivata, mutta runojen
naisminän erilaisuus kiinnittää silti huomiota. 1970-luvun naiskirNykykulttuuri 115
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jailijoille tyypillistä on kirjoittaa siitä, miten eriarvoisessa asemassa nainen on suhteessa mieheen. Usein syynä on, että perhe ja avioliitto velvoittavat eikä kirjoittamiselle jää aikaa. Esimerkiksi Märta
Tikkanen on kokoelmassaan Vuosisadan rakkaustarina (1978) kuvannut kirjoittavan naisminän ahtaisiin sisätiloihin, aviomiehen ja
lasten vaatimusten armoille. Monet vuosikymmenen naiskirjailijat
pohtivat asioita naiseutensa kautta ja sitä alleviivaten. Tämä liittyy
myös naisasialiikkeen nousuun Suomessa ja tietyiltä osin ajan kirjallisuudessa on havaittavissa jopa radikaalifeministisiä pyrkimyksiä. Rekola ei runoudessaan suoraan kirjoita esiin naisen asemaan
liittyviä epäkohtia, vaikka tiedostaakin niiden olemassaolon (ks.
Rekola 2007, 56). Hänen runoudessaan on feministisen avantgardismin pyrkimyksiä, jotka liittyvät haluun välttää kultteja ja tehdä
tilaa erilaisille toiseuksille. Feministisen avantgarden toisin toistamiseen liittyy sukupuolisten kahtiajakojen välttely ja erilaisten tulkintamahdollisuuksien avaaminen (Seppä 2002, 56–60). Rekolan
runouden monihahmotteisuus liittyy taiteelliseen kokeellisuuteen,
mutta sen voi tulkita myös kannanotoksi ja toisin toistamisen mahdollisuuksien avaajaksi.
”Ja tästä on jotakin poissa”

Kirjallisuudessa luontokuva ja maisema tehdään kielen avulla. Rekolan runoissa maailmaa ei pyritä jäljittelemään vaan se on tiedostetusti kielisysteemiin sidottu todellisuus, jonka tilallisuuteen kuuluu aukkoisuus ja avoimuus. Ajatus on niinkin konkreettinen, että
sen voi havaita katsoessaan valkoiselle sivulle sommiteltuja sanoja.
Usein lyhyt teksti on aivan itsekseen sivulla, sen ympärillä on paljon valkoista tilaa. Rekolan teksteissä on usein vahva paikan tai tilan tuntu. Helsinki kaupunkina tuodaan esiin suorien tai epäsuorien
vihjeiden kautta. Kokoelmissa kaupunki ei nimeydy niin suoraan
kuin esimerkiksi tapahtuu kokoelmissa Tuulen viime vuosi (1974)
tai Minä rakastan sinua, minä sanon sen kaikille (1972). Rekola on
huomauttanut, että runoja luettaessa niiden kuvitellaan kytkeytyvän
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johonkin yleislyyriseen maisemaan huomaamatta, että: ”Yleensä
siellä on aina konkreettinen maisema. [– –] Runo on ihan elämässä.”4 Paikan rakentamiseen nimeämisen kautta, esimerkiksi kadunnimiin, liittyy Janna Kantolan (2008, 135, 109) mukaan postmodernin runouden subjektiivisuuden pyrkimys. Hänen mukaansa runoilijan minuutta painotetaan. Vaikka runon minän ja runoilijan välillä on katkos, henkilökohtaisuuden tuntua rakennetaan nimeämisen
keinoin. (Kantola 2008, 135, 109.) J. Hillis Millerin (1995, 3, 7–8)
mukaan topografia on paikan kirjoittamista, paikan kuvailua. Kuvailu voi olla myös metonyymistä; paikka voi rakentua vihjeiden
avulla. Sanat ja kieli voidaan ymmärtää tekstissä maiseman tuottajina myös metaforisessa mielessä. Tekstin topografia on paikattomuutta, koska teksti tuottaa paikan, joka on kaikkialla eikä missään. Ainakin se on paikka, johon ei voi mennä eikä päästä. Miller
liittää kerronnan paikan personifiointiin. Paikkaa tehdään, rakennetaan, kerronnan kautta.
Tähän kiinnittää huomionsa myös Gabriel Zoran (1984) artikkelissaan, jossa hän hahmottaa kertovien tekstien tilallisuutta ja
sen mahdollisuuksia. Zoranin teoria pohjaa kertomakirjallisuuteen,
mutta on käyttökelpoinen myös runouden tulkinnassa. Hänen mukaansa kieli ei kykene koskaan kuvaamaan objektin tilallista olemusta. Tilallisuus rakentuu Zoranin teoriassa kolmella tasolla, jotka lukemisen aikana limittyvät keskenään. Ne ovat kaikki tärkeitä
osia tekstiin rakentuvassa tilassa. Ensimmäinen taso on tekstuaalinen. Siihen kuuluvat kielelliset ilmaukset, tekstin lineaarisuus, tilaa koskevan informaation sommittelu ja näkökulmaratkaisut. Toinen, kronotooppinen taso liittyy aina juoneen ja tuo esiin tilan toiminnan näyttämönä, joka kytkeytyy ajan käsitteeseen. Kolmas, topografinen, taso hahmottaa tilan kartankaltaisesti, paikkoina. Topografiseen tasoon kuuluu ymmärrys tekstin maailmasta itsenäisenä kokonaisuutena, jolla on oma luonnollinen rakenteensa. (Mt.,
315–316.)
W. J. T. Mitchell (1980) kirjoittaa, että tilallinen muoto on eräs
keskeisimmistä taiteiden, kielen ja kulttuurin tutkimuksen kysymyksistä. Tilallisuutta luo jo tekstin muoto, eteenpäin pyrkivä. Mit-
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chellin mukaan tilallinen muoto ei ole pelkkä metafora vaan olennainen käsite kirjallisuuden tulkinnan ja kokemisen kannalta. Runolla on alkunsa ja loppunsa, tekstin merkityksien muodostaminen on tietyllä tavalla ”näkemistä”, runon hahmottamista kokonaisuutena ja sen tulkitseminen juuri kokonaisuuden kautta. (Mitchell
1980, 271, 278, 285.) Kai Mikkonen (2005) korostaa, että kirjallisuudessa kuvaus on aina retoristen keinojen ja kirjallisten mallien
käyttämistä. Hän tukeutuu Philippe Hamoniin kirjoittaessaan, että
deskription käsite pohjaa latinankieliseen kantasanaan de-scribere,
joka tarkoittaa kirjoittamista mallin mukaan. Kuvaus on oikeastaan
tukeutumista aiempaan, jo kirjoitettuun tai jo kuvattuun. (Mikkonen 2005, 239.)
Rekolan teksteissä korostuu kielitietoisuus, jolloin luontokuvaus ei ole pääosassa, vaikka luontoon liittyvä kuvasto helpottaa tekstin lähestymistä ja siihen tarttumista. Kuvaus kielessä ei voi olla
konkreettisen visuaalista vaan se muuttuu metaforiseksi, koska että
sanat eivät voi muuttua kuvaksi, jota voi katsoa (Mikkonen 2005,
225). Luonto on tila, kehys. ”Ja tästä on jotakin poissa”, Rekola kirjoittaa. Hän myös kirjoittaa fenomenologiaan pohjaavasti Muistikirjassaan (1969): ”Älä tee kuvaa. Kaikki on.” Kuvallisuuden väistely on pyrkimystä olemuksen tavoitteluun, fragmentaarisuuteen,
vaikutelmiin. Rekola pohtii tätä esseessään ”Maailman kuvaluonteesta” (2007, 12): ”Kuva on toki runouden olennainen elementti mutta sen ilmaisuväline on kieli. Runous on ennen muuta sanan
taidetta. Kuva on ilmaistu sanalla, kuvan ja sanan yhteys on välttämätön.” Tästä syystä en oleta, että Rekolan teksteissä pyritään jäljittelemään maisemaa tai luonnon ilmiöitä sinänsä. Niiden pyrkimys on osoittaa jotakin olennaista niistä siirtymistä, jotka tapahtuvat lukijan ja tekstin välillä. ”Se, joka ottaa kuvan, ei näy kuvassa
[– –] mutta kuva on hänen silmiensä kuva”, Rekola kirjoittaa. Hän
on myös kokenut hankalaksi maailman kuvallisuuden ja sen, että
runo olisi superimpositiota, päälle ilmaisua. Rekola kertoo kuitenkin ymmärtäneensä, että on mukana siinä, ilmaisussa. Runo tulee
elämässä ”joskus niin kuin oheisena”. (Sirola 1996, 9.)
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”Kuuletko sinä”

Puheenomainen tila kokoelmissa rakentuu elliptisyyden ja apostrofisuuden kautta. Ellipsin käsite liittyy monihahmotteisuuteen. Vaikka mieleen tulisi eheä kehämäinen rakennelma, ellipsi merkitsee
kuitenkin puuttumista ja poisjättämistä. Ellipsi määritellään kuvalliseksi (figurative) keinoksi, jossa sana tai sanoja jätetään pois jotta
saavutetaan tiiviimpi ilmaisu. (A Dictionary of Literary Terms: s.v.
’ellipsis’.) Sanojen poisjättäminen vaikuttaa ilmaisuun siten, että
siitä tulee iskevää, lakonista, tiivistä tai puhemaisuutta jäljittelevää.
Rekolan runoudessa elliptisyyttä on monella eri tasolla, mutta se
liittyy pyrkimykseen saavuttaa avoimuus. Ellipsiä on alettu tutkia
osana tekstin tapahtumista, jolloin avoin kohta mahdollistaa lukijan
osallistumisen tekstin tapahtumiseen (esim. Iser 1976, 313–314).
Myös Liisa Enwaldin (1997, 133) mukaan aukko tekstissä voidaan
nähdä merkitsevänä ja ilmaisun avoimuuteen olennaisella tavalla
liittyvänä elementtinä (Enwald 1997, 133). Luontoon liittyvä kuvaus on kuitenkin helposti omaksuttavaa ja tarjoaa lukijalle samastumisen paikan. Ellipsi häiritsee runon kokonaisuuden hahmottamista, mutta samalla saa lukijan osallistumaan runon rakentamiseen.
Tämä lisää tilallisuuden tuntua ja oikeastaan sisältää jo oletuksen
siitä, että lukija tietää ennalta jotakin, mikä auttaa häntä aukkojen
täyttämisessä. Oletus kytkeytyy Mikkosen ja Hamonin ajatuksiin
siitä, että kirjallisuudessa kuvaus tukeutuu johonkin jo aiemmin kuvattuun ja rakentuu retoristen keinojen avulla. Ellipsin käyttö siis
aukaisee runoon tilan, jossa lukijan on mahdollista osallistua runon
tekemiseen. Liukkosen (mt., 327) mukaan Rekolan runot ovat harvoin liikkumattomia. Niissä tapahtuu aina jotakin. Tapahtuma on
usein prosessi, johon liittyy tekstiin kirjoitettu minä (tai sinä), joka
näkee itsensä maisemassa. Runo kutsuu sinän mukaan ja saa hänet kuulemaan, kuuntelemaan. Minä havahduttaa sinän, lukijan, tuo
hänet tilanteeseen kanssaan:
Kuuletko sinä,
nyt tuo mustarastas on alkanut laulaa
nimeäsi, siellä se ylinnä
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sinun nimeäsi, sitä se toistaa
ja kuoro kaikenlaisia ääniä seuraa sitä. (KV, 362.)

Ellipsi toimii tässä runossa välimerkkien ja sanojen poisjättämisen
kautta: ”siellä se ylinnä/ sinun nimeäsi, sitä se toistaa”. Sana ”ylinnä” tuo mieleen puun ja sen oksat. Mustarastas on ilmeisesti korkealla oksistossa, ihan ylimmäisenä. Kuitenkin ”siellä se ylinnä”
sidostuu ”sinun nimeäsi, sitä se toistaa” -ilmaukseen ilman välimerkkejä. ”Ylinnä” vaatisi jonkinlaisen tarkennuksen siitä, missä tuo ”ylinnä” sijaitsee. Tässä tapauksessa puun kuvitteleminen
on olennaista. Puu rakentuu poisjättämisen kautta vihjeiden avulla. Runo alkaa kysymysmerkittömällä kysymyksellä, josta juuri siitä syystä tulee hiljainen toteamus. ”Kuuletko sinä”, kysyy runon
minä ja samalla lukija terästäytyy. Runo puhuttelee poissaolevaa
sinää, mutta osoittaa sanansa myös hänelle suoraan. Runo ei nimeä
sinää eikä kerro siitä, onko sinä mies, nainen, kissa, siili tai mikä
hyvänsä. Runon voi kokoelman kaipuun ja odotuksen kontekstissa
tulkita myös siten, että runon minän odotus on käynyt niin suureksi, että hän kuulee sinän nimen jo mustarastaankin laulamana. Sinä
on joka tapauksessa olennainen osa sitä (ääni)maisemaa, joka runossa rakentuu.
Poissaolevan puhutteluun viitataan apostrofin käsitteellä. Apostrofi on kääntymistä poissaolevan puoleen ja hänelle puhumista. Apostrofinen ele edellyttää suhdetta toiseen ja luo runoon tilan
näyttämön. (Hökkä 2001, 168.) Runon minä avaa puheelle tilan runossa ja suuntaa puheensa kohti poissaolevaa toista:
Sinulla oli valkoinen huivi harteilla,
eikö ollutkin, varhaisaamu, talvi,
vähän kylmä, virkattu tai kudottu,
se huivi,
heräsin siihen, ei se ollut unta,
sinä puhuit vähän, sanoinko minä mitään.
(KV, 329.)

Toteamus ”eikö ollutkin” tuo runoon puheenomaisuutta. Myös runsas pilkun käyttö tuo esiin ajatuksen liikettä. Valkoinen huivi tarkentuu virkatuksi tai kudotuksi ja nuo ominaisuudet valkoisuuden
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kanssa yhdistyvät talveen ja aamuun. Huivin arvellaan olleen sinän
harteilla, tämä pyritään varmistamaan: ”heräsin siihen, ei se ollut
unta”. Vilja-Tuulia Huotarinen (2011, 73) kirjoittaa, että runo oli
ensimmäinen, jonka kohdalla hän pysähtyi miettimään sinän sukupuolta. Runossa rakentuva tuokiokuva talviaamusta ilmentää hiljaisuutta niin kuin poissaolo vaan voi ilmentää. Elliptisyys ilmenee
tässä runossa siten, että teksti sidostuu vain pilkuttamisen ansiosta ja yksityiskohdat liukuvat toisiinsa. Sinän harteille voidaan lukea
varhaisaamu ja talvi tai huivi. Varhaisaamu ja talvi taas voidaan tulkita virkatuksi tai kudotuksi. Vaatekappale on ainoa vihje sinän sukupuolesta, joten kun se alkaa viitata myös muihin kuin sinän hahmoon, alkaa tuntua turhalta pyrkiä selvittämään sinän sukupuoli.
Sen sijaan runon tunnelma yhdessäolon hiljaisesta hetkestä korostuu. Seuraavassa runossa havaitsija ja havainto yhdistyvät maisemassa ja sinä on jälleen läsnä poissaolon kautta:
Polkupyörän soittokellon kimallus rantatiellä,
pään heilahdus, hiuksien,
veneenkyljissä ilman väreily.
Minä levitin kädet
ja joku haukotteli,
pidin sormenpäitä tuulenvireissä
ja veneitä solahteli vesiin.
Sinua paitsi päivä
tuli syliin
ja minusta alkoi tulla veden heijastuksia,
kipinäportti tälle maisemalle.
(KV, 360.)

Runossa havainnot vihjaavat paikasta, jossa runon minä on. Soittokello kimaltaa, on siis aurinkoista. Veneenkyljet ja ilman väreily
kertovat, että ollaan kesällä jossakin vesistön äärellä. Tulkinta vahvistuu, kun minä kertoo levittäneensä kädet ja pitäneensä sormenpäitä tuulenvireissä samalla, kun veneet solahtelevat vesiin. Ilmaisu
saa ajattelemaan, että veneet solahtavat samalla myös ”esiin”. Runo
alkaa luonnehtivalla kuvauksella rantatiestä, jossa hetkellisyys yhdistyy hiusten heilahdukseen. Sitten aikamuoto vaihtuu mennee-
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seen. Minä kertoo, mitä hän teki. Runo on osoitettu jollekin poissaolevalle, toiselle. ”Sinua paitsi päivä/ tuli syliin”, runon minä kertoo. Sinä ei ole paikalla vaan poissa ja juuri siksi päivä ja havainnot ovat saaneet niin suuren merkityksen. Runossa ilmenee apostrofinen ele: kerrotaan jotakin poissaolevalle, poiskääntyneelle, joka
tässä runossa saa sinän hahmon. Sinän merkitys on se, että minä alkaa nähdä pieniä yksityiskohtia. Koska päivä ja sen merkitykset tulevat syliin asti, minästä alaa tulla ”veden heijastuksia,/ kipinäportti tälle maisemalle”. Tulkinta avautuu kahteen erilaiseen suuntaan.
Minä voi pidättää maiseman, toimia kipinäporttina, joka estää maisemaa katoamasta. Portti on Rekolan tuotannon kontekstissa usein
kuitenkin avoimuuden symboli (ks. esim. Enwald 1997, 149). Se
merkitsee usein myös välissäoloa. Tässä runossa minä on se, joka
luonnehtii maiseman esiin sanojen avulla. Hän heijastaa vedessä
välkehtivää valoa, hän ei siis ole läpinäkyvä itse vaan kokonaisuus,
jota vasten maisema rakentuu. Silti hänen kauttaan maisema kulkee
kohti sinää, joka on muualla. Minä on samalla maiseman pidättäjä
ja se, jonka läpi maisema kulkee runoon ja runoksi.
Enwaldin (1997, 122) mukaan rekolalaiset maisemat aukeavat
usein sisäänpäin, jolloin siihen liittyy myös universaaleja ulottuvuuksia. Puhuja ottaa lukijan mukaansa ja äkkiä he seisovat monien mahdollisuuksien risteyksessä. Rekolan tekstien retoriikka aiheuttaa sen, että lukija on keskellä runon maailmaa, osana sitä ja samalla sen tekijänä. Lukija on se, joka sidostaa ellipsin vuoksi irralleen puhalletut sanat toisiinsa ja huomaa niiden merkityserot. Maisema on tapahtumapaikka, jossa minä puhuu kohti sinää ja sinälle.
Maisema ei siis ole ainoastaan runon kuva tai kuvallisuuden ilmentävä seikka. Rekolan runoutta englanniksi kääntänyt Anselm Hollo liittää 88 Poems -kokoelman (2000, 118) jälkipuheessa Rekolan
runouden Sapfon fragmentteihin, muutamien klassisten kiinalaisten runoilijoiden tuotantoon, imagismiin ja jälki-imagismiin. Kuitenkin seuraava Hollon huomio on olennainen ja siihen voi hyvin
yhtyä; Rekolan runot kiinnittävät huomionsa toisaalle kuin edellä
mainitut. Tuo ”toisaalla” sijaitsee lukijassa.
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Minä annoin ajan, näet sen paikan
tänä vuonna.
Pyörähdin tästä ilmansuunnat
joka syksy näin mitä meni.
Minä istuin pöydissä,
laskin montako niissä oli:
kaksitoista, kolmekymmentä ja kaksi
pienessä pöydässä
minä olin jo aivan lähelläsi.
Nyt ne on korjattu pois, tuolit
nostettu ylösalaisin pöytien päälle.
En minä kuvittele, minä kohtaan sinut
tänä vuonna,
tämä paikka jää kesäksi.
(KV, 328.)

Runossa korostuu minä ajan antajana, näkijänä, sinää lähestyvänä.
”Minä annoin ajan, näet sen paikan/ tänä vuonna”, luvataan. Runossa kuvastuu hyvin se, miten läheisyyden tuntu ja tilallisuus yhdistyvät aikaan ja paikkaan. On paljon pöytiä ja ihmisiä, tästä syystä paikka vaikuttaa ravintolamaiselta. Runon minä laskee jotakin,
mitä ei määritellä sen enempää. Laskeeko hän tuoleja vai ihmisiä?
Vai kenties astioita? ”Nyt ne on korjattu pois”, runossa kerrotaan.
Astiat voidaan korjata pois, minkä jälkeen tuolit nostetaan pöytien
päälle. Jälleen minä puhuu sinälle, pyrkii tavoittamaan hänet: ”En
minä kuvittele, minä kohtaan sinut/ tänä vuonna”, hän päättää. Runon loppu kiertyy alkuun, jossa sanotaan, että sinä tulee näkemään
”sen paikan/ tänä vuonna”. Voidaan tulkita, että paikan näkeminen
runon kautta aiheuttaa sen, että minä ja sinä kohtaavat, mutta etäisesti. Runossa minä vain lähestyy sinää: ”minä olin jo aivan lähelläsi”, mutta sitten kaikki onkin yhtäkkiä ohi. Paikka jää ”kesäksi”,
kesän ajaksi tai kesäiseksi paikaksi. Liukkosen (1986, 323) mukaan
juuri tämä runo ja tuo ilmaisu osoittaa sen, että Rekolan runoudessa ilmiöt saavat mennä kategorioidensa ulkopuolelle, esimerkiksi
vuodenajat. Laajemminkin tämän runon voi tulkita, se voi olla havahduttajana koko tuotannon äärelle. Lukemisessa on kyse runon
minän kuuntelemisesta ja hänen kokemustensa sanallisten muotojen seuraamisesta. Sinä on läsnä monissa eri hahmoissa ja myös
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minä istuu monissa eri pöydissä, vaihtaa paikkaa. Runossa kuvattu paikka on ihmisiä täynnä ja äkkiä läsnä on poissaolo; tuolit on
nostettu pöytien päälle, ei ketään läsnä. ”Minä annoin ajan, näet
sen paikan/ tänä vuonna”, ilmaisu on uusi aina, kun sen lukee. ”Se
paikka” sijaitsee muuallakin kuin tässä runossa eikä kohtaaminen
riipu siitä.
”Meidän yhteytemme, vuosi”

Kohtaamispaikka vuosi ja Maailmat lumen vesistöissä kiinnittyvät
vuodenaikoihin, luonnonilmiöihin, eläinlajeihin ja säätilaan. Niissä käydään läpi kaikki neljä vuodenaikaa, mutta samalla vuodenaikoihin sisältyy ajatus siitä, että ne kääntyvät kokijan ohi ja siksi
hahmottuvat esiin vieraina, toisenlaisina. Vuodenajat tuodaan esiin
vihjauksin tai suoraan nimeämällä. Voidaan sanoa ”syksy”, ”talvi”
tai sitten ”sen kesän sade”, ”Vuosi oli lopussa/ [– –] satoi hiutaleita,
meri oli yhä avoin”. Kokoelmassa vuodenajat asetetaan subjekteiksi samalla tavalla kuten 1972 julkaistun kokoelman runossa, jossa
vuodenajat kääntyvät runon puhujan ohitse ja hän jää yksin. Tässä kokoelmassa vuodenajat istuvat samassa pöydässä riitelemässä. Runossa on esillä ajatus tyhjyyden ja ei-minkään läsnäolosta:
”Vuosi ei seuraa vuotta, tyhjä pöytä on tilattu”, runossa kirjoitetaan.
Halu tavoittaa avaruus on pyrkimistä pois kehältä, myös vuodenaikojen: ”Maa on kuollut kierroksilleen/ [– –] ja kukkii/ terälehdille
viilletty elämänpiiri”, Rekola kirjoittaa (KV, 325). Gunnar Björlingin aforistinen teksti on kirjoitettu ennen Rekolan vastaavaa, se lähestyy samaa ajatusta: ”Muoto on kukka, se kasvaa ja siitä tulee yksin-/kertainen, kuin vaikenevat siteet. Kerran on/ hetki oleva sinun
runosi.”5 Aforistisessa kokoelmassaan Rekola käsittelee samaa teemaa useissa teksteissään: ”Kukka aukeaa, ja spiraali” (MLV, 144).
Vuosi ei toista samaa kehää vaan se repeää pois kehästä, kukanmuotoiseksi kuvioksi tai spiraaliksi. Renkaan ja kehän murtuminen
saa aikaan avoimuuden ja ajattomuuden. Vuosi voi olla paikka, jos
näin ajatellaan. Kohtaamispaikka, ”meidän yhteytemme, vuosi”,
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niin kuin Rekola kirjoittaa. Teksteissä havainnollistetaan tuota kokemusta, kuten seuraavassa:
Udussa männyt vihreässä minä kohtasin sinut.
Oksalta putosi pisara veteen,
niin sen rengas, sen vuoden.
(KV, 369.)

Runo on elliptinen ja se tavoittaa moniin suuntiin haarautuvat merkitykset. Teksti suunnataan suoraan lukijalle ja kummallisella tavalla hänen ohitseen. Veteen putoava pisara muodostaa rengasmaisen kuvion, joka katoaa. Rengas yhdistyy mäntyyn ja ajatukseen
puiden vuosirenkaista, jotka kyetään lukemaan. Puun vuosirengas
on kuitenkin eri tavalla konkreettinen kuin veteen hetkeksi piirtyvä vesipisaran aiheuttama rengaskuvio, joka on nopeasti häviävä,
tuskin havaittava: ”niin sen rengas, sen vuoden”, tekisi mieli jatkaa että se vuosirengas katosi, hetki kulki ohi. Runo on kokoelman toiseksi viimeinen. Lukija on jo havainnut kehän murtumisen
ja tunnistanut vuoden paikaksi. Tästä syystä runossa voidaan todeta: ”Udussa männyt vihreässä minä kohtasin sinut”, jonka jälkeen
hetken ajan on mahdollista nähdä veteen ilmestyvä rengas, kehä,
joka katoaa. Vuosi rinnastuu vesipisaraan ja veteen muodostuvaan
kehään, joka häviää myös. Vuosi(rengas), aika, vesi ja virta yhdistyvät runossa, jossa kohtaamisen aluetta on epämääräisesti hahmoteltu: ”udussa männyt vihreässä”. Lukija koostaa maisemasta kokonaisemman. Kohtaamisen alue on se, mikä tuntuu alussa jäävän
utuiseksi: ”minä kohtasin sinut”. Kohtaaminen on kirkas ja täsmällisesti ilmaistu, maisema utuinen. Silti se toimii kohtaamisen tilana ja paikkana. Tuttuna ja samalla vieraana. Kehät katoavat, vuosi
liukenee veteen.
”Ei kuvien, ei heijastusten tyranniaa”

Rekolan kokoelmissa kohtaamispaikka rakentuu siis elliptisen ilmaisun aiheuttamiin aukkoihin ja monihahmotteiseen ilmaisuun tukeutuen. Minä puhuttelee sinää, joka on poissa ja määrittelemätön.
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Sinä on olennainen maiseman osa, jopa itse maisema ja sen tekijä, kuten seuraavassa: ”Etkö olekin, kun liikut tuolla puiden seassa, omalla/ varjollasi, maailmalla, sekoitat kevään mahlan” (MLV,
143). Kysymys on jälleen kuin toteamus. Lukija joutuu keskelle
tekstin tilannetta. Minä pohtii sinän osuutta kevään tuloon ja arvelee, että sinällä on tekijyytensä kevään mahlan sekoittajana. Sinän kuva on asettumaton, väikkyvä, kuten jo siteeraamani aforismi osoittaa: ”Toisen kuva on tässä. Ja tästä on jotakin poissa [– –]”
(MLV, 109), samalla kun minä sanoo, että tässä on toisen kuva,
hän huomauttaa ettei siinä ole kaikki vaan jotakin puuttuu. Puuttumiseen liittyy kuitenkin ajatus avoimuudesta. Maailmat lumen
vesistöissä -kokoelmassa minä kävelee jäällä ja rannoilla. Rannalla oleminen ja merikuvasto viittaavat avoimuuteen myös Kohtaamispaikka vuoden runoissa. Olen jo tuonut esiin sen, miten vuosi saa paikan merkityksen eikä hahmotu kehämäisenä vaan kukan
kaltaisena. Kehä, pyöreä muoto, toistuu useissa Rekolan teksteissä.
Tero Liukkonen (1986, 322–323) tulkitsee pyöreän muodon toistumista niin, että ajankäsitys olisi kehämäinen, keskeytymätön kierto. Hän ottaa myös esiin sen, että Rekolan teksteissä ympyrä jäsentyy monin eri tavoin. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava,
että kehä murtuu kukkamaiseksi muodoksi, terälehdet ilmentävät
kehän ulkopuolelle laajentuneita saarekkeita. Seuraavassa runossa
vuosi avautuu meren rannalla sijaitsevan pyöreän talon6 ikkunoista. Pyöreässä talossa vastapäivään kiertävä minä kulkee kuin ajassa taaksepäin:
Minä kiersin pyöreässä talossa
vastapäivään
ikkunoiden merenvalon ajamana
viileään pöytään.
Olin salmen puolella, söin siinä.
Ikkunan verhoissa purjeveneitä,
mastot säkenöivät,
viiri lehahti.
Nojasin kämmeneen,
pieni moottori teki lähtöä
ja kaarsi ympyrän.
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Tämä on sama talo, jota minä kiersin talvella.
Minä näin kasvosi ulkopuolella,
minä näin sinut tuossa voikukkia vasten
ja merta,
tämä on se talo,
minä ajattelin vuotta,
meren ikkunoissa niin avointa. (KV, 361.)

Pyöreä muoto toistuu veneen tekemässä kuviossa, se kaartaa ympyrän ennen lähtöä. Minä näkee sinän kasvot talon ulkopuolella ja havainto tarkentuu. Voikukat vihjaavat kesästä. Talvella hän on kiertänyt taloa vastapäivään, ulkona, ja päätynyt muistamaan kesän ja
kesällä nähdyn sinän merta ja voikukkia vasten. ”Meren ikkunoissa
niin avointa”, lause asettaa ikkunat meren omiksi. Minä on talossa ja sinä talon ulkopuolella. Minä sen sijaan on pyöreässä talossa
eikä tunnu pääsevän irti sen kiertämisestä; tapahtuu se sitten talon
sisällä (”kiersin pyöreässä talossa”) tai sen ulkopuolella (”tämä on
sama talo, jota minä kiersin talvella”). Sinän läsnäolo maisemassa
on vahva. Hänet tunnistetaan, ”minä näin sinut”, mutta jätetään nimeämättä ja määrittelemättä. Meren läheisyys avaa runoon tilan,
johon sinä lopulta katoaa. Minä ei kerro enää sinästä vaan ajattelee vuoden avointa olemusta. Meri hänen taustanaan ilmentää tuota
avoimuutta. Minä ja sinä ovat miltei kohdanneet toisensa. Toisaalta
ei ole varmaa, onko sinän läsnäolo maisemassa minän kuvitelmaa.
Sinän kasvot ikkunan ulkopuolella rinnastuvat ajatukseen vuoden
avoimuudesta, vuodenajoista ja maisemasta, joka pyöreän talon ikkunoista avautuu. Sinän hahmo sulautuu maisemaksi siten, että voisi tulkita maiseman saavan sinän hahmon runossa. Sinä kuvastaa
samaan aikaan kaivattua avaruutta ja yhdistyy ajatukseen vuodesta
kehän, pyöreän talon, ulkopuolella.
Runoilija Paul Celan kysyy: ”Mutta eikö runo sijaitse juuri siksi, siis jo tässä, kohtaamisessa – kohtaamisen salaisuudessa?” (Celan 2000, 341). Maisema on tuon kohtaamisen olennaisinta aluetta.
Sen avulla tekstiin luodaan tila, jossa puhuttelu tapahtuu. Kuisma
Korhosen (2010, 58–59) mukaan ainoa oikea kohtaaminen tapahtuu kielessä, koska kirjoittamisen ja lukemisen prosessissa tapahtuu liukenemista ja katoamista. Seuraava runo osoittaa rekolalaisen
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maiseman rakentumisen poetiikan osa-alueita; aukkoisuutta, puhuttelua ja monihahmotteisuutta, jotka mahdollistavat kohtaamisen.
Ruohontupsu, lokki lokkiparvi, meri, veneenkyljet,
sinä, laiturit ja pilvet. Kuin aina syvenisi, irtoaisi, värit
yhä lähempänä. Maailma on kukkani kukka. Kaikki
mikä on otettu pois. Päivän askeleita maisema liikkuu
myötä. Ja minä valvon lokin asentoa, kun se seisoo,
valkeanharmaa, tummanviheriää ruohoa vasten, niska kyömyssä, jalat haralla, koska tuolla etäällä nousee
merelle myrskyn tummuus ja sen tummanpunainen
nokka häikäisee. (MLV, 147.)

Lukija joutuu maisemaan vääjäämättä: ”Ruohontupsu, lokki lokkiparvi, meri, veneenkyljet,/ sinä, laiturit ja pilvet.” Minä pohtii havaintoaan ja kertoo, että värit syvenevät, irtoavat yhä lähemmäksi.
Minä kokee maailman ”kukan kukkana”, siihen liittyy kaikki se,
mikä on”otettu pois”, kadonnut. Maisema taustoittaa ”päivän askeita”, kulkee mukana. Minä tulee runoon mukaan äkkiarvaamatta,
lause aloitetaan konjuktiolla ”ja”, mikä lisää puhemaisuuden tuntua. Minä havaitsee mereltä nousevan myrskyn ja tulkitsee lokin
asennon siksi juuri sellaiseksi. Lokki on valmiina myrskyyn, vaikka oikeastaan tämä on jo minän tekemää tulkintaa. Runon lopun
”nokka” rinnastuu totutusti lokkiin ja vieraammin myrskyyn. Joka
tapauksessa lukija on keskellä maisemaa, jossa myrskyllä on tummanpunainen häikäisevä nokka. On totta, että väri näin irtoaa muodoksi ja yhdistyy luonnonilmiöön, jolla yleensä ei tuollaista ominaisuutta ole. Runon alussa mahdollisestaan tutun kuvaston avulla
se, että lukija pääsee sisälle runoon, johon hänet on jo sijoitettu sinän hahmossa rantamaisemaan. Yhdyn tässä Liisa Enwaldin (1995,
13) huomioon, jonka mukaan Rekolan runon maiseman sisään voi
mennä niin, että kohteet, kategoriat ja nimitykset katoavat. Enwald
käsittelee Rekolan toista runoa7 kirjoittaessaan näin, mutta tuo ajatus pätee laajemminkin Rekolan runouden maisemiin.
Kuvan kirjoittamiseen ja kuvan kokemiseen liittyy Rekolan
(2007, 15, 18) mukaan olennaisella tavalla muutos kokemuksen
subjekti-objekti-suhteessa. Hän kirjoittaa, että tuo suhde laukeaa
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eikä sitä enää ole. Sen vuoksi siitä ei ole helppo puhua: ”Kuva ei
niinkään ole otettu kuin vastaanotettu. Se edellyttää avoimuutta.”
Maailman kokeminen kuvana merkitsee kokijan poistumista, hän
ei saa jäädä kuvan tielle. Rekola lähestyy tuota ajatusta Silmänkantama-kokoelmassaan, jossa hän kirjoittaa: ”Kuljit kauan samoilla
teillä, mutta näitkö itseäsi kos-/kaan ennen kuin olit maisema. Ja
sitten et katso sitä-/kään enää.” Tekstissä maisemasta tulee osa kulkijaa, joten hän ei voi enää erikseen ”katsoa” maisemaa. Virtaavuuden ja liikkeen tavoittaminen korostuu seuraavassa:
Minä päihdyn, elämäni aava. Ei kuvien, ei heijastusten tyranniaa. Maailmat lumen vesistöissä. Minä
muistan kasvoja ja päästän ne. (MLV, 145.)

Tekstiä voi tulkita siten, että minä on jälleen rannalla tai jopa meren
tai järven jäällä. Keväällä lumi sulaa ja muodostaa vesistöjä, joissa minä näkee maailmoja. Hän muistaa kasvoja, mutta antaa niiden
mennä. Niitä hän ei aio kuvata. Lumen vesistöt voi tulkita viittaamaan keväiseen liikkeeseen ja virtaan, johon kasvojen ”päästäminen” yhdistyy. Aivan kuin minä päästäisi kasvot virtaavan veden
mukaan ja antaisi niiden liukua pois. Avoimessa tilassa kuvat ja
heijastukset eivät ole maiseman hallitsevia tekijöitä vaan juuri liike
on olennainen. Enwald (1995, 14) ottaa esiin tyhjyyden tärkeyden,
”heijastusten tyrannia” lakkaa olemasta ja samalla myös subjekti
hiljenee, poistuu. Rekolan runojen minä antaa vapautuksen myös
toiselle, sinälle.
Minä kiertelin tuolla auringossa, lumisilla kallioilla.
Niin kirkasta oli että ketään en nähnyt. Parin askelen
väliin asetin jalkani jonkun jälkiin, koettelin: oletko
mennyt tästä. (MLV, 114.)

Kallioilla maisema aukeaa kauas. Tekstissä kirjoitetaan suoraan,
että on aurinkoista ja niin valoisaa, että runon puhuja ei näe ketään. Hänen on etsittävä merkkejä toisesta katsomalla maiseman
horisontin sijaan jalkoihinsa, alaspäin. Minä löytää ”jonkun jäljet”.
Sinä on läsnä maisemassa jälleen poissaolon kautta, nyt minä on
saattanut löytää hänen jälkensä lumihangesta.
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Lopuksi

Maisemat rakentuvat Mirkka Rekolan kahdessa kokoelmassa avoimiksi ja niissä on läsnä sinän hahmo. Tekstien retorisista keinoista ellipsi ja apostrofi toimivat osoituksena sinälle varatusta paikasta maisemassa. Rekolan tekstit pyrkivät kuvaamaan liikettä, joka
monihahmotteisen ilmaisun avulla toteutuu. Maisemat muodostuvat huteriksi, murtuviksi tiloiksi. Myös minä maiseman kokijana
ja muistiinmerkitsijänä on avoin ja sekoittuu havaintoonsa. Lukija
joutuu osallistumaan maiseman tekemiseen. Hänet tuodaan osaksi
maisemaa sinän hahmon avulla. Rekolan kokoelmat tutkivat sitä,
millä tavalla kuvallisuus toimii runossa, kun sen pariksi asetetaan
liikkeen vaatimus.
Rekolan 1970-luvun lopulla julkaistujen kokoelmien maisemat
aukeavat avariksi paikoiksi, joissa lukijan on mahdollista kohdata
omat tapansa tulkita maisemaan liittyvää kuvastoa ja kokea uudesti siksi, että Rekolan runouden tilat ja paikat eivät asetu tyypillisiksi runokuviksi. Runoissa esiintyvän minän ja sinän hahmot määrittyvät suhteessa ympäristöön. Rekolan runokokoelmissa haastetaan
samalla myös sukupuoleen liittyviä dikotomioita. Sinän hahmo on
avoin ja saa monia eri hahmoja poissaolonsa kautta. Välillä sinä on
myös maisema itse. Samaan aikaan lukija, joka myös luonnollisesti
vaihtuu ja on monenlainen, voi sujahtaa sinän paikalle runoon. Sinän hahmo sisältää päällekkäisyyksiä tulkinnoissa siten, että hänen
hahmoaan on hankala määritellä minkään muun kuin avoimuuden
kautta. Rekolan runoudessa luodaan tiloja, jotka ovat avaria ja vapaita kenen tahansa tulla ja olla. Nimeäminen ja runomaisemien topografisuus liittyy runon minän ja runoilijan välisen sidoksen vahvistamiseen ja tämä taas laajemmin siihen, että kyseessä on maisemakuviin liittyvä kielifilosofinen tutkimustyö runoudessa itsessään.
Näissä kahdessa 1970-luvun lopun kokoelmassa aikakauden luontolyriikan kontekstia vasten rakentuvat liikkuvat maisemat ilmentävät vastakkaisuuksien murtumista. Esiin piirtyy jotakin paljon arvokkaampaa; kaikki se, mikä jää niiden välille.
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VIITTEET
1

Kohtaamispaikka vuosi tästä lähtien viitteissä KV.

2

Maailmat lumen vesistöissä tästä lähtien viitteissä MLV.

Esittelyhaastattelu Pispalan kirjaston Runolauteet-tapahtumaa varten
talvella 2003. Haastattelu luettavissa: http://www.pispala.fi/runolauteet/runosyksy/mrekola.php
3

”Mirkka Rekola, runoilija ja aforistikko.” Haastattelu vuodelta 2008.
Kuunneltavissa YLE:n Elävässä arkistossa.
4

Björlingin teoksesta Mahdollisen valtakunta (1979, 15). Björlingin
vaikutus Rekolan ilmaisuun on suuri. Rekola on nimennyt 1968 julkaistun runokokoelmansa suoraan Björlingin runon säkeellä: ”Anna
päivän olla kaikki” (Låt dagen vara all). Rekola kirjoittaa että Björling
riisui hänen käsityksensä runoudesta (1994, 31).

5

Helsingissä Merisatamanrannasta katsottuna saaressa on kaksitoistaikkunainen kivitalo, jossa on vuosikymmenten ajan ollut ravintola.
6

Enwaldin käsittelemä runo on Minä rakastan sinua, minä sanon sen
kaikille –kokoelmassa (1972) julkaistu: ”Autiota. Usva nousee kuin
suuri karhunputki. Se/ on kukassa. Ja sillä on sinun alituiset kasvosi./
Kaupungin keskustassa heillä on toistensa varjot,/ ja minä kirjoitan: allapäin katselen nyt noita kuu-/ hulluja, näyttävät yöperhosilta.”
7
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KOTIBLOGIEN JULKISET KÄPERTYMISEN
MAISEMAT
Saara Jäntti ja Suvi Järvinen

Tarkastelemme tässä artikkelissa naisten kirjoittamien blogien1
joukkoa, jota nimitämme kotiblogeiksi. Analysoimme sitä, miten
kodista tulee maisema ja millaisista maisemista blogien kuvasto
koostuu. Osoitamme, että koti elettynä paikkana ja julkisesti kotiblogeissa representoituna kuvastona ovat jännitteisessä suhteessa
toisiinsa. Lisäksi kysymme, mitkä ovat kotiblogien maisemien modaliteetit ja miten niiden kautta tuotetaan sukupuolta.
Kotiblogit liittyvät läheisesti käsityöblogien genreen, joka on
yksi vanhimmista blogityypeistä. Yhteyksiä on myös sisustus-,
muoti- ja ruokablogeihin. Kotiblogeissa näitä erilaisia kotiin ja arkeen liittyviä teemoja kuitenkin käsitellään vähemmän systemaattisesti kuin tarkemmin rajatuissa, yhden aiheen ympärille rakennetuissa blogeissa. Blogien kohdalla ei ole kyse täysin selvärajaisista genreistä ja niiden painotukset saattavat vaihdella ajan myötä.
18.12.2013 hakusanalla ”koti” löytyi blogilista.fi -sivustolta 1476
blogia, joten kyse on melko suositusta aiheesta – ja keskeistä roolia koti näyttelee usein sellaisissakin blogeissa, jotka käsittelevät
vaikkapa arkea, lapsia tai perhe-elämää. Maaliskuussa 2014 markkinoille tuli uusi lehti, Parhaat kotiblogit, jonka tekijät toivovat
lehden auttavan lukijoita löytämään kymmenistä asumiseen ja kodin ympärille keskittyvistä blogeista parhaat. Lehden teemoja ovat
puutarha, ruoka, sisustus, matkat ja DIY.2
Pittoreskit blogit tutkimuskohteena

Aineistomme on valikoitunut rihmastomenetelmän avulla. Sittemmin jo blogosfääristä poistetun Liivian talossa -blogin (ja sen jälkeen perustetun Via Liivia -blogin) ympärille kerääntynyt blogien

joukko muodostaa väljän yhteisön. Via, …minulta (ent. Chocolate circus), himalainen, Auringonkerääjä (ent. Nurjat), Villa Inkeri,
Souvenirs, Puhti, Nämä hetket, Juuri tällaista ja Koivukuja muodostavat yhden rihmastomaisesti toisiinsa kytkeytyvien kotiblogien
joukon. Blogit kietoutuvat toisiinsa lukijakommenttien, blogien sivupalkkeihin linkitettyjen, mielenkiintoisiksi nimettyjen blogien,
kommenttiosastoihin kirjautuvien lukijanimien ja blogiosoitteiden kautta. Kirjoittajat myös mainitsevat toisiaan blogiteksteissä ja
haastavat toisiaan erilaisin meemein3 kertomaan itsestään.
Rihmastomenetelmällä valikoitunutta blogiaineistoamme yhdistää pittoreski tyyli. Alexander Rossin (1986, 25) mukaan pittoreski liittyy paikan ja paikallisuuden kuvaamiseen, visuaalisuuden
korostamiseen erityisesti valon ja varjon avulla, ränsistyneisiin ja
kuluneisiin kuvaamisen kohteisiin ja kerronnallisuuteen. Pittoreski on kuluneen, luonnontilaisen ja epäsäännöllisen arvostamista, ja
Rossin mukaan käsitettä voidaan käyttää niin kertomakirjallisuuden kuin maisemamaalauksenkin kuvaamiseen. Maunu Häyrysen
(2005, 39) mukaan pittoreskin tyylin esiinmarssi maisemakuvauksessa liittyy olennaisesti kauneuskäsitysten irtautumiseen yläluokkaisesta ylevyydestä niin, että maisemanautinto oli keskiluokan
omaksuttavissa: ”Pittoreski toimi eräänlaisena suodattimena, jonka avulla perifeerisiä seutuja tai marginaalisia elämänpiirejä voitiin
tarkastella etäännytetysti kuten taideteoksia.”
Juuri näiden blogien valokuvien ja kirjoitusten äärelle meidät
onkin seisauttanut niiden pittoreski, hieman pysähtynyt kauneus ja
useimpien tekstien poeettinen sävy. Bloggaajat ovat usein taitavia
valokuvausteknologian käyttäjiä ja he esimerkiksi käsittelevät valokuviaan erilaisin suodattimin yhtenäisen värimaailman luodakseen. He ikään kuin maisemoivat valokuvansa niin, että ne sopivat yhteen ja samalla noudattavat blogin yleistä visuaalista linjaa.
Valokuvien paljous ja visuaalisuuden keskeisyys on saanut meidät
ajattelemaan blogeja maisemina. Kuten Gillian Rose4 on todennut,
visuaalisuus ja sen tuottama nähdyn ja näkijän välinen suhde erottaa maiseman käsitteen paikasta ja tilasta. (Merriman et al. 2008,
200.) Blogien pitäjillä vaikuttaisi myös olevan yhteneväisiä ajatuk-
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sia kauneudesta, estetiikasta ja arjen olemuksesta: kyse on siis osin
itseään toistavasta kotiblogikuvastosta pikemminkin kuin yksittäisistä kuvista (vrt. Häyrynen 2005, 59 –64).
Tarkastelemme kotiblogien välittämiä sukupuolittuneita merkityksiä ja kuvaston aihepiirejä lähiluvun avulla. Kuvastot ovat itsessään sukupuolittuneita, mutta niissä ilmenevä toimijuuden esittäminen ja analyysi yhdistyy kuvastojen tuottamaan sukupuoleen.
Keskeiseksi nousee erityisesti se, miten niiden tuottamaan maisemaan asettaudutaan. Kysymme, millaisia toiminnan modaliteetteja eli muotoja liittyy siihen prosessiin, jossa kodista tulee maisema.
Blogikuvaston tuottaminen on yksi toimijuuden tasoista; toinen on
se, jota kuvissa ja teksteissä tuotetaan. Nämä modaliteetit liittyvät
siihen miten ja millaista sukupuolta kotiblogeissa tuotetaan.
Kodista tulee maisema

Koti maisemana ei vain heijasta arvoja, vaan tuottaa ja uusintaa niitä. Maisema on artikkelissamme sekä konkreettinen että metaforinen käsite: viittaamme sillä sekä blogeissa näkyviin luonnonmaisemiin ja niiden funktioon että kotiblogeihin kulttuurisena mediamaisemana. Kotiblogeissa koti tuodaan yksityisyydestä internetin
julkiseen tilaan ja sitä katsellaan bloggaajan ottamiin kuviin tekemien rajausten kautta: niiden visuaalinen tyyli kytkeytyy tietynlaisiin toimijuuksiin ja olemisen ideaaleihin.
Maisema saa kotiblogien kontekstissa useita merkityksiä. Ensinnäkin kotiblogien kuvastoihin kuuluu tunnistettavia kaupunkija luontomaisemia. Kotiblogien kodit ovat paikkoja, joista käsin
avautuu erilaisia maisemia, jotka paikantavat blogit ja niiden esittämät kodit kulttuurisesti ja maantieteellisesti. Bloggaajat myös liikkuvat lähiympäristöissä ja tuovat blogeihinsa esimerkiksi matkoilla
ottamiaan maisemakuvia. Luonnonmaisemat piirtyvät osaksi kotien maisemaa, kontekstoivat asujien elämismaailmaa ja rakentavat
bloggaajan identiteettiä.
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Kuva 1. Vaahteramäen lapset (5.11.
2011).

Maisemakuvat eivät kuitenkaan hallitse kotiblogeja. Koti ei ensisijaisesti ole paikka, josta käsin maisemia katsellaan vaan blogien
kautta internetiin, julkiseen tilaan, luodaan kotien maisemia, joita lukijat katselevat. Suuri osa blogien kuvista on interiöörejä. Kun
kameran linssi ja lukijan/kuvaajan katse rajautuvat pääosin kodin
sisätiloihin, huonejärjestyksiin ja eri kulmista avautuviin näkymiin,
koti itse tulee kuvatuksi maiseman kaltaisena. Se muuttuu kuvaamisen kohteeksi, jossa valot, varjot ja erilaiset sisutukselliset elementit muodostavat kuvauksellisia kokonaisuuksia (kuva 2).
Kulttuurimaantieteilijä John Wylie (2006, 465) märittää maiseman jännitteeksi katsojan ja katsottavan, subjektin ja objektin välillä. Hänelle maisema ei ole jotakin, joka on epämääräisesti sisällä
tai epämääräisesti ulkopuolella, vaan juuri se jännite, jonka läpi ja
avulla sisä- ja ulkopuolisuuksia itsen ja maailman välillä luodaan.
Koska kotiblogien kuvastoissa ulkotilaan kuuluvat maisemat pitkälti rajautuvat pois kuvista (esim. kuva 1), kotien sisäkuvat muoNykykulttuuri 115
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Kuva 2. Koivukuja (3. 11.2011).

dostavat kotiblogien maisemassa pitkälti sen jännitteisen tilan, jossa sisä- ja ulkopuolisuuksia neuvotellaan. Ja koska etäisyys ja tietty syvyysulottuvuus kuuluvat maiseman käsitteeseen, kotiblogikuvastot maisemiksi ajateltuina luovat kovin ahtaan vaikutelman: kun
suuri osa kuvista (kuten kuvissa 1 ja 2) rajautuu sisätilaan, ulkona olevat maisemat rajautuvat pois ja kodin sisätilat tuntuvat muodostuvan etäisimmäksi mahdolliseksi tilaksi. Blogien muodostamia
rihmastomaisia linkkejä seuratessa kuvasto toistuu – ja syntyy maisema.
Koska kotiblogien kuvasto suurimmaksi osaksi koostuu näistä kodin sisätiloja esittävistä kuvista, asettuu koti elettynä paikkana ja kulttuurisena maisemana niissä jännitteiseen suhteeseen. Kodin visuaalisissa esityksissä kotiin mahdollisesti kuvateksteissä sisäänkirjoitettava elämä ja toistuva ja rutiininomainen arki pysäytetään kuviksi, jotka etäännyttävät sekä kuvaajaa että katsojaa kodis221
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sa eletystä arjesta. Juuri etäisyys, arjen estetisointi ja blogien toisteinen kuvasto saa ajattelemaan kotiblogien koteja maisemana, joita ei yhdistä niinkään yhteinen kuvauksen kohde kuin ”yhteinen
diskursiivinen tila ja sitä hallitseva järjestelyperiaate” (Häyrynen
2005, 60 maisemakuvastoista). Toisaalta kotiblogin tekijä on myös
kodin asuttaja, jolloin kahden paikkasuhteen välille syntyvä jännite ilmentää myös bloggaajan sisäistä jännitettä. Näin syntyy kolmitahoinen, ahdas, sisäpuolisuuksiin keskittyvä minän maisema, johon lukija/katsoja blogosfäärijulkisuudessa kutsutaan sisälle. Jännite, jonka läpi ja avulla sisä- ja ulkopuolisuuksia katsojan ja katsottavan, itsen ja maailman, subjektin ja objektin, välillä luodaan
(vrt. Wylie 2006, Merriman et al. 2008) muodostaa keskeisen osan
kotiblogien visuaalista, ideologista ja sukupuolittunutta mikromaisemaa.
Koti syntyy asujan ja asutetun tilan päivittäisessä ja toistuvassa vuorovaikutuksessa. Asumisen jäljet kertovat asukkaan ja kodin
ruumiillisesta suhteesta. Kotiblogien kuvastossa ruumiillisuus näkyy muun muassa siinä, että niissä usein kuvataan syömiseen ja lepäämiseen liittyviä arjen tiloja. Koti myös myötäilee ja mukautuu
asujan mielitekoihin ja esineet vaihtavat paikkaa niiden vuoksi (Villa Inkeri 17.9.2012). Kodin (huone)järjestykset saattavat ”tuntua”
vääriltä ja niitä vaihdetaan. Asujan ja asunnon välinen suhde muodostuu näin jatkuvan vuorovaikutuksen tilaksi, jossa kodin järjestykset ja asuja jatkuvasti muovaavat toisiaan, mukautuvat toisiinsa.
Kodin asuttaminen ja eläminen on prosessi. Kotia pohditaan aktiivisesti ja sitä saatetaan personifioida, kuten himalainen (20.2.2011)
tekee kirjoittaessaan kirjahyllystä, joka ”puhuu, että se haluaisi olla
ehkä harmaa ja että se voisi muuttaa meidän olohuoneeseen”.
Koti muodostaa aineistossamme tärkeän elämän ja siitä kertomisen kehikon. Koti on itsessään jo sukupuolittunut, historiallisten
ja kulttuuristen neuvottelujen ja merkityksenannon kautta määrittyvä tila (Saarikangas 2006, 2009). Materiaalisena, fyysisenä tilana
se näyttelee keskeistä osaa blogien kuvastoissa ja kirjoittajien kuvaamissa arjen toiminnoissa. Blogeissa tuotetaan aktiivisesti blogin
kautta internetiin kodin representaatioita, kotia verkkoon. Keskiös-
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sä ovat bloggaajan ottamat arkiaiheiset valokuvat ja niihin liittyvät
tekstit. Toisin kuin vaikkapa muotiblogeissa (ks. Noppari ja Hautakangas 2012), kotiblogissa bloggaaja itse ei ole pääosassa eivätkä kuvat pääasiassa kuvaa häntä itseään vaan kotia ja siihen liittyviä asioita. Tekijä on läsnä välillisesti lähinnä ottamiensa ja netissä
jakamiensa kuvien kautta.5 Kotibloggaaja on samanaikaisesti sekä
itsensä että kotinsa tekijä, joka katsoo kotia kulttuuristen konventioiden ja normien säätelemän katseen läpi. Kotiblogien kuvastoissa ruoka-, luonto-, käsityö-, matka- ja lapsiaiheiset kuvat, erilaiset
kodin sisä- ja ulkotilat sekä kuvat huoneista ja huonekaluista, vaatteista, kirjoista, leipomuksista, rakennuksista ja ikkunoista näkyvistä maisemista esiintyvät limittäin ja lomittain bloggaajan kulloisenkin kiinnostuksen kohteen mukaan, osana arjen virtaa. Refleksiivinen kodin paikkakokemuksen esittäminen ulkoapäin ja yleisölle, blogiyhteisölle, luo kotiblogissa representoidusta kodista tilan,
maiseman, jonka osaksi bloggaaja itse asettuu. Kotiblogien koti on
yhtaikaa eletty paikka ja – internetissä esitettynä – osa suomalaista mediamaisemaa.
Koti liittyy niin keskeisellä tavalla asujan ruumiillisuuteen,
identiteettiin ja persoonaan, että koti ja maisema tuntuisivat lähtökohtaisesti muodostavan lähes vastakkaisen paikkasuhteen: siinä missä kotiin liittyy ajatus läheisyydestä, maisema kytkeytyy ajatukseen etäisyydestä ja syvyyssuhteista. Kotiin liittyy myös ajatus
yksityisyydestä: koti on paikka, joka suojaa – myös katseilta. Tutkimuksessa koti on liitetty feminiinisyyteen kun taas maisemoiva
katse on kytketty maskuliiniseen tapaan tuottaa paikan kuvauksia
(Rose 1993, McClintock 1995, Dowler 2005).
Kulttuurimaantieteilijä Tim Cresswell kuitenkin esittää, että
sama paikka voi olla toiselle paikka ja toiselle maisema. Hänen mukaansa paikkana ajatteleminen (paikkaisuus, place-y) korostaa eletyn ja muuntuvuuden ulottuvuuksia, kun taas maisemaksi ajatteleminen (maisemallisuus, landscape-y) korostaa materiaalisuutta ja
estetiikkaa, esteettisiä ominaisuuksia (Merriman et al. 2008, 194).
Kotiblogien tavassa kuvata koteja näitä kahta paikkasuhdetta kuitenkin tuotetaan rinnakkain ja lomittain. Niissä kodista tehdään jul-
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kinen katseen kohde, mikä liittää ne Suomessa 1960- ja 1970-luvuilta alkaen yleistyneeseen sisustuslehtien (Sarantola-Weiss 2009,
39) sekä 2000-luvulla suosituiksi tulleiden kodin sisustusohjelmien (esim. Soronen 2011) tapaan kuvata koteja. Näiden tapaan myös
kotiblogeissa kodin kuvaamista ohjaavat tietyt konventiot ja ne toteuttuvat ja luovat asumisen ideaaleja ja normeja. Kotiblogeissa kotia paikkana elää ja sitä maisemana tuottaa sama henkilö.
Julkisen rajaama maisema

Kotiblogien internetiin luoma kotien maisema ei ole autenttinen läpivalaisu bloggaajien kodeista ja niiden arjesta vaan harkittu esitys kodista. Kotiblogit rakentavat kodin representaatioita internetin
julkiseen tilaan ja siten tuovat yksityiseksi ja intiimiksi mielletyn
kodin tilan julkisen tarkastelun kohteeksi. Ne siis liittyvät osittain
prosessiin, jota Lauren Berlant (1997) on nimittänyt julkisen tilan
intiimistymiseksi. Tällä hän tarkoittaa sitä, että ihmiset yhä enenevässä määrin ovat esillä yksityiselämänsä kautta. Kotiblogeissa rakentuva koti on sekä julkinen että yksityinen, ja sitä voidaan hahmottaa tarkentavalla käsiteparilla julkinen yksityinen ja yksityinen
yksityinen (Jallinoja 2000; Noppari ja Hautakangas 2012). Julkinen yksityinen muodostuu julkisesti esillä olevasta yksityisyyden
tilasta, siitä osasta kotia ja yksityiselämää, jonka bloggaaja kulloinkin päättää jakaa lukijoidensa kanssa. Yksityinen yksityinen puolestaan on julkisuudelta peittoon jäävää yksityisyyttä, se, mistä verkossa ja blogissa vaietaan.
Kotiblogeissa rajataan aiheita, jotka eivät kuulu niiden maisemaan (vrt. Häyrynen 2005, 64). Esimerkiksi seksuaalisuus on kotiblogeissa aihe, jota ei jaeta muille. Siitä ei puhuta eikä sitä esitetä. Fyysistä ja affektiivista läheisyyttä tuotetaan blogien kuvallisissa esityksissä äidin ja lasten tai – harvemmin – isän ja lasten tai vain
lasten välille. Julkinen yksityinen piirtyy kuvissa esille myös siten,
että lika, työ ja raadanta on ”siivottu pois.” Feministisessä tutkimuksessa kotia on korostettu juuri naisten työpaikkana (ks. Soro-
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nen 2011, Moran ja Skeggs 2004, 91– 93) ja sitä on kritisoitu naisille vaarallisena paikkana muun muassa koteihin piiloutuneen väkivallan, taloudellisen riippuvuuden ja sen mahdollistaman vallankäytön vuoksi (esim. Husso 2003). Kotiblogien kodit ovat lähinnä
rauhan ja harmonisuuden paikkoja, joissa oleillaan yhdessä rakkaiden kanssa ja vietetään aikaa ja tehdään arkisia askareita, joita ei
määritellä työksi. Kotityöt muuttuvat puuhailuksi, jota voidaan listata vaikkapa seuraavalla tavalla: ”Villapuseron tekeminen, laatikoiden järjestely, pyykinpesu, pieneksi käyneiden vaatteiden laittaminen kiertoon, leipominen, lättyjen paistaminen, suklaajäätelön
syönti, huonekalujen siirtely [– –]” (himalainen 27.1.2013). Koti
on puhdistettu esteettinen kokemus ja työn vastapaino, ei työpaikka. Kuten Kirsi Saarikangas (2006, 227) huomauttaa, kotiin sidottu
toimettomuuden läpäisemä naiseus on lähtökohtaisesti keskiluokkaista; työväen luokan naisille kodit – usein myös toisten naisten
kodit – ovat työpaikkoja. Siivoamista esiintyy lähinnä teksteissä
tai blogiin voidaan päivittää hetki, jolloin ikkunasta sisään pyrkivä valo houkuttaa bloggaajan keskeyttämään siivoamisen ja ryhtymään valokuvaamaan (Villa Inkeri 4.11.2011).
Koti näyttäytyy blogeissa ensisijaisesti kuvattuna ja katseen
kohteeksi asettuvana paikkana, maisemana. Mielenkiintoista kyllä, myös teknologia, joka mahdollistaa arjen jakamisen netissä ja
liittää blogit nykyaikaan, on pitkälti rajattu pois niiden kuvastosta.
Tietokoneista tai matkapuhelimista on kuvia harvoin. Teknologian
mahdollistama arjen ”jakaminen” blogeissa limittyykin kiinnostavalla tavalla menneisyyden läsnäoloa henkivien blogikuvien kanssa. Koti, jossa teknologiaa käytetään, on puhdistettu sen läsnäolosta; se piiloutuu yksityiseen yksityiseen – paitsi silloin kun se ei toimi: muutokset blogialustalla kirvoittavat kommentteja emopostauksissa. Kuvat nykypäivään liittävä teknologia piilottuu aivan samoin kuin kansallisen maisemakuvauksen kohdalla tapahtui: kehittyvä teknologia mahdollisti uudenlaisen ympäristön kuvaamisen,
mutta itse teknologia häivytettiin pois kansallisesta maisemakuvastosta (Häyrynen 2011, 27).

225

Jäntti & Järvinen

Toisaalta kotiblogeja voidaan myös tarkastella ympäristönä,
jossa rajankäyntiä kanssakäymisen muodoista ja sopivuuden rajoista neuvotellaan päivittäin (vrt. Östman 2008). Tekijät kyllä tekevät
tietoisia rajauksia jo heti alkumetreillä esimerkiksi anonymiteettinsa suhteen käyttämällä nimimerkkejä tai pelkkiä etunimiä. Perhettä ja lapsia suojataan esittämällä heistä vain tunnistamattomiksi liikahtaneita tai kasvot peittäviä kuvia.6 Toisaalta yksityisyyden
sääntely on myös riippuvainen bloggaajan kulloisesta mielentilasta
ja kirjoitustilanteesta – jopa ajankohdasta. Kuohuttava tapahtuma
tai jopa myöhäinen kirjoitusajankohta saattaa hetkellisesti muuttaa
kirjoittajan käsitystä sopivuuden rajoista.
Kotiblogit voidaan nähdä toimintayhteisöinä, joiden käytännöt
luovat normeja sekä bloggaamisen käytäntöihin liittyvien sisältöjen että toimintatapojen tasolla. Tässä tarkastelemillemme blogeille tyypillinen julkinen yksityisyys7 sisältää pittoreskin tyylin tapaan
pieniä säröjä: harmeja, ei riitoja; lievää epäjärjestystä, muttei kaaosta; kulumista pikemminkin kuin rikkoutumista tai hävitystä; puuhailua, muttei työtä ja raadantaa; läheisyyttä, muttei seksuaalisuutta. Kotiblogeissa yhteys ulkomaailmaan, yhteisöön, luodaan niiden
kuvastossa esiintyvän, yksityisen alueelle ja kodin piiriin sijoittuvan pienen toimijuuden8 kautta. Näin kotiblogit kytkeytyvät laajempiin kulttuurisiin merkityskokonaisuuksiin.
Toiminnan mahdollisuudet kotiblogien maisemassa

Kotiblogien maisemassa tuotetuissa kuvastoissa tuotetaan myös
tietynlaista julkista kuvaa kodin ja naiseuden suhteista, naisellisen
toimijuuden tiloja. Kotiblogien kuvasto rajautuu tiettyjen aihepiirien ympärille; sukupuolen kannalta keskeistä on myös se, miten tähän maisemaan asettaudutaan ja millaisia toiminnan modaliteetteja
niissä tuotetaan. Marja Kaskisaaren (2004) mukaan modaalisuudella tarkoitetaan erilaisia tekemisen tai olemisen tyylejä. Modaalisuuden ymmärtäminen heuristisena mahdollistaa tekemisen ja toiminnan ehtojen kuvaamisen, eli sen tarkastelun, ”millaista subjektiut-
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ta, kulttuuristen ehtojen alaista toimijuutta” jossain tietyssä diskursiivisessa kontekstissa tuotetaan. (Kaskisaari 2004, 132–133.) Seuraavaksi kysymme, mitkä ovat kotiblogien maisemissa olevat modaliteetit. Tarkastelemme kolmea keskeisintä kotiblogeissa esiintyvää toiminnan modaliteettia, jotka kytkeytyvät yhtäältä kotiblogikuvastoissa tuotettaviin toimijuuden esityksiin ja näiden kuvastojen
tuottamiseen liittyvään toimintaan. Käpertymisen, säilyttämisen ja
jakamisen modaliteetteihin olemme päätyneet lähiluvun avulla. Ne
kuvaavat sitä, miten kotiblogien maisemassa ollaan, miten niissä
toimitaan, mitä niissä tehdään ja miten niitä tehdään.

Käpertyminen

Kotiblogien kodeissa päämääränä on yleensä kodin tekeminen ja
kuvaaminen viihtyisäksi ja turvalliseksi kotipesäksi, joka sulkee
asujan sisäänsä. Kuten Anne Sorosen väitöskirjassaan tarkastelemissa sisustusohjelmissa, myös kotiblogeissa ”sisustuksen esitetään lisäävän asukkaiden onnellisuutta ja samalla halua käpertyä
kotikoloihinsa” ja ”ajatus kodista turvattomuutena tai uhkana on
tyystin ulos rajattu” (Soronen 2011, 33). Myös kotiblogit tuottavat kotia työn vastapainona, levon tyyssijana. Tällainen näkemys
kodista uusintaa porvarillista ja maskuliinista, teollisen vallankumouksen jälkeen 1800-luvulla syntynyttä näkemystä kodista julkisen tilan vastakohtana, yksityisyyden saarekkeena, jonka ensisijaisena tehtävänä oli tarjota lepoa ja uusiutumismahdollisuuksia ulkomaailmassa, julkisissa toimissa ryvettyneille miehisille subjekteille. Kotiblogien blogeissa tätä kotikuvaa luovat naiset, jotka usein
itse käyvät – tai ovat käyneet – töissä.
Kotiblogeissa suhde kotiin muotoutuu ruumiillisen hyvän olon
ja materiaalisten järjestelyjen ja ideaalisen tunnelman kautta. Erityisesti visuaalisella tasolla koti esitetään niissä onnen, turvan, pysähtymisen ja kiireettömyyden kautta, mutta blogikuvaamisen konventioilla myös lukija voidaan kutsua moniaistiseen suhteeseen
blogin kuvaaman kodin kanssa – kuin kylään tai asettumaan bloggaajan tilalle, kuten seuraavassa kuvaparissa (kuvat 3 ja 4):
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Kuva 3. Himalainen (8.1.2012).

Kuvassa 3 bloggaaja on sananmukaisesti käpertynyt sohvalle
muki kädessään. Muki ja sen ympärille kiertyneet kädet sekä käpertynyt asento luovat kiireettömän vaikutelman. Värit ovat maanläheisiä, murrettuja sävyjä. Polvi koskettaa aikakauslehteä, jonka alla
on paksuhko kirja. Valokuvassa oleva henkilö viettää aikaa sohvalla mukavassa asennossa, lämmintä juomaa siemaillen ja lueskellen.
Kuvassa koti on suojan ja lämmön paikka. Sohvalla oleva virkattu peitto ja bloggaajan villasukat viestivät siitä, että kodissa arvostetaan käsin tehtyjä asioita. Huomionarvoista on, että bloggaaja on
itse kuvannut itsensä tässä asennossa.
Seuraavassa kuvassa hän tavallaan kutsuu lukijan asettumaan
sijalleen, istahtamaan mukavasti sohvalle:

Kuva 4. himalainen (10.7.2012).
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Bloggaaja itse ei ole tässä kuvassa lainkaan, mutta sohvalla näkyvät painaumat viittaavat siihen, että hän on istunut siinä. Kuvassa on rauhallinen ja harmoninen tunnelma. Sen värimaailma koostuu murretuista, luonnollisista sävyistä.
Esimerkkikuvissa kotiblogien konventiot korostuvat. Niillä on
oma tehtävänsä bloggaajan ja lukijan välisen intimiteetin ja etäisyyden tuottamisessa. Ne tuottavat selvästi ruumiillista suhdetta
kotiin. Päätön kuva korostaa bloggaajan anonymiteettia, mutta toisaalta juuri tämä peittäminen luo tilan, jossa lukija voi tavallaan astua hänen tilalleen. Kuvat, joissa bloggaajat kuvaavat osia itsestään
(käsi, jalat, päätön vartalo) osana kodin interiöörejä (kuva 3) kuuluvat kotibloggauksen genreen. Näin he itse näyttäytyvät osana elämäänsä/kuvaamaansa kotia. Kuvaustavan vuoksi näitä kuvia ei voisi esimerkiksi kuvitella kenenkään valokuva-albumiin. Perinteisesti perhevalokuvissa kuvataan perheen yhdessäoloa, ei niinkään yksinäisiä rauhallisia hetkiä. Kotiblogien kontekstissa tunnistettavien
ihmisten keskinäistä sosiaalisuutta kuvaavat perhekuvat tuottavat
tunnistettavia identiteettejä kuvaamisen kohteille ja erillisyyttä katsojaan. Anonymiteetti taas avaa kotia ja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden astua sisään.
Peittokasat ja lämpimät viltit villasukat ja sohvan nurkat (kuvat 2, 3 ja 4) kuuluvat kotiblogien vakiokuvastoon. Teemukin ympärille lämmittelemään kietoutuvat sormet ja kuvat tulisijoista tai
niiden lämmittämiseen liittyvistä haloista (Villa Inkeri 4.11.2011)
korostavat kodin merkitystä lämmön sijana ja erityisesti talvikuukausina käpertymistä kuvaavat valokuvat ja tekstit lisääntyvät kotiblogeissa. Lumen tulo saa asujan kaivautumaan vällyjen alle (Villa Inkeri 28.10.2012) ja kodin merkitys kytkeytyy yhä vahvemmin
kotilieteen.
Suomalainen koti on paikka, jossa lämmöllä on erityinen merkitys kylmän ulkomaailman torjumisessa. Himalainen (19.01.2013)
kirjoittaa blogissaan halonhakureissusta ja turvallisesta olosta, joka
johtuu siitä että puuta on paljon ensi talvenkin tarpeisiin: ”Tehtiin
halonhakureissu. Paljon turvallisempi olo, kun tietää, että on puuta ensi talveksikin, paljon puuta [– –].” Tässä esimerkissä tiivis-
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tyy myös kodin rakentumiseen kuuluva lähdön ja paluun logiikka. Rita Felskin (2000, 88) minimalistisen määritelmän mukaan
koti on mikä tahansa paikka, jossa käydään niin usein, että se tuttuudessaan alkaa toimia oman minän symbolina ja vahvistuksena.
Myös kotiblogien kodeista lähdetään ja niihin palataan, ja usein
juuri poissaolo vahvistaa kodin merkitystä turvapaikkana, josta käsin ulkomaailmaan suuntaudutaan. Blogeissa arki ja elämä yleensä rakentuvat monipaikkaisina, mutta juuri koti on se paikka, jota
eniten kuvataan ja johon elämä keskittyy ja jatkuvasti palaa. Niinpä talvisia maisemia katsellaankin usein turvallisesta sisätilasta käsin: esimerkiksi auton ikkunoiden takaa (himalainen 25.1.2013, Via
19.1.2013). Kesällä valokuvat ulkoa lisääntyvät; koti laajenee pihaan, puutarhaan, kaupungille. Kotiblogien kodit elävätkin vahvasti vuodenkierron mukana. Luonto tulee osaksi kotia myös ajallisen
ulottuvuuden kautta.
Käpertymisen kuvastoissa ruumiillisuus on vahvasti läsnä yllä
esitellyissä sohvakuvissa, mutta myös ruokaa esittävissä kuvissa.
Näissä keskeisellä sijalla ovat herkuttelu ja nautinnot: hillo- ja teepurkit kertovat asujan mausta ja arvoista. Samalla kun tee ja siihen
liittyvä filosofia rauhoittumisesta ja arjen arvostamisesta tuntuvat
kytkevän blogistin nykyhetkeen ja hänen suomalaisen kotinsa kontekstiin, liittyy teenjuonti vahvasti myös itämaiseen estetiikkaan,
jossa tyytyväisyys löydetään vähästä, pyritään hidastamaan ja olemaan paikoillaan. Käpertymisen kuvastoon liittyvät nyt-hetken arvostus ja hyvä olo.
Säilyttäminen

Vaikka internet mieltyykin loputtomaksi tilaksi, jonne lähetetyt postaukset helposti katoavat bittiavaruuteen, säilyttäminen on kotiblogeissa keskeinen modaliteetti, jonka merkitykset kytkeytyvät monitasoisesti blogin funktioon ja kuvastoon. Säilyttäminen on niissä konkreettista säilömistä: sadonkorjuun ja siihen liittyvien töi-
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den kuvaamista (esim. kuva 5). Ja toisaalta blogia itseään voi pitää
eräänlaisena muistojen säiliönä: bloggaajat tallettavat sinne kauniina, arvokkaina – ja samalla katoavaisina – pitämiään asioita, esimerkiksi kuvia lapsista, lapsuutta.
Iris Marion Young (1997, 151) hahmottelee kotia paikkana, jossa yksilöt ja yhteisöt neuvottelevat identiteettejä erilaisten toimintojen kautta. Säilyttäminen, preservation, on Youngin mukaan yksi
kodin neljästä positiivisesta arvosta turvallisuuden, yksilöitymisen,
ja yksityisyyden lisäksi. Preservation-termi suomentuu myös sanoilla säilöminen, rauhoittuminen ja varjelu; oikeustieteessä siihen
liitetään myös voimassa pitämisen merkitys. Kotiblogien tapaa kuvata koti nämä preservation-sanan eri merkitykset kuvaavat erinomaisesti. Arkea ja kodin tiloja dokumentoimalla blogeissa varjellaan ja pidetään kotia voimassa, yllä. Kotia rauhoitetaan ulkomaailman vaatimuksilta ja siellä konkreettisesti säilötään asioita tulevaisuuden varalle. Koti näyttäytyy niissä ”ajattelevana instituutiona”
(Douglas 1991, 294–295), jolla on erityinen suhde aikaan: varastoimisen, säilömisen ja säilyttämisen käytänteillä koti varautuu tulevaan. Ruoan varastoiminen ja käsittely tulevaa käyttöä varten on
yksi esimerkki tällaisesta tulevaisuuteen suuntautuneesta kodin toiminnasta. Sitä esittävät kuvat kuuluvat keskeisesti kotiblogien kuvastoon (kuva 5).

Kuva 5. Arjen aarreaitta (21.10.2012).
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Säilöttäessä saatavilla olevista raaka-aineista valikoidaan säästettäviksi ne, mitkä tulevat ravitsemaan yhteisöä niukkoina aikoina.
Kotiblogiin tuotetaan tulevia muistoja, sitä, mitä halutaan muistaa.
Muistamista ohjaavat niin esteettiset arvot kuin kulttuuriset normitkin. Kulttuurisesti, sukupuolen näkökulmasta ajatellen, säilöminen
ja säilyttäminen ovat naistapaista9 (Jokinen 2005) toimintaa, joka
liittyy naisen tehtävään biologisen ja kulttuurisen reproduktion saralla. Myös kotiblogeissa tämä yhteys on selvä: monet kotibloggaajat ovat pienten lasten äitejä ja aloittavat bloggaamisen perhevapailla. He tallentavat blogeihinsa muistoja, ”säilövät” ohikiitävää arkea. Muistaminen koetaan arvokkaaksi, katoavaisuutta harmitellaan. Blogit ovat paikkoja, joihin säilötään muistoja tuleville
sukupolville. Esimerkiksi Pieni pala tallessa -nimisen blogin alaotsikko kuuluu: ”Ihanilla elämänvaiheilla on tapana mennä nopeasti. Kunpa jotain saisi talteen.” Arjen aarreaitta bloginimenä kuvaa osuvasti blogien funktiota tallentamisen paikkana: blogiin tallennetaan arjen pysäytyskuvia, katoavia ja ohikiitäviä hetkiä. Usein
motiivina on lapsuuden ajan muistojen tallettaminen omille lapsille. Tällainen nyt-hetken taltioiminen on kulttuurisesti opittu, päiväkirjakirjoittamisesta bloggaukseen siirtynyt konventio (ks. Sääskilahti 2011).
Monessa tarkastelemassamme kotiblogissa ymmärrys kaiken
katoavaisuudesta näyttäytyy visuaalisena melankoliana tai nostalgiana. Visuaalisessa tarkastelussa kotiblogien ajallinen painopiste
kiertyy nykyisyydestä menneisyydeksi. Tätä tulevaa menneisyyttä kuitenkin luodaan blogissa nimenomaan nykyhetkeä dokumentoimalla, ja jaettuna oletuksena on, että bloggaukset tallentavat nimenomaan juuri tällä hetkellä elettävää aikaa, nyt-hetkeä. Blogit
ovatkin nykyhetken toimintaa, jossa luodaan tulevaa menneisyyttä.
Samalla luodaan blogiyhteisölle ja omille lapsille kuvaa lapsuudesta sellaisena kuin se halutaan muistettavan.
Esteettisyys on keskeinen kriteeri, jonka varassa arjen ja kodin
representaatiot kotiblogeissa rakentuvat: blogipostauksista pyritään
rakentamaan värimaailmaltaan harmonisia kokonaisuuksia, jossa
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kuvien sommittelu ja eri elementit – värit, muodot ja valo – tukevat
toisiaan. Blogi on luova projekti, johon voi tehdä jotain uutta tai jalostaa olemassa olevaa todellisuutta mieleisekseen, kaunistellakin.
Esimerkiksi kamera voi olla ”kaunistelun”, jopa valehtelun väline:
”Minähän esimerkiksi valehtelen kameran avulla koko ajan. Kutsun kyllä sitä paremminkin kaunisteluksi. Ja totta, ehdottomasti se
on selviytymiskeinoni täällä ei niin kovin kauniissa maailmankolkassa, jossa asun.” (Via 19.1.2013). Monien tarkastelemiemme blogien tekstit ovat myös kirjallisesti kunnianhimoisia: kirjoittajat pyrkivät runonomaisiin tuokiokuviin, erottamaan arjesta jotain olennaista. Järjestäminen ja valikoiminen ovat niitä keskeisiä prosesseja, joiden kautta blogeihin säilöttävät ”arjen aarteet” suodatetaan
arjesta.
Arjesta ammentava kotiblogi näyttäisi olevan paikka, jossa voi
ikään kuin nousta arjen yläpuolelle: blogiin valikoidaan arjen ympäristöstä kauneimmat ja parhaat palat. Kotiblogien suomalaisista kodeista nettiin piirtämää kuvaa voidaankin lukea tietynlaisena
ihannemaisemana kotien arjesta, jolloin sen tarkasteleminen, mitä
blogeissa kuvataan kauniina ja hyvänä, ja millaisia merkityksiä ja
arvoja näihin asioihin sisältyy voi lukea merkkinä siitä, mitä kulttuurissamme parhaillaan tapahtuu (vrt. Jokinen 1997, 1). Kotiblogeja voi tarkastella näiden merkitysten luomisen maisemana, paikkana, jota käytetään itsen ja elämän jäsentämiseen ja niiden esittämiseen tuleville sukupolville. Kotiblogeja voi siten lukea merkkeinä kolmesta toisiinsa limittyvästä aikatasosta: se mitä nyt tallennetaan ja millaisena dokumentoinnin kohteena oleva nykyisyys halutaan tarjoilla blogiyhteisölle kertoo siitä, millaisten arvojen varaan
tulevaa menneisyyttä halutaan rakentaa. Se millaisia rakennusaineita menneisyydestä – vaikkapa vanhojen esineiden, asumusten
tai käsitöiden muodossa – nostetaan esille, kertoo yhteisön arvoista ja asenteista. Kotiblogeissa näissä valinnoissa esteettisillä arvoilla on selkeä, tärkeä rooli. Kuten Michael Featherstone (1991, 73)
huomauttaa, arjen ja kodin estetisointi on keskiluokan tapa tuottaa
itse itseään. Tässä keskeisellä sijalla on tyylitaju, joka on kulttuu-
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rista pääomaa ja vaatii tiettyä tietoa tietää, mikä on omistamisen arvoista (Skeggs 2004, 136). Kotiblogien tyylitietoinen, arjen estetisoinnista kumpuava ihannemaisema on näin myös luokkasidonnainen maisema.

Jakaminen

Blogissa voi jakaa julkisesti tärkeinä pidettyjä asioita. Yhteys blogiyhteisöön luodaan kotiblogeissa nimenomaan kodin dokumentoinnin ja kuvaamisen kautta. Ne synnyttävät kuvaston, jota käytetään kanssakäymisen välineenä. Verkossa jaettu kodin tila ja itse
blogi, johon lukija ikään kuin kutsutaan mukaan, muuttuu jälleen
maisemasta ”paikaksi”, jossa ikään kuin piipahdetaan vierailulla
jonkun toisen luona, hänen kodissaan. Tätä vaikutelmaa korostavat tapa, jolla blogin pitäjät huomioivat toisten kommentit kiitoksin, ja tilalliset ilmaukset, joilla blogeihin viitataan (”kiva kun kävit ’täällä’”).
Moniaistisuuteen ja ruumiillisuuteen kutsuva kuvasto tukee
myös vaikutelmaa virtuaalisesta kyläilystä. Blogeissa usein esiintyvät ruoka- ja annoskuvat houkuttelevat moniaistiseen suhteeseen ja
vahvistavat kuvaa paikan jakamisesta. Blogissa kuva höyryävästä
teekupista tai haukatusta voileivästä luo vaikutelman aterian nauttimisen ja blogin lukemisen yhtaikaisuudesta, jaetusta nyt-hetkestä (kuva 6). Ruoka ja syöminen liittyvät myös vahvasti sosiaalisuuteen: yhteisten, jaettujen aterioiden katsotaan vahvistavan perhesiteitä ja yhteisöjä (ks. esim. Tuan 1982, 35). Ruokakuvia verkossa
jaettaessa jaetaan samalla aistimuksia, estetiikkaa, aikaa, ruokaan
liittyviä ideologisia arvoja ja siten vahvistetaan blogiyhteisön välisiä siteitä. Kontekstualisoimalla ateriakuva kattauksella tai kuvalla
sisustuslehdestä (kuva 6) korostetaan jaettua esteettistä nautintoa.
Maku ja maistaminen ovat kokonaisvaltaisesti esteettistä toimintaa
(Tuan 1993, 55). Esimerkiksi seuraavassa kuvassa suklaapatukasta
poistettu käärepaperi korostaa nyt-hetkisyyden vaikutelmaa.
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Kuva 6. ...minulta (9.2.2012).

Maku kytkeytyy aisteihin ja tyyliin; kotiblogeissa esiintyvä ruoka ja tavat esittää sitä kytkeytyvät läheisesti identiteettiin ja ideologiaan. Kliseinen ajatus ”olet mitä syöt” näyttäisi kuuluvan verkkoidentiteetin luomisen logiikkaan. Kotiblogeissa korostetaan usein
ruuan eettisyyttä, ja suositaan luomu- ja lähiruokaa. Ruuan tuoreutta ja itse kasvattamista arvostetaan. Suomalaisuus kiteytyy kuviin puurolautasista ja marjoista. Samaan aikaan kuitenkin korostetaan vaikutteita muualtakin kuin suomalaisesta ruokakulttuurista ja
jaetaan kokemuksia uusista tuttavuuksista (himalainen 2.11.2011).
Ruisleipä ja avokadolohkot yhdessä kuvattuina tuottavat kuvaa nykytrendeistä tietoisesta, mutta kotoperäisyyttä arvostavasta bloggaajasta. Tämä kiteyttää laajemminkin kotiblogien eetoksen: samalla kun käperrytään kotiin, ollaan kuitenkin tietoisia siitä, mitä
muualta on saatavissa. Kotikeskeinen elämäntapa näyttäytyy tietoisena valintana.
Tämä kiteytyy esimerkiksi kuvassa 7 ja siihen liittyvässä tekstipostauksessa. Kuvassa bloggaaja on aloittanut neulomisen ja istuu lankakerät jalkojensa juuressa. Räsymatto ja blogin rintamamiestalo-konteksti muistuttavat 1950-luvun äitihahmosta, mutta
neulojalla on jalassaan farkut hameen sijaan. Bloggaaja kertoo 14
vuotta sitten olleensa Berliinin Kreutzbergissä ja viittaa ”alkuräjähdykseen”, jonka seurauksena hän nyt on ”tässä”. Tekstin viitteellisyys jakaa lukijakunnan sisäpiiriläisiin, jotka mahdollisesti tietävät
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Kuva 7. via (14.2.2013).

– tai blogia pitkään seurattuaan aavistavat, mihin ”alkuräjähdykseen” kirjoittaja viittaa. Perinteisen naistapaisen käsityön, neulomisen yhteyteen tuotuna viittauksen voi lukea merkkinä neulojan tekemästä valinnasta.
Kuva nostaa esille myös yhden keskeisen kotiblogeissa kuvattavan toiminnon: käsityöt muodostavat yhden tärkeän kotiblogikuvaston. Blogeissa kerrotaan inspiraation lähteestä, joka sysää vaikkapa kutomisen liikkeelle (himalainen 1.1.2013) ja esitellään valmiita saatuja käsitöitä. Usein käsitöitä tehdään lapsille, jotka saattavat toimia myös malleina (Puhti 1.11.2013). Näin käsityöt kytkeytyvät läheisesti äitiyteen, ne ovat yksi äitimisen muoto. Käsitöiden
tekemisen kautta kotiblogeissa liitytään myös naistapaisen toiminnan historialliseen jatkumoon, naistyypilliseen luovuuteen, ja juhlistetaan sitä (käsitöiden sukupuolittuneisuudesta ks. esim. Kokko
2007 ja 2013). Kuvaan on talletettu käsitöiden tekemisen maisema;
näkymä sylissä lepäävästä keskeneräisestä käsityöstä ja lankakeristä lattialla.
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Käsitöiden ohella sisustaminen, ruuanlaitto ja säilöntä edustavat naistapaista luovuutta. Yhteistä näille kaikille on se, että ne liittyvät arkeen ja niitä yhdistää katoavaisuus: lapsille tehdyt vaatteet
jäävät pieniksi ja kuluvat käytössä. Ruoka katoaa syöjien suihin.
Kodin sisustukset mukautuvat vuodenaikoihin ja sisustustarpeet ja
huonejärjestykset muuttuvat perheen tarpeiden muuttuessa esimerkiksi lasten kasvaessa. Ruoka-annoksista, käsitöistä tai uudesta kodin sisustuksesta otetut kuvat tuottavat pysäytyskuvia arjen sykliseen ajankulkuun helposti katoavista ”saavutuksista.” Kuvattu ateria tai kuva valmiiksi saaduista lapasista tallentavat niiden valmistumiseen liittyvän mielihyvän (Puhti 22.11.2013) ja samalla vahvistavat ajatusta tällaisesta naistapaisesta toiminnasta arvokkaana
ja mielihyvää tuottavana. Sen lisäksi mitä blogiyhteisössä erilaisten yhteisten kuvastojen kautta jaetaan, keskeistä on myös se, miten
jaetaan. Kuvaamamme kodin sisätilaan kiertyvät modaliteetit, käpertyminen ja säilyttäminen, ovat arvolatautuneita toiminnan muotoja, joiden tärkeyttä ylläpidetään jakamalla niihin liittyviä kuvastoja omassa blogissa.
Sukupuoli kotiblogien maisemassa

Suomalaisissa kotiblogeissa käsittelemiemme toimijuuden tapojen
kautta rakentuva maisema on vahvasti sukupuolitettu. Länsimaisessa, porvarillisessa ideologiassa koti on 1800-luvulta alkaen kytkeytynyt läheisesti naiseuteen ja identiteettiin. Ranskalainen filosofi ja
psykoanalyytikko Luce Irigaray (1993) väittää jopa, että länsimaisessa yhteiskunnassa ja ajattelussa nainen ja naisen ruumis mieltyvät nimenomaan paikaksi, kodiksi miehiselle subjektille. Näin ollen, koska nainen on koti, hänestä itsestään tulee kodissa – ja laajemmin kulttuurisesti – paikaton ja koditon. Kotiblogeissa syntyvä läheinen ja ruumiillinen suhde bloggaajan ja kodin välillä tuottaa käsitystä kodista nimenomaan naisten alueena. Näissä blogeissa kotia asuttavat pääasiassa nainen ja lapset, mies on taustalla ja
lähinnä vain isän roolissa. Niissä ilmenevää implisiittistä hetero-
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seksuaalisuuden oletusta tukevat blogiesittelyissä usein esiintyvät
maininnat siitä, että bloggaaja on vaimo ja äiti. Puoliso voidaan
mainitaan teksteissä, mutta hänestä ei juurikaan julkaista valokuvia. Sama pätee ystäviin. Internetin julkisessa tilassa kuvallisesti
esitetyt intiimit suhteet liittyvätkin juuri äitien ja lasten läheisyyteen, jonka kautta bloggaajat luovat yhteyttä toisiinsa ja lukijoihin.
Kotiblogit rakentuvat naisten väliseksi kommunikoinnin muodoksi. Kodin ja arjen julkiseen jakamiseen perustuva intimiteetti blogiyhteisön sisällä paljastuu kuitenkin lähemmässä tarkastelussa yllättävänkin etäiseksi: sitä hallitsee tietty kohteliaisuus ja käyttäytymissäännöt, joiden puitteissa toisille välitetään vain positiivisia
asioita.
Tyypillistä kotiblogeissa esiintyvälle kommunikaatiolle on keskinäinen kannustus ja ihailu, eräänlainen kaikukammioefekti (ks.
Sunstein 2009), jossa yhteisö muodostuu samanmielisyyden ja jaettujen arvojen ympärille. Kotiblogien kommenttiosastoilla kommentit ovat lähes yksinomaan positiivisia ja ”emopostausta” myötäileviä. Toisaalla – lähinnä keskustelupalstoilla – kotiblogien kuvaama kauneus, harmonia ja onni saattavat synnyttää kärkästäkin
keskustelua, ja kiinnostavaa on, että lähinnä avoimesti kaupalliset muoti- ja/tai lifestyleblogit saavat aikaan runsasta vihamielistä
keskustelua. Keskustelut liittyvät yleensä kysymykseen luokasta.
Bloggaaminen on performatiivista toimintaa ja blogien kautta rakennetaan identiteettiä verkossa.10 Identiteetin rakentaminen pitää
sisällään niin blogin kuvaaman materiaalisen kodin (asunnon, rakennuksen, huonekalut, värit, asuntoa asuttavat ihmiset ja eläimet
kuin esineistön ja vaatetuksenkin) kuin kotiblogiyhteisössä implisiittisesti määrittyvät ja määräytyvät tavat kuvata ja esittää tuota
kotia – ja sen kautta itseä.
Kaikissa tarkastelemissamme blogeissa naisen tekijyys ja toimijuus erityisesti visuaalisella – mutta pääsääntöisesti myös verbaalisella tasolla – kiinnittyvät kotiin. Toistuva ja rutiininomainen arki
pysäytetään nostalgisiksi kuviksi, mikä etäännyttää katsojaa kuvatun kodin arjesta elettynä ja toiminnallisena samalla kun se pyrkii kuvaamaan sitä. Kodista tulee maisema juuri siksi, että kodin
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ylläpitämiseen tarvittava työ ja tekniikka, joilla blogien maisemia
tuotetaan, pyyhkiytyvät niiden kuvastosta pois (vrt. Williams 1973,
120). Kuvat ovat kiinni tässä hetkessä, mutta samalla irti ajasta.
Koti piirtyy esiin maisemana, jossa käperrytään kodin lämpöön,
säilötään nykyisyyttä tulevaisuutta varten ja jaetaan arkea ja estetiikkaa koskevia arvoja ja valintoja.
Tässä artikkelissa kuvaamaamme kotiblogien haikeanonnellista
ja kotia idealisoivaa maisemaa voidaankin lukea yhtenä merkkinä
konservatiivisten sukupuoliroolien paluusta. Niissä esiintyvän nostalgisen tunnelman voi ajatella heijastavan myös kaipuuta kiinnipitävään tai totuttuun, vanhoilliseen sukupuolijärjestykseen. Toisaalta, kuten Anu Koivunen (2000, 347) Elspeth Probynia (1996, 114)
myötäillen huomauttaa, nostalgia tulkinnallisena kehyksenä halun
tavoin tuottaa itse kohteensa. Nostalgian sijaan kotiblogien kuvien vanhahtavat sävytykset ja vaikkapa luonnonmateriaalien käyttö voidaan tulkita myös pyrkimykseksi muokata ja muuttaa nykyisyyttä.
Pittoreskit kotiblogit asettuvat luontevasti viime vuosina vahvistuneiden hitausliikkeiden (Jalas 2011) kylkeen. Kotiblogeissa ilmenee monia hitausliikkeiden arvomaailmaan kiinnittyviä piirteitä, kuten materiavastaisuus ja se, että tyytyväisyys ja elämän kauneus pyritään löytämään pienistä, arkisista tuokioista. Kotoilu, hidastaminen, leppoistaminen, downshifting ja slow life ovat käsitteitä, joilla kuvataan oikeastaan hyvinkin samaa asiaa; sitä, että ihminen päättää ”hypätä oravanpyörästä” ja keskittyä siihen, mikä on
hänelle tärkeää. Hitausliikkeiden on todettu vetoavan etenkin keskiluokkaan. Ne vaativat oikeutta hyvään työhön, rauhalliseen elämänmenoon ja sosiaalisuuteen; ne ottavat kantaa myös työelämän
ulkopuoliseen vapaa-aikaan. Hitausliikkeet vaalivat tasokasta designia, arkkitehtuuria ja gastronomiaa, jotka kaikki mahdollistavat
elämänrytmin hidastamisen. Niiden ajatus on osin myös yhteiskuntakriittinen: se, että yksityisestä kokemuksesta lähtevä aikapolitiikka voi parhaimmillaan edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. (Jalas 2011,112–113.) Hitausliikkeiden yleistymisen
on kuitenkin pelätty vahvistavan perinteisiä sukupuolirooleja (ks.
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esim. YLE Uutiset 22.11.2011) osittain varmasti siksi, että kyseiset liikkeet houkuttelevat erityisesti koulutettuja, hyvässä asemassa olevia naisia.
Kotiblogien kohdalla on merkittävää, että kaikki tähän mennessä löytämämme blogit ovat naisten pitämiä (miespuolinen kumppani on joissain tapauksissa mukana esim. kuvaajana). Myös esimerkiksi Me naiset -lehdessä haastatellut vanhoillislestadiolaiset äidit
totesivat, että kotoilubuumi tekee heidän elämäntavastaan trendikkään (Myllyoja 2013). Monet aineistomme kotiblogien tekijöistä käyvät töissä, mutta varsinkin kuvallisissa representaatioissa ne
tuottavat naiseutta kodin kautta ja kotia naiseuden/naisen paikkana.
Tämä liittää kotiblogit selkeästi Riitta Jallinojan (2006) tarkastelemaan familistiseen käänteeseen ja osaksi kyselytutkimusten osoittamaa kehityskulkua, jonka mukaan pienten lasten vanhempien käsitykset sukupuolittuneesta vastuunjaosta perheessä ovat muuttuneet perinteisempään suuntaan viime vuosina (Lammi-Taskula ja
Salmi 2014). Keskeistä niissä on nimenomaan yksityinen kokemus
arjesta ja arjen hetkissä viipyily, kiireen ”pysäyttäminen” blogissa
julkaistaviksi tuokiokuviksi ja -teksteiksi. Henkilökohtaisesta tulee
niissä (rajoitetusti) julkista, mutta ei, kuten Anu Silfverberg (2013)
nykyäitiyttä ruotivassa Äitikortti-kirjassaan kirjoittaa, poliittista siinä mielessä että se asetettaisiin kriittiseen suhteeseen ympäröivän
yhteiskunnan ja kulttuurisen kontekstin kanssa. Kotiblogeissa kodista ja arjesta piirtyy esiin (haikean)kaunis, naisia kotiin kutsuva
maisema, jossa on selkeitä viitteitä perinteisestä sukupuolijärjestyksestä. Näissä mediamaisemaan tuotetuissa kodin kuvastoissa, ja
varsinkin kodin visuaalisissa esityksissä, naisten toimijuus rajautuu
perinteiseen kodin piirissä tapahtuvaan pieneen toimijuuteen: naiseus on resurssi juuri kodin piirissä (vrt. Jokinen 2013).
Kotiblogeja lukiessaan voi pohtia, millainen uhka saa käpertymään kotiin, säilyttämään ja jakamaan perinteisten mallien mukaan rakentuvia sukupuolijärjestyksiä ja toimintoja. Julkisessa keskustelussa koti ja perhe esitetään toistuvasti suhteessa työelämään.
Yhteiskuntatieteissä on jo ainakin vuosikymmenen ajan puhuttu
työelämän ”huonontumisesta” (Siltala 2004), työntekijöiden kes-
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kinäisen kilpailun ja työmarkkinoiden epävarmuuden lisääntymisestä (ks. myös esim. Jokinen et al. 2011). Prekarisaation11 käsitteen avulla on kuvattu työntekijöiden aseman muuttumiseen riskialttiimmaksi; se viittaa palkkatyöyhteiskunnan murtumiseen ja turvattomuuteen työmarkkinoilla. Tämä turvattomuus koskettaa erityisesti naisia, joiden olosuhteita globaalisti kuvaavat liikkuvuus,
joustavuus, luovuus ja affektit (Jokinen et al. 2009, 8). Kotiblogeissa juuri luovuus ja affektit korostuvat. Huolimatta blogien epäpoliittisuudesta niiden heijastelema suoranainen tarrautuminen elettyyn paikkaan on ehkä mahdollista lukea vastarinnaksi. Bloggaaminen on tapa prosessoida henkilökohtaisen elämän toivottua tai
ulkopuolisen pakon edessä tapahtunutta muutosta. Kotiblogit tarjoavat paikan ja tilan arkisten ”näkymättömien” asioiden ja kotitöiden näkyväksi tekemiselle.
Lopuksi

Kotiblogeissa tuotetaan tarkkaan rajattua maisemaa kodista. Koti
näyttäytyy niissä jännitteisenä suhteena: yhtäältä ruumiillisesti elettynä ja toisaalta etäältä kuvattuna katseen kohteena. Kotiblogit piirtävät näkyviin julkista yksityisyyttä, ihannemaisemaa kodista, jonka kuvastot rajautuvat tiettyjen, perinteisesti naisten elämänpiiriin
liitettyjen asioiden ympärille. Tässä maisemassa naisten toiminta
kiteytyy kolmeen kuvaamamme modaliteettiin. Käpertymisen, säilyttämisen ja jakamisen kautta pittoreskeissa kotiblogeissa piirtyy
esiin suomalaisen arjen kuvasto, jossa sukupuoli, tyyli ja ideologia
limittyvät toisiinsa.
Jatkuvan dokumentaation ja pakenevan nyt-hetken tallettaminen saa aikaan vaikutelman kodista jollakin tapaa uhattuna. Lähes
päivittäisellä päivittämisen rutiinilla kotiblogit ja -bloggaajat ottavat julkista tilaa haltuun, ”kotoistavat” internetiä, tuottamalla sinne naisten luomia esityksiä kodista ja arjesta naisen maisemana.
Paradoksaalisesti tällainen julkisen tilan haltuun ottaminen kuitenkin kuvastonsa kautta nimenomaan vahvistaa perinteisiä sukupuolirooleja.
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VIITTEET
Blogi (engl. sanasta weblog) on verkkosivu tai -sivusto, johon tuotetaan ajankohtaista sisältöä, yleensä tekstiä ja/tai kuvia, ja johon vanhat
kirjoitukset arkistoituvat. Blogia voi pitää yksi tai useampi kirjoittajat
ja se voi keskittyä yhteen tai useampaan asiaan. Useimpia blogeja lukijat voivat halutessaan kommentoida. (Laaksonen et al. 2013.) Blogien
muodostamassa blogosfäärissä (Keren 2006) tai blogistanissa (Sreberny ja Khiabany 2010) kirjoitetaan ja käydään keskustelua mitä moninaisimmista asioista. 2000-luvun aikana blogeista on muodostunut tärkeä kansalaiskeskustelun ja kanssakäymisen väline.
1

Lyhenne sanoista do-it-yourself viittaa kaikkeen itse tehtyyn tai tuunattuun.
2

Meemi – tai internet-meemi – tarkoittaa ilmiötä tai asiaa, jota käyttäjät ryhtyvät kopioimaan. Kotiblogeissa tällaisia meemejä ovat esimerkiksi erilaiset, usein leikkimieliset kysymyslistat, joissa pyydetään kertomaan tiettyjä asioita itsestä.
3

Performatiiviseen käänteeseen viitaten Rose haastaakin tutkijat tuottamaan uutta sanastoa, jotta voitaisiin puhua erilaisten visuaalisuuksien tuottamisen tavoista, ja teknologioista, joilla erilaisia maisemia ja
tuottamia erilaisia subjektiviteetteja tuotetaan. (Merriman et al. 200).
4

Elina Nopparin ja Mikko Hautakankaan (2012, 16) mukaan henkilökohtaiset bloggaamisen motiivit tekevät blogista yksityisemmän,
verkkopäiväkirjan, joka ei pyri suoranaisesti mielipidevaikuttamiseen
– toisin kuin vaikka seuraavassa Tuija Saresman artikkelissa tarkastelemat miesasiablogit. Kotiblogeissa ei pyritä tekemään tekijästä tai hänen persoonastaan julkista ja tunnistettavaa toisin kuin muotiblogeissa, joissa kamera kohdistetaan suoraan bloggaajaan ja blogin viehätys
on juuri bloggaajassa itsessään, hänen elämäntyylissään ja asuvalinnoissaan. Kotiblogeja kuvaa pikemminkin Mirkka Rekolan (2007) kiteytys: ”Se, joka ottaa kuvan ei näy kuvassa [– –] mutta kuva on hänen
silmiensä kuva.” Vaikka kotiblogi vaikuttaa henkilökohtaiselta ja sitä
5
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kirjoitetaan yleensä minä-muodossa, se ei lähemmin tarkasteltuna ole
kuitenkaan verrattavissa verkkopäiväkirjan henkilökohtaisuuteen. Kotiblogi ja siinä rakentuva kuva blogin tekijästä rakentuu monisyisessä
sosiaalisessa ja intertekstuaalisessa kontekstissa.
Tähän liittyvät eettiset kysymykset lasten oikeudesta yksityisyyteen
ovat nousemassa keskustelun kohteeksi (ks. esim. Yle 18.5.2012:
6

http://yle.fi/uutiset/voivatko_vanhemmat_jakaa_lastensa_kuvia_facebookissa/6100419)
Kuten Noppari ja Hautakangas (2012) ovat huomioineet muotiblogien kohdalla, myös kotiblogeissa rajanveto julkisen yksityisyyden ja
yksityisen yksityisyyden välillä näyttäisi liittyvän blogiuran kestoon:
ajan myötä bloggaajat saattavat tulla tietoisemmiksi blogiensa monitasoisesta julkisuudesta ja tiukentaa yksityisen yksityisyytensä rajoja.
Bloggaaja saattaa myös milloin tahansa päättää poistaa bloginsa, ja vetäytyä siten pois internetin julkisuudesta. Blogin voi aina aloittaa uudelleen ja erilaisella otteella, rajatumpana, kuten osa on tehnyt. (Marraskuussa 2011 tarkasteluumme valitsemistamme kuudestatoista blogista on kevääseen 2013 mennessä kolme sulkenut vanhan bloginsa,
yksi rajannut katseluoikeuden vain kutsutuille ja neljä lopettanut.)
7

Pieni, minimaalinen ja arkinen toimijuus ovat Marja-Liisa Honkasalon (2008, 498) ja Eeva Jokisen (2005) käyttämiä ja kehittelemiä toimijuuskäsityksiä sellaisesta toimijuudesta, joka ei ulkoisesti näytä toimijuudelta lainkaan. Sosiaalitieteissä toimijuutta on käytetty viittaamaan lähinnä sellaiseen aktiiviseen poliittiseen toimintaan, joka tähtää
tietoiseen yhteiskunnalliseen muutokseen. Toimijuus on siis sitä, mikä
tekee ihmisestä valitsevan ja valtaa käyttävän kansalaisen joka ei vain
elä ympäristön ehdoilla, vaan muokkaa elämäänsä vaikuttavia rakenteita. Lois McNay (2004) hahmottelee toimijuutta ”paikaksi”, jossa arkiset kokemukset kohtaavat sosiaaliset rakenteet (Åkerblad 2011). Tarkasteltaessa kotiblogien maisemaa tällaisen ulkopuolisen lukijan silmin ei voida sanoa mitään siitä, mitä bloggaajat mahdollisesti ovat ja
millaista heidän offline-todellisuutensa tai blogin ulkopuolinen todel8
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lisuus on. (Monet ihmettelevät itsekin, miten suppeaksi heidän blogiidentiteettinsä muodostuu.)
Naistapaisuus viittaa sellaiseen toimintaan, jonka tekijöinä yleensä
ovat naiset ja joka siten kulttuurisesti mieltyy ja ”luonnollistuu” naiseuteen ja naisena olemiseen liittyväksi toimimisen tavaksi.
9

Kotiblogit kietoutuvat merkityksellisellä tavalla bloggaajien
(verkko)identiteettiin. Kodin, bloggaajan ja kotiblogin kiinteää kolminaisuutta korostavat myös kielelliset ilmaisut: kun kirjoittaja vaihtaa
blogiympäristöä vaikkapa Bloggerista Wordpressiin, hän ”muuttaa” ja
huikkaa mennessään: jatkossa löydätte minut ”täältä”. ”Täällä” toimii
hyperlinkkinä bloggaajan seuraavaan osoitteeseen. Kuten kodin vaihtaminen, myös muut elämänmuutokset (esimerkiksi ero), saavat bloggaajan vaihtamaan osoitetta ja usein myös identiteettiään blogissa.
10

Judith Butler (2004) erottaa englannin kielessä prekariaatille kaksi
merkitystä: precarious, joka viittaa olemassaolon haurauteen, prekariaatin henkiseen ulottuvuuteen, kun taas sanalla precarity on poliittisempi merkitys. Poliittista aktivoitumista tai liikehdintää kuvapainotteisista blogeista sen sijaan on turha hakea. Kotiblogit eivät pyri ohjelmajulistuksiin vaan kuvaavat ehkä pikemminkin sosiaalisten muutosten taustalla olevaa adaptaation tai keksimisen, invention tai yhteistuotannon logiikkaa, jossa keskeisellä sijalla on riitti, jonka ”avulla luodaan sidos ja saadaan aikaan jotain yhteistä ja ymmärrettävää elämän
ja maailman epävakauteen”. (Butler 2004, 9–10).
11
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MASKULINISTIBLOGIN SUKUPUOLIMAISEMA
FEMINISTIDYSTOPIANA JA KOLONIALISTISENA
PASTORAALINA
Tuija Saresma

Blogosfäärissä tuotetaan ja esitetään edistyksellisiä ja taantumuksellisia, moniarvoisia ja yksioikoisia, vapauttavia ja sortavia sukupuolimaisemia (Pole 2010). Artikkelissani analysoin maskulinistista sukupuolimaisemaa Henry Laasasen blogissa Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta. Tarkastelen blogia kulttuurisena tekstinä, joka kuvaa ja tuottaa sukupuolittunutta ja rodullistunutta yhteiskunnallista todellisuutta (Lowe 1996), ja tunneyhteisönä (Berlant 2007; Koivunen 2012), jonka ilmaisu on affektiivista
ja populistista (Lähdesmäki & Saresma, tulossa). Maskulinismilla
viittaan ajattelutapaan, jossa sukupuolet käsitetään perinteisen rooliajattelun kautta, miesten valta-asemaa pidetään itsestään selvänä
eikä vallitsevaa miesihannetta kyseenalaisteta (Lyytinen 2013, 12).
Puhuessani maskulinisteista tai valkoisesta heteromiehestä en viittaa yksittäisiin miehiin tai heidän käytökseensä, vaan ideologiaan,
joka kietoutuu vallan sukupuolitettuihin, seksualisoituihin ja etnistettyihin rakenteisiin ja käytäntöihin. Kysyn, minkälaisena ihanteellinen sukupuolijärjestys blogissa esitetään. Lähestymistapani on intersektionaalinen (Karkulehto et al. 2012): analysoidessani sukupuolimaiseman näkökulmarajauksissa tuotettavaa hegemoniaa kiinnitän huomioni sukupuolen kanssa leikkautuviin eroihin,
erityisesti etnisyyteen, mutta myös seksuaaliseen suuntautumiseen
ja jossakin määrin yhteiskuntaluokkaan.
Blogosfäärissä uutena julkisena tilana vallitsee maineen talous:
mitä raflaavampia postauksia, sitä enemmän lukijoita ja kommentteja (Noppari & Hautakangas 2012; Niemi-Pynttäri 2013). Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla maaliskuusta 2010 alkaen julkaistun blogin kirjoittaja hallitsee maineen talouden: hän sai runsaasti mediahuomiota opinnäytteensä pohjalta julkaistulla kirjal-

laan Naisten seksuaalinen valta (2008); sittemmin hän on herättänyt mediakohuja väitteillään naisten seksuaalisesta vallankäytöstä
(Stenbäck 2008; Ahvenniemi 2012), miesten tasa-arvo-ongelmista
(Matilainen 2008) ja tatuoinneista naisten markkina-arvon sabotoijina (Valvio 2012).
Blogi keskittyy nimelleen uskollisesti miesten kokemiin heteroseksuaaliseen ”pariutumiseen” liittyviin ongelmiin ja miesten
oletettuun epätasa-arvoon. Bloggauksissa lainataan usein muualla julkaistuja tekstejä, joita kirjoittaja kommentoi. Kommenttiosiossa teemoina toistuvat ”tavallisen suomalaisen miehen” ahdinko
sukupuoliroolien muuttuessa, naisten ja erityisesti feministien pahuus, tieteen ja tietämisen pohdinta, nais- ja sukupuolentutkimuksen kyseenalaistaminen tieteenä ja niin kutsutun markkina-arvoteorian puolustaminen. (Saresma 2012.) Suosituimpien kirjoitusten
otsikot1 kuvaavat blogin keskeistä sisältöä: ”Seksituristina Thaimaassa” (julkaistu 27.11.2010), ”Myytti maksuttomasta seksistä”
(22.12.2013), ”Miksi feministit suvaitsevat Islamia” (31.10.2013),
”Keskinen (osa 1): Antifeminismi ja valkoinen identiteettipolitiikka” (29.12.2013) ja ”Testaa, oletko feministi?” (10.1.2014). Blogin
suosituimmassa postauksessa ”Seksituristina Thaimaassa” (Laasanen 2010a) kirjoittaja lainaa seuraavan tekstikatkelman ”Suomen
suurimmaksi seksi- ja pornosivustoksi” itseään mainostavan Sihteeriopiston sivustolta ”Thaimaa/Pattaya perusteellinen raportti kevät/kesä 2008”:
[T]yttö yöksi ja päiväksi, ne siivoaa, tekee ruoan, käy kaupassa ja saa
vielä xxx halpaan hintaan! Todellisia kotihengettäriä siellä löytyy!
Muistakaa pieni tippi kuitenkin! Ja tiukkapipoille: tytöt oikeasti aivan
täysin omasta tahdosta siivoavat ja hoitavat kämpän siinä samassa. En
koskaan ole edes pyytänyt tuollaista palvelua! Aina kuitenkin aamulla
on aamiainen tehty ja jopa tuotu sänkyyn!! Kyse ei siis ole halventamisesta eikä pakottamisesta.

Blogissa, joka julkaistiin 27.11.2010, kirjoittaja lainaa useita Sihteeriopisto-sivuston julkaisemia Thaimaassa käyneiden miesten
seksilomakertomuksia ja referoi Iltalehden reportaasia seksiturismista Pattayalla. Yhteenvetona hän esittää:
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1 Thaimaassa rumempikin mies kykenee hankkimaan YTM-kokemuksen2 – miltä tuntuu olla haluttu (tai mitä on olla nainen).
Mies ei saisi Suomessa tuollaista kokemusta edes villeimmissä
kuvitelmissaan.
2 Kyse ei ole pelkästä seksistä, sillä tytöt siivoavat kämpän ja laittavat ruokaa siinä sivussa – kertomuksen mukaan omasta tahdostaan.
3 Jos globaalit pariutumismarkkinat (todella) avautuisivat, suomalaiset naiset joutuisivat armottomaan kilpailutilanteeseen. Kilpailusta olisi vaikea selvitä voittajana siivoavia, sekstaavia ja
ruokaa laittavia thai-naisia vastaan.
4 Kävijät ylistävät thai-naisia: he eivät ole saaneet Suomen naisilta samanlaista huomioonottamista, palvelua ja ystävällisyyttä kuin thaimaassa.
5 Suomessa feminismi on onnistunut vähentämään naisten taloudellista riippuvuutta miehistä. Sen seurauksena suomalaisilla
naisilla ei ole juuri intressiä pyrkiä miellyttämään miehiä, ellei
kyse ole selkeästä YTM:stä.
6 Thaimaassa vanha työtön rakennusmies saa naisilta saman kohtelun kuin nuori ja komea urheilumiljonääri Suomessa.
7 Markkina-arvoteoria selittää erinomaisesti miesten naismenestyksen ja kohtelun suuret erot Suomessa ja Thaimaassa.
8 Miesten halu seksuaaliseen vaihteluun käy hyvin ilmi seksiturismissa: naista vaihdetaan tyypillisesti montakin kertaa päivässä.
Neljä ensimmäistä kohtaa ovat yhteenvetoa Iltalehden ja Sihteeriopiston teksteistä. Neljässä jälkimmäisessä kirjoittaja liittää keskustelun markkina-arvoteoriaansa (Laasanen 2008). Bloggaus kirvoitti lukijoilta 534 kommenttia3. Monet kommentoijista ovat tuttuja aiemmistakin blogikeskusteluista, samoin keskustelun teemat
muistuttavat muiden kommenttiketjujen aiheita (Saresma 2012).
Analysoin blogikeskustelussa performoitavaa sukupuolimaisemaa.
Käytän paljon suoria lainauksia blogikommenteista, joihin viittaan
nimimerkillä tai Vieraana, jos kommentoija ei ole rekisteröitynyt
palveluun, ja julkaisuajankohdan päiväyksellä sekä kellonajalla.
Kommentit ovat julkisia ja ne löytyvät Uuden Suomen Puheenvuo251
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ro-palstan blogiarkistosta. Ennen sisällönanalyysia esittelen artikkelini keskeiset käsitteet.
Sukupuolijärjestykset ja ideaalimaisemat

Luen Seksituristi-bloggauksen kommenttikeskustelua pysäytyskuvana nykykulttuurin sukupuolimaisemasta, jolla viittaan rajattuun
tapaan kuvata ja käsittää sukupuolten paikkaa ja toimintamahdollisuuksia. Artikkelin keskeiset käsitteet ovat sukupuolijärjestys ja
ideaalimaisema, jotka määrittyvät suhteessa nostalgiseen tai kärjistettyyn maiseman esittämiseen sukupuolitettuna dystopiana tai pastoraalina. Naiset ja miehet asettuvat ja asetetaan yhteiskunnassamme eri tavoin sukupuolina kulttuurisesta tilanteesta riippuen. Sukupuoli on Suomessa liittynyt vahvasti kansalaisuuden käsitteeseen ja ideaalikansalaisuuteen, joka sukupuolittuu naiseksi ja mieheksi (Heikkinen 2012, 12). Siihen liittyen kansallisuus hahmottuu historiallisena muodostelmana, jossa valtasuhteet perustuvat
(sukupuoli)eroihin (Gordon & al. 2002). Myös blogeissa tuotettava
sukupuolittunut ideaalikansalaisuus on historiallinen konstruktio,
jota esitetään suhteessa sukupuoleen ja kansallisuuteen sekä kansallisuudeltaan ”toisiin”. Ideaalikansalaisuus rakentuu osana kansallista sukupuolijärjestelmää, jossa sukupuolille määritellään niiden paikat (Heikkinen mt.; Hytönen & Rantanen 2013).
Sukupuolijärjestyksen käsitteellä viittaan sukupuolijärjestelmää
(ks. Liljeström 1996; Julkunen 2010) joustavampaan tapaan järjestää sukupuolten toimintaa ja kokemuksia yhteiskunnassa. Kansalaisuuden lailla sukupuolijärjestykset muodostuvat ja muuttuvat suhteessa kontekstiinsa, aikakauden kulttuuriseen tilanteeseen. Niiden
muokkautumiseen vaikuttavat sekä yhteiskunnalliset rakenteet että
yksilöiden toiminta. Sukupuolten suhteen uudelleenjärjestymistä pidetään jopa aikamme suurimpana murroksena (Julkunen mt.,
9). Modernisaation edetessä patriarkaatti murenee ja naisesta tulee
tasavertainen toimija yhteiskunnassa. Erityisesti miessukupuoleen
liitettyjä etuoikeuksia ja valta-asemia jaetaan uudestaan, ja globa-
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lisoituvassa maailmassa ”valkoinen mies menettää patriarkaalisen
perintöosansa” (Connell 2005; Julkunen 2010; Saresma & Harjunen 2012, 9). Toisaalta myös uusi sukupuolijärjestys rakentuu vallan ja epätasa-arvon olemassa olevien muotojen pohjalle (Adkins
2004; Mäkinen 2008, 206). Sukupuolijärjestyksen käymistilaa kuvasi 1950-luvulla keskustelu naisten palkkatyöstä (Hytönen & Rantanen 2013); 2010-luvun kuohunnasta kertovat sukupuolineutraalia
avioliittoa ja lasten päivähoito-oikeutta koskevat mediakohut. Kuten aina kuohunnan aikana, myös tällä hetkellä vedotaan erityisen
voimakkaasti käsitykseen, että on olemassa jonkinlainen ”luonnollinen” tai ”aito” sukupuolijärjestys, jota muutos koettelee. Mediassa huolensa järjestyksen järkkymisestä ilmaisevat muun muassa
valkoiset heteromiehet (Saresma 2012; Keskinen 2013).
Blogit ovat 2010-luvulla vakiinnuttaneet asemansa tietokonevälitteisen kommunikaation suosittuna muotona (Pole 2010; Moe
2011). Ne ovat nykykulttuurissa keskeinen sukupuolen esittämisen
paikka silloinkin, kun sukupuolta ei käsitellä eksplisiittisesti (Noppari & Hautakangas 2012). Tarkastelemassani blogissa sukupuoli
on keskeinen teema, ja analysoin sen tapaa esittää sukupuolijärjestystä sukupuolimaisemana. Maiseman käsite analyysin kehyksenä
tuo mukaan ajallisen ja tilallisen etäisyyden. Siinä missä järjestyksissä eletään ja ollaan, maiseman käsite korostaa esittämisen näkökulmaa ja kysymystä tuotetun kuvaston ja todellisuuden välisestä suhteesta (Vallius 2013). Maisemaa on käsitteellistetty rajattuna
esityksenä, mutta samalla on korostettu maisemaa jatkuvasti muuttuvana prosessina, koettuna käytäntönä, ei vain staattisena kuvallisena esityksenä (Merriman & al. 2008, 192, 193). Maisema kulttuurisena tekstinä (Lowe 1996) viittaa kommunikointiin; esimerkiksi W: T. J. Mitchellille (1994, 14) maisema on kulttuurisen ilmaisun väline pikemminkin kuin kuvataiteen genre. Ihannemaisemat muodostuvat valinta- ja rajausprosesseissa (Jokinen 1997, 36).
Sukupuolimaisema on artikkelissani kulttuurinen konstruktio, esitys, johon tiivistyy jotakin olennaista nykyajan asenneilmapiiristä.
Kun sukupuolten suhteita ja niiden esityksiä nykykulttuurissa
hahmotetaan maisemana, korostuu suhteiden kontekstisidonnai-
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suus ja niiden historiallinen muutos. Maiseman käsite muistuttaa
myös siitä, että kun katse kohdistetaan sukupuoleen, jotakin muuta
rajataan ulos. Intersektionaalinen lukutapa korostaa sitä, että vaikka
blogissa keskitytään eksplisiittisesti sukupuoleen, keskustelu kiertyy väistämättä myös muihin hierarkkisiin valtapositioihin. Intersektionaalisuus osoittaa sukupuolen yhteyden muihin valtajärjestyksiin, kuten etnisyyteen, seksuaalisuuteen ja yhteiskuntaluokkaan, ja kuvaa näiden rakenteiden ja jakolinjojen leikkautumista (Lowe 1996; Davis 2008; Karkulehto et al. 2012). Eroja ja niiden leikkautumista korostavassa lukutavassa huomiota ei kiinnitetä
vain yhteen subjektipositioon tai hierarkkiseen asemaan, vaan useiden eri asemien yhteisvaikutukseen.
Sukupuolimaiseman esittämiseen liittyvien valtaneuvottelujen
näkökulmasta sukupuolen kanssa yhtä keskeisiä identiteetin määrittäjiä ovat niin kutsutut merkkaamattomat, problematisoimattomat kategoriat (Choo & Ferree 2010). Tällaisia ovat erityisesti etninen valkoisuus ja heteroseksuaalisuus. Kyse on identiteettien diskursiivisista leikkautumisista ja valtahierarkioista: valkoisena, keskiluokkaisena, heteroseksuaalisena ja maskuliinisena tuotettu subjekti on ”herrasubjekti” (master subject), ja valkoisen keskiluokkaisen heteromiehen valta-asema mahdollistaa sen, että muita, ei
itsen kaltaisia ihmisiä havainnoidaan vain suhteessa itseen (Haraway 1988; Rose 1993).
Maisema taidehistoriallisena käsitteenä on analyyttisempi ja
kontekstuaalisempi kuin maiseman arkiymmärrys, jossa korostuu
maisemamaalauksen ”luonnollisuus” ja autenttisuus. Maiseman
käsite on artikkelissani metaforinen ihannemaisema. Maisemaihanteen käsite viittaa maiseman konstruktioluonteeseen ja enemmän
tai vähemmän tietoiseen pyrkimykseen esittää maisema ihannekuvana. Suomalaisen lukemisen ihannemaisemia4 eritellyt sosiologi
Kimmo Jokinen (1997, 1) kiinnittää huomiota siihen, miten lukijat
käyttävät kirjallisuutta apuna itsensä, oman kulttuurinsa ja mielekkään elämän määrittämisessä. Tätä kautta on mahdollista tarkastella kulttuurin nykytilaa ja sen murtumakohtia. Artikkelissani maskulinistiset maisemat kertovat kirjoittajiensa arvoista ja esimerkiksi
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heidän näkemyksistään mielekkäästä elämästä. Samalla kun ihannemaisemat tai uhkaavaksi koetut maisemat rakentuvat yksilöiden
kokemusten perusteella, maisemaihanteista voi Jokisen lailla lukea
merkkejä myös yhteiskunnallisesta muutoksesta.
Jäsennän blogikommentteja kahdenlaisina maisemina: yhtäältä dystopiana, jossa feministit ovat vieneet valkoisen heteromiehen
vallan, ja toisaalta perinteistä sukupuolijärjestystä noudattavana heteromiehen pastoraalina, joka perustuu sovinistiselle, kolonialistiselle ja rasistiselle fantasialle. Dystopia viitaa kuvitteellisessa tulevaisuudessa sijaitsevaan yhteiskuntaan, jossa kaikki on mennyt pieleen. Se on vastakuva utopialle, ihanteellisen paikalle, jota ei todellisuudessa ole. Dystopiaakaan ei (vielä) ole, mutta se on lähempänä
kuin luullaan: se on uhkakuva lähitulevaisuudesta, jota kohti tämän
hetken kehityskulut äärimmilleen vietynä johtavat. Spekulatiivisessa fiktiossa, science fictionissa ja kyberpunkissa luodaan dystopioita, kun leikitellään ajatuksella siitä, mitä tapahtuu kun kaikki menee pieleen. Utopian ja dystopian lailla pastoraalin perinne juontaa
antiikin Kreikkaan. Pastoraali on ihanteellinen kuvitteellinen paikka, jota ei koskaan ole ollut olemassa. Sana on käännetty paimenrunoudeksi, mutta se pastoraaleja on myös musiikissa, teatteritaiteessa ja kuvataiteessa. Pastoraali-idylliä saatetaan kuvata locus amoenus -tyylisenä idyllisenä ja ihanteellisena paratiisina, turvallisuuden ja mielihyvän tyyssijana, joka esitetään kauniina ruohikkomaisemana, varjoisana metsäaukeana tai paratiisimaisena puutarhana
(Vallius 2013, 221).
Oman paikan menettämisen kokemukseen liittyvä, kaunainenkin nostalgia on maskulinistien tunneyhteisölle ominainen tunnetila (Saresma 2012). Nostalgiassa ei sinänsä ole mitään väärää, mutta
se saattaa yksinkertaistaa kuvaa menneisyydestä, joka alkaa näyttäytyä kadotettuna onnelana (Hytönen & Rantanen 2013, 12). Nostalgian voi määritellä kaihona tai kaipuuna määrittelemättömään,
saavuttamattomaan menneisyyteen (Pickering & Keightley 2006,
919). Menetyksen kohteesta luodaan nostalgiassa fantasia, johon
suhtaudutaan romanttisesti (Boym 2001), tai ideaalikuva, josta häivytetään ikävät tai omaan näkemykseen sopimattomat piirteet. Nos-
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talgiassa yhdistyvät menetys, puute ja kaipuu, ja se voi olla sekä
melankolista että utooppista (Pickering & Keigthley 2006, 921).
Tällaisena tulkitsen blogin ideaalimaisemaa.
Nostalgiaa voi lähestyä vaihtoehtoisena todellisuutena pikemminkin kuin kirjaimellisena kuvauksena menneisyydestä (Boym
2001): nostalgia ei ole ensisijaisesti kaipuuta menetettyyn paikkaan, vaan eri aikaan. Paikkoina ja esittämisen tapoina dystopia,
utopia ja pastoraali ovat tilallisia esityksiä, jotka liittyvät myös aikaan: niiden kuvaamisessa suunnataan katse joko menneeseen tai
tulevaan. Tilan ja ajan käsitteellistysten on sanottu sukupuolittuvan
siten, että aika tulkitaan maskuliinisena ja paikka feminiinisenä,
konkreettisena, romantisoiden kotina (Massey 2003, 69–71; Naskali 2013, 20). Aika – muutos – on myös nähty teoreettisesti kiinnostavampana kuin paikka, joka on mielletty itsestään selväksi ja
pysyväksi (Ronkainen 1999, 22–23), ja paikkaa on alettu teoretisoida vasta myöhemmin. Tässä artikkelissa maisema prosessina viittaa paikkaan ja ajalliseen muutokseen: nostalgia ylittää sukupuolittuneen jaottelun maskuliiniseen aikaan ja feminiiniseen paikkaan
rakentuessaan molempien kautta (Baym 2001; Ronkainen 1999).
Feministinen dystopia

Maskulinistisen ideologian lähtökohta on liian pitkälle mennyt
tasa-arvo (Keskinen 2013). Myös blogissa nykyinen sukupuolimaisema näyttäytyy dystopiana, jossa sukupuolijärjestys on muuttunut
niin paljon, että maskulinistien maalailema feministinen uhkakuva
on toteutunut: käänteisutopia eli feministien toivoma tulevaisuuden
yhteiskunta on jo täällä. Naiset ovat menettäneet luontaiset taipumuksensa, kuten nimimerkki bmad kuvaa kommentissaan, joka on
julkaistu 27.11.2010 klo 14:17:
Naisen palveluhalukkuus miestä kohtaan on minun nähdäkseni kuitenkin osa naisen luontoa, joka on feminismin ja kylmän länsimaisuuden
myötä vain kyseenalaistettu naista esineellistävänä, ellei mies sitten
anna moninkertaisia vastasuorituksia.
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Nimimerkki Ingenieur kirjoittaa (28.11.2010, 14:50): ”Missä
ollemme menossa vikasuuntaan? Itse näen osavikaa lamaannuttavassa (/uhripääomaa keräävässä ja hyödyntävässä) feministisessä
diskurssissa ja valehtelevassa propagandassa.” Hän kuvaa toisaalla
(29.11.2010, 08:00) feminismin vaikutuksia:
Musta tuntuu, ettei nykyään saippuakuplissa kasvatetuista naisista ole
samaan [kuin naisista ennen]. Feminismi on kasvattanut Teistä voimattomia, kohtaloonne tyytyviä ruikuttajaprinsessoja ja etuilijoita, joille
ihmiskunnan iät ajat harjoittamat toimet (esim. lasten kasvatus) esiintyy jo jonkinlaisena raskaan työn äärimaksimina.

Dystooppiseen tilanteeseen on ajauduttu nimenomaan naisten
muuttumisen takia: ”Ongelma ei ole Suomalaisesta miehestä johtuva. Suomalainen mies on vielä mies. Mutta Suomalainen nainen
muistuttaa yhä enemmän miestä.” (Vieras 27.11.2010, 13:24.) Heteronormatiivinen sukupuolijärjestys perustuu ajatukselle miehen
ja naisen perustavanlaatuisesta erosta. Seksuaalisen eron korostaminen erotisoi miesten ja naisten välisiä valtasuhteita, mikä tarkoittaa kulttuurintutkija Rosalind Gillin (2007, 158) mukaan sitä, että
ero konstruoidaan seksikkäänä, ja samalla sen avulla voidaan perustella sukupuolten hierarkkista suhdetta. Maskulinistit näkevät
perinteisen sukupuolijärjestyksen murenemisen johtavan ongelmiin juuri eron kavetessa. Nimimerkki bmad kirjoittaa (29.11.2010,
29:51):
Meillä on sellainen tilanne, etteivät naiset tule yleisesti toimeen miesten kanssa ja he kieltäytyvät näkemästä miehessä enää sukupuolena
mitään jännittävää. Tämä on johtanut siihen, että naisten perään edelleen kuolaavat miehet joutuvat käymään kilpaa siitä saavatko maistaa
naisen hunajaisia nektareita edes kerran.
Naiset eivät ole täysin erakoituneet. He ovat tulleet hyvin nirsoiksi, ylimielisiksi resurssinhaltijoiksi, jotka antavat läähättävien urosten kermalle maistiaisia omista herhiläispesistään.

Suomalaisnaiset ovat vapautuneet liikaa ja alkaneet muistuttaa liikaa miehiä, mistä seuraa Vieraan (29.11.2010, 13:17) mukaan ongelmia:
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Suomessa naisista on tullut miehiä ja se käyttäytyminen nyt näkyy
vaikka Kreikassa. Bussi kun on turistihotellin eteen pysähtynyt niin
suomalainen siideriliisa on kännissä ja käynyt jo varaamassa omat kamakit himojensa tyydyttäjiksi, kotona sitten mies (lue nainen) hoitaa
perhettä ja käy töissä kun vaimo (mies) on tyttöporukalla rentoutumassa.5

Miestapaisesti (Jokinen 2005) käyttäytyvä nainen ei enää ole kelvollinen suomalaiselle miehelle, joka ei ole muuttunut samalla tavalla kuin nainen. Vieras ihmetteleekin tilannetta, jossa ”aika moni
nainen [– –] suosittelee pojilleen ulkomaalaista vaimoa, suomalaisen naisenhan piti olla maailman paras”. Nyt on kuitenkin tultu tilanteeseen, jossa ”[s]uomalaisen miehen parisuhde onnistuu paremmin ulkomaalaisen naisen kanssa” (Vieras 27.11.2010, 13:24).
Ideologisesti nainen symboloi Kaija Heikkisen (2012, 12) mukaan kansakuntaa ja sen rajoja: ”nainen on passiivinen ja miehen
velvollisuus on naisen (eli isän)maan puolustaminen”. Kansakunnan käsitteen sukupuolittumisen takia mieheyden ja naiseuden kriisiytyminen johtaa myös kansakunnan kriisiytymiseen. Vähintäänkin fantasia valkoisesta kansakunnasta (Keskinen 2013) säröytyy,
kun miehet eivät enää huoli muuttuneesta suomalaisesta naisesta. Tilanne muistuttaa dystopiaa, jota usein luonnehtii arvaamattomuus, pelko ja väkivalta. Näitä piirteitä löytyy myös maskulinistisesta sukupuolimaisemasta. Esimerkiksi bmad (27.11.2010, 17:10)
kuvaa:
Naisten häiriintymistä voidaan pitää yhteiskunnallisena trendinä, jota
on vaikea pysäyttää. Naiset eivät ole luotettavia ja parisuhteista voi
herkästi tulla vaikeita kokemuksia. Nykynaiset ovat olevinaan itsenäisiä ja saattavat pillastua mistä tahansa tai kokea miehen vahingoittamisen oikeutetuksi.
Yleisimpänä syynä miesten väliselle väkivallalle voitanee pitää
naisista käytävää kovaa kilpailua = naiset valitsevat väkivaltaisemman
miehen ennemmin, kuin nössön, ja näitä taitoja miehet hiovat yleensä uhkailemalla toisia miehiä, mutta ilmeisesti monen on myös pakko
joskus kokeilla miten taidot toimivat käytännössä. Ja se tapahtuu hyökkäämällä muiden miesten kimppuun.
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Tavallinen suomalainen mies on joutunut alennustilaan. Patriarkaatti, jossa isäntä perheenpäänä piti vaimosta, lapsista ja palvelusväestä koostuvaa taloutta ohjissaan, on historiallisesti vääjäämättä purkautumassa, mutta blogikommenteissa isännän roolia korostava asenneilmasto muuttuu hitaammin kuin yhteiskunta ympärillämme. Auktoriteettiaseman riistämisen lisäksi miehiä kohdellaan
Vieraan 28.11.2010 klo 11:58 jättämän kommentin perusteella suorastaan huonosti:
[– –] suomalaiset naiset ottavat oikeuden haukkua ja nimitellä suomalaisia miehiä niin rumasti kuin vain pystyvät. Feministit yrittävät vielä
tieteellisesti pistää suomalaiset miehet mataliksi.
Summa summarum: suomalaista miestä saa haukkua ja nimitellä.
Muita ihmisiä ei. Suomessa on paljon miesvihaa, joka yhdistyy heikkoon kansalliseen omanarvontuntoon.

Huono kohtelu tuntuu epäreilulta, sillä kuten Ingenieur (28.11.14:11)
kirjoittaa:
Moderni suomalainen mies juo vähemmän kuin eurooppalainen, lyö
vähemmän kuin suomalainen nainen, on saanut paremman koulutuksen kuin missään päin muualla, kohtelee naisiaan paremmin kuin juurikaan missään muualla (kokeilkaa oikeasti vaikkapa jotain katolilaisempaa maata...) ja on ahkerampi, kuin missään muualla maailman
sohvaperunakulttuureista.

Dystopiassa elämää luonnehtii ihmisarvon menettäminen, puute ja alistaminen. Maskulinistien mukaan juuri miehet ovat nykyisin riiston kohteita, mikä johtuu luonnollisen sukupuolijärjestyksen
purkautumisesta, kuten Mikko Ahola (27.11.2010, 19:10) kuvaa:
[– –] naiset eivät suostu mielellään irtoseksiin, vaan asettavat etusijalle seksin avioliiton omaisissa suhteissa. Myös tämä on eri tutkimuksin
todettu tosiasia, vaikka jokainen sen tietää muutenkin. Naisten kannalta tämä on luonnollista, sillä naiset haluavat elämässään lapsia, ja siksi
naisten kannalta on hyvä, että miehet saavat seksiä vain, jos sitoutuvat
huolehtimaan yhteisistä lapsista yhdessä lasten äidin kanssa.
… toimiakseen tämä systeemi vaatii sen, että naiset tukahduttavat
omaa seksuaalisuuttaan. Koko järjestelmä perustuu siihen, että miehillä on pulaa seksistä, ja näin seksistä ylipäänsä voi tulla vaihdon väline,
jossa naiset saavat miehiltä taloudellisia resursseja seksiä vastaan.
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Luonnolliseksi kuvattu järjestys on kuitenkin rikkoutunut naisten astuttua työmarkkinoille ja saavutettua taloudellista itsenäisyyttä. Järjestystä murentaa myös etnisten ryhmien sekoittuminen. Rasistisilla keskustelufoorumeilla suosittu puheenaihe on, että naisen
keskeinen tehtävä kansakunnassa eli reproduktio on vaarantumassa tässä kehityskulussa. Maskulinistiblogin seksualisoituun ja heteroseksistiseen maisemaan lapset eivät kuulu, vaikka suvunjatkamisen teknologisoitumiseen viitataankin osoituksena heteroseksuaalisen sukupuolijärjestyksen murtumisesta, kuten nimimerkki jokuvaan kuvaa (27.11.2010 12:37):
Onhan tämä naisten itsenäistyminen(Suomessa) aika pari-evoluutimainen mullistus, ei naisilla ole enää mitään syytä ollaan missään tekemisissä miesten kanssa, lapsenkin saa hedelmöityshoidolla. Odotan hurjan sinkkuuntumisen edelleen jatkuvan. Kannattaisi rakentaa niitä pieniä yksiöitä.

Niinpä naisten reproduktiotehtävää ei maskulinistiblogissa juurikaan korosteta toisin kuin esimerkiksi radikaalien ”maahanmuuttokriittisten”, rasististenkin ryhmittymien sivustoilla.6 Maskulinistiblogikommenttien ideaalinen naiskansalainen ei ole mytologisoitu
äiti, eikä teksteissä juurikaan aseteta naisia ”kansakunnan äideiksi”.
Ideaalinaiseus kuitenkin liittyy perinteisille sukupuolirooleille perustuvaan sukupuolisopimukseen. Sukupuolisopimuksella tarkoitetaan yhteiskunnassa vallitsevaa implisiittistä, mutta jaettua ymmärrystä siitä, miten sukupuolten väliset suhteet järjestetään (Julkunen 2010). Ennen 1960-lukua Suomessa oli voimassa sukupuolisopimus, jota luonnehti nykyistä tiukempi työnjako: naiset tekivät kotityöt, miesten palkkatyö sijoittui julkiselle alueelle. Perinteinen mieselättäjyyteen perustuva sukupuolisopimus neuvoteltiin uudelleen 1970-luvun puoliväliin mennessä. Uudessa sukupuolisopimuksessa ihanteena oli kummankin sukupuolen tasavertainen mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen palkkatyöhön. (Mt.)
Patriarkaalinen ydinperhe autoritaarisine isineen oli pitkälle toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan auktoriteettisuhteiden kyseenalaistamaton järjestämisen tapa tai ainakin perhejärjestyksien
mieltämisen tapa (Aalto 2012). Itsestäänselvyytenä pidetyt ”pien-
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perhe, sukuyhteisöllisyys, perinteiset sukupuoliroolit ja seksuaalisuuden rajoittaminen heteroseksuaalisiin, kohtalaisen pysyviin parisuhdemalleihin” tulivat kuitenkin uhanalaiseksi jälkimodernissa
maailmassa (Jokinen 1997, 192). Nykyisin vallitseva kahden elättäjän malli, jossa naiset kouluttautuvat miehiä korkeammin ja ovat
tasavertaisesti mukana työmarkkinoilla, syrjäyttää miehen perheen
päänä hierarkian korkeimmalta portaalta. Maskulinistien näkökulmasta modernisoitumiskehitys on johtanut dystopiaan, jossa ”alkuperäisinä” pidetyt naisellisuus ja miehisyys ovat kadonneet. Aidon
naiseuden menetys kärjistyy naisten ulkonäössä:
Nykyajan kaunottaret ovat banaalin kulttuurimme mädättämiä puupäitä, joten nuo piirteet ovat harvemmin rinnan aktiivisina potentiaaleissakaan naisissa.
Nykyajan vitsaus on se, että naista voidaan sanoa kauniiksi ja näyttäväksi, vaikka hänessä olisi vain pari noista puolista esillä. Ei alkuperäistä naiskauneutta löydä juuri mistään. (bmad 28.11.2010)

Nostalgisessa menneisyydessä miehet olivat miehiä ja naiset naisia – seksuaalisesti aktiivisia, miehille ja heteroseksille omistautuneita naisia. Sanna Karkulehto (2011, 154) nimittää heteronostalgiaksi kaipuuta ”aikaan, jolloin heteronormit olivat muuttumattomia ja vakaita ja rajat sukupuolten ja seksuaalisuuksien välillä selviä”. Tuollaista seksuaalisuuksien ja sukupuolten välistä vakautta
ei ole koskaan ollutkaan (mt., 156). Samalla tavoin blogeissakin
kaivattu sukupuolijärjestys on itsepetosta. Heteroseksuaalinen sukupuolinostalgia osoittautuukin lähemmässä luennassa sekä kaipuuna johonkin määrittelemättömään, hahmottomaan menneisyyteen että naiivina menneisyyden ikävien tai omaan affektiiviseen
suhteeseen sopimattomien piirteiden häivyttämisenä (Hytönen &
Rantanen 2013, 12).
Nostalgiaa on luonnehdittu vierauden tunteeksi tässä ajassa vastakkaisena aiempaan aikaan, jossa kokija tunsi tai kuvitteli olevansa kotona (Pickering & Keightley 2006, 922). Tällainen vierauden
kokemus liian feministisessä nykyajassa määrittää maskulinistista
dystopiaa. Stephanie Lawler (2013) on tarkastellut brittiläisen työväenluokan luokkanostalgiaa, jolle on ominaista rehabilitoida nos-
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talgia ja esittää nykyisyys erityisen brutaalina korostamalla menneen arvostusta. Maskulinistit hyödyntävät Lawlerin työväenluokan kertomuksissa käytettyä tekniikkaa: ihanteellinen menneisyys
konstruoidaan ahdistavan nykyisyyden positiivisena kääntöpuolena. Lawlerin tutkimissa työväenluokan narratiiveissa kaikki nostalgisen menneisyyden ihmishahmot, esimerkiksi ahkera tehdastyöläinen, ovat miehisiä. Sen sijaan vaikkapa luokkajaon keskeinen
toimija, palvelusväkeen kuuluva nainen, puuttuu kuvastosta täysin. Maskulinistien maisemassakin toimijuus on rajattu länsimaisille heteromiehille, naiset henkilöhahmoina toimivat näiden tarpeita
tyydyttävinä statisteina.
Nostalgiaa luonnehtivat affektiiviset menetyksen, puutteen ja
kaipuun kokemukset (Pickering & Keightley 2006, 921). Nostalgisesti kuvattu menneisyys, jonka valta-asema on nykyisin menetetty, on melankolinen fantasia (Lawler 2013). Maskulinistien nostalginen utopia on kreikankielisen nimensä mukaisesti paikka jota
ei ole, vaikka oletetun menneisyyden ”aidoksi” konstruoitua sukupuolipastoraalia ihaillaan ja menetettyyn maisemaan suhtaudutaan
nostalgisesti. Utooppiset ja dystooppiset maisemat rajautuvat keskusteluun siitä, minkälaisia suomalaiset nykynaiset ovat verrattuina entisiin hyviin aikoihin. Aiheena on miesyksilöiden ongelmallistunut suhde naisten kanssa, ei syvällisempi pohdinta esimerkiksi uusliberalismin ja prekarisoitumisen vaikutuksista miesten asemaan työmarkkinoilla.
Kolonialistinen pastoraali

”Entinen” tai ”mennyt” sukupuolijärjestys mielletään blogissa lähtökohtaisesti nykyistä parempana:
Ennen oli kaikki paremmin. Nykyisin tuota menetettyä paratiisia muistuttaa Thaimaa, joka on ”Paratiisi maan päällä, missä eevat eivät ole
haukanneet feminismipuun hedelmää.” (Horny, 27.11.2010 klo 09:54)

”Seksituristina Thaimaassa” -bloggaus maalaa eksoottisen Thaimaan ideaalimaisemana, jota vasten nykytodellisuus on vain karu
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häivähdys maiseman reunoilla. Pastoraali tarkoittaa utopian ja dystopian lailla kuvitteellista paikkaa, jota ei todellisuudessa ole olemassa. Pastoraalin voi kääntää paimenidylliksi, ja maalaustaiteessa
pastoraalit ovat utuisia kuvauksia maalaismaisemista puineen, lampineen ja lehmälaumoineen. Eksoottisten kasvien vehreiden lehvien tai matalalla roikkuvien pilvien läpi siilautuu auringon valoa,
kuvattu paikka itsessään on varjoisa ja suojaisa poukama, jossa ihmishahmot leikittelevät tai musisoivat puolialasti luonnon helmassa. Jossakin kaukaisuudessa saattaa häämöttää rakennuksia, mutta
lepopaikaksi valittu paikka on sopivan kaukana kaupungista. Pastoraalin henkilöhahmoilla on siis jonkinlainen, mutta ei liian läheinen
suhde sivistykseen ja nykytodellisuuteen. Dystopian avulla halutaan spekulatiivisessa fiktiossa ja science fictionissa kiinnittää huomiota nykypäivään. Samalla tavoin pastoraalin harmoniseen maalaismaiseman kuvaukseen voidaan liittää viittauksia nykytilanteesta ja -politiikasta. (Young 1993, 523.)
Kirjallisen teoksen voi käsittää pastoraaliksi, kun sen asenne luontoon ja ihmisen kokemukseen on idealisoiva, kun se kuvaa maaseudun ja kaupungin välistä liminaalista tilaa tai kun se käsittelee maaseudun ja kaupungin välistä ristiriitaa (Soikkeli 1998).
Miesasiablogia voi tulkita pastoraalina tässä mielessä, traditionaalisen ja modernin elämäntavan ristiriidan kiteyttäjänä, niiden välitilaan jäävänä kaistaleena ja siihen joutuneiden kaipaavana asenteena
”luonnolliseen sukupuolijärjestykseen”. Ristiriitaa nykytilanteen ja
toivotun todellisuuden välillä kuvaa blogin kirjoittajan omaa postaustaan kommentoiva viesti (Henry Laasanen 28.11.2010, 10:10):
Ajattelin lähinnä, että olisi sellainen glogaali markkina, jossa nyrpeät suomi-naiset ja thai go go tytöt olisivat esim. samassa baarissa. Olisi hauska nähdä, miten suomalaiset miehet käyttäytyisivät: anelisivatko he hattu kourassa suomi-naisten huomiota vai menisivätkö he thainaisten ”helppoon”?
Olisi tietenkin mukava nähdä suomalaisten naisten ilmeet, kun suomi-miehellä olisi kerrankin hauskaa.

Kriittisestä näkökulmasta länsimaisen miehen ostovoima globaaleilla seksimarkkinoilla näyttäytyy pikemminkin sukupuolten ja et-
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nisyyksien hierarkkisuutena ja seksiturismi globaalien riistosuhteiden pienoiskuvana, jossa ”länsimainen vapauden ideologia” piilottaa vaihtoon osallistuvien rakenteellisen eriarvoisuuden (Meretoja
2008, 369). Nimimerkin Alpha uros Thaimassa (27.11.2010; 11:48)
kommentti kuvaa seksiturismiin liittyvää taloudellista valtaa:
Jos kävisin Thaimaassa käyttäisin tietenkin seksipalveluja ihan esteettä (ainakin 2 kpl Thaikkua samaan aikaan) ja tottakai tinkaan vielä hinnasta :)
Thaimaahan saa halpoja lentoja ja jos etsii hotellin paikan päällä
niin eipä tule kalliiksi.
1. Jokaisen Suomalaisen pojan pitäisi käydä Thaimaassa.
2. Suomen valtion pitäisi maksaa Suomalaisen miehen kulut vaikka
kehitysmaa-apuna (Suomalainen sijoittaa rahat kehitysmaassa)

Maskulinistinen ihannemaisema näyttäytyy kommentissa hedonistisena, välitöntä nautintoa tavoittelevana eetoksena (Meretoja
2008, 358) ja kolonialistisena fantasiana, jossa valkoinen mies on
herra. Kolonialismilla tarkoitetaan siirtomaapolitiikkaa, jossa isäntävalta pyrkii saamaan alusmaasta mahdollisimman paljon hyötyä.
Kolonialismi kytkeytyy imperialismiin eli suurvaltapolitiikkaan,
pyrkimykseen tehdä alue- ja taloudellisia valtauksia. Imperialistiseen siirtomaapolitiikkaan kuuluu halu riistää näitä kolonisoituja alueita isäntämaan voitoksi. Maisematutkimuksen klassikko W.
J. T. Mitchell (1994, 13) pitää maisemamaalausta jo itsessään länsimaisen imperialismin ilmauksena, joka ’emansipoi’, ’luonnollistaa’ ja ’eheyttää’ koko maailman länsimaisen ihmisen tarkoitusperiä varten. Maskulinistisessa maisemassa imperialistinen ideologia
on vahvasti läsnä. Pastoraaliksi mieltyvässä sukupuolimaisemassa
maskulinistit kuvaavat heille mieluisaa locus amoenusta, ”miellyttävää paikkaa”.
Erityisesti Thaimaa näyttäytyy kuvauksissa idealisoituna turvan
ja mielihyvän paikkana. Netin virtuaalisessa todellisuudessakaan
paikan merkitys ei olekaan kadonnut. Globalisoituvaa maailmaa ei
luonnehdi niinkään paikan merkityksen purkautuminen identiteetin
lähteenä (Massey 2003, 63) ”virtuaalinen paikattomuus” (ks. Naskali 2013, 21) vaan maisemia konstruoidaan ja paikkoihin kiinni-

Nykykulttuuri 115

264

tytään nyt sosiaalisessa mediassa. Keskustelijat eivät ole sidoksissa fyysisiin paikkoihin, mutta paikkojen materiaalisuus säilyy: esimerkiksi paratiisimaisen Thaimaan kuvauksiin liitetään seksi, siivoaminen ja aamupala. Imperialistista pyrkimystä hyötyä ”toisista” taloudellisesti ja seksuaalisesti ei sinänsä kiistetä, mutta riiston
mahdollisuus kielletään ”rationalisoimalla” ja romantisoimalla valtasuhteet, kuten seuraavassa Vortacin kommentissa:
Rahan erilainen arvo ei ole turistin vika ja turismista on monien näkökulmien mukaan monille kaukokohteille ”pelastava hyöty”. Suomalaismiehen kannalta on parempi ostaa laadukas huora Thaimaasta 5
tunniksi kuin tehdä 20 tuntia töitä, että saa miehiä ylenkatsovan suomalaisnaisen tunniksi petiin. Ei sille mitään mahda.

Rahasta on tullut myöhäiskapitalistisessa yhteiskunnassa hyväksytty tapa järjestää ihmissuhteita. Talouden logiikka on pesiytynyt
myös luottamukseen perustuviin henkilökohtaisiin suhteisiin, jollaiseksi seksisuhde on totuttu mieltämään. Tämä johtaa ihmissuhteiden esineellistymiseen. (Meretoja 2008, 356, 360; Steinby 2008,
40.) Edellä siteerattu kirjoittaja jatkaa:
(…) herra Laasasen jälleen mainion kirjoituksen pointti koskettelee
kuitenkin sitä, että mitä tapahtuisi, jos thainaisia tuotaisiin suomeen
tummaihoisten miesmaahanmuuttajien sijasta suurin määrin; olen varma, että naisten saamiseksi välttämättömät kustannukset vähenisivät
joka tapauksessa roimasti. Ja olen myös varma siitä, että tuollaisessa
tilanteessa ns ’kunnollisen ja hyvän miehen’, joka olisi nykytilanteessa tuomittu ikuiseen puutteeseen, olisi suhteellisen helppo löytää häntä arvostava ja rakastava, kaunis vaimo, joka kokkaisi, siivoaisi ja antaisi mielin määrin hyvää XXX:ää ihan vapaasta tahdostaan, ilman,
että käteisen täytyisi joka panon kohdalla vaihtaa omistajaa. (Vortac,
27.11.2010, 10:10)

Kommenteissa tulee esille tapa hahmottaa maailmaa länsimaisesta näkökulmasta. Sukupuolen ohella erityisesti valkoisuus on tärkeä maskulinistisen maiseman merkitsijä (Hübinette & Lundström
2011, 44; Keskinen 2013). Rahan merkitystä imperialistisessa ajattelutavassa luonnehtii Vieraan (27.11.2010: 13:12) kommentti
”Saksa on paras mesta kunnon huoraamiseen. Thaimaa on hyvä vähävaraisille panomiehille”. Keskustelussa kaiutetaan myös ”maa265
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hanmuuttokriittisten” tahojen rasistisia ääniä, joissa työhön ja talouteen liittyvät kysymykset politisoituvat (Mäkinen 2013). Maskulinistinen pastoraali näyttäytyy pyrkimyksenä palata tilaan, jossa vallitsi (näennäinen) valkoisen miehen hegemonia. Monet tutkijat ovat huomauttaneet, että kuvitteellinen heterohegemonia edellyttää heteronormatiivisen maskuliinisuuden ja rasististen ideologioiden yhteistoimintaa (McClintock 1995; Norocel 2013, 72). Juuri
tällaisesta hegemonisen taistelun käymisestä ja sukupuolen ja rodun yhteenkietoutumisesta on kyse maskulinistiblogissa, jossa pyritään palauttamaan tilanne, jossa ”valkoisen rodun” ja heteronormatiivisen maskuliinisuuden valta-asemaa ei kyseenalaistettu (Norocel mt).
Pastoraalin käsitteeseen liitetään usein reaktionaarisuus. Sitä on
kirjallisuudentutkimuksessa käsitelty yläluokkaisena kaipuuna sosiaaliseen harmoniaan (Soikkeli 1998) ja hienostuneen naisellisena
muotona, josta puuttuu kaikenlainen kriittisyys (Young 1992, 523).
Ehkä sen takia siihen turvaudutaan mullistusten keskellä ja suuren
muuton kaltaisten murrosten aikakausina, kun siirtyminen urbaaniin elämänmuotoon aiheuttaa ahdistusta ihmisissä, jotka kokevat
menettäneensä perinteisten pienyhteisöjen sosiaaliset turvaverkot
(Walker 1987, sit. Soikkeli mt.). ”Radikaalia pastoraalia” on pidetty kirjallisuudentutkimuksessa itsessään ristiriitaisena ja mahdottomana käsitteenä. Lähestymistavassani sukupuolen pastoraali viittaa
radikaaliin traditionalismiin, ”vallankumoukselliseen konservatismiin” (Karila 2013), jossa pastoraalisen sukupuolikuvan avulla pyritään pönkittämään ja edistämään konservatiivista sukupuolijärjestystä. Pastoraali on yhtä aikaa eskapistinen ja tietoisen poliittinen
luomus. Samalla kun siinä tuotetaan käsitystä idealisoidusta sukupuolijärjestyksestä, pyritään ilmaisun tasolla kuitenkin realistisuuden illuusioon. Tarkoitus ei ole esittää täysin fiktiivistä sukupuolijärjestyksen maisemaa, vaan kuvata faktanomaisten yksityiskohtien ja omaan kokemukseen vetoamalla maisemaa, joka olisi voinut olla.
Tassa on menty metsaan. Naisen paikka olisi oikeasti etupaassa kotona ja miehen pitaisi saada puolentoistakertainen palkka. Naisen ei pi-
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taisi kokea tasta syyllisyytta, vaan tukea, kannustusta ja Rakkautta, arvostusta. Tama pelastaisi lapsemmekin henkiselta degeneroitumiselta.
Tama on toiveajattelua eika koskaan tule enaa toteutumaan. Sellaisen,
rooliinsa tyytyvaisen naisen voi loytaa mm. Aasiasta [– –] (Mesessa
thaikun kanssa minuutti sitten, 3.1.2011, 17:35).

Nimimerkki Mesessa thaikun kanssa minuutti sitten kuvaa ihanteellista menneisyyttä, jossa mies oli perheen pää, ja jossa naisen
tehtävä oli hoitaa kotia ja tunnetaloutta. Tällainen nostalgisen kuvaston hyödyntäminen on kulttuurintutkijoiden mukaan keskeinen
väline nykykulttuurin seksismin pönkittämisessä (Gill 2007, 159–
160). ”Rooliinsa tyytyväiset” thainaiset, joista suomalaismies saisi
hyvän vaimon, esitetään orientalismin hengessä hiljaisina, nöyrinä
ja länsimaisen pelastajan tarpeessa olevina (Piela 2012, 2). Suhde
”thaikun” kanssa ei kuitenkaan näyttäydy varsinaisesti ihmissuhteena. Yhteisen kielen puute poistaa viimeisenkin tarpeen kommunikointiin, jää vain mies tarpeineen ja niitä tyydyttävä vaimokone.
Ihmissuhteet on redusoitu seksiin ja siivoamiseen.
Maskulinistinen pastoraali on taloudellisen vallankäytön läpäisemä. Pastoralismi eli paimentolaisuus on poikkeuksellisen miesvaltainen elinkeino. Lähinnä paimentolaisuuteen perustuvat yhteiskunnat ovat patrilineaarisia ja sukupuolten roolit yhteisössä ovat
tarkasti rajatut. Naiset pysyvät kotona ja hoitavat karjan lypsämisen
sekä maidon prosessoinnin, kun taas miehet reissaavat esimerkiksi myymään lihaa. Paimentolaisyhteiskunta on korostetun yksiavioinen, mikä liittyy sukupuolitettuun työnjakoon. FAO:n eli YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestön raportissa (FAO 2011) todetaankin paimentolaistalouksien elinkelpoisuuden edellyttävän vaimoa,
joka huolehtii talouden tärkeimmistä tehtävistä. Tällaisena näyttäytyy blogissa esitetty Thaimaa, jossa naiset sekä tarjoavat seksuaalisia palveluita (pikkurahalla) että siivoavat ja laittavat ruokaa. Thaimaan turistirannoille ja -baareihin sijoittuva länsimaisen miehen ja
thainaisen suhde näyttäytyy esimerkkinä globaalista hierarkiasta,
jossa taloudellisen vallan järjestelmät ulottuvat maailman ja kansalliselta tasolta, alueellisille ja paikallisille tasoille (Massey 2008,
132) ja myös intiimin kanssakäymisen tasolle.
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Imperialistis-orientalistisessa fantasiassa kadotettua paratiisia
rakennetaan uudelleen Thaimaahan. Idyllisessä pastoraalissa thainaiset voivat myös tulla Suomeen tarjoamaan seksipalveluitaan, siivoamaan ja hoivaamaan suomalaisia miehiä. Globalisaatio näyttäytyy tästä näkökulmasta toivottuna: esimerkiksi thai-naisten joukkomuutto Suomeen aiheuttaisi nimimerkin bmad (28.11.2010, 12:28)
mielestä thai-naisten ja suomalaisnaisten välille tervetullutta kilpailua: kun ”ensimmäinen kymmenen tuhannen thaityttöerä on saapunut Eurooppaan täyttämään hoitsun paikkoja”, saatettaisiin ”nähdä naisten joukkohyökkäys hoitoaloille (pois muilta aloilta)”. Kilpailutilanteessa liiaksi modernisoituneet suomalaisnaiset palaisivat
siihen, mikä heille luontevimmin kuuluu: hoivaamaan. Nimimerkki
Kysyntä ja tarjonta kirjoittaa (29.11.2010, 15:26):
Thaimaa näyttäytyy paratiisina ja thai-naiset ihanteellisina kumppaneina. Miksi ei korvata näitä 5000–10000 vuosittaista somalia näillä
upeilla Thai-tytöillä?
Työhalut ovat ihan eri luokkaa, ja samalla korjaantuisi maaseudun
uhkaava autioituminen kun peräkyliinkin saataisiin ihan uutta elämää
ja uhkaava työvoimapula hoiva-alalla korjattua.

Myös nimimerkki Vortec (27.11.2010, 10:22) pohtii rotujen välistä
paremmuutta. Molempia kommentteja voi lukea rasistisena fantasiana, jonka julkistaminen on mahdollista internetissä, vaikka sellaisen esittäminen julkisuudessa ei olisi sopivaa (Hughey & Daniels 2013, 35).[– –] tavallaan voisi ajatella, että Thainainen on valkoiselle miehelle sitä, mitä tummaihoinen mies edustaa valkoiselle naiselle.

Jos nyt miettii tummaihoisia noin yleisesti ottaen, niin kyllähän
he vaikuttavat maskuliinisemmilta kuin valkoihoiset miehet, eikö
totta? Samoin aasialaisia miehiä katsottaessa on helppo välkäyttää mieleen yksinäinen, älykäs koodaaja-otakunörtti, eli aasialaiset
miehet vaikuttavat selvästi feminiinisemmiltä (hehän ovat fyysisestikin pienikokoisia).
Tummaihoiset naisetkin ovat mielestäni varsin maskuliinisen oloisia,
mutta suurinpiirtein tällaisilta asiat näyttävät – tämä näkökulma myös
selittää eritäin paljon, vai mitä mieltä olette?
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Rasistisesta näkökulmasta thai-naiset ovat etnisesti toisia. Vieras
huomauttaa (29.11.2010, 13:17), että seksipartnereita löytyy lähempääkin:
Ei tarvitse kauas mennä niin jo löytyy naisellisia naisia, jotka oikeasti
rakastavat olla naisia ja täyttää oman paikkansa evoluution palapelissä. Ihan jo Saksassa on suurin osa naisista sellaisia, että ne kyllä pitävät
miestä miehenä, samoin oikeastaan kaikissa Keski-Euroopan maissa.

Minne tahansa ihanteellinen sukupuolimaisema sijoitetaankin, se
on imaginaarinen ideaalikuva siitä mitä ”pitäisi” olla, mutta mitä ei
koskaan ole ollutkaan. Sosiologi Kimmo Jokinen (1987, 40) löysi
1980-luvun suomalaisen lukemisen maisemaihanteet lähimenneisyyden Kainuusta ja Karjalasta – maisemasta, joka ”ei löydy aivan
läheltä ja tästä ajasta, mutta lukijoilla on kuitenkin siihen kohtalaisen läheinen suhde, jopa henkilökohtainen kosketus”. Blogikommenttien maisemaihanne on Euroopan ja myös Kaukoidän kolunneille matkailijoille tuttu.
Uudenlainen rodullistettu sukupuolijärjestys liittyy keskeisesti
kansallisuuteen ja kansakunnan uusintamiseen: thai-naisen kanssa
suomalainen mies löytää uudelleen feminismin myötä kadottamansa kodin piirin. Thai-nainen antaa seksiä, siivoaa ja laittaa ruokaa.
Kysymys kansallisuudesta kuitenkin aktivoituu jälleen:
Sukupuoliyhteistyö on tulevaisuutta, eivätkä feministit, jotka trollaavat tätä kuin jotakin peräkammaria tajua alkuunkaan on kysymys. On
kyse kansakunnan hyvinvoinnista, bruttokansantuotteesta, Euroopan
selviämisestä, poikalasten kunnioittamisesta yms. Mutta sitähän naiset
eivät halua sen koomin, kuin miljardit herrasmiehetkään, koska pitää
kilpailla, niin. Bodattujen sällien lierihatut nousee, vaikka naisen tarjoaman seksin taso lähentelisi luokkaa ö2. Ja sitten viellä ostetaan vogueta ja pyntätään itsensä parhaimpaan kuosiin, mutta anti olla kun pojuille tulee sänkykertomuksen aika nämä glamourmimmit lähtivätkin
lipettiin. Ei näy. Fine. Ei voi kuin sääliä. Koko ihmiskuntaa, tätä nooan
arkkia, harhautuneita tolloja, tasapuolisesti.
:)))) (bmad 29.11.2010, 23:11)

Suomalainen maisema ei toimi enää maskulinistiblogissa samaan tapaan kuin maisemamaalauksen kansallisessa kaanonissa,
jossa sukupuolilla on tarkasti rajatut paikat (ks. Vallius, tämä kir269
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ja). Kansallisessa narratiivissa ylläpidetystä kotikultista (Hytönen
& Rantanen 2013) poiketen maskulinistiblogin ahtaaseen maisemaan ei mahdu perhettä. Sen henkilöhahmoina ovat vain ”tavallinen suomalainen” heteromies ja nainen hänen seksuaalisen nautintonsa välineenä. Kansalliselle kertomuksellemme tärkeä käsitys
naisesta siveellisyyden ylläpitäjänä (Pulkkinen & Sorainen 2011)
on yliviivattu blogikommenteista, joissa naisen ideaali on seksuaalisesti halukas, halpaa seksiä myyvä nainen. Vaikka nainen kansakunnan symbolina hajoaa, nuorien neitojen etsiminen kaukomailta ei näyttäydy uhkana kansakunnalle. Uusliberalistisen ideologian
myötä vain yksilön pyrkimyksellä menestyä seksimarkkinoilla on
merkitystä (Ojajärvi & Steinby 2008, 11; Karkulehto 2011; Blomqvist 2014).
Dystopia ja pastoraali sukupuolimaiseman kääntöpuolina

Blogien sukupuolimaisema esitetään yhtäältä naisten ja miesten
vastakkainasettelun kärjistämänä dystopiana ja toisaalta harmonisena pastoraalina. Siinä missä dystooppisessa tunnemaisemassa sukupuolten suhde kuvataan jopa sukupuolten välisenä vihanpitona
ja sotana (Faludi 1994; Sveland 2013), nostalgisesta pastoraalista eripura on tyystin häivytetty. Sukupuolet elävät sulassa sovussa paratiisillisissa olosuhteissa eksoottisten Kaukoidän kaunotarten palvellessa suomalalaismiehiä kuuliaisesti. Tällaisten uhka- ja
ihannekuvien kautta tuotetaan nostalgista, traditionaalisista arvoista rakentuvaa sukupuolimaisemaa. Maiseman käsite viittaa esittämiseen, siihen, että keinotekoinen, konstruoitu näytetään luonnollisena. Maisemaihanne näyttäytyy vahvasti rodullistettuna utopiana, pastoraalina tai pikemminkin pastissina, joka jäljittelee paimenidylliä vailla parodiaa tai itsekritiikkiä. Pastoraali viittaa ristiriitojen häivyttämiseen, ja juuri mullistusten aikaan turvaudutaan mielellään nostalgiaan ja idyllisiin maisemiin (Vallius 2013). Svetlana Boymin (2001) mukaan nostalgia ei ole vain yksilön sairaus,
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aan ajallemme oireellinen historiallinen tunne. Jaettuna tunnerakenteena se on niin keskeinen blogin tunnemaisemassa. Nostalgian
suhde maskulinistiblogin maisemiin on kuitenkin monimutkainen.
Nostalgialla on yleensä jonkinlainen sidos todellisuuteen – yleensä menneeseen, kaunistellen muisteltuun aikaan. Pastoraali, utopia
ja dystopia taas ovat täysin kuvitteellisia paikkoja: nostalgian kohteena on niissä kaukainen, mutta kotoinen paikka, jossa kolonialistisessa nykyisyydessä eletään ikään kuin menneessä perinteisen sukupuolijärjestyksen ajassa.
Blogin rajattu sukupuolimaisema kuvaa tapaa käsittää sukupuoli olemuksellisena. Se kertoo myös tavasta, jolla luonnollisena pidetyn sukupuolijärjestyksen koetaan ongelmallistuvan jälkimodernissa maailmassa. Blogikeskustelussa piirtyvän sukupuolimaiseman erityispiirteet voi tiivistää seksin tai sen puutteen tematiikkaan
ja liian pitkälle menneen tasa-arvon seurausten kuvailuun. Kommenteissa tuotettu sukupuolijärjestys rakentuu kaksinapaisesti: Sukupuolet esitetään erilaisina, jopa vastakkaisina eturyhminä. Sukupuolten mieltäminen toisiaan täydentävinä on nykyisin yleinen puhetapa. Sukupuolieron ja sen heteroseksuaalisen ”perustan” korostaminen liittyy kulttuurintutkija Rosalind Gillin (2007, 158) mukaan evoluutiopsykologian kasvavaan suosioon ja toisaalta median
rakastamaan geenitutkimukseen, jossa pyritään löytämään geneettinen perusta kaikelle ihmisten toiminnalle. Kolmas sukupuolieroa
korostava median lempilapsi on itseapukirjallisuus, jossa keskustellaan ”sukupuolten sodasta” ja opetetaan tulemaan toimeen vastakkaisen, pohjimmiltaan erilaisen sukupuolen kanssa.
”Luonnollisen” sukupuolieron korostaminen luonnollistaa myös
sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Tätä taktiikkaa käytetään maskulinistiblogissa perustelemaan suomalaisnaisten sulkemista pois
työmarkkinoilta ja sen hyväksymistä, että thai-naiset siivoavat suomalaisten seksituristien majapaikkoja. Retorisesti kyse on naisille
luontevasta hoivavietistä, ei taloudellisesta alistamisesta. Taloudellisesta vallasta puhumista ei kaihdeta, mutta sitä ei nähdä riistosuhteena, vaan ajatellaan sen olevan keskinäiseen sopimukseen perustuvaa ja molempia osapuolia tyydyttävää vaihtoa. Taloudellisen ja
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sukupuolittuneen vallan kysymykset kuitenkin läpäisevät maskulinistisen sukupuolimaiseman.
Valkoisen heteromiehen valta näyttäytyy merkitsemättömänä
valtapositiona (Choo & Ferree 2010), sillä maskulinistit korostavat
uhrin asemaansa ”sukupuolten sodassa”. Uhriretoriikkaa voi lukea
miestutkija R. W. Connellin lailla (2005) protestimaskuliinisuutena. Se viittaa tilanteeseen, jossa hegemoniseen maskuliinisuuteen
olennaisesti liittyvä valta liukuu huonommassa asemassa olevien
miesten ulottuvilta. Toisin kuin menestyvät miehet, he menettävät
uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa taloudellista ja kulttuurista pääomaansa. Ratkaisukeinona on Connellin (mt., 16) mukaan
protesti, jossa ristiriitainen nykytilanne käännetään spektaakkeliksi
nostamalla esiin miesten kokema marginaalisuus ja stigma ja käännetään ne lähtökohdaksi ja ylpeyden aiheeksi. Maskulinistiblogia
tunneyhteisönä värittävät kauna ja katkeruus. Yhteiskunnallista hyvinvointia kartoittavissa tutkimuksissa kaunan on havaittu syntyvän
solidaarisuuden tai vallan menetyksen kokemuksesta, joka puolestaan johtaa toivon menetykseen osin todellisiin kokemuksiin perustuen, osin kuvitteelliseen menneisyyteen kohdistuvan kaipuun seurauksena (Hoggett & al. 2013, 573–574); myös maskulinistit kokevat menettäneensä valtaansa, mikä johtaa blogeissa purkautuvaan
kaunaiseen protestiin.
Maskulinistiselle pastoraalille on ominaista tunteettomuus. Ihmissuhteita eivät määritä affektiiviset sidokset, vaan niitä leimaa
kylmä laskelmointi. Nostalgisoiva sukupuolen pastoraali on maisema, josta inhimilliset tunteet puuttuvat tyystin. Maisemat perustuvat käsitykseen sukupuolista toisilleen vastakkaisina eturyhminä ja
jäykkään ymmärrykseen ihmissuhteiden esineellistymisestä (Meretoja 2008, 360) sekä seksuaalisuudesta tavaroituneena (Ojajärvi &
Steinby 2008; Blomqvist 2014) heteroseksuaalisuutena. Valta nähdään yksilön kykynä ostaa tai myydä seksiä ja globalisoituminen
redusoidaan yksilöiden väliseksi vaihtosuhteeksi, jossa hyödykkeenä on heteroseksi. Maailmanlaajuinen, mutta yksilöllistetty seksitalous näyttäytyy valkoisten länsimaisten heteromiesten utopiana,
jossa kaikki naiset kilpailevat suomalaismiesten suosiosta ja rahas-
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ta. Jacques Rancièrelle (1994, 35) utopia ei ole satumaa, jossa kaikki toiveet ovat toteutuneet. Hänen mukaansa utopiassa täyttyy vain
yksi toive, se että ihmiset voivat elää aatteidensa kanssa yhtenevästi. Näin juuri tapahtuu kolonialistisessa, heteronostalgian värittämässä sukupuolimaisemassa. Valkoisen heteromiehen lisäksi maskulinistisen sukupuolimaiseman kehyksiin ei mahdu muita, tunnesuhteita vaativia subjekteja. Maiseman keskiössä ovat valkoiset heteromiehet, jotka kuvataan ”tavallisiksi suomalaisiksi miehiksi” eli
korostetun työväen- tai keskiluokkaisiksi perusmiehiksi. Heitä palvelevat etniset toiset, thai-naiset. Maiseman reunoilla vilahtelevat
feminismin myötä pilalle menneet suomalaiset naiset, ihannekuvana (seksuaaliseen) eliittiin kuuluvat varakkaat ja komeat suomalaismiehet, sekä epätarkasti kuvattuina hahmoina globaaliin seksitalouteen palvelijoina ja mahdollistajina liittyvät thai-miehet. Maisema tehdään objektivoimalla naiset ja thai-miehet. Toiseuttamista
ruokkivat menetyksen, katkeruuden ja kaltoin kohdelluksi tulemisen kokemukset (Hoggett & al. 2013, 576).
Kokonaan maiseman ulkopuolelle rajautuvat muut kuin heteroseksuaaliseen markkinavaihtoon osallistuvat. Muita kuin heteroseksuaalisia ihmisiä ei tässä sukupuolimaisemassa ole olemassa. Kuitenkaan mieheyttä ja naiseutta ei tuoteta maskulinistisissa
keskusteluissa vain suhteessa ”vastakkaiseen sukupuoleen”. Intersektionaalisesta näkökulmasta kyse on pikemminkin eri miesryhmien välisestä kamppailusta kuin miesten ja naisten epäsuhdasta.
Eroa toisiin miehiin tehdään esimerkiksi iän, varakkuuden ja ulkonäön perusteella. (Saresma 2012.) Bloggauksessa ”Seksituristina
Thaimaassa” sukupuolen ohella keskeinen eron merkitsijä on etnisyys. Blogikommentoijat puhuvat korostetusti valkoisen suomalaisen miehen positiosta (Keskinen 2013). Maisemat ovat imperialistisia kuvatessaan suomalaisen valkoisen heteromiehen pyrkimystä
laajentaa valtaansa yli maamme rajojen, erityisesti niin kutsuttuun
kolmanteen maailmaan. Dystopiassa naisten valtaan astuminen on
suistanut ”luonnollisen” sukupuolijärjestyksen radaltaan. Sitä palauttamaan blogissa rakennetaan valkoista heteroseksuaalista pastoraalia, harmonista paimenidylliä, jossa sukupuolet ja rodut elävät
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sopuisasti, sillä jokaisella on oma, tarkkaan määritetty paikkansa.
Sekä mennyt nostalginen pastoraali että nykyinen dystopia ovat tulkittavissa kolonialistisena maisemana, jossa valkoinen heteromies
on palautettu valta-asemaan.
Olen tulkinnut blogikommenttien nostalgista sävyä kaipuuna
takaisin oletettuun menetettyyn sukupuolijärjestykseen. Michael Pickering ja Emily Keightley (2006, 921) korostavat nostalgian
tuottavuutta ja positiivisuutta ja muistuttavat nostalgian toimivan
suunnannäyttäjänä epävarmassa nykyisyydessä. Svetlana Boymille (2001) nostalgia ei ole ainoastaan retrospektiivistä, vaan se voi
suuntautua myös tulevaan, sillä menneisyyteen liittyviä fantasioita
säätelevät nykyisyyden tarpeet, jotka puolestaan vaikuttavat suoraan tuleviin todellisuuksiin. Myös tapa hahmottaa maisemaa prosessina (Merriman & al. 2008, 193) korostaa sitä, että maisema ei
ole koskaan valmis, vaan se muuttuu koko ajan, emmekä tästä hetkestä ja paikasta käsin voi tietää, millaiseen suuntaan. Runoilijat
ovat käyttäneet nostalgiaa pastoraalilyriikassa esitelläkseen vaihtoehtoja nykytilanteelle, sillä ”nostalgia näyttää, että reaalimaailma ei
ole sellainen kuin se oli ennen, kultakaudella – mutta että se voisi
olla” (Young 1993, 524). Mutta entä jos blogikommenteissa tuotettu nostalginen maisema olisi totta? Jos maskulinistien utooppinen
pastoraali tulisi todeksi joissakin olosuhteissa, mitä siitä seuraisi
blogissa toisiksi määritellyille, siis naisille, muille kuin heteroseksuaalisesti suuntautuneille ja länsimaisille ihmisille?
Maskulinistien sukupuolimaisema ottaa lähtökohdakseen sukupuolten väliset erot ja tuottaa kaksinapaista sukupuolijärjestystä,
mutta ei huomioi naisten tai miesten keskinäisiä eroja. Ideologisesti latautunut ideaalimaisema leikkaa liikkumatilan naisilta, jotka on
alistettu miesten seksileluiksi, kodinhoitajiksi ja synnytyskoneiksi.
Tilaa ei ole myöskään normista poikkeaville maskuliinisuuksille tai
etnisille toisille. Yhden ideaalimaisema on tiukasti rajatussa sukupuolimaisemassa toisen vankila.
Entä mitä ihannemaiseman toteutuminen tarkoittaisi valkoisille heteromiehille itselleen? Kolonialismin sävyttämä pastoraali on
korostetun yksilökeskeinen. Äärimmilleen vietynä tällainen ihan-
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teellisena esitetty pornoistunut sukupuolimaisema näyttäytyy nihilistisenä dystopiana. Blogin kolonialistinen ja seksistinen sukupuolifantasia perustuu nopeaan nautintoon, tunneköyhyyteen, riistoon
ja rappioon. Jos se toteutuisi, olisiko kenelläkään hyvä olla?
VIITTEET
Uuden Suomen blogipalvelu listaa blogisivun oikean laidan palkkiin
sekä blogipalvelun että kyseisen blogin viisi suosituinta kirjoitusta.
Lista päivittyy usein ja siinä pyritään nostamaan esille uusimpia bloggauksia. Vertailun vuoksi: loppuvuodesta 2011 suosituimpien listalla
olivat ”Seksituristina Thaimaassa” (julkaistu 27.11.2010), ”Törkeää
propagandaa prostituutiosta” (27.1.2011) ja ”Elatusapumaksuhelvetti” (29.12.2010) (ks. Saresma 2012), kun taas alkuvuodesta 2014 suosituimpien listalla linkitetään joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014
julkaistuja blogeja. Kirjoitus Seksituristina Thaimaassa on kuitenkin
säilyttänyt paikkansa Laasasen blogin suosituimpana kirjoituksena.

1

Lyhenne YTM tarkoittaa ”ylemmän tason miestä” tasoluokituksessa,
jossa ”miehet asetetaan paremmuusjärjestykseen seksuaalisen menestyksen perusteella” (Laasanen 2010b).
2

Blogikommenttiosion keskustelun luonteen tarkka retorinen analyysi
rajautuu tämän artikkelin ulkopuolelle. Tarkastelen blogia sukupuolen
maisemana, still-kuvana, ei vuorovaikutteisena keskusteluprosessina.
Haluan esittää blogin sukupuolimaiseman mahdollisimman selkeänä,
joten keskityn maskulinistisiin kommentteihin, jollaisia on kommenttipalstalla eniten. Blogin kommenttiosiossa on jonkin verran myös maskulinistista ideologiaa ironisoivia kommentteja, kuten ”Hehee, suomalaisäijät opettelee orjakaupan alkeita... Ootte vaan joitakin satoja vuosia myöhässä ajatuksinenne ---”, (Vieras 27.11.2010, 13:39). En ota
mukaan näitä maskulinismia ironisoivia kommentteja enkä sellaisia
kriittisiä kommentteja, joissa tuodaan esille prostituution kytköksiä ihmiskauppaan ja muita siihen liittyviä ongelmia. Tällaisia keskustelussa
3
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on joitakin, esimerkkinä seuraava: ”... jokainen kävijä ylläpitää myös
naisiin kohdistuvaa monenkirjavaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa kuin
myös ihmisoikeusrikkomuksia”, (Vieras 27.11.2010, 10:48). Bloggaajan ajattelua arvostellaan tyyliin ”olet äärimmäisen vanhanaikainen ja
NYT kirjoituksessakin kävi selville että ET todellakaan kannata tasaarvoa ihmisten välille. VAAN kannatat sitä että toiset ovat toisia varten. Hyi helevetti mikä porvarillinen ajatusmaailma. Mutta nyt loppu
minun lukemiset tämän hevonpaskan osalta.” (Viera-AS 27.11.2010,
12:42). Olen jättänyt artikkelista tietoisesti pois myös sellaiset kommentit, joissa yritetään lieventää naisten ja miesten vastakkainasettelua
– esimerkkinä sellaisesta Anu Palosaaren postaus ”KYLLÄ NAISET
KAIPAA MIESTÄ, SEKSIÄ, HELLYYTTÄ, aivan samoin kuin mieskin kaipaa naista. Tätä ei mikään miksikään muuksi muuta.” (PÄIVÄYS PUUTTUU). Blogissa pidetään huolta siitä, että ”vääränmieliset” eivät pääse niskan päälle, esimerkiksi ironisoivia kommentteja
kirjoittaville naisille osoitetaan heidän paikaansa toteamalla ”Juu tyypillinen natsiakka, joka antaa keskitysleirin vartijoille pillua” (bmad
27.11.2010, 17:37). Toisaalta sukupuolimaisemaan syntyy säröjä soraäänien kautta, joten myös niiden tarkasteleminen olisi perusteltua jossakin toisessa yhteydessä.
Kimmo Jokinen kehittelee maisemaihannetta Eero Tarastin (1990)
ideaalimaiseman käsitteen pohjalta. Tarasti kuvaa ideaalisen maiseman (mt., 156–158, sit. Jokinen 1997, 38) avulla sitä, miten kulttuurit
määrittelevät joko kuvallisesti tai sanallisesti itselleen ”eräänlaisia niille ominaisia maisemia, joissa liikutaan joko kulttuurin sisäisellä tai ulkoisella vyöhykkeellä ja joissa suhtautuminen vyöhykkeen perustaviin
tekijöihin on joko negatiivista tai positiivista”. Ideaalimaisema muodostuu valinta- ja rajausprosessissa; esimerkiksi Tarasti kuvaa, miten
kansanperinteestä valikoitiin autenttisuuden kriteerit täyttävät laulut,
kun taas epäaidoiksi luokitellut sensuroitiin, sillä ”laulujen esteettisen
ja siveellisen perustan piti olla säätyläistön kansankuvan mukainen”
(mt., 38–39). Tällainen ideaalimaisema on siis aina ”tehty”, siihen on
4
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otettu mukaan tiettyjä aineksia ja sen ulkopuolelle on rajattu toisia,
kuvaan sopimattomia aineksia: ”jos sopivaa kansallista maisemaa ei
luontevasti löytynyt (…), se tehtiin.”
Kamakilla viitataan nettikeskusteuissa kreikkalaismiehiin, jotka ”metsästivät ulkomaisia naisia rannoilla, tavernoissa ja klubeilla. He usein
myös huijasivat naisia maksamaan heille esimerkiksi aterian”, kuvataan KaksPlus-foorumin keskustelussa (2010).
5

Esimerkiksi Kansallisen vastarinnan Aktivistin ajatuksia -palstalla
julkaistussa Sebastian Lämsän (2013) kirjoituksessa ”Sukupuoliroolileikkejä” luodaan uhkakuvia tulevaisuudesta, jossa sukupuolineutraali opetus kyseenalaistaa ”terveet sukupuoliroolit”. Kirjoittajan mukaan
”sukupuoliroolien hämärtämisestä” ja ”perverssin käytöksen sallimisesta” seuraa ”kansan jatkuvuuden takaavan perheinstituution tuhoaminen”. Ruotsissa ”feminiinisiä miehenmalleja markkinoiva koulutusjärjestelmä” kasvattaa jo ”uutta, kieroutunutta sukupolvea”. Niinpä ”tulevaisuuden Pohjolassa ei ole enää terveitä äitejä huolehtimassa
perheistä eikä urheita isähahmoja puolustamassa naisten ja lasten turvaa. Sukupuoleton kansa on puolustuskyvytön.” (Lämsä 2013.)
6
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