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1 JOHDANTO 
 

 By spreading the risk, [collaboration] encourages you to take more chances.  

 (John-Steiner 2000, 19). 

 

Luova kirjoittaminen on hyvin henkilökohtaista työtä. Vaikka jotkut kirjoittavatkin 

pohjattomaan pöytälaatikkoon, yleensä teksteille halutaan kuitenkin lukijoita. Usein 

kynnys niiden tarjoamiseen ulkopuolisille on korkea, erityisesti harrastelijakirjoittajista 

puhuttaessa. Oma perhe käy lukijasta, mutta harvemmin siltä saadun palautteen 

objektiivisuuteen voi täysin luottaa. 

Samalla into- tai inhohimolla kirjoittamista kohtaan suhtautuvat kirjoittajat voivat 

yhteen liittyessään toimia mainiona peilinä toinen toisilleen. Vastavuoroisuus palautteen 

antamisen ja saamisen suhteen on näiden yhteistyöryhmien ydin, ja kokemusten 

vaihtaminen samojen asioiden kanssa kamppailevien vertaisten kanssa on kuin 

ylimääräinen bonus, jonka toiminta tarjoaa. Toisaalta samassa veneessä olemisen ajatus 

saattaa rohkaista uudenlaisiin kokeiluihin ja itselle asetettujen, usein näkymättömien, 

rajojen rikkomiseen. 

Tässä tutkimuksessa käsittelen erään kirjoittajaryhmittymän, KynäilijäHilimojen, 

tarinaa. Tarkastelen ryhmän muodostumista, sen toimintaa ja lopulta myös toiminnan 

vaikutuksia jäsentensä tekemiseen. Olen tutkimuksessani itse sekä havainnoivan 

tutkijan että ryhmän jäsenen roolissa. Keskityn analyysissäni omiin teksteihini, joihin 

olen saanut ryhmältä palautetta. 

 

1.1 Tutkimuksen rakenne, tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksessa tarkastelin vertaisryhmän muodostumista ja sen merkitystä jäsenilleen. 

Varsinaiseksi tutkimusongelmaksi määrittelin kysymyksen siitä, mitä erilaisia 

merkityksiä kirjoittajaryhmään kuulumisella on ryhmän jäsenelle.  

Pohdin merkityksen muodostumista muun muassa jäsenten erityyppisten tavoitteiden 

kautta. Vertailin omia kokemuksiani muiden ryhmän jäsenten kokemuksiin. 

Lähtökohtainen olettamukseni oli, että kirjoittamisen vertaisryhmä on meille kaikille 
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tärkeä. Mutta miten eroamme toisistamme siinä, mihin ryhmää tarvitsemme? 

Tutkimukseni käsittelee myös itseäni, sillä olen jäsenenä ryhmässä, jonka toimintaa 

tarkastelin ja analysoin. 

Toisena tarkastelun kohteena oli oma kirjoittaminen ja vertaisryhmän vaikutus tekstien 

muotoutumiseen. Tarkastelin niitä muutoksia, joita teksteihini tuli siinä välissä, kun ne 

omalta kirjoituspöydältäni lähtivät ja palautuivat KynäilijäHilimojen käsien kautta 

minulle takaisin.  

Teoriaosuudessa käsittelen vertaisryhmien merkitystä motivaation, kirjoittajan 

identiteetin ja yhteisöllisen luovuuden näkökulmista. 

 

1.1.1 Aineisto ja tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa materiaalina käytin vertaisryhmän merkityksen 

tarkastelun osalta omien kokemusteni lisäksi aineistoa, jonka keräsin haastattelemalla 

muita KynälilijäHilimat-ryhmän jäseniä. Sähköpostitse toteuttamaani haastatteluun sain 

vastaukset kuudelta ryhmän jäseneltä. Yhteishaastattelun lisäksi haastattelin vielä 

erikseen yhtä ryhmämme jäsentä liittyen ryhmän toiminnan muuttumiseen 

olemassaolomme aikana ja hänen kokemuksiinsa siitä, mitä muuta – kirjoittamiseen 

liittyvien asioiden lisäksi – ryhmän jäsenyys hänelle merkitsee. 

Omien tekstieni analysoinnissa aineistonani olivat ryhmämme tapaamisissa saamani 

kirjalliset palautteet sekä tekemäni nauhoitteet, jotka liittyvät teksteistäni annettuihin 

palautteisiin. Olen kerännyt palautteita kahden tapaamisen aikana, marraskuussa 2016 ja 

maaliskuussa 2017. Osallistuin molemmilla nauhoituskerroilla myös itse aktiivisesti 

keskusteluun tekstieni osalta eli olen olennainen osa omaa tutkimustani.  

Olen analysoinut saamani palautteet ja vertaillut omia tekstejäni siitä näkökulmasta, 

miten palautteen saamisen jälkeen olen niitä muokannut. Tutkimuksen tavoitteena oli 

tarkastella suullisen ja kirjallisen palautteen eroja sekä palautetta ja tekstimuokkauksia 

kahdella tasolla: yhtäältä sanastoon ja kieliasuun liittyvän palautteen näkökulmasta ja 

toisaalta sisältöön, kuten tapahtumiin tai henkilöhahmoihin liittyen. 
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1.1.2 Taiteellinen osa 

 

Työni taiteellinen osa on episodiromaani, jonka tekstejä KynäilijäHilimat on 

kokoontumisissaan arvioinut. Tässä tutkimuksessa tarkastelin kahteen tekstiin saamiani 

palautteita. 

Kokoelma on nimeltään Kylä. Se kertoo tarinoita yksittäisistä ihmisistä, joiden elämät 

koskettavat toisiaan, välillä tiukasti puristaen, välillä ohimennen hipaisten.  

 

1.2 KynäilijäHilimojen synty 

 

Snellman-kesäyliopistossa suoritettujen kirjoittamisen perus- ja aineopintojen jälkeen 

muutaman vuoden ajan yhdessä opiskellut joukko tunsi jäävänsä tyhjän päälle, kun 

yhteen tuova lukujärjestys lakkasi yllättäen olemasta. Koska luova kirjoittaminen liittyy 

vahvasti avoimuuteen ja luottamukseen, olimme hitsautuneet yhteen siinä määrin, että 

koimme tärkeäksi jatkaa yhteydenpitoamme edes jollain tasolla. Tästä sai alkunsa 

KynäilijäHilimat-niminen kirjoittajapiiri. 

KynäilijäHilimat kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisiin valitaan vaihtuva 

vetäjä, joka organisoi kokoontumisen ja määrittelee aiheen, jonka tiimoilta ryhmä 

kirjoittaa. Tekstit ovat lyhyehköjä (keskimäärin 1–5 liuskan mittaisia) ja ne toimitetaan 

noin viikkoa ennen tapaamista sähköpostitse kaikille ryhmän jäsenille.  

Kokoontumisten tarkoituksena on antaa ja saada palautetta kirjoitetuista teksteistä. 

Tapaamisten aikana välitämme myös ajankohtaista tietoa kirjoittamisen alasta, mikä 

itsessään on jo muodostunut erittäin tärkeäksi ryhmän toiminnalle. Tapaamisten 

ulkopuolella kommentoimme toistemme muita tekstejä, esimerkiksi kustantajalle 

toimitettavia saatekirjeitä. 

Jäseniä ryhmässämme on kaksitoista. Aktiivisia, tapaamisiin osallistuvia, jäseniä on 

kahdeksan. Muiden kanssa yhteydenpitokanavana on Facebook. Yksi jäsenistämme on 

jo julkaissut nuorten- ja aikuistenkirjoja. Kaksi muuta on aktiivisesti tarjonnut töitään 

kustantajille, toistaiseksi tässä menestymättä. Me muut vasta haaveilemme rohkeudesta 
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omaa lähipiiriä suuremman lukijajoukon hankkimisen suhteen, joskin muutama meistä 

on jo julkaissut lyhyempiä tekstejä kokoelmien osana. 

 

 

1.2 Erilaisuus on rikkaus 

 

Me KynäilijäHilimat olemme hyvin erilaisia kirjoittajia. Seuraavaksi esittelen lyhyesti 

ne kuusi ryhmämme jäsentä, jotka vastasivat tähän tutkimukseen liittyvään kyselyyni. 

On tärkeää huomioida, että vaikka tapaamisiamme varten kirjoitamme novellimittaista 

proosaa, voivat KynäilijäHilimat olla omillaan myös muissa genreissä. Esittelyt 

perustuvat omaan subjektiiviseen kokemukseeni KynäilijäHilimoista, ja tästä samasta 

syystä jätän luonnollisesti itseni esittelemättä. 

Hilima1 on kerronnan ammattilainen. Hän kirjoittaa proosaa ja on tekstintuottajana 

monipuolinen. Hilima1 kirjoittaa tapaamisissa käsitellyt jutut vain tapaamisiamme 

varten ja noudattaa tarkasti tehtävänantoa. Hän on jäsenenä myös toisessa 

kirjoittajaryhmässä, joka toimii muiden tekstien lukijana. Tämä toinen ryhmä vastaa 

hieman erilaisiin tarpeisiin, sillä heille Hilima1 tarjoaa luettavaksi tekstejä, jotka yleensä 

liittyvät muihin, keskeneräisiin kokonaisuuksiin. 

Hilima2 kertoo olevansa puoliammattilainen, mutta näyttäytyy minun silmissäni 

ammattilaisena ilman puoli-määrettä. Hän on osaava tapahtumien rakentaja ja juonen 

kuljettaja ja hän kykenee näennäisen vaivattomasti siirtymään tyylilajista toiseen. 

Hilima2 kirjoittaa eri-ikäisille kohderyhmille uskottavasti. 

Hilima3 kirjoittaa etupäässä nuorille ja pystyy eläytymään taitavasti nuorten maailmaan 

ja teini-ikäisiin henkilöhahmoihin. Silti hänen KynäilijäHilimojen tapaamisiin 

kirjoittamat tekstit osuvat, vaikkakaan eivät ole nuorille lukijoille. Hilima3 kirjoittaa 

vain tapaamisiamme varten, ja koska ei hyödynnä tekstejä muualla, ei myöskään 

muokkaa niitä ryhmältä saamansa palautteen mukaisesti.  

Hilima4 puolestaan on omimmillaan scifi-maailmassa. Hänellä on erinomainen 

mielikuvitus ja kyky luoda uskottavasti meidän todellisuudestamme poikkeavia 

maailmoja. Hilima4 on mukana myös muissa kirjoittajapiireissä. Muiden ryhmien 

erilaiset toimintatavat tuottavat erilaista palautetta ja erilaisia näkökulmia teksteihin.  
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Hilima5 kertoo tarvitsevansa KynäilijäHilimoja lähinnä ammatillista kehittymistään 

varten. Mielestäni hän on kekseliäs tarinantuottaja ja muistan opiskelujen ajalta erään 

hänen kirjoittamansa kuunnelman käsikirjoituksen, johon hän itse ei vaikuttanut olevan 

lainkaan tyytyväinen, mutta jonka tunnelman minä edelleen muistan. 

Hilima6 on vahva kertoja. Hänen teemansa ovat usein synkkiä ja uivat syvissä vesissä. 

Hilima6:n henkilöhahmot ovat äärimmäisen uskottavia ja hän kirjoittaa ahdistavista ja 

rankoista elämänkokemuksista. 

 

1.4 Aiempi tutkimus 

 

Michael Farrell on hahmotellut teoriaa muun muassa kirjoittajien yhteistyöpiirien 

syntymisestä. Hänen mukaansa yhteistyöpiirin muodostaa joukko kollegoja, joiden 

välille kehittyy usein pitkänkin ajan myötä luottamukseen ja sitoutuneisuuteen 

perustuva yhteistyö, jonka puitteissa ryhmän jäsenet vaihtavat vapaasti ajatuksiaan ja 

tukeaan, ja antavat toinen toisilleen palautetta. (Farrell 2001, 266.) 

Kirjallisten piirien tutkimus ei ole täysin tuntematonta Suomessakaan. Kirjastonhoitaja 

Mikko Mäkelän ympärille lukuisista merkittävistä kirjailijoista muodostunut piiri oli 

Yrjö Varpion (Varpio, 1975) tutkimuskohteena 70-luvulla. Tarja Lappalainen (2014) 

puolestaan on tehnyt merkittävää työtä perehtyessään Minna Canthin ja Elisabeth 

Järnefeltin kirjallisiin salonkeihin. 

Kaikki edellä mainitut tutkimukset vahvistavat käsitystä siitä, että piirit muodostuvat 

ihmisistä, jotka jakavat saman arvomaailman ja kenties painiskelevat samanlaisten 

asioiden ja ongelmien kanssa. Esimerkiksi Mäkelän piirille yhteistä olivat sodan jälkeen 

seuranneet sekä yhteiskunnalliset että inhimilliset ongelmat (Mäkelä 1975, 158.). 

Kirjoittamisen vertaisryhmiä ja kirjoittajaryhmittymiä on siis vuosien saatossa 

tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltu niin Suomessa kun kansainvälisesti. Palautteen 

vaikutuksesta tehdyistä tekstimuokkauksista ei kuitenkaan tutkimustuloksia käytännössä 

löytynyt. Mielenkiintoisena seikkana mainittakoon myös, että tutkimus siitä, miten 

tekstit ja kirjat muokkautuvat kustantajan antaman palautteen perusteella, on olematonta 

(Niemi 1991, 8).  
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2 LUOVUUS YHTEISÖLLISENÄ ILMIÖNÄ 

 

Vertaisryhmät ja kirjoittajayhteisöt ovat hyvä keino hankkia palautetta. Toiminta 

perustuu vastavuoroisuuteen, joten myös palautteen antamisessa on harjaannuttava. 

Hyvin toimiva vertaisryhmä on mainio apu kirjoittajalle. Hän saa mahdollisuuden antaa 

tekstejään arvioitaviksi ja toisaalta löytää itselleen osallisuuden kaltaistensa joukosta 

(Vainio 2014, 146). 

Yhteisöllinen luovuus edellyttää aina ensin luovuutta yksilöllisellä tasolla (Miell & 

Littleton 2004, 44). Yhdessä luominen ei siis synny tyhjästä, vaan yksittäisille luovan 

alan ihmisille muodostuu tiettyyn tarpeeseen tyhjiö, jonka täyttämistä varten yhteisöön 

liitytään.  

Tässä luvussa perehdyn työryhmätyöskentelyyn liittyvään luovuuteen yhteisöllisenä 

ilmiönä, sekä sen syntymistä edesauttaviin motivaatioon ja ympäristötekijöihin. 

Käsittelen yhteisöllistä luovuutta erityisesti siitä näkökulmasta, mikä saa luovat ihmiset 

liittymään yhteen. Sitä, miksi – tai miksi ei – luovuus työryhmissä kukkii, en tässä 

tutkimuksessani pohdi. Luovuustutkijoiden rinnalla tässä luvussa ääneen pääsevät myös 

KynäilijäHilimat. Heidän näkemyksensä luovuudesta kumpuavat aidosta 

kokemusmaailmasta ja toimivat mielestäni erinomaisella tavalla teoreetikkojen 

päätelmiä vahvistaen. 

 

 

2.1 Yhteisöllinen luovuus 

 

 […] kirjoittaminen on hyvin yksinäistä puuhaa, jossa helposti menettää 

 samanhenkiset ihmiset. Varsinkin itse olen hyvin erakoituva ihminen, joka 

 helposti jää ulkopuolelle […] (Hilima4). 

 

Kuten Hilima edellä toteaa, kirjoittaminen on usein yksinäistä ja yksin tekemistä, sillä 

varsinaisessa kirjoittamistilanteessa on harvemmin muita henkilöitä läsnä. Osallisuus ja 

yhteisöllisyyden tunne syntyvät vasta siinä vaiheessa, kun teksti on valmis ja se 

tarjotaan muiden luettavaksi (Joensuu 2008, 11). Vasta tuolloin tarjoutuu paikka 
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vastavuoroisuudelle palautteen ja tekstien kautta mahdollisesti syntyvien keskustelujen 

kautta. 

Erilaisen näkemyksen luovuuteen ja ideoiden syntymiseen tarjoaa Keith Sawyer (2007, 

ix, x). Hän näkee yhteistyön olevan avain rajoja rikkovan luovuuden syntymiselle ja 

siksi hän kyseenalaistaakin puhtaasti yksilöön keskittyvän luovuustutkimuksen ja 

kehottaa tarkastelemaan sitä taiteellista yhteisöä, johon henkilö kuuluu. Sawyerin 

tutkimusten mukaan on pystytty osoittamaan yksittäisten ideoiden juontavan juurensa 

yhteistyöryhmän aiempaan toimintaan, vaikka ideat usein tuntuvat syntyvänkin ilman 

ryhmän läsnäoloa (Sawyer 2007, xii).  

Siitä huolimatta, että Sawyer keskittyy ryhmäluovuuden tutkimuksessaan erityisesti 

improvisaatioteatterin ja erilaisten työyhteisöjen luovuuteen, voidaan hänen 

näkemyksiään mielestäni hyödyntää myös kirjoittajapiirin toiminnan tarkastelussa. 

Siinäkin luovuus ja yhteisöllisyys näyttelevät merkittäviä rooleja. 

 When we collaborate, creativity unfolds across people; the sparks fly faster, and 

 the whole is greater than the sum of its parts (Sawyer 2007, 7). 

 

Kirjoittaja kokee kuitenkin usein olevansa yksin, jolloin ryhmän jäsenyys voi hyvin 

lieventää yksinäisyydestä syntynyttä taakkaa. Vaikka kirjoittaja onkin aina osa 

kielellistä yhteisöä ja monimuotoisia sosiaalisia verkostoja (Kellogg 1994, 38), antaa 

vertaisryhmään kuuluminen tukea erityisesti luovuuteen ja luomisen tuskaan liittyvään 

taisteluun (Miell & Littleton 2004, 16). Luottamuksellisessa ilmapiirissä omia, 

kokeellisia ja joskus keskeneräisiäkin töitä uskalletaan tarjota muiden arvioitavaksi ja 

toisaalta jäsenyys toimii kannustimena jatkaa silloin, kun edessä on tyhjä valkoinen 

paperi. 

Ryhmässä työskentely poikkeaa merkittävästi yksin kirjoittamisesta myös siinä, että 

ryhmä ikään kuin pakottaa kirjoittajan avaamaan ratkaisujaan ja pukemaan ne sanoiksi. 

Hänen on myös oltava valmis perustelemaan valintansa muille. (Elbow 2000, 372.) 

Vaikka Peter Elbow tuossa edellä tarkoittaakin lähinnä yhdessä kirjoittamista, pätee 

sama ajatus mielestäni myös kirjoittajapiirien kaltaisiin palauteryhmiin, koska niissä 

palautetilanteet usein ovat keskustelevia siten, että kirjoittaja itse osallistuu tilanteisiin 

aktiivisesti. Tavallisille lukijoille kirjoittajan ei tarvitse juurikaan valintojaan perustella, 
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sillä julkaisun jälkeen tuleva palaute tai kritiikki harvemmin enää mahdollistaa 

keskustelua. 

Kyselyyni vastanneet KynäilijäHilimat vahvistavat teoriaa: yhteenkuuluvuuden tunne, 

luottamuksellisuus, kokemusten jakaminen ja sekä omien ideoiden jalostuminen että 

uusien ideoiden syntyminen olivat heille tärkeimpiä syitä ryhmään kuulumiselle. 

Yhteisöllinen luovuus edellyttää, että yhteisön tai ryhmän jäsenet kokevat tärkeimmät 

tavoitteet omiksi ja itselleen merkitykselliseksi (Miell & Littleton 2004, 42). Näin ollen 

luovuus yhteisöissä syntyy aidosta samanhenkisyydestä ja yhteen hiileen 

puhaltamisesta. Kirjoittajaryhmässä yhteisöllisyys ja siihen liittyvät motivaation, 

oppimisen ja tiedon jakamisen kokemukset vaikuttaisivat olevan tärkeitä jäseniä yhteen 

liittäviä tavoitteita.  

Tavoitteiden jakaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita yhtä lailla jaettuja syitä 

osallistua ryhmän toimintaan. Helen Storeyn (Miell & Littleton 2004, 43) mukaan 

työskentely yhdessä muiden luovan alan ammattilaisten kanssa osoitti sen, että ihmisten 

syyt osallistua toimintaan ovat aina henkilökohtaisia: joku on mukana puhtaasti uusia 

kokemuksia hankkiakseen, joku toinen pysyäkseen ajan hermolla itselleen tärkeiden 

teemojen osalta. Storey toteaa osuvasti: 

 Luovuus on riippuvainen rajat ylittävästä uteliaisuudesta, ja sitä ruokkii 

 mahdollisuus  oppia muilta (Miell & Littleton 2004, 44). 

 

Myös kirjailija Stephen King korostaa kunkin omien tavoitteiden ja mieltymysten 

kunnioittamista. Kirjoittajapiiri ei siis ole paikka, jossa pyritään tekemään muihin 

vaikutus, vaan sen tarkoituksena on tarjota alusta kirjoittajalle toteuttaa vapaasti itseään. 

(King 2000, 182.) 

Tämä tavoitteiden ja osallistumissyiden moninaisuus nousee esiin myös 

KynäilijäHilimojen vastauksissa: 

 Tapaamiset ovat todella hyviä motivaatiolle (Hilima4). 

 Koska toisten jakamista kokemuksista oppii. Koska omia kokemuksia on hyvä 

 jakaa, silloin niistä oppii kommenttien avulla vielä enemmän. Koska naisseurassa 

 kokoontumiset ovat mukavia sosiaalisia tapahtumia, arjen katkaisua (Hilima2).
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Ryhmän toimintaan osallistumisen kautta yhteisesti oppimamme taidot ja 

omaksumamme asiat siirtyvät osaksi meidän kunkin yksilöllistä osaamista (Elbow 

2000, 377). Oppimisen lisäksi yksi olennainen piirre tapaamisissa on mahdollisuus 

ryhmäluovuuden syntymiselle ja sen tarjoamalle tuelle jäsenten omalle kirjoittamiselle.  

 Jäsenyys merkitsee antoisia keskusteluja kirjoittamisessa. Ryhmältä saan tukea 

 yrityksissäni julkaista tekstejäni, vinkkejä kirjoittamiseen ja myös uusia 

 tuttavuuksia/ystävyyksiä on ryhmän kautta tullut (Hilima1). 

 

Tarkastelemassani KynäilijäHilimojen marraskuun 2016 tapaamisessa ryhmäluovuus 

konkretisoitui itselleni erityisen hedelmällisellä tavalla. Palautekeskustelun yhteydessä 

ryhdyimme yhteisesti pohtimaan episodiromaanini tapahtumajärjestystä ja sitä, millä 

tavoin tekstini tarjoamia vihjeitä muissa tarinoissa solmitaan yhteen. Kyseessä ei ollut 

kuitenkaan yhteiskirjoittaminen, sillä tavoitteena ei ollut missään määrin tekstieni 

uudelleenkirjoittaminen. Yhteisen pohdinnan ja ideoinnin perusteella tapaamisen 

jälkeen minulla oli runsaasti ideoita ja ajatuksia siitä, miten kokonaisuuden rakentaisin. 

Käyn luvussa 6 tarkemmin läpi saamiani rakennuspalikoita ja sitä, miten niitä loppujen 

lopuksi hyödynsin. 

Itselleni oppiminen – niin kirjoittamisen kuin palautteen antamisen ja vastaanottamisen 

– on tässä kirjoittajaurani vaiheessa tärkein syy olla mukana ryhmässämme. Seuraavalla 

sijalla, eikä missään nimessä kovin etäällä ensimmäisistä, ovat herkulliset keskustelut 

kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. 

Vastavuoroisuus korostuu, ja yhteisöllisen luovuuden voisi katsoa olevan eräänlaista 

jatkuvaa neuvonpitoa ryhmän jäsenten kesken (Miell & Littleton 2004, 49.) Ryhmässä 

työskenteleminen toimii eräänlaisena vaihtokauppana tekstien ja palautteen kesken, 

jolloin arvioitavat tekstit kulkevat ryhmän jäsenten arvioinnin kautta takaisin 

kirjoittajalle (Vandermeulen 2011, 25). Kirjoittaja toisin sanoen antaa oman tekstinsä 

muille, ja ryhmän kanssa käytyjen keskustelujen kautta saa sen takaisin, höystettynä 

mahdollisesti uusilla ideoilla tai muokkausehdotuksilla. 

Helen Storey tiivistää yhteisöllisen luovuuden kaikkine ulottuvuuksineen mielestäni 

mainiolla tavalla: 

 The nature of collaboration […] shapes the creative product, it determines the 

 creative process and it affects the identity of the collaborator (Miell & Littleton 

 2004, 51). 
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2.1.1 Motivaatio ja ympäristö 

 

Miell ja Littleton (2004) kuvaavat yhteistyöpiiriä turvaverkkona, joka suojaa henkistä 

luhistumista tai identiteetin diffuusiota eli laimentumista vastaan. Tietynlainen 

turvaverkko vertaisryhmä onkin, ja itse koen sen todella toimivan kirjoittajaidentiteettini 

vahvistajana. Tunnen myös varmuuteni kirjoittajana lisääntyvän, kun saan 

tapaamistemme kautta vahvistuksen sille, että tekstini ovat kiinnostavia. Muilta saatu 

informaatio omien töiden kiinnostavuudesta on selkeä tekijä motivaation 

lisääntymisessä (Miell & Littleton 2004, 17).  

Myös haastattelemani KynäilijäHilimojen jäsenet kokevat ryhmän vahvistavan 

motivoitumista: 

 […] koin että tavoitteellisen kirjoittamisen jatkaminen on helpompaa 

 vertaisryhmän tuella (Hilima1). 

 

Itselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen lisäksi motivaatio liittyy myös yhteyteen 

muiden samanmielisten ihmisten kanssa. Miell ja Littleton (2004) toteavat kontaktit 

muiden kanssa merkittäväksi erityisesti länsimaisille naisille ja toisaalta myös ei-

länsimaisille kulttuureille. Yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen, toisten auttaminen ja 

palautteen antamisen ja saamisen vuorovaikutteisuus muodostuvat ryhmälle tärkeiksi 

tavoitteiksi. 

Harrastelija- tai pöytälaatikkokirjoittajalla – jollaisia suurin osa KynäilijäHilimoistakin 

on – on harvemmin automaattisesti olemassa suurta lukijajoukkoa. Yleisön olemassa 

olo ja siltä saatu palaute toimivat kirjoittajalle palkkiona (Kellogg 1994, 38), joka 

omalta osaltaan motivoi tarjoamaan tekstejä luettavaksi. 

Kirjoittajapiirin muodostuminen edellyttää aktiivisten ja asiasta kiinnostuneiden 

henkilöiden lisäksi soveltuvaa ilmapiiriä. Varpio (1975, 15, 25) näkee ympäristöltä 

edellytettävän tiettyä epävarmuuden tilaa, mutta toisaalta hän toteaa kirjoittajapiirien 

edustavan ympäröivää yhteiskuntaa ja jotain sille ominaista ennemmin kuin 

poikkeuksellista.  

Myös Pauliina Vanhatalo (2008, 18) puhuu kriiseistä kirjoittamaan ryhtymisen 

motiiveina. Jos vaikeudet ja kriisit synnyttävät kirjoittajan, on mielestäni loogista olettaa 
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ainakin tietynlaisten elämän solmukohtien toimivan kimmokkeena yhteistyölle ja 

yhteistyöryhmien muodostumiselle. Toisaalta motiivin ei välittämättä tarvitse olla 

yhteisesti jaettu. Yhteenliittyminen kirjoittajapiiriksi voi myös toimia siirtymävaiheena 

yksittäisen ryhmän jäsenen etsiessä omaa paikkaansa kirjoittamisen kentällä (Niemi 

1991, 58). 

KynäilijäHilimat muodostui siinä eräänlaisen hajaannuksen ja epätietoisuuden tilassa, 

kun meitä yhdessä pitänyt opiskelu päättyi. Tunsin itse – ja tutkimukseeni vastanneet 

KynäilijäHilimat selvästikin tunsivat myös – tarvitsevani jotain konkreettista, jotta 

opintojen aikana nupulleen auennut kirjoittamiseni ei tyrehtyisi. Varpio käsittelee 

tutkimuksessaan lähinnä yhteiskunnallista epävarmuutta, mutta mielestäni epävarmuus 

voi toimia kimmokkeena ryhmäytymiselle myös yhteiskunnallisista lähtökohdista 

riippumatta. 

Myös fyysisellä ympäristöllä on merkitystä motivaation syntymiselle. Kellogg’in (1994, 

38) mukaan kirjoittamisen prosessiin vaikuttaa merkittävästi se konkreettinen tila ja 

tilanne, jossa kirjoitustapahtuma suoritetaan. Tähän liittyvät kirjoittajan rutiinit, joita 

itsessänikin tunnistan: sijaamaton vuode ja pöydälle jääneet likaiset astiat estävät minua 

toimimasta. Kaiken on oltava täydellisen paikoillaan ennen kuin ajatus muuntuu 

mielessäni niin valmiiksi, että sen voi kirjoittaa ylös.  

On lohdullista huomata, että myös menestyvät ammattikirjailijat joutuvat ylittämään 

vastaavanlaisia esteitä (Kellog 1994, 198). Virpi Hämeen-Anttila tarvitsee 

kirjoitustyönsä taustalle musiikkia, joka on jokaisen hänen kirjansa kohdalla erilaista. 

Musiikin avulla hän tarvittaessa pääsee takaisin kirjan tunnelmaan ja tapahtumiin 

(Hämeen-Anttila 2017). Tatu Kokko puolestaan kirjoittaa isänsä vanhan koulupöydän 

pöytälevy sylissään, ilman sitä työ ei luonnistu (Kokko, 2017). 

Tutkittaessa yhteistyöryhmien toimintaa, on äänimaisemalla ja valon määrällä havaittu 

olevan merkitystä. Myös tapa ryhmittäytyä vaikuttaa: ringissä istuvan ryhmän on 

todettu olevan tehokkaampi keskinäisessä viestinnässään kuin muissa muodostelmissa 

istuvan. (Pennington 2005, 25.) Me KynäilijäHilimat istumme tapaamisissamme 

kehässä: aina jonkun kahvi- tai ruokapöydän ympärillä. Välissämme on tosin aina 

pöytä, ja olisikin mielenkiintoista testata, millä tavoin tapaamisiemme intensiteetti ja 

viestinnän taso muuttuisivat, jos istuisimme pienemmässä, pöydättömässä piirissä. 
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Fyysisen ympäristön ja konkreettisten kirjoittamistilanteiden rooli on usein aliarvioitu 

psykologian luovuustutkimuksessa, jossa korostetusti painotetaan henkilöidenvälisiin 

tekijöihin (Miell & Littleton 2004, 50). Esineellinen ympäristö ja sen vaikutukset on siis 

tärkeää huomioida, vaikkakaan se yksin, ilman sosiaalisten suhteiden verkostoa ei 

synnyttäisi kirjoittamista (Niemi 1991, 40). 

KynäilijäHilimojen vastauksista nousi esiin tapaamistilanteiden ja -paikkojen 

miellyttävyys. On selvästikin tärkeää, että tapaamiset järjestetään miellyttävissä 

ympäristöissä, mikä vaikuttaa tunnelmaan ja ilmapiiriin. Positiivinen ilmapiiri auttaa 

saadun palautteen tulkitsemisessa. Kun tunnelma on hyvä ja viihtyisä, on palaute 

helpompi hahmottaa kokonaisuudessaan, risuineen ja ruusuinen (Vanhatalo 2008, 48).  

Kirjoittajaryhmän toiminnan tulosten voidaan siis sanoa syntyvän jäsenten erilaisten 

lähtökohtien, ympäristötekijöiden ja ryhmän olemassa olon tarkoituksen 

monimuotoisesta yhdistelmästä. 

 

2.2 Kirjalliset ryhmittymät ja yhteistyöpiirit 

 

Erilaisten kirjallisten ryhmittymien kenttä on Suomessa hyvin laaja ja jatkuvassa 

muutoksessa (Niemi 1991, 162). Kansainvälisestikin on tarjolla runsaasti tietoa 

erilaisista taiteellisista yhteenliittymistä.  

Saksalainen Hans Norbert Fügen on määritellyt kirjalliselle ryhmittymälle viisi 

ominaispiirrettä. Määritelmän mukaan ryhmittymän jäsenet jakavat sekä yhteisen 

kaunokirjallisen ihanteen että ryhmän ulkopuolisen vastustuksen. Ryhmä tunnustaa 

myös samaa henkilöihannetta. Konkreettisina tunnusmerkkeinä ovat ryhmän nimi ja 

oma julkaisu. (Varpio 1975, 10.)  

KynäilijäHilimat täyttää määrittelyn erinomaisesti ainakin yhteisen nimen osalta. 

Kirjoitamme tapaamisiamme varten kaunokirjallista tekstiä, joten myös tietynlainen 

tekstien estetiikka on yhteinen. Meillä ei kuitenkaan ole vastustajaa, ei esikuvaa, eikä 

myöskään julkaisua. Olemme suunnitelleet osallistuvamme kirjoituskilpailuihin omilla, 

sovitun teeman mukaisilla teksteillämme. Voisiko tämän määritelmää löyhästi tulkiten 

nähdä yhteiseksi julkaisutavoitteeksi?  
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Niemi (1991, 54) löyhentää Fügenin määrittelyä henkilöihanteen tai esikuvan osalta. 

Hänen mukaansa esikuvan ei tarvitse välttämättä olla henkilö, vaan yhteinen nimittäjä 

voi löytyä esimerkiksi tyylisuunnasta tai ideologiasta. Kuinka KynäilijäHilimat vastaa 

tähän? Ehkä olemme olleet koossa vielä sen verran lyhyen aikaa mitään ideologista 

yhteen kuuluvuutta tunnustaaksemme. Ellei rakkautta kirjoittamiseen sellaiseksi katsota. 

Myöskään Varpio (1975) ei pysty yhdistämään Fügenin määritelmää sellaisenaan 

Mäkelän piiriin. Kuten Varpiokin tulkitsee, uskon ympäristötekijöillä, yhteiskunnalla ja 

jäsenten erilaisilla lähtökohdilla olevan kirjallisten ryhmittymien ominaispiirteisiin 

merkittävä vaikutus. Mäkelän piirin kirjailijoiden teoksissa kuitenkin korostuvat 

luonnonkuvaukset (Varpio 1975, 120–121). KynäilijäHilimojen toisilleen jakamista 

teksteistä ei vastaavanlaisia yhtymäkohtia löydy. Vaikka käsittelemme tapaamistemme 

yhteydessä novelleja, kirjoitamme kukin myös muunlaisia tekstejä. 

Fügen ei määrittelyssään ota kantaa kirjallisen ryhmittymän syntymiseen. Niemi (1991, 

50) puolestaan kytkee ryhmän muotoutumisen erilaisiin kriisitilanteisiin tai niiltä 

suojautumiseen ja ennakointiin. KynäilijäHilimojen synty voidaan katsoa olevan 

ennakoiva ratkaisu pelkoon jäämisestä tyhjän päälle oman kirjoittamisen kanssa.  

Merkittävänä perustana kirjallisten ryhmittymien muodostumiselle ovat myös yhteiset 

toimintaympäristöt. KynäilijäHilimojen kohdalla toteutui yksi Niemen (1991, 51) 

mukaan voimakkaimmista vaikuttimista: yhteinen koulutusväylä.  

Myös Farrell’in tutkiman, nuorista nashvilleläisistä runoilijoista koostuneen Fugitive 

Poets -ryhmän kohdalla koulutus näytteli merkittävää osaa, ja jäseniä yhdistävällä 

Vanderbilt-yliopistolla oli tärkeä rooli piirin syntymiselle. Yliopisto toimi aatteellisena 

alustana tuoden yhteen saman asenne- ja arvomaailman jakavia nuoria. Yliopistolla ei 

ollut resursseja tarjota opiskelijoilleen riittävän laajaa mentoritoimintaa, mikä johti 

siihen, että opiskelijat kääntyivät tuen toivossa toistensa puoleen. (Farrell 2001, 72.) 

Ilman erään yhteistyöpiirin muodostumista tuskin voisimme nyt lukea Taru sormusten 

herrasta -trilogiaa tai Narnian tarinat -kirjasarjaa. Oxfordin yliopiston yhdistämät, 

muusta yhteisöstä itsensä ulkopuoliseksi tunteneet C.S. Lewis ja J.R.R. Tolkien löysivät 

tukea ajatuksilleen toisistaan. He kokosivat ympärilleen yhteistyöpiirin muista 

samanhenkisistä kirjoittajista ja järjestivät viikoittaisia tapaamisia toistensa tekstejä 
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kommentoiden. Lopputulos näiden kahden miehen osalta on osa länsimaista 

kirjallisuushistoriaa. (Sawyer 2007, 77–79.) 

Farrell (2001, 266) määrittelee ryhmittymän syntymisen Fügeniä laajemmin. Hänen 

mukaansa ”tietyn alan ammattilaiset muodostavat laajan tiedon, resurssien, 

palkitsemisten ja rangaistusten vaihtamiseen perustuvan verkoston”. Tässä 

tutkimuksessa käsitellyt verkostot muodostuvat siis kirjoittamisen ja kirjallisuuden 

parissa toimivista yksilöistä. Niemi (1991, 49) on nimennyt tämän verkoston 

kirjalliseksi kohortiksi, millä hän tarkoittaa ryhmittymää, jonka yhteen liittävänä 

voimana kirjoittaminen toimii. Kohortti on käsitteenä siis laajempi kuin yksittäinen 

kirjoittajapiiri. 

Joiltain kohdin verkosto on tiivis, toisaalla tiedonvaihto ja yhteydenpito ovat 

vähäisempää. Verkostoon muodostuu aktiivisempia tiivistymiä ihmisistä, jotka pyrkivät 

hakemaan tukea itseään vaikutusvaltaisemmiksi kokemiltaan kollegoilta. Kollegoista 

muodostuva yhteistyöpiiri vaikuttaa KynäilijäHilimoilta saamieni vastausten perusteella 

olevan jäsenilleen palkitsevampi, kuin yksittäisen mentorin kanssa työskentely: 

 Kirjoittajalla ei koskaan ole liikaa kirjoittajayhteisöjä, joissa olla mukana ja 

 joissa voi keskustella samasta aiheesta (kirjoittamisesta, teksteistä) muiden 

 kanssa (Hilima2). 

 

Kirjoittajapiiri tarjoaa jäsenilleen turvallisen alustan omien töiden ja tekstien 

jakamiseen. Yhteistyö näkyy myös siinä, että jäsenet kannustavat ja rohkaisevat toisiaan 

(Miell & Littleton 2004, 15). Verkostoituminen voi olla hyvinkin moninaista ja palvella 

erilaisia tarpeita. Kyselyyni vastanneista KynäilijäHilimoista kaksi kertoi kuuluvansa 

myös muihin kirjoittajapiireihin. Jäsenyyttä useammissa ryhmissä ei koeta 

ongelmalliseksi, vaan eri ryhmät omanlaisine toimintatapoineen vastaavat erilaisiin 

tarpeisiin: 

 […] KynäilijäHilimoissa kirjoittajat ovat tavoitteellisempia kirjoittajia, kuin 

 toisessa ryhmässäni. Koen molemmista ryhmistä saamani tuen arvokkaaksi. 

 Myös siinä mielessä toisen ryhmän anti on erilaista, että voin pyytää palautetta 

 pitkästäkin proosatekstistä aina pätkästä kerrallaan. Koska tapaamme useammin, 

 ryhmän jäsenet muistavat edelliskertaisen tekstini ja käsittelemme sitä kuin 

 jatkokertomusta. (Hilima1) 

 

Farrell (2001, 274) korostaa yhteistyöpiirin erovaisuutta verrattuna opettaja-oppilas-
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työskentelyyn. Yksi merkittävä ero liittyy hänen määrittelemiensä pääomien 

jakautumiseen. Farrell määrittelee pääomat henkisiin ja aineellisiin pääomiin. Henkisiä 

pääomia ovat sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Aineellinen pääoma puolestaan liittyy 

taloudellisiin resursseihin eli siihen, millainen varallisuus henkilöllä on käytettävissä tai 

onko hänellä esimerkiksi mahdollisuus työskennellä omassa työhuoneessa. 

Opettaja-oppilas-suhteessa opettaja on luonnollisesti yleensä se, joka hallitsee näillä 

kaikilla alueilla. Yhteistyöpiirin dynamiikka puolestaan perustuu tasapuolisuuteen: 

jokainen ryhmän jäsen hallitsee jossain määrin kaikilla pääoman osa-alueilla. Carl 

Vandermeulenin (2011, 72) mukaan ryhmän muotoutuessa itsenäisesti, ilman 

varsinaista johtajaa, saattaa kokoonpanosta tulla liian homogeeninen. Näkökulma on 

olennainen ainakin koulumaailmassa, mutta en näe liiallista yhteneväisyyttä ongelmana 

omassa piirissämme. Ryhmämme on toki syntynyt yhteisen koulutusväylän kautta, 

mutta yksilölliset motiivimme ylipäätään lähteä alun perin kouluttautumaan 

kirjoittamisessa ovat olleet erilaiset. Osa tavoitteli ammatillista pätevöitymistä, osa 

valmistautui mahdolliseen ammatinvaihtoon ja osa opiskeli puhtaasti harrastuksen 

vuoksi. 

Me KynäilijäHilimat olemme käytännössä lähellä tasaveroisuutta osaamiseltamme, 

mutta sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen pääoman suhteen kuitenkin lienemme 

erilaisia ja toisiamme täydentäviä. Yksi ryhmämme jäsen on jo julkaissut teoksiaan, 

joten hän pystyy tarjoamaan muille osaamista kustannustoimittajien kanssa työskentelyn 

suhteen, kun taas muut täydentävät pöytää kukin omalla varsinaisen työn tuomalla 

ammattitaidolla.  

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii toisen tarkastelemani tapaamiskerran (maaliskuu 2017) 

aikana käyty keskustelu tekstieni tarjoamisesta kustantajalle. Ryhmän jäsenet olivat jo 

lähtökohtaisesti tietoisia siitä, että olen suunnitellut työstämästäni tekstikokoelmasta 

sellaista, jonka aion julkaistuksi tulemisen toivossa lähettää kustantamoihin.  

Tapaamisen aikana yksi jäsenistä esitti ajatuksen, että harkitsisin myös kuvituksen 

tarjoamista tekstieni liitteenä. Useampi KynäilijäHilima kannatti ajatusta, sillä heidän 

mielestään tämä saattaisi edesauttaa kustannussopimuksen syntymistä. Tässä kohtaa 

keskustelussa olivat enimmäkseen äänessä ne jäsenet, joilla itsellään oli konkreettisia 

kokemuksia kustannustoimittajien kanssa toimimisesta. 
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Kun jäsenet ovat eri osaamisalueilta ja omaavat erilaisia vahvuuksia, edesauttaa 

yhteistoiminta ryhmässä näiden ominaisuuksien pääsyä kaikkien jäsenten 

hyödynnettäviksi. Oman osaamisen ja kokemusten jakaminen puolestaan vaikuttaa sekä 

mentaalisen että sosiaalisen joustavuuden lisääntymiseen. (Miell & Littleton 2004, 14–

15.) 

KynäilijäHilimat kokoontuu kaksi kertaa vuodessa vaihtuvan vetäjän koolle kutsumana. 

Yhtä nimettyä johtajaa ryhmällämme ei siis ole. Ryhmiä tarkasteltaessa voidaan 

kuitenkin havaita kahden tyyppistä johtajuusmallia, asiajohtajuutta ja yhdessäoloon 

liittyvää johtajuutta (Niemi 1991, 52).  

Asiajohtajuuden voi nähdä KynäilijäHilimoissa juuri tänä vaihtuvana johtajaroolina, 

jolloin määritellään seuraavaan tapaamiseen toimitettavien tekstien teema. Vetovastuu 

toimii motivaattorina ja kannustaa huolehtimaan sekä aihealueen pohtimisesta että 

tapaamisen käytännön järjestelyistä.  

Yhdessä oloon liittyvä johtajuus puolestaan lienee ryhmämme tässä vaiheessa 

jakautunut kaikille. Positiivisen ilmapiirin luominen ja viihtyisyys ovat meidän jokaisen 

huolehdittavana. Ryhmän perustamisvaiheesta tosin on nostettavissa esiin yksittäinen 

ryhmämme jäsen, jonka sinnikäs aktiivisuus sai aikaan sen, että ryhmä perustettiin ja 

ensimmäinen kokoontuminen järjestyi.  

Johtajuus sinällään ei ole KynäilijäHilimojen toiminnassa merkittävässä roolissa, sillä 

meistä jokainen vastaa itse oman tekstinsä valmistumisesta ja mahdollisista 

muokkauksista.  Niemi toteaakin, että ryhmä voi toimia koko olemassaolonsa ajan 

ilman määrittyneitä johtajarooleja (Niemi 1991, 53). 
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3 YHTEISTYÖPIIRIN RYHMÄDYNAMIIKASTA 
 

 

Yhteistyöpiirin elinkaarella voidaan nähdä kehitysvaiheita niin rakenteellisuuden, 

kulttuurillisuuden, jäsenten välisten suhteiden kuin yksittäisten jäsentenkin osalta. Eräs 

hedelmällinen keino lisätä tietoutta ryhmän toiminnasta ja sen lainalaisuuksista on 

tarkastella ryhmää sisältä eli olemalla mukana. Olemassa olevat teoriat eivät 

yksiselitteisesti pysty määrittelemään ryhmien toimintaa yhden vakiintuneen mallin 

mukaiseksi. (Niemistö 1999, 13.) Tässä suhteessa olen tutkijana otollisessa asemassa 

täysivaltaisena KynäilijäHilimana. 

Niemistön (1999, 16) mukaan ryhmä muodostuu sosiaalipsykologian näkökulmasta 

ihmisistä tai ihmisjoukosta, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään siten, että 

vuorovaikutteisuus on jollain tasolla johdettua ja roolitettua: 

Ryhmä on jatkuvaa vuovaikutustekijöiden ja vaihtuvien tilanteiden virtaa 

(Niemistö 1999, 19). 

 

Seuraavassa esittelen eri teorioita yhteistyöpiirin tai ryhmien muodostumisesta, sen eri 

vaiheista ja KynäilijäHilimojen asemoitumisesta näiden määrittelyjen mukaiseen 

kehikkoon. 

 

 

3.1 Ryhmän muodostumisen vaiheet 

 

Ryhmien tarkastelun lähtökohtana on oletus siitä, että ne kehittyvät ja oppivat jotain 

uutta elinkaarensa aikana (Niemistö 1999, 21). Tätä ajatusta voi mielestäni hyvin pitää 

myös KynäilijäHilimojen toiminnan pohjana, joskin on muistettava, että 

KynäilijäHilimojen kohdalla yhteistyön ytimenä ja oppimisen kohteena ovat ryhmän 

jäsenet yksilöinä, ei itse ryhmä. Toisaalta tämä ei suinkaan poista sitä potentiaalia, jonka 

ryhmämme omaa oppimisen suhteen, henkilökohtaisista tavoitteistamme huolimatta. 

Michael P. Farrell jakaa yhteistyöpiirin syntymisen seitsemään eri vaiheeseen: 1) 

muodostusvaihe, 2) kapinavaihe, 3) etsintävaihe, 4) pariyhteistyön ja luovan työn vaihe, 
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5) kollektiivisen toiminnan vaihe, 6) eriytymisvaihe ja 7) uudelleen käynnistämisen 

vaihe (Farrell 2001, 277). 

Bruce Tuckmanin 1960-luvulla luoma ja myöhemmin täsmentämä viisiosainen malli 

puolestaan osittuu seuraavasti: 1) muodostusvaihe (forming), 2) kuohuntavaihe 

(storming), 3) yhdenmukaisuusvaihe (norming), 4) hyvin toimiva ryhmä (performing) ja 

5) lopetus (adjouring). (1999, 160–162) 

Mallit noudattelevat pitkälti samoja linjoja ja ovat helposti tarkasteltavissa rinnakkain. 

On syytä kuitenkin huomioida, etteivät kaikki ryhmät suinkaan läpikäy kaikkia vaiheita, 

vaan saattavat hypätä jonkun vaiheen yli tai sitten liikkua edestakaisin niiden välillä 

(Pennington 2005, 72). 

Muodostusvaiheessa ryhmän jäsenet ovat vielä etäisiä toisilleen, ja heitä yhdistää 

käytännössä vain toimijuus samalla alalla. Ryhmä on tässä vaiheessa hajanainen ja 

heidän valikoitumisensa ryhmän jäseniksi liittyy lähinnä ammatillisiin ansioihin ja 

vahvoihin tavoitteisiin vaikuttavuuteen omalla alalla. Yleensä muodostusvaiheen 

henkilöt hakevat paikkaansa oman alansa kentällä. (Farrel 2001, 276–279.)  

Tuckman korostaa sovinnaisuuden ja varovaisuuden roolia muodostusvaiheessa. Tällöin 

ikään kuin ’haistellaan ilmaa’ ja samalla harjoitellaan ryhmän jäsenyyttä. (Niemistö 

1999, 160). Tässä vaiheessa jäsenet tulevat tietoisiksi toistensa arvomaailmasta ja 

taustoista. 

KynäilijäHilimojen kohdalla muodostumisvaihe oli osittain toteutunut jo 

opiskelujemme aikana, ennen varsinaista ryhmän perustamista. Olimme jo 

muodostaneet tietynlaiseen yhteenliittymän ja tunsimme toisiamme jonkin verran. 

Ryhmän toiminnan käynnistymisen aikaan tärkeäksi muodostui jo aiemmin 

mainitsemani yhden jäsenen rooli yhdessäoloon liittyvänä johtajana. Vaikka kiinnostus 

yhteen liittymiselle oli vahva ja tavoitteet kirjoittamisen kohdalla samat, ilman tämän 

jäsenen voimakasta panosta ryhmämme ei olisi muodostunut. 

Farrell kuvaa seuraavaa vaihetta kapinavaiheeksi. Tuolloin ryhmän sisäinen luottamus 

lisääntyy, ja jossain vaiheessa saavutetaan piste, jolloin jäsenet kahdenkeskisesti 

rohkaistuvat jakamaan keskeneräisiä töitään toisilleen. Mikäli ryhmä onnistuu tässä 

vaiheessa vakiinnuttamaan töiden vaihtamisen käytännön, on ryhmällä potentiaalia 

muuntua toimivaksi yhteistyöpiiriksi. (Farrell 2001, 279–281.)  Tuckmanin mukaan 
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tämä kuohuntavaihe sisältää kapinointia ja omien näkemysten voimakasta esille 

nostamista, mikä voi vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin heikentävästi (Niemistö 1999, 161). 

Tässä vaiheessa Tuckman näkee onnistuneen johtajuuden vaikuttavan toiminnan 

jatkuvuuden mahdollistumiseen (Pennington 2005, 72). 

Nurinkurista kyllä, mutta KynäilijäHilimojen elinkaarella tämä vaihe oli käytännössä 

ohitettu jo ennen ryhmän perustamista. Opiskeluaikoinamme olimme jo löytäneet 

keskinäisen luottamuksen ja jo jonkin verran harjaantuneet palautteen antamisessa 

toisillemme. Kuten aiemmin jo mainitsin, kapina- tai kuohuntavaiheisiin liitetty 

johtajuus ei ole KynäilijäHilimojen toiminnassa määräävä tekijä. 

Etsintävaiheessa ryhmän toiminta konkretisoituu varsinaisiin tapaamisiin ja 

tapaamisaikatauluihin. Ryhmä on nyt kapinavaiheeseen verrattuna yhtenäisempi ja 

sallivampi jäsentensä näkemyksille. Vaiheen tavoitteena on löytää ryhmälle oma, 

yhteisesti jaettu näkemys. (Farrell 2001, 281–282.) KynäilijäHilimoille tapaamiset ja 

niiden aikatauluttaminen oli toiminnan lähtökohtana jo perustamisvaiheessa. Mitään 

varsinaista yhteistä näkemystä ryhmän ulkopuoliseen ajatteluun emme ainakaan 

tietoisesti etsi, joten etsintävaiheen osalta en löydä juurikaan yhtymäkohtia 

toimintaamme. 

Pariyhteistyö ja luovan työn vaihe muuttaa jälleen ryhmän rakennetta. Viimeistään tässä 

vaiheessa keskustelut ja laajempi yhteistoiminta muotoutuu parityöskentelyksi. Parien 

syntymiseen vaikuttaa osittain aiemmin mainittujen pääomien (taloudellinen, 

kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma) jakautuminen. Yhteistyöhön hakeudutaan sellaisen 

henkilön kanssa, jonka kanssa katsotaan edellä kuvaamieni henkisten tai aineellisten 

pääomien osalta panos-tuotossuhteen olevan tasapainoisin. Tässä vaiheessa ryhmän 

jäsenten keskinäinen luottamus on vahvaa ja arvioinnin kohteeksi tarjotaan myös 

puolivalmiita töitä (Farrell 2001, 282–286.)  

KynäilijäHilimat eivät ainakaan toistaiseksi työskentele pareittain. Tämä voi johtua 

esimerkiksi siitä, että meitä on verrattain vähän ja toisaalta siitä, että emme ole vielä 

kokeneet sille tarvetta. Tunnusomainen yhtymäkohta tälle vaiheelle omassa 

toiminnassamme on se, että osa meistä tuo tapaamisiin palautetta varten myös 

keskeneräisiä tekstejä. 
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Tuckmanin jaottelussa edellä kuvatut etsintävaihe ja parityö ja luovan työn vaihe 

voidaan mielestäni nähdä sisältyvän yhdenmukaisuuden vaiheeseen. Tällöin 

yhteenkuuluvuuden tunne voimistuu ja jäsenten erilaisuuksia hyödynnetään 

kokonaisuuden ja ryhmän toiminnan vahvistamiseksi. (Niemistö 1999, 161). Ryhmän 

yhteinen identiteetti vahvistuu (Pennington 2005, 72.)  

Koen vahvasti KynäilijäHilimojen sijoittuvan nyt tähän vaiheeseen, erityisesti 

Tuckmanin määritelmän mukaisesti. 

Jollain tavalla vielä aiempaa avoimempaa on se tapa, jolla esimerkiksi 

vastoinkäymisistä, kirjoittamisen vaikeuksista tai epäonnistuneista 

julkaisupyrkimyksistä puhutaan. Hyvin ymmärtävä ja armollinen ilmapiiri […] 

Jokaisen onnistuminen on kaikkien ilo, se on hienoa. Kenenkään menestys ei 

tunnu olevan toisilta pois, vaan tuo vain lisää rohkeutta ja uskoa, että täältä 

pesee! (Hilima2.) 

 

Farrell’in kollektiivisen toiminnan vaiheessa ryhmittymän yhteisen vision tekeminen 

näkyväksi myös ryhmän ulkopuolelle alkaa. (Farrell 2001, 286.) Tuckmanin hyvin 

toimivan ryhmän vaihe voidaan mielestäni rinnastaa tähän. Nyt ryhmä on 

vuorovaikutteinen ja jäsenilleen palkitseva (Niemistö 1999, 161). Tässä vaiheessa 

jäsenet ovat aiempaa vahvemmin riippuvaisia toisistaan (Pennington 2005, 72). 

Myös tämä vaihe on vahvasti läsnä KynäilijäHilmojen nykyhetkessä. Tapaamisessa, 

jossa saamaani palautetta käytän tämän tutkimuksen aineistona, ideoimme 

osallistumisesta yhdessä kirjoituskilpailuun. 

Eriytymisvaiheessa ryhmän jäsenten yksilöllisyys alkaa korostua voimakkaasti. Taitojen 

ja osaamisen kehittyessä jäsenet kokevat olevan entistä riippumattomampia toisistaan ja 

usein ryhmän omia näkemyksiä ja muita jäseniä kritisoidaan julkisesti. Ryhmän 

yhtenäisyys ei tässä vaiheessa ole enää niin tiivis kuin se on alussa ollut, ja jotkut 

jäsenistä saattavat jopa jättää ryhmän. (Farrell 2001, 286–287.)  

KynäilijäHilimoja en näe tässä vaiheessa vielä aikoihin, toivottavasti en koskaan. 

Kirjoittajina koemme toisemme selkeän omaäänisinä ja yksilöllisinä, mutta tarvitsemme 

edelleen toisiamme sekä kirjoittajaidentiteetin ja -motivaation vahvistamiseen. 

Farrell’in mukaan yhteistyöpiiri väistämättä hajoaa jossain vaiheessa. Vuosia tämän 

jälkeen jotkut jäsenistä saattavat pyrkiä kokoamaan ryhmää uudelleen. Tässä 

uudelleenkäynnistämisen vaiheessa on omat haasteensa ja ryhmän toiminta harvoin 
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palaa ennalleen. (Farrell 2001, 287–289.) Tuckman kuvaa tämän vaiheen toiminnan 

lopettamisena (Niemistö 1999, 162). 

On selvää, että erilaiset yhteistyöryhmät ovat tärkeitä sekä kirjoittajien, että muidenkin 

taiteen parissa työskentelevien kehittymisen kannalta.  Tiettyjä yhtymäkohtia eri 

teorioihin teoriaan voidaan myös KynäilijäHilimoista löytää. Mutta kuten esimerkiksi 

Farrell itsekin toteaa, (2001, 289) mitään selkeää ja tutkimuksen kautta todennettua 

mekanismia ryhmien syntymiselle tuskin voidaan vielä osoittaa.  

Mitä pidempään ryhmä on olemassa, sen selkeämmin eri kehitysvaiheet ovat nähtävillä 

(Pennington 2005, 26). Yhteistyöpiirien elinkaarella vuosi – tai kaksikin – on kuitenkin 

äärimmäisen lyhyt aika, eikä tulevaisuuteen kukaan näe. Tällaisen vertailevan 

tarkastelun myötä yhteistyöpiirien ja kirjoittajaryhmien jäsenille avautuu kuitenkin 

erinomainen mahdollisuus tarkastella ja ymmärtää oman piirin toimintaa. 

 

3.2 Ryhmädynamiikka 

 

Pienryhmäksi määritellään ryhmittymät, joissa jäseniä on korkeintaan kaksitoista. 

Suurryhmä puolestaan on sellainen, jonka jäsenmäärä on enemmän kuin 

kaksikymmentä (Niemistö 1999, 59). Koolla on merkitystä, kun puhutaan 

yhteistyöryhmistä ja niiden toiminnan ominaispiirteistä. Mitä pienempi ryhmä on, sen 

voimakkaampaa on sen jäsenten sitoutuneisuus toimintaan (Haapaniemi & Raina 2014, 

128).  

Pienryhmissä tarve yhdenmukaisuuteen on suurryhmiä vahvempi, mikä saattaa näkyä 

suhtautumisessa muihin jäseniin (Niemistö 1999, 59).  Tämä yhdenmukaisuuden tarve 

saattaa näin ollen olla osaltaan vaikuttamassa esimerkiksi KynäilijäHilimojen toisilleen 

tarjoamaan palautteeseen, liittyyhän sen vahvasti keskinäiseen tuttuuteen ja siihen, että 

olemme kirjoittajina samastumiskohteita toisillemme. Toisaalta tutkimusten mukaan 

nimenomaan suuryhmissä haasteena on se, että jäsenet saattavat lähteä myötäilemään 

toistensa mielipiteitä (Haapaniemi & Raina 2014, 114). Yksilöt siis tavallaan voivat 

piiloutua ryhmän massan taakse. 

Ryhmänä KynäilijäHilimat on suljettu eli sen jäsenet ovat nimettyjä (Niemistö 1999, 

167). Vaihtuvuus on mahdollista, mutta se ei toteudu satunnaisesti. 
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Tapaamisissa käy pienempi ydinporukka kuin aiemmin […] pois jääneet tai 

harvemmin käyneet olisivat edelleen tervetulleita, jos mukaan tulisivat 

(Hilima2). 

Ryhmäämme ei ole perustamisen jälkeen tullut uusia jäseniä, emmekä ole vielä olleet 

sen tilanteen edessä, että olisimme joutuneet miettimään tulokkaiden hyväksymistä 

mukaan. Oletan kuitenkin, ettei sellaiselle estettä olisi. Mielenkiintoista olisikin, millä 

tavalla mahdollinen uusi henkilö omaksuisi ryhmämme toimintatavat, ja kuinka hänen 

mukaantulonsa vaikuttaisi ryhmädynamiikkaan ja erityisesti palautteen antamisen ja 

saamisen tilanteisiin. 

KynäilijäHilimojen toiminta ei perustu varsinaisesti sanamukaiseen ystävyyteen tai 

aiempiin ystävyyssuhteisiin.  Pääsääntöisesti ryhmämme on jäsenilleen piiri, joka toimii 

meidän itse kunkin muun sosiaalisen elämän ulkopuolella. Tutkimusten mukaan 

ystävyyden tai ystävyyteen verrattavan keskinäisen kiintymyksen puutteella ei ole 

vaikutusta ryhmän kiinteyteen. Yksinomaan yhteisesti jaettu merkitys ryhmän olemassa 

ololle riittää sitomaan jäsenet yhteen. (Niemistö 1999, 170). 

Ryhmän jäsenyys tarjoaa kirjoittamisen lisäksi merkityksellisiä yhdessäolon 

mahdollisuuksia: 

Keskusteluyhteys ja kaveruus muun elämänpiirin ulkopuolelta tulevien ihmisten 

kanssa on tärkeää […] se on mukavaa yhdessä tekemistä ja olemista (Hilima2). 

 

Myös minulle itselleni on tärkeää olla osana KynäilijäHilimojen kaltaista ryhmää ja jaan 

Hilima2:n näkemyksen siitä että niiden ihmisten kanssa, jotka ovat yhtäläisen 

kiinnostuneita kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta, pystyy synnyttämään huomattavasti 

hedelmällisempiä keskusteluja edellä mainituista aiheista, kuin niiden kanssa, joiden 

kiinnostuksen aste on heikompi. 
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4 VERTAISPALAUTE KIRJOITTAJAN TYÖSSÄ 

 
Kun yksittäinen teksti tai tekstikokonaisuus valmistuu, sen syntyyn vaikuttaa 

tietynlainen kulttuurinen verkosto. Tullakseen kokonaiseksi, teos edellyttää lukijan ja 

tekijän lisäksi tulkintaa, joka puolestaan muodostuu kullekin lukijalle omakohtaiseksi 

tämän henkilökohtaisista taustatekijöistä ja kulttuuriympäristöstä riippuen. (Niemi 1991, 

16).   

Kirjallinen taideteos syntyy toisin sanoen yksilön toiminnan ja ympäröivän yhteisön 

ristipaineessa: 

 Sanataide merkittävimmillään nousee yksilöllisen motivaation ja sosiaalisten 

 odotusten monipaikkaisesta kohtaamisesta (Niemi 1991, 38). 

 

Aiheeseen löytyy myös ristiriitaisia ajattelumalleja. Esimerkiksi teoreettisen estetiikan 

näkökulmasta taide ja sen tekeminen ei edellyttäisi olemassa olevaa yleisöä (Niemi 

2000, 11). Voisiko tästä ajatuksesta löytää yhtymäkohdan ’taidetta taiteen vuoksi’ -

lausumaan?  On totta, että harrastelijakirjailijalla valtaosa teksteistä ei koskaan kohtaa 

yleisöään, samaten Franz Kafkan on kerrottu vaatineen tärkeimmäksi kohonneiden 

teostensa tuhoamista kuolemansa jälkeen (Niemi 200, 11.) Ja kuka tietää, kuinka monta 

Kafkan teosta todella tuhoutui hänen itsensä toimesta?  

Mielestäni tekstien taidekäsitystä ei voida yhteen vetää niin yksinkertaisesti, etteivätkö 

taidetta olisivat myös ne laatikossa makaavat kirjoitelmat, olipa niiden kirjoittaja sitten 

jo arvostettu kirjailija tai vasta sellaiseksi pyrkivä. Omakohtaisesti asiaa tarkastellen 

huomaan kyllä, että valtaosa teksteistäni lojuu laatikoissa tai tietokoneen kovalevyllä. 

Eivät ne siellä kuitenkaan mistään muusta syystä ole, kuin uskalluksen puutteesta ja 

osaamisen oletetusta vähäisyydestä. En siis itse koe kirjoittavani pelkästään 

kirjoittamistapahtuman riemusta. Kirjoitan aina vähintäänkin sille kuvitteelliselle 

lukijalle ja tavoittelen ainakin luettavaksi tulemista.  

Psykologisesta näkökulmasta asiaa tarkasteleva Kellogg puolestaan näkee, että 

kirjoittaminen on puolet yksilön mentaalisesta elämästä. Toisen puolen muodostaa 

ajattelu. (Kellogg 1994, 13). Tämä näkökulma huomioiden voi helposti olla yhtä mieltä 

Niemen (1991, 40) kanssa siitä, että kirjoittaminen voi pohjautua esimerkiksi rankkoihin 

elämänkokemuksiin tai muutoksiin.  
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Toisaalta tämä ehkä hieman myyttinen käsitys kirjailijasta tuskaisine kasvupolkuineen 

tuntuu hieman yksipuoleiselta: myös turvallisen lapsuuden ja nuoruuden eläneet voivat 

omata kirjoittamisen ja kirjailijuuden kannalta riittävän moniulotteisen identiteetin 

(Vanhatalo 2008, 23).  

Niemi (1991, 41) kuitenkin korostaa kasvuympäristön vaikutusta 

kirjoittamismotivaation syntymisessä. Kasvuympäristö on saattanut kirjoittamisen 

suhteen olla joko positiivisen kannustava tai sitten niin ahdistava, että ahdistusta ja 

pahaa oloa on ryhdytty purkamaan kirjoittamalla. Itse kuulun kirjoittajana 

kasvuympäristöni puolesta siihen ryhmään, jonka kirjoittamismotivaatio kumpuaa 

kannustuksesta ja aktiivisesta rohkaisusta. Mielestäni onkin liian mutkat suoraksi 

oikovaa ajatella vain vaikeuksien kasvattavan kirjoittajia, vaikka kirjoittaminen voi 

joissain tapauksissa toimia keinona pirstaloituneen identiteetin uudelleenrakentamiseen 

(Vanhatalo 2008, 23).  

Yhteenvetona edellä kerrotuista näkökulmista voitaneen sanoa, että ei liene 

turhanpäiväistä tarkastella kirjoittamista ja siitä saadun palautteen merkitystä. 

Miksi palautetta sitten halutaan? Omien töiden jakaminen muille arvioitavaksi ja 

palautetta varten, ja miksi ei luova yhteistyö ylipäätään, on usein astumista oman 

mukavuusalueen ulkopuolelle. Jos kirjoittaminen saattaisikin olla silloin tällöin helppoa, 

ei tekstien jakaminen arvosteltavaksi useinkaan ole.  

Itse koen harjoituksen tekevän tässäkin mestarin: mitä useammin palautetta 

tuotoksilleen hankki, sen helpommalta sen vastaanottaminen kerta kerralta tuntuu. 

Harjaantumisesta niin palautteen antamisessa kuin sen saamisessa on todettu olevan 

hyötyä kummallekin toimijalle. Asiantunteva ja paneutunut vertaispalaute parantaa 

tekstien laatua. Lisäksi palaute on merkityksellisempää ja liittyy enemmän sisältöön 

kuin tekniikkaan ja kirjoitusvirheisiin. (Hyland 2009, 168–171.) 

Kirjoittajaryhmään kuuluminen tukee sitä, miten yksittäinen kirjoittaja pystyy 

hahmottamaan oman tekstinsä suhteessa lukijaan. Ryhmän jäsenenä hän kirjoittaa tekstit 

tietoisena lukijoistaan eli tutusta vertaisryhmästään ja pystyy prosessin aikana ikään 

kuin keskustelemaan lukijoiden kanssa. Tämä mahdollisuus yksin kirjoittavalta puuttuu 

kokonaan. (Clark & Ivanic 1997, 239.) 
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Luottamuksellisessa ympäristössä saatu negatiivinen ja vaikeakin palaute on 

mahdollista ottaa vastaan rakentavana, sillä vertaispalautetta ei yleensä koeta 

pyrkimykseksi määritellä tekstien lopullista muotoa (Miell & Littleton 2004, 18). Myös 

esitetyt muokkausehdotukset ovat helpommin hyväksyttävissä, kun ne tarjoillaan 

kannustavina ja myönteisessä ilmapiirissä (Ekström 2008, 38.) On erityisen tärkeää, että 

ryhmän toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja erilaisuuden suvaitsemiseen 

(Jyrkiäinen & Koskinen-Sinisalo 2012, 53). 

Vertaisryhmä voi toimia myös rohkaisijana kirjoittajan tiellä. Yksi tutkimukseeni 

vastanneista KynäilijäHilimoista kertoo, että ainoastaan ryhmän tarjoaman tuen avulla 

hänen oli mahdollista lähteä omalla tekstillään mukaan erääseen tekstikokoelmaan. 

 

4.1 Lukijapalaute vs. asiantuntijapalaute 

 

Palautetta on olemassa periaatteessa yhtä monenlaista kuin on palautteen antajiakin. 

Palautetta on myös hyvää ja huonoa, mikä sekin on vastaanottajan tulkittavissa. 

Voitaneen kuitenkin esittää, että liian yleisellä tasolla oleva palaute ei lukeudu hyväksi 

luokitellun palautteen piiriin. Itse ainakin koen ’ihan kiva’ -tyyliset palautteet 

turhauttavina, koska näin ylimalkaisesta arviosta on hankala päätellä, tarkoitetaanko 

’ihankivalla’ tekstiä, jonka juuri ja juuri pystyy lukemaan, vai tekstiä, josta pienellä 

hiomisella voisi saada aikaan mestariteoksen. En siis pysty kehittämään tekstiäni, koska 

en tiedä mitä sille tulisi tehdä. Tällainen epätarkka ja pintapuolinen palaute saa 

kirjoittajan helposti kiertämään kehää omine virheineen ja epätarkkuuksineen (Ekström 

2008, 38). 

 

Palautetyypit voidaan jaotella asiantuntijapalautteeseen ja lukijapalautteeseen. Nämä 

osittain risteävät palautetyypit toteutuvat mielestäni mielenkiintoisella tavalla 

vertaisryhmän toiminnassa.  

 

Asiantuntijapalaute tarjoaa kirjoittajalle vastauksia siihen, miten teksti on 

konkreettisesti rakennettu, ja miten se kielellisesti ja juonellisesti toimii. Opettaja-

oppilas-suhteessa asiantuntijapalautteen rooli on näkyvimmillään, vaikkakaan se ei 

missään nimessä tarkoita pelkästään yhdensuuntaista ja autoritääristä kommentointia. 
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(Elbow 1981, 240.) Elbow’in määritelmään soveltuu kuitenkin Nora Ekströmin 

esittelemä lähettäjä-vastaanottajamalli, joka nimensä mukaisesti perustuu asiantuntijan 

eli useimmiten opettajan antamaan palautteeseen, ja josta vastavuoroisuus ja 

keskustelevuus yleensä puuttuvat (Ekstörm 2008, 40). 

 

Lukijapalaute puolestaan käsittää toisenlaisen, teknisten ja rakenteellisten epäkohtien 

ohi katsovan näkemyksen tekstistä, mukaan lukien kaikki ne tunteet, jotka teksti 

herättää (Elbow 1981, 241). 

 

Ekström (2008, 40–43) kiinnittää huomiota myös palautteenantotilanteen puhetapaan. 

Erityisesti keskustelevissa tilanteissa passiivimuotoa vältetään ja palautetta tarjoillaan 

minä-muodossa. Tämä kuvaa palautteenantotilannetta yleisemminkin, sillä kun minä-

muodossa viestivä arvioija asettuu tilanteeseen oman henkilönsä kautta, korostuu 

tekstien tulkinta, jäsenten tasavertaisuus ja yhdessä oppiminen. Me KynäilijäHilimat 

pyrimme ilman eri sopimusta välttämään passiivimuotoista yleispalautetta. 

Heittäydymme mukaan omina itsenämme osallistuen aktiivisesti keskusteluun myös 

omien tekstiemme osalta. 

 

Kirjoittajaryhmän toiminnassa molemmat palautetyylit ovat vahvasti läsnä, ja Elbow 

(1981, 241) toteaakin rajavedon näiden kahden palautemuodon välille olevan hankalaa. 

KynäilijäHilimojen tapaamisissa erilaista palautetta tarjotaan sulassa sovussa: 

kiinnitämme huomiomme niin tekstilliseen esitykseen kuin kirjoituksista syntyneisiin 

tunnetiloihin.  

 

Asiantuntijapalautteen rooli koetaan erityisen tärkeäksi, mutta siitä, miten oman 

kirjoittamisen kannalta hedelmälliseksi lukijapalaute koetaan, voidaan olla hyvinkin eri 

mieltä: 

 Jotkut osaavat olla objektiivisia ja pysyä tekstissä, jotkut tarjoavat omia 

 mielikuviaan osaksi toisen tekstiä. Sitä en koe kovinkaan hedelmälliseksi 

 palautteeksi. (Hilima3). 

 

 […] palautteet nostavat esille yksityiskohtia, eri näkökulmia, vinkkejä. Joku 

 saattaa ehdottaa omastani poikkeavaa juonenkäännettä/loppuratkaisua. Aina 

 ehdotus ei vie  tekstiä eteenpäin, joskus se on käyttökelpoinen, joskus siitä saa 

 uuden, vielä  erilaisen ajatuksen muokata tekstiä (Hilima1). 
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Itse koen ryhmän tuttuuden vaikuttavan kykyyni käsitellä erilaisia palautetyyppejä. 

Asiantuntijapalautteen vastaanottaminen on minulle helppoa vieraammassakin seurassa, 

onhan kyse kuitenkin selkeiden virheiden ja epäloogisuuksien metsästämisestä.  

 

Lukijapalautteen vastaanottaminen puolestaan on kuin astumista gladiaattoriareenalle 

ilman haarniskaa. Ryhmän jäsenet ja positiivinen ilmapiiri tapaamisissamme muuttaa 

kuitenkin nuolen terät vaarattomaksi pumpuliksi ja osaan ottaa palautteen vastaan. 

Itselleni virheettömyyden sijasta tärkeämpää on kyetä välittämään tunteita. Niin kuin 

varmaan meistä useimmille. 

 

4.2 Good cop, bad cop – palautteen tyylit 

 

 

On yleisesti tunnustettua, että teosten tulkintaan vaikuttavat teoksen lisäksi niin 

tulkitsija itse taustatekijöineen kuin konkreettinen tulkintatilannekin. Kirjailijoiden 

tulkitsijat ovat luonnollisesti lukijoita, ja juuri heidän reaktioittensa kautta teoksen 

kokonaismerkitys rakentuu (Niemi 2000, 13). Tässä osiossa käsittelen palautteen 

antamisen tyylejä siitä näkökulmasta, miten tulkitsijan eli lukijan henkilökohtainen 

tilanne voi vaikuttaa palautteeseen. 

 

KynäilijäHilimat kertovat vastuksissaan, että yksi tapaamisten määräävä kuvaaja on 

luottamuksellinen ja positiivinen ilmapiiri. Tämä edesauttaa tulkitsemisen ja palautteen 

vastaanottamisen tapahtumaa, sillä motiivi osallistua toimintaan on ryhmässämme 

rakentava ja yhteisesti jaettu. Ainakaan toistaiseksi tapaamisiimme ei ole sekoittunut 

ulkopuolinen paineistus tai kenenkään jäsenen henkilökohtainen tilanne niin, että ne 

olisivat vaikuttaneet tekstien käsittelyyn näkyvästi. 

 

Palautteen antamisen tyylit voidaan jakaa niin sanottuihin vaarallisen ja turvallisen 

yleisön antamiin palautteisiin. Jako perustuu siihen, millä tavalla yleisön 

asennoituminen tekstiin ja erityisesti itse kirjoittajaan määritellään. Kun palaute on 

vaarallista, on sen antaja käytännössä metsästämässä virheitä ja epäkohtia. Yleisö 

suhtautuu tällöin yleensä negatiivisesti kirjoittajaan ja toimii tarkoitushakuisesti 
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aggressiivisena lukijana. Turvallinen palaute puolestaan kertoo kannustavuudesta ja 

kirjoittajan ja tekstin kunnioituksesta, mutta toisaalta joskus myös siitä, että lukija 

katsoo tekstin virheitä läpi sormien. (Elbow 1981, 184). 

 

Runoilija, näytelmäkirjailija ja esseisti Julia Cameron puhuu samasta asiasta jakaessaan 

luovan kirjoittajan yleisön sala-ampujiin ja uskoviin peileihin. Uskovat peilit 

muodostavat luottamuksellisen kehän, kirjoittajaryhmän tapaan, joka tarjoaa 

vastakaikua ja rohkaisua kirjoittajalle. Sala-ampujat puolestaan – joskus periaatteessa 

hyvää tarkoittaen – nimensä mukaisesti ampuvat kohti kirjoittajaa lannistaen ja tuhoten 

motivaatiota. (Cameron 2004, 252–259.) 

 

Kirjoittajaryhmässä vaarallisen palautteen ja sala-ampujien rooli lienee aika vähäinen. 

Mielestäni rajanveto palautetyylien välille ei välttämättä ole näin helposti tehtävissä. 

Vaarallinen palaute pelkkänä virheiden poimimisena on ryhmässä – ja muutoinkin – 

tuhoisaa. Turvallisen palautteen tulee kuitenkin sisältää myös kritiikkiä rakentavassa 

muodossa. Tuskin kukaan kirjoittaja olettaa olevansa sanan taituri siinä määrin, ettei 

hänen teksteistään koskaan mitään epäkohtia löytyisi. 

 

4.3 Yhteisöllisyys identiteetin vahvistajana 

 

Kirjoittajan identiteetti rakentuu kolmen osa-alueen yhtälönä. Ensimmäinen alue 

muodostuu yksilön henkilöhistoriasta, hänen taustoistaan ja hänen itsetuntemuksestaan. 

Toinen alue liittyy diskurssiin; mitä valintoja kirjoittaja tekee esimerkiksi kielellisesti tai 

miten hän itse esiintyy tekstiensä kautta. Kolmannen alueen muodostaa käsitys itsestä 

kirjailijana ja tekijänä. (Clark & Ivanic 1997, 137.) 

Oma identiteetti ja sen suojeleminen on kirjoittajalle tärkeää. Tästä kertoo mainiosti 

muun muassa lukuisien kirjailijoiden salanimien käyttö. Salanimi ei suinkaan aina kerro 

epävarmuudesta omaa tekijyyttä kohtaan, vaan ehkä enemmänkin tarpeesta laajentaa 

omaa kirjallista ilmaisuaan, joka saattaa jo suosituilla ammattikirjailijoilla olla juurtunut 

tietyn tyylin alle. 

Tekijyyteen ja tekstien omistajuuteen liittyy myös Pauliina Vanhatalon näkemys 

kirjoittajan omasta äänestä. Hänen mukaansa juuri omaäänisyys on osa kirjoittajan 
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identiteettiä (Vanhatalo 2008, 21). Ajatus yhteistyöryhmän tai vertaisryhmän 

merkityksestä kirjoittajaidentiteetin vahvistajana nousee selvästi esille myös 

KynäilijäHilimojen vastauksissa, he puhuvat toistensa teksteistä tunnistettavina ja 

omaäänisinä ja korostavat tunnistettavuuden merkitystä itselleen kirjoittajina: 

 Tosi tärkeä on asia on myös palautteen kautta saatu kokemus siitä, että 

 kykenee kirjoittamaan hyvää ja omaäänistä tekstiä (Hilima6). 

 Minusta on mukava lukea muiden kirjoittamia tekstejä ja peilata omaa 

 kirjoitustyyliäni niihin […] ryhmäläisten tekstit ovat tunnistettavia, vaikka niissä 

 ei olisi nimiäkään. Jokaisen oma tyyli välittyy teksteistä (Hilima5). 

 

Vertaisryhmien tapaamiset vahvistavat kirjoittajan identiteettiä (Vanhatalo 2008, 30). 

Samalla vertaisryhmä on omiaan vahvistamaan kirjoittajan käsityksiä hänen omista 

kyvyistään kirjoittaa. Yksin puurtavalla on harvoin samastumiskohteita, joiden kautta 

omaa kirjoittajaidentiteettiään voisi realistisesti peilata. Ryhmä tuo palautteen ja 

vastavuoroisuuden lisäksi tuntumaa kirjoittamisesta itsestään ja omasta asemoitumisesta 

kirjoittajien kentällä.  

Vertailtavuus helpottuu ryhmän avulla myös siksi, että ryhmässä usein on jäseninä 

keskenään kirjoittajina samantasoisia tekijöitä. Vertailukohteet ovat siis tässä mielessä 

järkeviä, eikä harrastelijan tarvitse laittaa itseään samalle viivalle kokeneiden 

ammattikirjailijoiden kanssa. Vandermeulen (2011, 72) tiivistää ryhmän merkityksen 

sekä samastumiskohteena että yleisönä mainiosti: 

 If writing is best viewed as forming a relationship with readers, then it makes 

 sense to learn writing with a few others who are one’s readers and fellow writers. 

 

Kirjoittajaryhmän toiminta on usein hyvin intensiivistä, ja jokaiseen arvioitavaksi 

tulevaan tekstiin paneudutaan ja siihen käytetään aikaa. Tämä tuo kirjoittajalle ja 

ryhmän jäsenelle kokemuksen siitä, että hänet otetaan kirjoittamiseen liittyvine 

tavoitteineen vakavasti, mikä vahvistaa kirjoittajaidentiteettiä (Vanhatalo 2008, 30; 

katso myös Elbow 1981, 185).  
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4.4 Työryhmäkirjoittamisen vaaran paikat 

 

Voiko kirjoittajapiirin – tai ylipäätään minkään taiteellisen piirin – jäsenyys olla 

vaarallista? Voiko kuulumisesta esimerkiksi kirjoittamisen työryhmään seurata jotain 

negatiivista? Pohdittaessa luovuutta yleisesti, ilman aluerajauksia, puhutaan aina tietyllä 

tavalla uudenlaisesta toiminnasta, uudesta näkökulmasta, erilaisesta 

ongelmanratkaisutavasta tai mullistavasta tekniikasta. Millä alueella liikutaankin, 

luovuus edellyttää rajojen rikkomista, astumista kartoittamattomalle miinakentälle. 

Gaylene Perry toteaakin osuvasti: 

 […]ei ole järjenvastaista olettaa, että luovuus voi olla potentiaalisen vaarallista, 

 koska se on laajentumiskykyistä ja ennakoimatonta. (Perry 2010, 117). 

 

Perry (2010, 118) määrittelee vaaran paikat yhtäältä riskien hallinnaksi ja toisaalta 

edelläkin jo mainituksi potentiaalisesti vaarallisiksi. Kun kirjoittaja jakaa tekstejään 

ryhmässä, hän asettaa itsensä hyvin haavoittuvaiseen asemaan. Muunlaista määritelmää 

on vaikea keksiä kirjoittajalle, joka antaa tuotantoaan muiden arvioitavaksi, olkoonkin, 

että kyse on vertaisryhmästä.  

Ryhmän jäsen toimii sekä palautteen antajan että saajan roolinsa kautta 

haavoittuvaisessa asemassa. Peter Elbow ja Pat Belanoff toteavat opaskirjassaan 

Sharing and Responding tästä kaksitahoisuudesta:  

 [..]vaikka tekstiäsi jakaessa tuntisit itsesi haavoittuvaiseksi ja alastomaksi, 

 varsinkin jos kyseessä on luonnoksen asteella oleva työ, lukijat ovat yhtä 

 haavoittuvaisia ja alastomia antaessaan sinulle palautetta. (Elbow & Belanoff 

 2000, 15). 

 

Työryhmä ja vertaisryhmä puolijulkisina foorumeina korostavat haavoittuvaisuutta 

(Perry 2010, 126), mutta mielestäni on tärkeää nähdä puolijulkisuuden funktio 

kirjoittajan – erityisesti aloittelevan – mahdollisuutena oppia sekä rakentavan palautteen 

antamisesta että sen saamisesta. 

Ryhmän jäsenet ovat haavoittuvaisuuden osalta keskenään tasa-arvoisia (Miell & 

Littleton 2004, 47). Tämä erottaa mielestäni olennaisella tavalla vertaisryhmän 

toiminnan mentori-oppipoika-rakenteeseen perustuvasta mallista, jossa palautteeseen ja 

arviointiin liittyvä toiminta ei perustu samankaltaiseen vastavuoroisuuteen. 
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Kun ryhmä muodostuu, ensimmäiset yhteisen toiminnan ajat synnyttävät jäsenten 

keskinäisen perustuntemuksen, joka antaa pohjaa sille, että jäsenille muodostuu 

luottamus omiin kykyihinsä arvioida muita ryhmäläisiä (Perry 2010, 118.) 

KynäilijäHilimojen kohdalla tämä perustuntemus syntyi kirjoittamisen aineopintojen 

aikana. Kirjoitimme paljon yhteisesti jaettavia tekstejä, joiden myötä väistämättä 

tutustuimme toisiimme.  

Ryhmän jäsenten taustojen ja henkilöhistorian ainakin osittainen tuntemus vaikuttaa 

myös sekä palautteen antajaan että saajaan. Se, että emme tuntisi ryhmämme jäseniä 

lainkaan, saattaisi johtaa väärinymmärryksiin (Vandermeulen 2011, 142). Tällaisen 

tuttuuden kautta syntyvän yhteyden puuttuminen voi joskus muodostua ongelmaksi 

esimerkiksi opettaja-oppilas-suhteissa (Ekström 2008, 38–39).  

Toisaalta vertaispalautteesta tehtyjen opiskelijatutkimusten mukaan se, ettei arvioija 

tunne kirjoittajaa ja tämän taustoja tarkasti, helpottaa huomioimaan tekstin puutteet 

(Hyland 2009, 171). Koen kuitenkin itse tuttuuden tunteen helpottavan 

KynäilijäHilimojen tekstien arviointia, koska osaan palautetta antaessani asettaa tekstit 

kunkin kirjoittajan henkilöä vasten ja olen jo oppinut jonkin verran tulkitsemaan 

ryhmän jäsenten tapoja reagoida palautteeseen. 

Farrell’in (2001, 272) yhteistyöpiireistä hahmotteleman teorian mukaan ryhmittymien 

jäsenillä on usein samantyyppiset taustat, kasvatusta ja uskonnollista vakaumusta 

myöten. Tämä johtaa siihen, että he jakavat myös samanlaisen asenne- ja arvomaailman, 

mikä uskoakseni myötävaikuttaa palautteenantotilanteissa siihen, millä tavoin ryhmän 

jäsenet toisensa kokevat ja millaisista arvoasetelmista he tulkitsevat tekstien syntyvän. 

Toisaalta myös tietyn heterogeenisyyden ryhmän kokoonpanossa ja osaamisessa on 

todettu aktivoivan toimintaa (Jyrkiäinen & Koskinen-Sinisalo 2012, 51). 

Me KynäilijäHilimat olemme kaikki valkoihoisia, kouluttautuneita, työssä käyviä tai 

työstä jo eläkkeelle jääneitä naisia. Meitä yhdistäviä taustatekijöitä on siis useita, 

kirjallisesta kiinnostuneisuudestamme puhumattakaan. Väärinymmärrysten riski on siis 

kohtalaisen pieni, ja toisaalta samankaltaisuus vetää meitä yhteen. Olemassa olomme 

tukee mielestäni edellä mainittua Farrell’in ajatusta tiettyjen asioiden yhdistävästä 

vaikutuksesta. 
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Yhteistyöpiirit ja -ryhmät läpikäyvät elinkaarensa aikana useita kehitysvaiheita. Siinä 

vaiheessa, kun jäsenten yksilöllisyys korostuu, on ryhmän toiminnasta yleensä jo tullut 

jollain tasolla julkista. Taitojen ja osaamisen kehittyessä jäsenet kokevat olevan entistä 

riippumattomampia toisistaan ja usein ryhmän omia näkemyksiä ja muita jäseniä 

kritisoidaan julkisesti. Negatiivisten tunteiden lisääntyessä ryhmän yhtenäisyys kärsii. 

(Farrell 2001, 287.) 

Kyselyyni vastanneista KynäilijäHilimoista toistaiseksi kukaan ei ollut kokenut ryhmän 

jäsenyyttä negatiivisena, joskin olemassa olonsa aikajanalla ryhmä määrittyy vielä 

matkansa alkumetreille. Tiettyä paineistusta aikataulutettu tekstien kirjoittaminen oli 

osalle aiheuttanut, mutta se miellettiin lähinnä positiiviseksi deadline-paineeksi. 

Tapaamistemme kannustava ilmapiiri vaikutti myönteisesti myös palautteenantamisen 

kokemiseen. 

Carl Vandermeulen (2011) on tutkinut luovan kirjoittamisen työryhmien sisäisiä 

suhteita. Vaikka hänen tutkimuksessaan osapuolina ovat opettajat ja oppilaat, voi 

mielestäni tuloksia peilata myös vertaisryhmien toimintaan. Tutkimuksen mukaan jopa 

noin 70 prosenttia opiskelijoista vastusti saamaansa arviointia ja piti omaa alkuperäistä 

inspiraatiotaan merkittävämpänä.  

Tutkimustulos kertoo mielestäni epärealistisista käsityksistä omista kyvyistä 

kirjoittajana ja on jokseenkin yllättävää, että palautteeseen vastustaen suhtautuvien 

osuus on noinkin suuri. Tällaiset, palautteesta aiheutuneen sisäisen vastustuksen 

synnyttämät ajatukset voivat aiheuttaa ongelmia kirjoittajaryhmissä, olipa kyse opettaja-

oppilas-suhteista tai ilman ohjaajaa toimivista vertaisryhmistä.  

Asettuessaan kirjoittajana muiden yläpuolelle, henkilölle saattaa syntyä tarve latistaa 

muiden jäsenten tekstejä ja tätä kautta vahvistaa omaa asemaansa. Tällainen toiminta on 

omiaan aikaansaamaan vääristynyttä palautetta, erityisesti silloin, jos useampi ryhmän 

jäsenistä imeytyy negatiiviseen aaltoon mukaan. (Vandermeulen 2011, 29.)  

Oman erinomaisuuden pönkittäminen kuulunee enemmänkin opiskelumaailmaan, mutta 

ei liene mahdoton ajatus yhdistää sitä myös ilman varsinaista ohjaajaa tai mentoria 

toimiviin työryhmiin. Tilanteen potentiaalisen ongelmallisuuden tiedostaminen käy ilmi 

myös KynäilijäHilimoilta saaduissa vastauksissa: 
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 Joskus olen miettinyt, olenko ”puoliammattilaiskirjailijana” väärä henkilö 

 ryhmässä, mutta koska ryhmästä ei paheksuntaa tai painetta sen suhteen ole ollut, 

 olen päätellyt, että ilmeisesti se ei muita haittaa (Hilima2). 

 

Asian voi tosin helposti kääntää päinvastaiseksi. Olen itse harrastelijakirjailijana joskus 

pohtinut omaa oikeutustani antaa palautetta ns. puoliammattilaiskirjailijoille 

ryhmässämme. Hehän ovat jo tietyllä tavalla – kustannussopimuksen saatuaan – 

selvittäneet tiensä jatkoon kirjoittamisen ja kirjailijaksi tulemisen kivikkoisella tiellä.  
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5 KEITÄ KYNÄILIJÄHILIMAT OVAT? 

 

Me KynäilijäHilimat olemme naisia, jotka kaikki haluamme kirjoittaa. Tavoitteemme 

kirjoittamisen suhteen ovat hieman toisistaan poikkeavat, mutta me koemme kaikki 

tarvetta sekä saada kirjoittaa, että kehittyä siinä.  

Kehittymisessä luontaisena apukeinona on ryhmän jäsenyys ja siltä saatu palaute. 

Pääsemme testaamaan tekstejämme ja omaa tyyliämme itsellemme turvalliseksi 

kokemassamme ympäristössä. Tutkimusten mukaan luovat kirjailijat useimmiten ovat 

introverttejä enemmän kuin ekstrovertteja, toimivat intuition pohjalta ja perustavat 

olemisensa useammin tunteeseen kuin tietoon (Kaufman & Kaufman 2009, 7).  

Tunnistan nämä kaikki piirteet itsessäni, ja erityisesti taipumus introverttiuteen on 

mielestäni olennainen piirre vertaisryhmiin kuuluvissa henkilöissä. Yhteistyöryhmissä 

luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri on edellytys omien, usein 

henkilökohtaistenkin tekstien tarjoamiselle arvioinnin kohteeksi. Tekstien julkituominen 

vaatii aina rohkeutta ja ryhmän tuki helpottaa julkaisukynnyksen ylittämistä 

kirjoittajilla, joiden sisäänpäin kääntyneisyys on voimakasta. 

Ryhmän koolla on merkitystä positiivisen ilmapiirin syntymiseen ja siihen, että 

palautteen antamisen ja saamisen tilanteet ovat miellyttäviä. KynäilijäHilimojen pieni 

ryhmäkoko mahdollistaa keskinäisen arvostuksen ja palautteen vuorovaikutteisuuden 

selkeänä ja ymmärrettävänä kokonaisuutena. Se edesauttaa myös sitä, miten 

suhtaudumme toisiimme vertaisinamme ja miellämme toisemme arvostetuiksi lukijoiksi 

(Vandermeulen 2011, 68–70). Ryhmän jäsenten keskinäisellä tuttuudella ja 

käsityksillämme toinen toisistamme kirjoittajina on vaikutusta siihen, millaisena 

toimintaamme pidämme. Kokiessamme saamamme palautteen arvokkaaksi ja 

itsellemme merkitykselliseksi, kehitymme sekä kirjoittamisen että palautteen antamisen 

ja saamisen osalta. 

Yksi tärkeä ja tässä yhteydessä mainittava piirre KynäilijäHilimojen toiminnassa on se, 

että me emme etsi toisiltamme ideoita kirjoittaa tai edes uudelleen luoda tekstejämme, 

vaan odotamme niiden yhteisöllistä kehittämistä niin, että tekstin omistajuus ja vastuu 

sisällöstä säilyy aina kirjoittajalla itsellään. Teemme siis kukin itsenäisesti päätökset 

siitä, mitä saamastamme palautteesta otamme huomioon ja mitä muokkauksia sen 
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perusteella teksteihimme teemme. Emme välttämättä missään vaiheessa edes tule 

tietoisiksi siitä, miten itse antamamme palautteet ovat mahdollisesti muokanneet 

arvioimiamme tekstejä. Yhteistyömme lähtökohta on silti omien tekstiemme rinnalla 

myös muiden tekstien hiominen ja kehittäminen. Ja juuri tähän yhteiseen ja 

vastavuoroiseen tavoitteellisuuteen toimintamme perustuu. 

Osa KynäilijäHilimoista käyttää ryhmältä saamaansa palautetta hyödyksi, tehden sen 

perusteella muokkauksia teksteihinsä. Lisäksi osa meistä hyödyntää ryhmää tarjoamalla 

palautetta varten osia muualla työstämistään kokonaisuuksista.  

 Olen kirjoittanut puhtaasti Hilimojen tehtävänannon pohjalta, mutta voinut 

 käyttää tekstiä muokattuna muussa yhteydessä. Olen myös tuonut muuta 

 tarkoitusta varten kirjoittamaani tekstiä kommentoitavaksi, kun se on yhteisesti 

 sovittuihin raameihin sopinut. (Hilima2.) 

 Kaikki tähänastiset tekstini ovat tainneet liittyä jompaankumpaan työn alla 

 olevista käsikirjoituksistani. Olen ajatellut, että saan tapaamisista ja palautteesta 

 isomman hyödyn irti, kun pyydän sitä sellaisesta tekstistä, jolla on minulle 

 oikeasti merkitystä. (Hilima6.) 

 Yleensä pyrin kirjoittamaan tekstejä, jotka liittyvät myös johonkin muuhun, 

 esimerkiksi tekeillä olevaan novellikokoelmaan. Olen kuitenkin kirjoittanut 

 tekstini vasta saatuani aiheen ryhmän kokoonkutsujalta. (Hilima1.) 

 

Tapaamisten aiheet ovat yleensä riittävän laajoja, että niitä on helppo halutessaan 

sovittaa muihin omiin töihin. Aiheita ovat olleet muun muassa jonkin alkaminen tai 

päättyminen, rikos joko kertomuksen aiheena tai tekstissä esiintyvänä sanana ja sanojen 

’synkkä ja myrskyinen yö’ upottaminen tekstiin haluamassamme muodossa. Lisäksi 

olemme saaneet tehtäväksi sisällyttää teksteihimme jonkin neljästä meille ennakkoon 

esitetystä Minna Canthin sitaatista. Viimeksi mainittu liittyi tapaamisaikaan vietettyyn 

Minna Canthin päivään. 

Jotkut ryhmän jäsenistä puolestaan kirjoittavat tapaamisiin tarkoitetut tekstin 

nimenomaan vain tapaamisia varten, eivätkä välttämättä palautteenannon jälkeen 

koskaan palaa niihin edes muokkauksia tehdäkseen siitäkään huolimatta, että olisivat 

kokeneet palautteen avulla pystyneensä parantamaan tekstin laatua. 

 En ole muokannut tekstejä enää saamani palautteen jälkeen, mutta 

 todennäköisesti muokkaisin niitä, jos ne olisi tarkoitus julkaista tai muuten 

 jatkokäyttää myöhemmin (Hilima5). 

 En ole ryhtynyt muokkaamaan, koska en ole sitten käyttänyt tekstejä enää, mutta 

 palautteiden perusteella olisin voinut (Hilima3). 
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Omat tekstini ovat tähän saakka olleet kaikki osa jotain muuta kokonaisuutta, lähinnä 

tämän tutkimuksen taiteellisena osana olevaa Kylä-teosta. Vaikka olenkin odottanut 

ryhmänvetäjän aihevalintaa, olen siitä riippumatta valmistellut tekstieni aiheita, joskus 

jo valmiiksi kirjoittaen. Aiheiden joustavuuden ansiosta olen pystynyt pitämään 

ryhmälle tarjoamani tekstin sovitun teeman puitteissa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 

tutkimuksessani käsitellyt teksti.  

Ryhmä toimii meille eräänlaisena esijulkisena foorumina perheen ja suuremman yleisön 

välimaastossa. Kirjailijat ovat hyvin erilaisia siinä, missä määrin ja kenelle haluavat 

tekstejään esitellä ennen mahdollista julkaisua. Virpi Hämeen-Anttilan (2017) tekstien 

ensimmäinen lukija on kustannustoimittaja. Ennen ensimmäisen teoksensa julkaisua hän 

luetutti tekstinsä miehellään, mutta on sittemmin luopunut tästä. Kuopiolainen runoilija 

ja kuvataiteilija Jyrki Heikkinen (2017) puolestaan käyttää puolisoaan 

kommentaattorina. Paula Havaste (2017) taas karsastaa ajatusta esitellä tekstejään 

kenellekään ennen kuin ne ovat siinä vaiheessa, että hän toimittaa ne kustantajalle.  

Havaste (2017) nostaa esiin tärkeän näkökulman palautteen subjektiivisuudesta: 

tunteeko puoliso tai joku muu läheisesi sinut niin hyvin, että he pystyvät tulkitsemaan ja 

täyttämään tekstiin jättämäsi aukot liian helposti sen perusteella, että he jo tietävät, 

kuinka mielesi toimii? Kirjoittajaryhmässä tätä ongelmaa ei mielestäni ole, ja 

esimerkiksi juuri tekstin toimivuuteen ja aukkoisuuteen liittyvään palautteeseen voi 

helpommin luottaa. 

KynäilijäHilimoille ryhmän jäseniltä saatu palaute on tärkeää, ja valmius omien tekstien 

muokkaamiselle yhdessä on olemassa. 

 

5.1 Tavoitteista 

 

Miksi kirjoittaja kirjoittaa? Joskus sisäisestä pakosta, toisinaan taas työkseen rahallista 

korvausta vastaan. Monelle meistä kirjoittaminen on tapa hahmottaa maailmaa: 

 Ihminen ei voi kirjoittaa mitään, etteikö hän samanaikaisesti kirjoittaisi itseään 

 (Vanhatalo 2008, 22).  

Kirjailijan ammatti Suomessa on toistaiseksi vain hyvin harvoille sellainen, että sen 

tarjoamat tulot yksin riittäisivät elannoksi, näin myös meidän KynäilijäHilimojen 
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kohdalla. Toimeentulo on siis riippuvainen myös jostain toisesta, rinnakkaisesta 

ammatista. Kirjoittaminen yleensä toimii niin sanottuna sivutyönä. Ylipäätään pelkän 

kirjoittamisen avulla eläminen on melko nuorta Suomessa. Juhani Aho (1861–1921) oli 

ensimmäinen kirjailija, joka ei tarvinnut kirjoittamisen rinnalle muuta (Niemi 1991, 64) 

toimeentuloa.  

Huolimatta siitä, että ajanpuute usein vaivaa kirjoittajaa, on toisesta ammatista muutakin 

kuin rahallista hyötyä. Työ tarjoaa uusia näkökulmia yhteiskuntaan ja voi toimia 

tärkeänä ja tasapainottavana elementtinä kirjoittajan mielenterveyden kannalta (Niemi 

1991, 72–73). Kirjoittajaryhmissä on mahdollista hyödyntää oman rinnakkaisen 

ammatin tuoman näkökulman lisäksi myös muiden piirin jäsenten kirjoittamisen 

ulkopuolista ammatillista osaamista. Niemen (1991, 74) mukaan kirjailijoiksi ryhdytään 

yhä myöhäisemmissä elämänvaiheissa, silloin, kun sekä ammatillisuuteen että elämään 

ylipäätään liittyvää kokemusta on karttunut enemmän. 

Tutkimukseeni vastanneista kuudesta KynäilijäHilimasta viisi on asettanut 

kirjoittamiseen liittyväksi tavoitteekseen julkaisun. Yksi vastanneista ei mainitse 

julkaisua, vaan määrittelee tavoitteensa ammatilliseksi kehittymiseksi. Itse kuulun 

siihen ryhmään, joka tavoittelee julkaisua. Yllättävää kyllä, itseni lisäksi vain yksi 

vastanneista pyrkii kirjoittamisessaan täysammattilaiseksi siten, että pystyisi elättämään 

itsensä kirjoittamisella, ja yksi tavoittelee puoliammattilaisuutta siitä lähtökohdasta, että 

nykyinen ammatti säilyisi kirjailijuuden rinnalla. Loput julkaisua tavoittelevat pitävät 

julkaisua nimenomaisena tavoitteenaan.   

Tavoitteellisuus julkaisemisen suhteen on selvästi muuttunut ryhmän olemassaolon 

aikana: 

Selvästi kohti tekstien julkaisemista pyritään nyt, kukaan ei väitä tyytyvänsä 

pöytälaatikkokirjoitteluun. Pohditaan, mihin kustantamoon mikin käsikirjoitus 

kannattaa lähettää tai mitä sille pitäisi tehdä, jotta saisi kustannussopimuksen. 

(Hilima2.) 

 

On tärkeää selventää julkaisemisen eri tapoja. Tässä tutkimuksessa vastaajia pyydettiin 

määrittelemään tavoitteensa kaunokirjallisen teoksen julkaisuun. Ammatillisia 

julkaisuja, kokoelmien osia ja artikkeleja useampikin vastanneista on jo julkaissut.  
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5.2 Tapaamisen anatomia 

 

KynäilijäHilimojen tapaamiset ovat rentoja kohtaamisia, jotka ainakin tähän mennessä 

ovat toteutuneet eri paikoissa. Maaliskuun 2017 tapaaminen oli ensimmäinen, joka 

järjestettiin yhden jäsenen – eli minun – kotona. Muutoin tapaamiset on järjestetty eri 

ravintoloissa. 

Mitä tapaamisissamme sitten oikein tapahtuu? Kuten varmaankin tyypillisesti toisilleen 

puolittain tuttujen henkilöiden tavatessa, aluksi käytämme hetken aikaa jään 

rikkomiseen. Rikottava pinta ohentuu kerta kerralta, mutta tietynlainen varautuneisuus 

yhä kohdatessamme vallitsee. Mielestäni on täysin ymmärrettävää ollakin hieman 

jännittynyt, olemmehan kohta taas paljastamassa toisillemme mielemme sopukoita. 

Tässä kohtaa on hyvä täsmentää, että suurin osa meistä ei tapaa toisiaan muissa 

yhteyksissä muutoin kuin satunnaisesti. Jäätä – tai nykyhetkellä lähinnä riitettä – 

rikkoessamme syömme tai kahvittelemme ja vaihdamme kuulumisiamme niiltä osin, 

kuin ne koskettavat kirjoittamista. 

Tapaamisillamme ei ole mitään vakiintunutta kaavaa. Jonkin aikaa keskusteltuamme 

joku meistä – kenties se, jolla kulloinkin on kiireisin aikataulu – kysyy, josko 

ryhtyisimme katsomaan tekstejä. Koska meistä useimmilla tekstit ovat mukana 

paperitulosteina, aloitamme siitä, joka suurimmalla osalla on tulostepinon 

päällimmäisenä. Sama logiikka pätee myös loppujen tekstien käsittelyjärjestykseen.  

Vaikka joillakin meistä olisikin kiire, se ei mielestäni näy palautetta annettaessa. 

Jokainen teksti saa aikaa juuri niin pitkään, kuin se herättää keskustelua. Kerromme 

ensin vuorotellen kukin omat ennakkoon pohtimamme ajatukset, jonka jälkeen 

ryhdymme keskustelemaan ja itse tekstistä ja myös toistemme palautteiden pohjalta. 

Tässä vaiheessa huomaan ainakin itse löytäväni toisten teksteihin sellaisia näkökulmia, 

jotka eivät niitä itsenäisesti lukiessani tulleet mieleenkään. Siirrymme seuraavaan 

tekstiin vasta siinä vaiheessa, kun puhe on tyrehtynyt ja pöydän ympärillä on hetken 

aikaa valinnut hiljaisuus. Vasta sitten, kun kaikki tarvittava on sanottu.  

Kirjalliset palautteet olemme kirjoittaneet tulosteisiin, ja ne annetaan tekstin 

kirjoittajalle palautteen antamisen jälkeen, ennen kuin siirrymme seuraavaan. Olemme 

mielestäni onnistuneet keskittymään kuhunkin tekstiin hyvin ja perinpohjaisesti, koska 

vielä toistaiseksi emme ole kertaakaan kesken tapaamisen yllättäen palanneet tekstiin, 
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josta olimme jo siirtyneet seuraavaan.  Sitoutuneisuudesta ja aidosta kiinnostuksesta 

toistemme tekemisiin kertoo se, että tapaamisten alussa jään rikkomisen vaiheilla 

saatamme palata edellisen tapaamisen teksteihin ja kysellä kirjoittajilta mitä niille 

kuuluu. 

Kun palautekierros on tehty, valitsemme seuraavan tapaamisen vetäjän. Vetovastuu on 

vapaaehtoinen, mutta kieltäytyjiä ei tähän mennessä ole ollut ja yleensä tässä vaiheessa 

joku meistä ilmoittautuu vetäjäksi. Hänen vastuulleen jää tapaamispaikan ja  tapaamisen 

ajankohdan valitseminen. Ja mikä tärkeintä, seuraavan kirjoitusteeman määrittäminen. 

Kirjoitusteema ilmoitetaan Facebook-ryhmässämme siinä vaiheessa, kun tulevasta 

tapaamisesta viestitään. Olemme pystyneet sopimaan tapaamisesta sen verran hyvissä 

ajoin, että kirjoittamisaikaa on jäänyt vähintäänkin kuukauden verran. 
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6 PALAUTTEEN ANALYSOINTIA 

 

Tätä tutkimusta varten analysoin KynäilijäHilimoilta saamaani palautetta kahden 

tapaamiskerran osalta, marraskuussa 2016 ja maaliskuussa 2017. Käsittelen 

analyysissäni suullisen ja kirjallisen palautteen eroavaisuuksia sekä sitä, millä tavalla 

palaute jakaantuu yhtäältä teknisiin ja sanastollisiin, ja toisaalta laajempiin sisällöllisiä 

muokkauksia edellyttäviin palautteisiin. Esittelen myös joitakin konkreettisia 

muutoksia, joita olen palautteen perusteella teksteihin tehnyt. 

Kummankin tapaamiskerran osalta olen saanut palautetta sekä kirjallisessa että 

suullisessa muodossa. Suullisen palautteen olen taltioinut nauhoittamalla istuntojamme 

niiltä osin, kun ryhmä on antanut palautetta minun teksteihini. Kirjallisen palautteen 

olen saanut osallistujilta kunkin tapaamisen yhteydessä. Meillä kullakin on tapaamisissa 

mukana tulosteet toistemme teksteistä, joihin kirjaamme huomioitamme. Marraskuussa 

2016 tapaamiseemme osallistui seitsemän jäsentä ja maaliskuussa 2017 osallistujia oli 

kuusi. Osallistujista viisi oli mukana molemmilla tapaamiskerroilla. 

Marraskuussa 2016 tapaamiseen toimitettaville teksteille oli ennalta asetettu teemaksi 

jonkin loppuminen tai vaihtoehtoisesti jonkin alkaminen. Tarjosin tässä vaiheessa 

arvioitavaksi Giuseppe-tekstin (liite 2), jossa kuvataan Kylä-episodiromaanin erään 

ydinhahmon kuolemaa. Maaliskuun 2017 tapaamisessa teemana oli rikos (olimme 

suunnitelleet osallistuvamme teksteillämme Varkaudessa kesällä 2017 järjestettävään 

Dekkari Festivaaliin liittyvään rikosaiheiseen novellikirjoituskilpailuun). Tähän 

tapaamiseen kirjoitin Kuulustelu-tekstin (liite 3), jossa kylän lihakauppiasta 

kuulustellaan naapurinsa surmasta. 

Analyysissäni pyrin tekemieni muutosten lisäksi perustelemaan syitäni myös siihen, 

miksi en ole ottanut osaa palautteesta huomioon. Oikeinkirjoitukseen liittyvät havainnot 

ja saamani muokkausehdotukset olivat kaikki kiistämättömiä, ja luonnollisesti olen 

muokannut tekstejäni niiden mukaisesti. Vaikka tutkimusongelmaa määritellessäni otin 

asian yhdeksi käsittelyn kohteeksi, näiden muutosten esittely tämän tutkimuksen 

yhteydessä ei mielestäni ole hedelmällistä. 

Palautteen analysoinnissa käytän tukenani Vandermeulenin (2011, 74) esittelemää 

nelikenttä-mallia. Sen mukaan palaute voidaan luokitella seuraavasti: 1) yksityiskohtia 
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korostava (pointing), 2) yksittäinen vetovoimakeskus (center of gravity), 3) tekstin 

sanoma (summary) ja 4) kyky välittää sanomaa (what’s almost said of implied). 

Yksityiskohtia korostavassa tarkastelussa sananmukaisesti kiinnitetään huomiota 

yksityiskohtiin, joihin huomio kiinnittyy. Tällaisia yksityiskohtia voivat olla sanat, 

sanajärjestykset ja kieliopilliset havainnot. Yksittäinen vetovoimakeskus puolestaan on 

tekstin sisältämä asia, joka vaikuttaa lukijan mielestä niin sanottuna magneettina. 

Tällainen vetovoimakeskus voi olla yksittäinen asia, vaikkapa sana, tai sitten joku tietty 

vaikutelma, joka kulkee vahvasti tekstin mukana.  

Tekstin sanomaa tarkasteltaessa keskitytään siihen mitä lukija kokee tekstin itsessään 

sanovan tai millaisia asenteita teksti välittää. Vandermeulen (2011, 74) huomauttaa, että 

on tärkeää tehdä ero vetovoimakeskuksen ja sanoman välillä: vetovoimakeskus on aina 

jotain konkreettista, kun taas sanoma näyttäytyy abstraktina. 

Neljäs tarkastelun näkökulma, tekstin kyky välittää sanomaa, pohtii puolestaan sitä, 

mitä lukija olettaa kirjoittajan halunneen tekstillään sanoa ja sitä miten hyvin tämä 

aikomus tulee lukijalle selväksi. Tässä kohtaa voi kiinnittää huomiota myös siihen, mitä 

lisätietoja lukija mahdollisesti tarvitsisi, jotta tekstin avulla voidaan synnyttää 

kirjoittajan haluama viesti. 

 

6.1 Kirjallisen ja suullisen palautteen erot 

 

Suullinen palaute annetaan tapahtumissa kasvokkain. Onnistunut palautteenantotilanne 

on keskusteleva ja KynäilijäHilimojen tapaamisissa käytännössä aina myös kirjoittaja 

itse osallistuu keskusteluun (Ekström 2008, 45) joko täsmentäen tai jopa ideoiden omaa 

tekstiään palautteen pohjalta.  

Kirjallinen palaute on merkittynä tulosteisiin. Yleensä kirjallista palautetta on merkitty 

jo ennen tapaamista, mutta joskus huomaan sekä itseni että muiden lisäävän papereihin 

merkintöjä tapaamisen aikana. Tässä korostuu mielestäni hyvin kirjoittajapiirin 

keskusteleva ja dialogimainen luonne sekä tietynlainen ideariihen ajatus: myös 

palautteenantajan pohtimat asiat voivat täsmentyä tekstiä yhdessä käsiteltäessä.  

 Annan välillä myös kirjallista palautetta, jos olen tulostanut tekstit ja tehnyt 

 niihin merkintöjä. Pääasiallisesti palaute noudattaa muistiinpanojani, mutta 



45 
  

 tekstistä keskusteltaessa tulee usein mieleen myös sellaisia asioita, joita ei ole 

 kirjannut ylös. (Hilima6.) 

 Saatan merkitä myös palautekeskustelussa esiin/mieleen tulleita asioita mukaan 

 (Hilima2). 

 

Marraskuun 2016 tapaamisen osalta olen saanut kirjallista palautetta neljältä 

KynäilijäHilimalta. Suullisen palautteen antamiseen osallistuivat kaikki kuusi jäsentä. 

Selkein ero palautteissa on se, että teknisiä ja oikeinkirjoitukseen liittyviä huomioita 

esiintyy vain kirjallisessa palautteessa. Syytä tähän kuvaa mainiosti eräs vastanneista: 

 Suullisen palautteen pyrkii antamaan ”pehmeämmin” kuin kirjallisen. Voi 

 esimerkiksi alleviivata jonkin sanan ja ehdottaa, että kirjoittaja keksisi sen tilalle 

 kuvaavamman tai vähemmän kliseisen ilmauksen. Ääneen sanottuna 

 palautekeskustelussa sellaisen sanominen kuulostaisi nokittelulta. Samoin 

 kieliseikkojen korjaukset. (Hilima3.) 

 

Toisaalta tämä voi liittyä myös ajankäyttöön. Yksittäisten kirjoitusvirheiden esiin 

nostamisen koetaan vievän turhaan aikaa muulta keskustelulta.  

Kirjalliseen palautteeseen on usein pienillä plus-merkeillä tai hymiöillä osoitettu kohtia, 

joissa on jotain palautteen antajan mielestä erityisen positiivista. Myöskään kaikkia 

näihin kohtiin liittyviä huomioita ei löydy ääninauhalta. Kirjallisesta palautteesta 

valtaosa luokittuu mielestäni kaikkein selkeimmin yksityiskohtiin liittyvään 

palautteeseen, missä tarkastelun kohteena ovat yksittäiset sanat (Vandermeulen 2011, 

72).  

Lähes kaikissa palautepapereissa on myös yhteenveto tekstin toimivuudesta ja 

mahdollisista kehitysideoista. Yhteenveto sisältää asioita, jotka suurimmaksi osaksi 

tulevat esille myös suullisena palautteena. 

Maaliskuun 2017 tapaamisessa suullista palautetta antoivat kaikki kuusi osallistujaa, 

kirjallista palautetta puolestaan sain tuolloin kahdelta. Marraskuun tapaamisesta 

poiketen, kummassakaan maaliskuussa saadussa kirjallisessa palautteessa ei ollut 

mukana oikeakielisyyteen tai kirjoitusvirheisiin liittyviä huomioita. 

Suullisessa palautteessa korostuvat kirjoitustekniikkaa huomattavasti laajemmat 

havainnot. Kuulustelu-tekstin henkilöhahmosta käydään pitkähkö keskustelu ja ryhmän 

jäsenet miettivät hänen motiivejaan ja taustaansa. Keskustelu kuvastaa mielestäni hyvin 
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tekstin sanoman tarkastelua. Pohdimme myös tekstini sisältämiä vihjeitä ja viittauksia 

muihin teksteihini, joita ryhmä on aiemmin lukenut. Näiltä osin suullinen palaute on 

positiivista ja ryhmän jäsenet kokevat minun lunastavan vihjeiden antamat lupaukset 

onnistuneesti. (Vandermeulen 2011, 72.) Palautteessa korostetaan omaäänisyyttä ja 

minun tekstieni tunnistettavuutta.  

Koska tarinat ovat samasta kokonaisuudesta, joiden muitakin osia KynäilijäHilimat ovat 

lukeneet, he tuovat esille yhtymäkohtia ja muistikuviaan muista teksteistä. Yksi ryhmän 

jäsenistä muun muassa on kiinnostunut siitä, mitä Kuulustelu-tekstin päähenkilölle 

tapahtuu lopulta. Tässä vaiheessa on hyvä korostaa, että koska tekstini ovat osia 

kokonaisuudesta, ne eivät välttämättä toimisi erillisinä tarinoina, vaikka niitä 

episodimaisesti olenkin kirjoittanut.  

Saan palautetta tekstin onnistuneesta rytmityksestä ja intensiivisyydestä. Keskustelua 

herättää eräs käyttämäni ilmaisu, jonka oikeaa muotoa pohdimme yhdessä. Giuseppe-

tekstin osalta minulta kysytään, olenko suunnitellut sen kokoelman avaavaksi tekstiksi. 

Olin itse asiassa kirjoittanut sen viimeiseksi tarinaksi, ja tämä vastaukseni saa aikaan 

pitkän keskustelun kokoelman rakenteesta. Lopulta jokainen ryhmän jäsen on sillä 

kannalla, että teksti toimisi paremmin avauksena. Heidän mukaansa se sisältää niin 

paljon ’täkyjä’ ja avoimia kysymyksiä, että se toimisi alkuna, johon muissa teksteissä 

tarjoaisin vastauksia.  

Suullinen palaute on kaiken kaikkiaan selkeästi runsaampaa ja monimuotoisempaa kuin 

kirjallisesti annettu palaute. Ryhmämme keskusteleva toimintatapa kuuluu mainiosti 

ääninauhoilta ja yhden henkilön antama yksittäinen kommentti saattaa synnyttää pitkän 

ja monipolvisen keskustelun, johon myös itse aktiivisesti osallistun. Pelkkä kirjallinen 

palaute tuntuu näihin yhteisiin pohdintoihimme verrattuna köyhältä ja hankalammalta 

hyödyntää. Peter Elbow (2000, 354) on pohtinut juuri kirjallisen palautteen välittymisen 

ongelmia. Hän on tutkimuksessaan tarkastellut opettaja-oppilas-suhdetta, mutta yhtä 

lailla vertaispalautteen osalta saattavat palautteensaajan tekemää tulkintaa palautteesta 

vaikeuttaa lähtökohtainen muutosvastarinta. Tämä vastarinta on omiin kokemuksiini 

ryhmän jäsenenä perustuen selkeästi vähäisempää kirjoittajaryhmässä, jossa 

suhtautuminen palautteenantajaan on tuttavallinen ja hänet koetaan vertaisena 

ennemmin kuin mentorina tai opettajana. 
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Palautteen luokittelun osalta yksityiskohtaisia huomioita on suhteellisen vähän ja 

käytännössä ainoastaan kirjallisessa palautteessa. Kuulustelu-tekstistä ryhmä poimii 

Vandermeulenin (2011, 72) kuvaileman yksittäisen vetovoiman keskuksen, 

paperiliittimen, joka kulkee mukana koko kertomuksen ajan, vaikka ei sisältöön 

liittyisikään. Sen tehtävänä on kuvailla lukijalle päähenkilön luonnetta. Giuseppe-

tekstistä ei vastaavaa keskipistettä palautteen perusteella löydy. Sen osalta suullisessa 

palautteessa kuitenkin huomioidaan Kuulustelua enemmän yksityiskohtia, kuten 

antennit ja viinirypäleiden poksauttamiset. 

 

6.2 Mitkä muokkaukset lopulta hyväksyn? 

 

Kuten aiemmin totesin, saamani oikeinkirjoitukseen liittyvät palautteet olivat 

oikeutettuja ja olen huomioinut ne kaikki tekstejä muokatessani. Niihin ei tässä 

analyysissä ole syytä palata. 

Käyn ensin läpi marraskuussa 2016 arvioidun Giuseppe-tekstin muutokset. 

Keskustelumme tekstini avauslauseen ilmaisusta ’kuolla pieni kuolema’ jokseenkin 

pitkään. Osa ryhmän jäsenistä on joutunut selvittämään sen tarkoituksen, muutamalle 

asia on ollut selkeä. Yksi palautteenantajista jopa sanoo joutuneensa lukemaan avauksen 

monta kertaa, ennen kuin se on auennut oikein. Olen tarkoittanut kuvata tällä miehen 

orgasmia, mutta keskustelu antaa aihetta miettiä, onko tämä liian vaikea ilmaisu. Yksi 

KynäilijäHilimoista pohtii, olisiko oikeampi ilmaisu ’kokea pieni kuolema’. Päädyn 

kuitenkin siihen, että haluan säilyttää ilmaisun tekstissäni, mutta muutan kuolla-verbin 

kokemiseksi. 

Kertomuksessa puhutaan Angela-nimisestä naisesta, joka vahtii poikaansa. Tässä kohtaa 

KynäilijäHilimat pohtivat poikaa ja yrittivät palauttaa mieliinsä aiempien kertomusteni 

henkilöitä. Huomaan kuvailevani poikaa nyt hieman liian epätarkasti, sillä tekstistäni 

välittyy kuva lapsesta, vaikka kyseinen poika on jo ehtinyt mukavaan (tai ehkei juuri 

hänen kohdallaan kovinkaan mukavaan) keski-ikään. Teen täsmennyksen tekstiini. 

Marraskuun 2016 tapaamisen aikoihin olin suunnitellut tekstikokonaisuudesta 

novellikokoelmaa. Tapaamisessa yksi ryhmän jäsenistä otti esille episodiromaanin 

rakenteen, joka hänen mukaansa voisi toimia teksteilleni, sillä niissä risteymiä ja 
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yhtymäkohtia on runsaasti. Asia tuntui minusta tuossa vaiheessa olevan sinänsä 

tekninen, mutta muutin silti omaa ajattelutapaani novellikokoelmasta episodiromaanin 

suuntaan. Lopulta juuri tämä muutos vaikutti olennaisesti tapaani kirjoittaa muita 

tekstejä, otan nyt selvästi tarkemmin huomioon asioiden, ihmisten ja tapahtumien sekä 

kronologiset että loogiset etäisyydet toisiinsa. 

Giuseppe-tekstissä on kohta, jossa tekstin päähenkilö tapaa kolme keskitysleiriltä 

palaavaa naista Rooman rautatieasemalla.  

 Kolmen nuoren tytön riutuneet vartalot Rooman rautatieasemalla. Käsivarsiensa 

 tatuointeja peitellen he olivat nojautuneet toisiinsa ja värisseet kuin viluissaan 

 paahtavan auringon alla. (liite 3.) 

 

Tapani kuvailla naiset herättää ristiriitaisen keskustelun. Osa KynäilijäHilimoista 

toivoisi enemmän vihjeitä ja tietoja siitä, että kyseessä ovat nimenomaan keskitysleiriltä 

pelastuneet henkilöt. Toiset puolestaan ovat ymmärtäneet yhteyden heti. 

KynäilijäHilimat ovat aiemmin, opiskelujemme aikaan, lukeneet kahden näiden naisen 

tarinan. En voi olla varma siitä, auttoiko muisto aiemmasta tekstistä heitä tekemään 

tämän tekstin yhteydessä johtopäätöksen keskitysleiristä. Pohdin pitkään tämän 

tekstikohdan muotoilua, mutta päätin jättää osan heistä ehdottamat lisäykset tekemättä. 

Perustelu päätökselleni löytyy seuraavasta kappaleesta. 

Sisältöön ja rakenteeseen liittyvistä palautteista ehkä merkittävin, jonka mukaan olen 

kokonaisuutta muokannut, on Giuseppe-tarinan sijoittaminen kokoelman alkuun. 

Hyväksyin ehdotuksen periaatteessa jo tapaamisen aikana (osallistuin itsekin tässä 

kohden keskusteluun hyvin aktiivisesti), mutta muutos ei suinkaan ollut vain muutamien 

sivujen siirtämistä lopusta alkuun, kuten aluksi itse oletin. Poimin Giuseppe-tarinasta 

kaikki KynäilijäHilimojen mainitsemat ’täkyt’ ja rakensin muun kokonaisuuden niin, 

että vastaukset niihin ovat löydettävissä, jollei suoraan, niin rivien väleihin piilotettuna. 

Olen liittänyt tekstin tämän tutkimuksen loppuun (liite 2), joten lukijat voivat testata, 

ovatko KynäilijäHilimojen kanssa samaa mieltä siitä, että tämän tekstin myötä 

kiinnostus kokonaisuutta kohtaan nousee ja odotusarvot jäävät korkealle. Toivon 

yltäväni täyttämään nuo odotukset Kylä-kokoelmallani. 

Kuulustelu-tekstin olen kirjoittanut dialogiksi. Siinä kuvataan lihakauppiaan 

kuulustelua, kun hän on epäiltynä naapurinsa surmasta. Palautetilanteessa alustan tekstiä 
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kertomalla, että olen hieman epävarma kyvyistäni kirjoittaa dialogia, koska se on 

minulle toistaiseksi hieman vierasta. Johtuneeko tästä avauksestani, palautteesta suuri 

osa keskittyy nimenomaan dialogin arviointiin.  

Keskustelu siirtyy joksikin aikaa myös päähenkilön luonteenpiirteisiin. 

KynäilijäHilimat kuvailevat minulle hyvin pitkälti sellaista henkilöä, jollaista olen 

kirjoittaessani tavoitellutkin. Teen tekstiin ja dialogiin lopulta vain muutamia teknisiä 

muutoksia.  
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7 PÄÄTÄNTÖ 

 

Jokainen kirjoittaja tietää kirjoittaessaan olevansa yksin, silloinkin, kun on osa 

kirjoittamisyhteisöä. Konkreettinen tekeminen on lähes aina yksin tekemistä, vaikka se 

syntyisikin yhteistyön tuloksena. Perehtyminen sekä aiempaan tutkimukseen että oman 

ryhmäni toimintaan vahvisti käsityksiäni siitä, että kirjoittajapiirin jäsenyys on antoisaa, 

motivoivaa ja kirjoittamista tukevaa. Kuuluminen kirjoittajapiiriin tuottaa tietynlaisen 

sosiaalisen vahvistuksen henkilön kirjoittajuudelle ja ammattikirjailijoiden kohdalla 

myös heidän ammatti-identiteetille (Varpio 1975, 23). 

Mitä me KynäilijäHilimat saamme ryhmältämme? Psykologian mukaan ryhmä 

merkityksineen muodostuu omanlaisekseen jokaisen jäsenen mielessä, ja aina hänen 

omien ja yksilöllisten tarpeittensa mukaan (Niemistö 1999, 22). KynäilijäHilimojen 

kohdalla siis ryhmiä on tämän teorian mukaan olemassa yhtä monta kuin meitäkin on. 

Tämän ajatuksen kanssa on helppo olla yhtä mieltä. Tarpeiden muuttuessa myös oma 

kokemus ryhmästä muuttuu. 

Ryhmän jäsenten tavoitteet oman kirjoittamisensa suhteen voivat myös olla hyvinkin 

erilaisia. Esimerkiksi KynäilijäHilimoissa kaksi tavoittelee täysammattilaisuutta 

kirjailijana, toiset pelkästään julkaisua. Onkin mielestäni tärkeää huomioida, etteivät 

erilaiset tavoitteet – vaikkapa julkaisun suhteen – ole ryhmään kuulumisen suhteen 

toisiaan poissulkevia asioita. 

Teoreettisesti on olemassa tiettyjä vaaran paikkoja myös tällaisille taiteellisille ryhmille, 

mutta uskon vapaaehtoisen ryhmänmuodostuksen olevan koulu- ja opiskelumaailmaa 

turvallisempaa, sillä se perustuu täydelliseen vapaaehtoisuuteen ja muunkinlaiseen 

tarpeiden täyttämiseen kuin esimerkiksi opintopisteiden keräämiseen. 

Vertaisryhmään kuuluminen mahdollistaa muiden jäsenten osaamisen hyödyntämisen, 

tarjoaa uusia näkökulmia sekä omiin teksteihin että kirjoittamisen alaan ylipäätään. 

Palautteen kautta kirjoittajalle tarjoutuu yksityiskohtaisten huomioiden ja 

muokkausehdotusten lisäksi kokonaisvaltainen käsitys siitä, miten on tekstissään 

onnistunut ja toimiiko tarina vai ei.  

Yhteisöllinen luovuus ilmenee KynäilijäHilimojen tapaamisissa tekstien kollektiivisena 

ideointina, jossa yksi keksii idean ja muut jatkavat. Tämä ideointi ei kuitenkaan tarkoita 
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toisten puolesta kirjoittamista tai asioista päättämistä. Tavoitteenamme on toistemme 

tekstien parantaminen siten, että keskiössä on tekstin etu, eikä kehittäminen saa koskaan 

olla toiminnan itseisarvona. On siis osattava tunnistaa myös ne tilanteet, jolloin itsellä ei 

ole tekstille mitään annettavaa. 

Koen ryhmän merkityksen itselleni liittyvän sen motivoivaan ja omaa 

kirjoittajaidentiteettiäni vahvistavaan vaikutukseen. Ilman muita Hilimoja olisin yksin, 

ryhmän jäsenenä voin käyttää heitä Julia Cameronin (2004) kuvailemina ’uskovina 

peileinä’ kirjoittamiselleni. Tietynlainen sosiaalisuus on minulle syy olla mukana. Koen 

tärkeänä olla osa kirjoittamiseen liittyvää yhteisöä ja päästä vaihtamaan mielipiteitä 

sellaisten ihmisten kanssa, joille kirjoittaminen on yhtä tärkeä osa elämää kuin mitä se 

on minulle itselleni. 

Ryhmän jäsenyys ja sen myötä muodostunut yhteenkuuluvuuden tunne voimaannuttaa: 

Kokoontumisten odottamisessa on positiivinen lataus, se on mukavaa yhdessä 

tekemistä ja olemista (Hilima 2). 

 

Kirjoittajaryhmät, kuten muutkin yhteistyöryhmät, muokkautuvat ajan myötä. 

KynäilijäHilimojen kohdalla luottamuksen lisääntyminen yhteistyön kautta on tuonut 

toimintaamme lisää avoimuutta ja rohkeutta. Keskustelemme entistä avoimemmin myös 

epäonnistumisistamme ja vastoinkäymisistämme kirjoittamisen suhteen. 

Luottamuksellisuus, toisten arvostaminen ja aito kiinnostuneisuus muiden tekemisistä 

korostuvat ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisten tekstejä ja tekemisiä 

pohditaan itsenäisesti myös tapaamisten ulkopuolella. Tästä hyvänä esimerkkinä 

maaliskuun 2017 KynäilijäHilimojen tapaamisessa saamani palaute:  

 Silloin viimeksi kun esittelit sen tekstin, niin me annettiin sellainen palaute, että 

 se kannattaisikin olla se ensimmäinen teksti. Mä mietin sitä pitkään sen jälkeen 

 kun oltiin puhuttu, ja mä olin entistä varmempi sen jälkeenkin, että niin sen 

 pitäisi olla, en tiedä mihin sä päädyit sen kanssa, mutta jälkeenkinpäin se tuntu 

 oikeelta. (KynäilijäHilimojen tapaaminen 25.3.2017) 

 

Vertaisryhmä tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kehittyä kirjoittajana ja oppia 

antamaan ja saamaan palautetta. Rakentavan palautteen antaminen on taitolaji:  
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 Kehujen ja positiivisen palautteen saaminen on jokaisesta mukavaa, mutta 

 kirjoittajana kehittymisen kannalta on tärkeää, että myös ne kohdat, joissa 

 kirjoittaja ei ole onnistunut, nostetaan esiin ja yhdessä mietitään parannuskeinoja 

 (Hilima1). 

 

Ryhmän tarjoaman palautteen avulla ja omia tekstejä niiden kautta tarkastellen myös 

itsearviointiin liittyvä osaaminen kehittyy.  

KynälilijäHilimoilta saamani palaute vaikutti jonkin verran teksteihini. 

Kirjoittamistyyliini liittyviä muokkausehdotuksia en saanut, päinvastoin koin ryhmän 

tukevan käsitystäni omasta kirjoittajan äänestäni ja erityisesti antavan sille tilaa. 

Tekstimuokkauksia tein ylipäätään melko vähän. Suurempi vaikutus ryhmän 

palautteella oli tekeillä olevan kokoelman rakenteeseen ja kerrontajärjestykseen. Palaute 

ei siis vaikuttanut vain yksittäisiin, tarkastelun kohteena olleisiin teksteihin, vaan myös 

kokonaisuuden rakentumiseen. 

Tätä tutkimusta tehdessäni nousi esiin kaksi mielenkiintoista jatkotutkimuksen aihetta. 

Fyysisten olosuhteiden ja niiden muutosten merkitystä ryhmän toiminnalle 

tarkasteltaessa voisi löytää keinoja tiivistää ryhmän intensiteettiä entisestään. Myös 

mahdollisten uusien ryhmäläisten vaikutus ryhmän toimintaan olisi kiinnostava 

tutkimuskohde. 

Antautuminen toisten arvioitavaksi usein hyvinkin henkilökohtaisten tekstien myötä voi 

joskus olla vaikeaa, ehkä jopa mahdotonta. Rakentavaa palautetta voi olla vaikea ottaa 

vastaan ja toisaalta sen oikeellisuudesta voi olla palautteen antajan kanssa eri mieltä. 

Tulkinta siitä, koetaanko palaute positiiviseksi vai negatiiviseksi on usein sidoksissa 

tilanteeseen ja aina vastaanottajan oma. Mutta mitä luova kirjoittaminen meille antaisi, 

jos emme joskus ottaisi riskiä ja heittäytyisi teksteinemme toistemme armoille? 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

Kysymyslomake 

Hei KynäilijäHilimat, 

Maisterintutkimukseni käsittelee kirjoittamisen vertaisryhmän toimintaa ja siltä saadun 

palautteen merkitystä omaan kirjoittamiseeni. Kerron ryhmämme muodostumisesta ja lisäksi 

tämän haastattelun avulla pyrin kuvailemaan jäsenten (eli meidän) erilaisia rooleja ja tavoitteita 

ryhmän suhteen.  

Kirjoittamisen maisterintutkintoon kuuluu tutkimusosion lisäksi taiteellinen osa, joka minun 

tutkimuksessani tulee olemaan novellikokoelma ”Kylä”, jonka teksteihin olenkin jo saanut teiltä 

palautetta. Pohdin tutkimuksessani tekstien osalta muun muassa sitä, millä tavoin teiltä saadun 

palautteen perusteella teen niihin muokkauksia. 

Käytän vastauksianne suorina lainauksina tai viittaan niihin. Tutkimus on anonyymi, mutta 

halutessaan innokas tiedonetsijä voisi helpostikin selvittää, keitä olemme. Tulen joka tapauksessa 

käyttämään vastauksianne nimeten teidät salanimillä Hilima1, Hilima2, Hilima3 jne.  

Toivoisin vastauksianne perjantaihin 17.2.2017 mennessä.  

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne ja ajankäytöstänne! 

Jonna 

 

KYSYMYKSET 

 

Jäsenyys KynäilijäHilimoissa 

 Millä tavalla osallistut KynäilijäHilimojen toimintaan? (osallistuminen tapaamisiin, 

osallistuminen verkkokeskusteluun Facebookissa ja sähköpostissa, vai lähinnä 

verkkokeskustelujen seuraaminen?) 

 

 Mitä jäsenyys merkitsee sinulle? Miksi olet mukana? 

 

 Tutkimuksessani käytän KynäilijäHilimoista määritelmää ”kirjoittajapiiri”. Kuulutko muihin 

vastaavanlaisiin kirjoittajapiireihin? Mikäli kuulut, antaako jäsenyys muissa ryhmissä 

sinulle samanlaisia asioita kuin KynäilijäHilimat? Sinun ei tarvitse kertoa yksilöiviä tietoja 

muista ryhmistä. 
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 Onko KynäilijäHilimojen jäsenyydestä aiheutunut sinulle negatiivisia tuntemuksia? (esim. 

paine osallistua toimintaan, saatu palaute jne.) 

 

Oma kirjoittaminen 

 Minkälaisia tavoitteita sinulla on yleisesti oman kirjoittamisesi osalta? (esim. julkaisu) 

 

 Onko töitäsi julkaistu, tai oletko tarjonnut niitä julkaistavaksi? 

 

Palautteen antaminen (vastaa näihin kysymyksiin vain, jos olet osallistunut KynäilijäHilimojen 

tapaamisiin ja antanut/saanut niiden yhteydessä palautetta) 

 Ryhmän toimintaan kuuluu yhtenä osana omien tekstien tarjoaminen muiden 

kommentoitavaksi. Miten yleensä kirjoitat, syntyvätkö tekstit vain KynäilijäHilimojen 

palautteenantoa varten, vai liittyvätkö ne myös johonkin muuhun? 

 

 Muokkaatko tekstejä KynäilijäHilimoilta saamasi palautteen perusteella?  

 

 Millaisena olet kokenut KynäilijäHilimoilta saamasi palautteen?  

 

 Onko KynäilijäHilimoilta saadusta palautteesta ollut sinulle hyötyä? 

 

 Millaisena koet palautteen antamisen tilanteet KynäilijäHilimojen tapaamisissa? 

 

 Onko palautteen antaminen tapaamisissa sinulle tärkeää? 

 

 Tapaamisissa annetaan palautetta suullisesti. Annatko lisäksi myös kirjallista palautetta, 

esimerkiksi merkintöinä tekstin sekaan? Jos annat kirjallista palautetta, eroaako se 

antamastasi suullisesta palautteesta? 

 

Lisäkysymykset, Hilima 2 

 

 Kirjoittaminen ja palautteen antaminen ja saaminen ovat KynäilijäHilimojen 

kokoontumisten pääasiallisia sisältöjä. Onko jäsenyydellä sinulle jotain muutakin 

merkitystä/merkityksiä? 

 Onko ryhmän toiminta muuttunut olemassaolonsa aikana? Miten? 

 Onko tapaamisten ilmapiirissä tapahtunut mielestäsi muutoksia? 
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LIITE 2 

 

Giuseppe 

Minä kuolin samalla hetkellä kun tyttärenpoikani koki pienen kuoleman hotellini 

kolmannessa kerroksessa puolentoista promillen humalassa orgasmia teeskentelevän 

naisen päällä.  

Kun sydämeni lakkasi lyömästä minä näin hetkellisesti kaiken. Takapihamme 

puutarhatuolissa nuokkuvan vaimoni, hänen jalkojensa juureen valahtaneen viltin ja päivän 

sanomalehden. Tyttärenpoikani otsan hikikarpalot ja hänen allaan kiemurtelevan naisen 

suupielestä noruvan syljen. Nuoren tytön seuraamassa toimitusta salaa hotellihuoneen 

parvekkeelta.  

Minä näin Lisan täyttämässä sanaristikkoa hotellin baaritiskillä, Liesen keittiössään 

perheensä ympäröimänä. Lihapataa, kuten aina. Melkein tunsin tuoksunkin.  

Minä näin Angelan istuvan ikkunansa ääressä vahtimassa aikuista poikaansa ja 

odottamassa tämän virheitä, joista voisi rangaista. Minä melkein tunsin Angelan vihan. Nyt 

voisin häntä lohduttaa, sillä kun tälle puolelle pääsee, vihaa ei enää ole. Kummallista 

tosiaan, kuinka nopeasti viha katosi. Kuinka nopeasti kaikki tunteet katosivat. Minä olin 

rakastanut Angelaa salaa kuudenkymmenen vuoden ajan, mutta nyt se kaikki oli poissa. 

Enkä minä tuntenut edes surua.  

Olin rakastunut Angelaan silloin, kun ensimmäistä kertaa hänet näin. Kolmen nuoren tytön 

riutuneet vartalot Rooman rautatieasemalla. Käsivarsiensa tatuointeja peitellen he olivat 

nojautuneet toisiinsa ja värisseet kuin viluissaan paahtavan auringon alla. Rakastuin 

Angelan silmien pelottomaan katseeseen ja tiesin, etten saisi niitä sielustani milloinkaan. 

Angela oli tuolloin jo raskaana. Kun asia selvisi hänelle, ei hänen suojamuurinsa läpi ollut 

enää pääsyä. Otin kolmikosta vanhimman, Gretelin. Luultavasti vain siksi, että voisin jäädä 

hänen avullaan Angelan lähelle. Jopa kaltaiseni nuori mies pystyi aistimaan heistä vahvan 

siteen, johon pystyisi vain kuolema.  

Olin minä vaimoanikin oppinut rakastamaan, vähän eri tavalla tosin, mutta niistäkään 

tunteista ei ollut nyt enää mitään jäljellä. 
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Kirjaston pyöreästä ikkunasta näin Katian ja Maurizion puhuvan keskenään. Minä en 

kuullut mitä he sanoivat, minä tiesin. Jos olisin voinut, olisin sanonut Mauriziolle, että hän 

on tekemässä virhettä. Hän oli ottamassa ratkaisevan väärää askelta elämässään, näin sen 

nyt selvästi. 

Piazzalla parveilevat turistitkin minä näin. Seisoivat kirkon edustalla hämmentyneinä. 

Heidän oli aina vaikea ymmärtää, ettei kirkkoon voi mennä olkapäät paljaina. Miksi 

kukaan ei koskaan kertonut heille sitä?  

Näin nuoren pojan kameran kanssa kuvaamassa kylän taloja ja ikkunoita. Hän kuvasi 

Angelan ikkunassaan ja Guidon tiskinsä takana. Pojan hotellista ottamaan kuvaan tallentui 

kuin salaisuudeksi kiviseinän taakse hänen äitinsä juopumus ja minun tyttärenpoikani 

kiima.  

Poika muistutti minua itsestäni nuorena. Täynnä elämänjanoa ja uteliaisuutta, odotukset 

korkealla ja elämän pettymyksistä vasta kalpea aavistus. Mihin se kaikki katosi ja milloin? 

Miksi sitä ei eläessään huomannut? Tai jos olisi huomannut, olisiko asioille sittenkään 

tehnyt mitään? Nyt minä huomaisin, mutta se ei liikuta minua enää.  

Minä lensin kylän yli ja kosketin talojen kattoja ja sinne tänne törröttäviä antenneja. Minä 

aiheutin häiriöitä kuvassa ja kuulin huutoja, kun lähetykseen tuli katkoja. Minä suoristin 

toissavuoden myrskyissä vinoon jääneen tuuliviirin kotitaloni katolla ja laskeuduin 

hetkeksi istumaan nukkuvan vaimoni viereen. Hän lepäsi siinä minusta tietämättä ja minä 

tiesin, että hän selviytyisi tästäkin. Katsoin pensaiden pulleahäntäisiä kukkia ja kerma-

astiaa aidan vierellä ja minua hymyilytti. 

Jätin kylän taakseni ja lensin ohi laakson ja joen, viinirinteille saakka. Minä pyörin tuulena 

pensaissa ja poksauttelin rikki kypsiä rypäleitä. Kiersin vielä hetken, kunnes tunsin ajan 

olevan täynnä. Etsin oman ruumiini pensasrivien välistä, omituisessa asennossa, toinen 

käsi selän alla ja toinen oudosti vääntyneenä puristamaan takin rintapieltä. Puhalsin 

kasvojeni tuskaiset rypyt sileiksi ja annoin itselleni anteeksi. 
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LIITE 3 

Kuulustelu 

”Se lakkasi hengittämästä ennen kuin minä ehdin sanoa asian loppuun. Sellainen se on aina 

ollut, keskeytti muut omilla asioillaan, vaikka toisten lauseet olivat vasta puolikkaina 

ilmassa. Sellaisellakaan hetkellä se ei malttanut kuunnella, vaikka olisi jo viimeistään 

pitänyt.”  

Pöydän toisella puolella istuva komisario tuijottaa minua. Hän vääntelee ärsyttävällä 

tavalla paperiliitintä niin, ettei sitä enää millään saa alkuperäiseen muotoonsa. Ajattelen 

huomauttaa siitä, mutta hän ehtii ensin. 

”Sinä löit naapurisi kallon halki lihakirveellä”, komisario sanoo ja paperiliitin oikenee 

viivaksi. 

”Ei kallo missään nimessä halki ollut.” Minusta on loukkaavaa, kun asioiden 

todenmukaisuuksia vääristellään. 

Komisario huokaisee ja sulkee pöydällä olevan nauhurin. Hän lähtee huoneesta ja vie 

paperiliittimen mukanaan. 

Maurizio oli tosiaan naapurini, kummallista etten ollut häntä sellaisena koskaan ajatellut. 

Naapuri-sanasta tulee liian hyvä tunnelma sitä tarkoitusta varten, että sillä kuvaisi 

Mauriziota. Jatkuvaa jalkapallon tuijotusta ja huutamista ja pitsan syöntiä. Minun 

liikkeestäni ei koskaan edes yhtä grillikylkeä. Ja kyllä minä näin, mitä Katia odotti, 

hurmaava, ymmärtävä Katia. Sormusta ja lasta ja loppuelämää. Mitä tuhlausta! 

Komisario palaa kahden vesilasillisen kanssa. Hän työntää toisen pöytää pitkin eteeni ja 

käynnistää nauhurin uudelleen. 

”Kerrataanpas vielä. Maurizio Pezzi palasi kotiinsa eilen tiistaina 12.7. vietettyään iltaa 

ulkona ystäviensä kanssa..” 

”Todellakin”, minä ilahdun. ”Hyvin harvoin saan nauttia rauhallisesta koti-illasta ilman 

naapurista kantautuvaa möykkää.” 

Komisario vilkaisee minua nopeasti. Hän ei näytä lainkaan sellaiselta, miltä komisarion 

pitäisi näyttää. Hän on liian laiha, eikä hän edes tupakoi. 
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”Päästyään asuintalonsa ulko-ovesta sisälle hän kohtaa teidät, Guido Hirsch, ja te lyötte 

häntä useaan kertaan lihakirveellä päähän”, hän jatkaa. ”Uhri ei kuitenkaan menehdy 

välittömästi, ja te jäätte hänen luokseen siihen saakka, kunnes hän lopulta lakkaa 

hengittämästä. Sen jälkeen te soitatte poliisille ja ilmoitatte, että olette juuri katselleet 

naapurinne kuoleman. Pitääkö tämä paikkansa?” 

”Suurelta osin kyllä. Hirvittävän hidas prosessi tuollainen hengenmenetys. Kun eläimen 

teurastaa, niin siinä on jotain suorastaan taiteellista, eikä kärsimystä lainkaan.” 

”Me tutkimme juuri lihakirveen sormenjälkiä, samoin veritahroja vaatteistasi. Sanoit niistä 

löytyvän todisteet syyllisyydestäsi”, komisario jatkaa. 

”Mitä luulette, kärsikö Maurizio?” 

Paperiliitin on pöydällä kolmikulmaisena ja komisarion kasvojen lihaksista näkee hänen 

purevan hampaitaan. Äiti kielsi sen minulta lapsena, alaleuan lihasten voimakkuus 

korostaisi kuulemma piirteitäni epäsuotuisalla tavalla. 

”Minä tarvitsen kuitenkin tunnustuksesi myös kirjallisena”, leukojaan jauhava komisario 

sanoo ja ojentaa minulle pöytälaatikosta paperilehtiön ja kynän. 

”Kertoisitteko kuitenkin, oliko Mauriziolla kärsimyksiä?”  

”Kirjoittakaa!” 

Siirrän paperilehtiön eteeni ja otan kynän käteeni. 

”Jotenkin minua jäi häiritsemään se, ettei Maurizio viitsinyt kuunnella minua. Hän olisi 

voinut lopultakin ymmärtää asioita, eihän koskaan ole liian myöhäistä.” 

Paperiliitin on epämääräinen suunnikas. Minä piirrän lehtiöön sen täydellisenä, 

tarkoituksenmukaisena. 

”Minä yritin saada hänet käsittämään. Tiedättekö, hän oli oikeasti hyvin yksinkertainen 

ihminen, ja sellaiset ovat kaikkein vaikeimpia. Minä en ymmärrä mitä Katia hänessä näki.” 

”Mainitsit Katian. Sanoit aiemmin, ettet tunne Maurizion naisystävää lainkaan”, komisario 

keskeyttää minut kiinnostuneena. 

Hämmennyn hieman ja tunnen, kuinka kainaloni alkavat kostua. 
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”Sanoinko tosiaan?”  

Komisario selaa papereitaan. 

”Tässä se on”, hän sanoo ja ikään kuin hänen äänessään kuultaisi voitonriemu. ”Sanoit 

rikospaikalle tulleille poliiseille näin ’Mauriziolla on vain jalkapallo ja typerät ystävänsä, 

ei sellainen mies naisia saa’. Lisäksi olet todennut, että ’en minä ole koskaan siellä yhtään 

naista nähnyt’”. 

”Muistan tietenkin mitä olen sanonut”, vastaan ja saan itseni nopeasti taas raiteilleni. 

”Mutta olenhan minä kuullut juttuja heistä kahdesta. Ja kaikki Katian tietysti tuntevat, 

kylän kirjastosta.” 

”Käsittääkseni on kuitenkin yleisesti tiedossa, että Katia oli Maurizion naisystävä”, 

komisario sanoo. Pidän hänen käyttämästään imperfektistä ja se saa minut antamaan 

hänelle anteeksi ruman l-kirjaimen, joka paperiliittimestä on tullut. 

”Yleisessä tiedossa on myös se, ettei sinun käyttäytymisesi Katiaa kohtaan ole aina ollut 

asiallista”, hän jatkaa viileästi. 

En ehdi vastata, kun kuulusteluhuoneen ovi aukeaa ja komisario kutsutaan ulos. Hän 

sammuttaa nauhurin ja jättää runnellun paperiliittimen kuin kiusaksi pöydälle. Suljen 

silmäni ja näen Katian. 

Ovi kolahtaa seinää vasten ja komisario seisoo edessäni kasvot punoittaen. 

”Mitä helvetin peliä tämä on? Se veri oli sian verta, eikä lihakirves ole tekniikan mukaan 

koskaan käynyt sinun käsissäsi, saati liikkeesi tiloissa.” Komisarion suusta lennähtelee 

sylkipisaroita kasvoilleni. ”Teetkö sinä tämän tahallasi, saatanan sekopää?” 

”Hyvänen aika, en suinkaan. Tekään ette kuuntele.” 

”Puhu sitten”, komisario huutaa. 

”Minä olisin tehnyt työn siistimmin, se on ammattitaitokysymys.” 

”Mutta sinä ilmoitit poliisille”, komisarion kysymys kuulostaa väsyneeltä toteamukselta. 

”Luonnollisesti. Täytyy myöntää, että oli kiinnostavaa nähdä kuinka elämä sammuu. Siinä 

olisi ollut aikaa vaikka mihin, mutta ei hän minua kuunnellut. Tyypillistä Mauriziolle. Siitä 
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minä löysin hänet makaamasta ja ulisemasta”, minä sanon ja muistan miten typerältä 

Maurizio oli näyttänyt jalat harallaan ja kädet ilmaa haroen. 

Komisario istuu hiljaa ja tuijottaa kattoa.  

”Vastapäisen talon asukas oli nähnyt jonkun juoksevan poispäin rikospaikalta. Näitkö sinä 

mitään?”, komisario kysyy lopulta alistuneena. 

”Joku nuori mies siellä taisi olla. Kuulin ääniä ja katsoin ikkunasta. Hän juoksi aukion 

suuntaan”, minä kerron ja tunnen kuinka valtava onnen tunne kuristaa kurkkua.  

Komisariolla ei ole minulle enää kysymyksiä, mutta hän pyytää minua pysymään 

paikkakunnalla. Ikään kuin olisin sanonut olevani lähdössä jonnekin. Koko poliisiaseman 

väki kohtelee minua töykeästi ja he suorastaan ajavat minut ulos. Kuulen kadulle, kun 

komisario puhuu jostain hullusta, joka laitetaan tarkkailuun. Olen tyytyväinen, olen antanut 

heidän tutkimukselleen uuden suunnan. Huomaan pettyneenä, että hän ei edes kiittänyt 

paperiliittimestä, jonka jätin pöydälle lähes täydelliseen ja käyttökelpoiseen muotoonsa 

taivuteltuna. 

Kävelen nopeasti kirjastoon ja istun lukunurkkaukseen omalle paikalleni, josta palvelutiski 

näkyy selvästi. Joku nuori tyttö istuu tiskillä, mutta Katiaa ei näy.  

Suljen silmäni ja näen itseni oven raossa katsomassa kirveen iskeytymistä Maurizion 

päähän. Näen Katian kauniit silmät ja raivokkaan punaiset huulet, kun hän kohottaa kättään 

ja iskee uudestaan ja uudestaan. 


