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Kuulumisen jälleenrakentaminen oli osa Lapin sodanjälkeistä jaloilleen nousemisen  
prosessia. Oman synnyinseutunsa tulevaisuuden eteen työhön ryhtyneiden taiteilijoiden,  
kuten kirjailija ja toimittaja Reino Rinteen, sodanjälkeinen tuotanto voidaan nähdä esi- 
merkkinä tavasta, jolla kirjallisuus tarjosi tilan kuulumisen kuvittelemiselle, tuottamiselle  
ja arvioimiselle –  Rinteen varhaisteoksissa kodin, maiseman, kiinnittymisen ja toisaalta  
irrallisuuden ja ei-kuulumisen spatiaalisten kuvastojen kautta.

Kodittomuus ja kuuluminen  
Reino Rinteen jälleenrakennus- 
kauden teksteissä
Nina Sääskilahti

Minä vain muistan melkein joka 
kerran lähtiessäni Viirinkankaal-
ta kauppalaan ja kulkiessani kaup-
palasta Viirinkankaalle sen tuliryö-
pyn jonka me Kemistä päin marssi-
neet, liejussa tarponeet, väsyneet ja 
nälkäiset miehet saimme vastaam-
me Viirinkankaalta aukealle laskeu-
tuessamme. Sen päivän tapahtumat 
muistan elävämmin ja tarkemmin 

kuin minkään muun sodanaikaisen 
päivän ja kaikkea sitä muistellessa 
vielä tänä päivänä mieli verestyy ja 
masentuu. Mutta toisaalta aika pa-
rantaa haavat. Aika parantaa niin nä-
kymättömät kuin näkyvätkin haavat. 
Mikä Rovaniemellä kolme vuotta sit-
ten näytti lopullisesti murhatulta, jäl-
jettömiin tuhotulta, on vähitellen vi-
ronnut ja herännyt uudelleen eloon. 

Maahan lyöty, ruhjottu kauppala on 
vähitellen noussut polvilleen ja sitten 
kohonnut seisomaan ja vaikka ehkä 
voisimme sanoa, että se vielä tänä 
päivänä seisoo kainalosauvoihin no-
jaten, kalpeana, kelmeänä, suurin in-
validiprosentein, niin se seisoo kui-
tenkin ja puna sen poskille ja uudet 
kudokset jäseniin vahvistuvat päivä 
päivältä. […] (Rinne 1947.)
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Tässä sanomalehti Lapin Kansan pääkir-
joituksessa lehden tuolloinen päätoimit-
taja, kirjailija Reino Rinne (1913−2002), 
muistelee kokemuksiaan Lapin sodasta. 
Syksyllä 1944 hän oli ollut rintamakir-
jeenvaihtajana seuraamassa, kuinka Ro-
vaniemi muuttui Lapin sodassa raunio-
kasaksi. Kirjoitus nojaa antropomorfis-
meihin: rauniokauppala on kuin sodassa 
haavoittunut ihminen. Ei ole kovin sel-
vää, puhutaanko tekstissä itse kauppalas-
ta vai sen ihmisistä, vai kenties molem-
mista samalla kertaa. Kuvaus fyysisen ti-
lan uudestisyntymästä valaa uskoa myös 
sodassa haavoittuneen ihmisen henkisen 
toipumisen mahdollisuuksiin, jaloilleen 
nousemiseen.

Pääkirjoituksessa näkyvä tilan ja ih-
misen yhteensulautuma johtaa pohti-
maan, mitä jälleenrakennusajan tekstien 
spatiaalinen analysoiminen voisi tuoda 
esiin sodan haavoista ja niistä selviyty-
misestä. Keskityn tähän kysymykseen 
tarkastelemalla Reino Rinteen 1940-lu-
vun kirjoituksia. Kirjailijana Rinne tun-
netaan parhaiten varhaistuotannon osal-
ta kansankuvaajana sekä etenkin myö-
häistuotantoa leimanneesta ympäristö-
tietoisuudesta (Sillanpää 2006).

Rinteen regionalistisissa varhaiste-
oksissa, kuten esimerkiksi toisessa ro-
maanissa Tie päättyy tunturin laella 
(1946), teemana on usein perifeerisen 
reaktionäärisyyden ja modernisoitumis-

kehityksen yhteentörmäys. Asetan tässä 
artikkelissa Rinteen teokset kuitenkin 
tarkasteltavaksi toista muutosvoimaa – 
sodan kokemusta vasten. Luen Rinteen 
esikoisteosta Tunturit hymyilevät (1945) 
ja varhaista novellikokoelmaa Erämaan 
omia ihmisiä (1949) geokriittisestä1 nä-
kökulmasta käsin.

Spatiaalisuuden ensisijaisuutta ko-
rostavassa geokritiikissä lähtökohtana 
on ajatus tekstien ja maailman molem-
minpuolisesta vaikutussuhteesta. Teks-
tien ei ajatella ainoastaan heijastavan 
maailmaa tai muokkaavan maailmaa 
koskevaa ymmärrystämme. Kirjalliset 
esitykset tuottavat paikkojen historiaa 
ja ne vaikuttavat lukijan tila- ja paikka-
käsityksiin. (Tally 2011, 3; Prieto 2011).2 

Yksittäisen kirjailijan teosten sijaan tar-
kastelukohteena voi olla tietyn maantie-
teellisen alueen kirjallinen kuvittelemi-
nen tai tilallisten kategorioiden toimin-
tatapa erilaisissa teksteissä.

Rinteen esikoisteoksessa Tunturit 
hymyilevät päähenkilön sisäinen muu-
tos esitetään vaiheittaisena maisemaan 
kiinnittymisen prosessina. Esikoisteos 
kertoo kodin tekemisestä maisemaan, 
kun taas novellikokoelma esittelee sar-
jan kodittomia ja kiinnittymään kykene-
mättömiä henkilöhahmoja. Kuulumisen 
teema läpäisee molempia teoksia. Kysyn, 
millä tavalla kuulumisen ja ei-kuulumi-
sen kertomukset olivat osa sodanjälkeis-

tä henkistä jälleenrakentamista. Ase-
tan teokset ensin raunioiden todellisuu-
den synnyttämään nollapisteeseen, joka 
käynnistää sekä menneen että tulevan 
kuvittelemisen. 

Tyhjäksi tekevä sota

Sodan jälkeen Lappi esitettiin pitkään 
kauno- ja tietokirjallisuudessa entisen-
kaltaisena ikään kuin sodan mullista-
va tuhovoima ei olisi koskaan pauhan-
nut sen yllä (Lehtola 1997, 24; Paasi-
linna 1961, 135). Kaunokirjallisuudes-
sa hakeuduttiin sotaa edeltävään idyl-
liin ja erämaan rauhaan (Lehtola mt.).3 

Myös Rinteen ensimmäistä kaunokirjal-
lista teosta, Tunturit hymyilevät. Kuva-
us Lapista 1900-luvun alkuvuosilta vä-
rittää nostalginen paluu luonnonrauhan 
leimaamaan sotia edeltäneeseen aikaan.

Muistelmissaan Luotiin Koillismaa 
(1995) Rinne pohtii suhdettaan sotaan. 
Sota, toisin kuin rauha, ei ole ollut hänel-
le läheinen aihe. Jos hän joskus olisi kir-
joittanut sotaromaanin, sen nimeksi olisi 
tullut vähemmän heroisoivasti ”Juomal-
lahan sitä sotaa käytiin” (mt., 313). Sivii-
lien kokemista kärsimyksistä Rinne sen 
sijaan oli ryhtynyt kirjoittamaan. Rinne 
muistelee kirjailijanuransa alkua:

Palasin kirjoittamaan, palvelemaan 
kirjailijana synnyinseutuani ja koti-
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seutuni kansaa. Minulla oli hyvä, ai-
nakin mahtava, romaanin aihe. La-
pin hävitys ja evakko. Mutta mitä 
useammin istuin kirjoituskoneen 
kumppaniksi panemaan uutta kau-
nokirjaa paperille, sitä tyhjemmältä 
– ja tyhmemmältä! – kauhukseni it-
seni tunsin. (Rinne 1995, 313.)

Teos ei valmistunut koskaan. Rinne ei 
siis kirjoittanut suurta romaania sodas-
ta, Lapin tuhosta ja evakkoajasta – sii-
tä huolimatta, että hän oli kirjoittanut 
paljon sodasta ja sodan maisemista rin-
tamakirjeenvaihtajana ja toimittajana.4 

Sota muodostaa kuitenkin Rinteen var-
haisteosten tärkeän pohjavirran. Se tulee 
esiin myös Rinteen näkemyksissä, jotka 
koskevat kaunokirjallisuuden tehtävää 
sodanjälkeisessä Lapissa.

Julkaisemissaan pamfleteissa Rinne 
peräänkuulutti henkisen tuen saamista 
materiaalisen tuen rinnalle sodasta kär-
sineeseen Pohjois-Suomeen. Erityises-
ti kirjallisuutta tarvittiin henkisessä toi-
pumisessa. Kaunokirjallisuuden lukemi-
nen rakensi Rinteen (1945c, 66) mielestä 
luottamusta tulevaisuutta kohtaan. Rin-
ne näki, että jälleenrakentajat kaipasivat 
rohkaisun sanoja sensaationhakuisten, 
masentavien ja maantieteellisesti etäällä 
tuotettujen näkökulmien sijaan. Henki-
sen jälleenrakennuksen merkitystä poh-
tiessaan Rinne (mt.) ehdotti, että rauni-

oiden keskellä elävien lukemishaluja oli-
si herätettävä ja kaunokirjallisuuden saa-
tavuutta parannettava.

Vuonna 1945 ilmestynyt Tunturit 
hymyilevät kertoo elämästä 1900-luvun 
alkupuolen Peräpohjolassa. Teoksessa 
synnytetty kirjallinen maisema ei ehkä 
ole paratiisinomainen ympäristö, pikem-
minkin uurastuksen maisema, mutta mi-
kään sodan kaltainen ulkopuolinen uh-
ka ei kuitenkaan yllä horjuttamaan val-
litsevaa harmoniaa. Teos on tavanomai-
nen kansanelämänkuvaus tarkkoine ku-
vailuineen ja kansatieteellisesti uskotta-
vine miljöineen.

Kirja-arvioissa ei juuri kiinnitet-
ty huomiota eheän ja turvallisen so-
tia edeltäneen maiseman ja vastaanot-
tohetken rauniomaiseman ristiriitaan. 
Pohjoissuomalaiseen kulttuurilehti Kal-
tioon kirjoittanut Yrjö Tönkyrä (1945; 
1946) nosti kuitenkin esiin teoksen il-
mestymisajankohdan Lapin ja teokses-
sa synnytetyn kirjallisen maiseman vä-
lisen eron toteamalla, että Lappi on so-
tien jälkeen perinpohjaisesti muuttunut.

Osalle kriitikoista Lappi oli kuiten-
kin edelleen ”mielikuvitustamme kiihot-
tava maankolkka” (Savo, M.M. 1946). 
Rinteen teos jätti kirja-arvioiden mu-
kaan ”puhtaan ja valoisan, kohottavan ja 
piristävän vaikutelman kuin matka Lap-
piin” (Kaleva, Martinus 1946). Sodan-
jälkeisestä todellisuudesta katseen pois 

kääntäessään Rinne ei siis tuottanut pet-
tymystä niille Lapin-kirjallisuuden luki-
joille, joiden mielissä Lappi eli edelleen 
elähdyttävänä ja romanttisena luonnon-
maisemana.

Kodin kuvitteleminen, 
trauma ja nostalgia

Esikoisteos näytti toteuttaneen sille ase-
tetut odotukset Lapin-kirjallisuuden 
saumattomana jatkajana. Kustannus-
alalla kaivattiin seuraajaa Samuli Pau-
laharjulle ja E. N. Manniselle. Rinteel-
lä oli mielessään kuitenkin myös paikal-
linen lukijakunta. Hän hahmotti teok-
selleen erityisen vastaanottokonteks-
tin, evakossa eläneen pohjoisen lukija-
kunnan. Syksyllä 1944 Rinteen kirjoit-
taessa esikoisteostaan Pohjois-Suomi oli 
Lapin sodan takia evakuoitu ja asukkaat 
siirretty Pohjanmaan ja Ruotsin asutus-
keskuksiin. Yleinen pelko evakkojen 
keskuudessa oli, että koko Pohjois-Suo-
mi joutuisi osaksi Neuvostoliittoa eivät-
kä asukkaat enää pääsisi palaamaan ko-
tiseuduilleen.5

Rinne perusteli kirjansa merkitys-
tä kustantajalleen viittaamalla evakos-
sa eläneen pohjoisen lukijakunnan eri-
tyisiin tarpeisiin: kotiseuduiltaan erote-
tuille Lapin evakoille teoksen lukeminen 
voisi tuottaa lohtua (Leskelä 1989, 124). 
Sodan mielettömyyksien keskellä teok-
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sen suunnittelu ja sen yksityiskohtiin 
uppoutuminen tuottivat helpotusta ko-
tiseutunsa kohtaloa pohtineelle kirjaili-
jalle itselleenkin.6

Romaanissa korostuu tavanomais-
ten askareiden, totunnaistapojen ja vuo-
tuistöiden kansatieteellisen tarkka kuva-
us. Esikoisteoksen kirjoittamisen hetkel-
lä oli kuitenkin jo selvää, ettei Lappi ol-
lut sodan jälkeen enää entisensä. Arki-
elämän rutiineja kansankuvauksen tra-
dition mukaisesti kuvaileva Rinne piir-
si esiin sen, minkä Ruotsiin ja Pohjan-
maalle evakuoituneet pelkäsivät tai tie-
sivät menettäneensä – arkielämän mate-
riaalisen perustan, sen missä elämä ele-
tään ja mihin koti tehdään.

Teoksen yksityiskohtiin uppoava 
työtapojen ja -välineiden museaalisen 
tarkka kuvaus palauttaa mieleen kadon-
nutta aikaa esittelevät etnografiset mu-
seomiljööt ja niiden tavan tuottaa pois-
saoleva esiin. Fyysisen ympäristön ja ta-
vanomaisten arkisten asioiden kuvauk-
sen kautta syntyy merkityksellistetty ku-
va paikasta, josta yhteisö on väliaikaises-
ti erotettu. Teoksen kerronta taikoo ko-
din esiin raunioiden keskeltä näkynä, 
johon on mahdollista palata ja jossa voi 
tuntea olevansa kotonaan. Teoksen sotia 
edeltävä tasaisen elämänmenon leimaa-
ma Peräpohjola on eheydessään rauni-
oiden todellisuuden ’toinen’, rauhoitta-
va vastapuoli. Teoksen elegisyydessään 

harras nostalgia näyttäytyy lohduttava-
na kotiseudun kuvittelemisena.

Nostalgia on, esimerkiksi Svetlana 
Boymin (2009, 13), mukaan kaipuuta 
kotiin, jota ei enää ole tai jota ei koskaan 
ole ollutkaan. Tunturit hymyilevät -teok-
sen restoratiivinen eli palauttava nostal-
gia keskittyy ’nostokseen’, kotiin, ja se ra-
kentuu halusta palauttaa kadotettu men-
neisyys takaisin. Toisin kuin reflektiivi-
nen nostalgia se pitää nostalgista kohdet-
ta totena, traditiona ja palauttamisen ar-
voisena.7 Tunturit hymyilevät -teoksessa 
esittäytyvä kaipuu menetettyyn on täs-
sä mielessä kodin ja kotiseudun menet-
tämisen trauman kääntöpuoli. Sekä trau-
ma että nostalgia voivat molemmat saada 
kasvuvoimansa samasta lähteestä, sodan 
kokemuksista, ja syntyä siten suhteessa 
toisiinsa (Hemmings 2008, 2). Nostal-
gia toimii lääkkeenä menetyksistä toi-
pumiseen ja muistutuksena kotiseudun 
kuvittelemisen ja siihen kiinnittymisen 
merkityksestä.

Koti kaipuun ympäristönä

Tunturit hymyilevät puhuttelee koti-ikä-
västä kärsivää lukijaa paitsi tarkan ar-
kielämän kuvauksen myös teoksen te-
matiikan kautta. Romaanin aiheena on 
sen päähenkilön kokema kodin ikävöin-
ti. Teos alkaa Lapin maiseman kuvauk-
sella:

Kirkkaina kimmeltävät avolakiset 
tunturinhuiput, tummat kuusikko-
vaarat ja harmaanvihreät männik-
köiset outamaat ympäröivät isoa jär-
viaapaa, jonka valoa ja kirkkautta lie-
kehtivä lumipinta tunkeutuu monel-
le taholle aina kaukaisten vaarojen ja 
tunturien taakse. (Tunturit hymyile-
vät, 5.) 

Maiseman kautta esitellään teoksen pää-
henkilö, Johannes Kuru, jonka kuulu-
minen nähtyyn maisemaan on teokses-
sa jatkuvan pohdinnan kohteena. Kes-
kushenkilö on matkalla kohti maiseman 
ja minän yhteenkuuluvuutta. Johannes  
Kuru on alun perin kotoisin Savosta mut-
ta kierrellyt pohjoisen savotoita ja tukki-
työmaita jo vuosikausia. Hän pohtii ali-
tuisesti suhdettaan lappilaiseen maise-
maan – siihen joka on häntä ympäröi-
nyt, ja johon hän nyt tuntee kuuluvansa:

Joskus hänen mielensä on palanut 
etelään; useimmin hän on kuitenkin 
tuntenut kerta kaikkiaan kuuluvansa 
Lappiin. Kuinka hän voisi elää kuu-
kausia ja vuosia näkemättä tunturei-
den kyömyjä taivaanrannalla? Kuin-
ka hän pysyisi terveenä saamatta sa-
mota suuria metsiä ja isoja aapoja, 
missä vasta oikein tiukasti miehen 
kuntoa kysytään? (Tunturit hymyi-
levät, 18.)
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Teoksen alkukuvassa Johanneksen kat-
se suuntautuu kaunokirjallisuudesta ja 
maisemamaalauksesta tuttuun Lapin 
maisemaan. Katse ohjautuu maiseman 
katsomisen konventioiden mukaisesti 
ylhäältä alas. Johanneksen laskeuduttua  
alemmas ikoninen maisema täydentyy 
mystisillä näyillä, joissa Lapin staalo pu-
huttaa Johannesta. Staalo muistuttaa 
paikoilleen asettumisen lopullisuudesta  
(Tunturit hymyilevät, 28).

Tunturit hymyilevät on kehityskerto-
mus, jossa keskitytään teoksen keskus-
henkilön paikkaan kiinnittymisen pro-
sessin kuvaukseen. Vasta etsinnän jäl-
keen, löytämisen ja paljastumisen het-
kellä, Johannes kohtaa paikan, johon 
hän tuntee voivansa lopullisesti juurtua. 
Paikka kodin rakentamiseen paljastuu 
unenomaisella hetkellä, jolloin maisema  
katsoo Johannesta, hymyillen ja terveh-
tien. Teoksen nimi viittaa maiseman ys-
tävälliseen tervehdykseen, vastaanotta-
vaiseen huomaan ottamiseen, tuntee-
seen kodista, kotiutumisesta ja turvalli-
suudesta.

Maiseman ja ihmisen yhteenkuulu-
vuutta julistavan teoksen päätännössä 
irrallisuudesta kärsivä Johannes Kuru 
kuuluu vihdoin jonnekin. Hän on raivaa-
malla ja raatamalla kiinnittänyt lopulli-
sesti itsensä maahan. Raivaajasukupol-
ven synnyttämä side maahan muistuttaa 
maayhteyden kautta rakentuvasta juure-

vasta kuulumisesta, siteestä pohjoisen 
ihmisen ja pohjoisen maiseman välillä. 
Johannes Kurun kautta kerrataan Perä-
pohjolan historia uudisraivauksen, paik-
kaan ja maisemaan kiinnittymisen his-
toriana. Kurun hahmo toimii teoksessa 
siten paikallisidentiteettiä jälleenraken-
tavana hahmona: Kurun kautta kerrot-
tu Peräpohjolan asutushistoria raken-
taa paikkaan kiinnittävän suuren kerto-
muksen.

Samalla aiemmassa Lapin-kirjalli-
suudessa esitellyn Lapin maiseman es-
teettinen potentiaali kytkeytyy palvele-
maan kotiinpaluun ja jälleenrakennuk-
sen herättämää paikallisidentiteetin ra-
kentamisen eetosta. Hajoamisen hetkel-
lä, keskellä raunioita, tunteellinen vetoa-
minen maisemaan mobilisoi paikallis- 
identiteetin uudelleenrakentumisen. 
Maisemaan kuulumisen teema toistuu 
Rinteen muissakin samanaikaisissa kir-
joituksissa.

Esimerkiksi kulttuurilehti Kaltiossa  
julkaistussa novellissa Paluu rauhaan 
esittäytyvä kotiinpaluun maisema muis-
tuttaa Johannes Kurun näkemää maise-
maa. Novellin alussa sodasta palaava Ar-
vi Katainen on tullut evakuoidun per-
heensä luo Pohjanmaalle, mutta ei ole vie-
lä saavuttanut tunnetta kotiinpaluusta.  
Tilapäisen asuinsijan maisemasta löytyy 
piirteitä, jotka muistuttavat häntä siitä, 
että koti sijaitsee muualla:

Toisaalta ympäristö, johon hän oli 
nyt, kotiutumismatkallaan, joutu-
nut, oli kaikkea muuta kuin kotois-
ta. Ei ainuttakaan vaarankyömyä tai-
vaanrannalla, ei kaukaa vilkkuvia ve-
siä, yksitotinen tasanko vain joka ta-
holla, Aunuksen armottomia aukeita  
muistuttava. (Rinne 1945b, 124.) 

Koti toisaalla ei ole koti laisinkaan. Toi-
saalla kodista tulee kaipaavan kuvittelun 
territoriaalinen kohde. Maiseman kuvaus  
sekä lievittää että vahvistaa koti-ikävää. 
Tekstissä korostuu Pohjanmaalla koettu 
vierauden tunne ja alkuperäiseen kotiin 
kuulumisen välttämättömyys.

Kaipaavan kuulumisen teema toistuu  
myös ajankohdan sanomalehtikirjoituk-
sissa, joissa korostuu paikkaan kuulumi-
sen tunteen vahvistaminen. Maiseman 
määrittyminen kotiinpaluun ja kuulu-
misen maisemaksi tulee esiin myös Rin-
teen sanomalehtikirjoituksissa. Rinne 
teki kesällä 1946 matkan pohjoisimpaan  
Lappiin. Kirjoituksessaan (Rinne 1946b)  
hän pohtii millaisena Inarin sodanjäl-
keinen maisema näyttäytyy sinne pa-
lanneille Lapin evakoille. Luonnonmai-
sema on vastaanottavainen kotiinpaluun 
maisema:

Ajatelkaamme, miltä tuntui Inarin 
asukkaista niinä päivinä, kun he pala-
sivat raskaalta, viheliäiseltä evakko- 
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keinoltaan, jonka kokemukset oli-
vat – jos kohta avartaviakin – ennen 
kaikkea rikkirepiviä, masentavan 
katkeroittavia. Miltä heistä tuntui  
kotoisten rantojen ikuinen kohina 
kotien kylmillä tuhkilla – rantojen 
kohina tai valkoisen lumen määrätön 
vaellus kolkon kotisiljon yli…? Vain 
karut ja koukkuoksaiset petäjät ja vä-
hän sileämmät mäntäröiset ja väärä-
vartiset koivut kyläaukean ympärillä 
olivat kuin ennen, vain järven luotoi-
set lahdet ja saariset ulapat, vain joet 
koskineen, vaarat ja ylväs Otsamo-
tunturin harja, taivaan kupu, tuulet 
ja sateet olivat kuin ennen. Ja nämä 
– ehkä entistä totisemmin kasvoin 
ja katsein – toivottivat tulijat terve-
palanneiksi.

Kahden romaanin jälkeen julkaisemas-
saan novellikokoelmassa Erämaan omia 
ihmisiä, kertomuksessa Elämän erä-
poluilla, Rinne itse ehdottaa vastausta 
omaan kysymykseensä. Aikaisemmasta  
kaunokirjallisesta tuotannostaan poi-
keten Rinne piirtää esiin sodan raunio-
maiseman. Seuraavassa pohjoisen raja-
seudun mies on palannut tuhoutunee-
seen kotikyläänsä:

Hän liikkui henkisesti halvautunee-
na raunioiden vaiheilla keräillen ko-
koon tavaroiden vähäisiä jätteitä, 

katsellen ympärilleen. Tienoon puit-
teet oudon kyläaukean ympärillä oli-
vat sentään koskemattomat, rauhoit-
tavan tutut: metsät, vaarat, tunturit, 
jäänsä luonut, kevättulvassaan pai-
suvin rinnoin pauhaava joki. Kevät 
kohisi luonnon suonissa. Vähitellen, 
muutosta tuskin itse huomaten, hä-
nen tasapainonsa alkoi palautua. Ei 
auta, tässä on käytävä kiinni kirvee-
seen. (Erämaan omia ihmisiä, 114.)

Kaiken tutun katoamisen jälkeen jotain 
on vielä jäänyt jäljelle. Luonnonmaise-
man materiaalisuus tarjoaa kiinnekoh-
tia kuulumisen tunteen rakentamisel-
le. Luonnonmaisema on tuttuudessaan 
myös rauhoittava ympäristö. Se raken-
taa varman perustan tulevaisuutta var-
ten. Sen terapeuttisen vaikutuksen seu-
rauksena löytyy voimia jälleenrakenta-
miseen: kirveeseen tarttumiseen. 

Ihmisiä poissa paikoiltaan

Erämaan omia ihmisiä -novellikokoel-
massa Rinne toi häntä edeltäneiden La-
pin-kirjailijoiden ja maisemamaalarei-
den tunnetuksi tekemän Lapin maise-
man rinnalle uuden kuvan Lapista, rau-
niomaiseman. Novellikokoelma käsitte-
lee pohjoisen ihmisen todellisuutta lyhyi-
den ja tiiviiden kertomusten kautta. Eh-
kä novellin tarjoama muoto sopi parem- 

min Rinteen ”mahtavaksi”, liian haasta-
vaksi, kokeman aiheen käsittelyyn.

Novellikokoelma sijoittuu laajem-
paan muutokseen kirjallisella kentällä, 
jossa Lapin-kirjallisuuden romanttisis-
ta kuvista oltiin 1950-luvulle mentäessä 
siirtymässä kohti realismia.8 Teos voi-
daan nähdä myös kirjailijan itsekritiik-
kinä edeltäneiden teosten romantisoivaa 
henkeä kohtaan ja aiempien näkemysten 
uudelleenarviointina. Paikallistasolla  
teosta kuvattiin vähälle huomiolle jää-
neiden kipeiden muistojen purkajaksi: 
”Nämä rivit tuntee jokainen rajamaitten 
asukas kipeästi omikseen, tämä asukas 
jonka hiljaisesta ihmisiän kestävästä san-
karuudesta ei juuri koskaan kukaan tule 
puhuneeksi” (Kuusela 1949).

Siinä missä Tunturit hymyilevät esit-
telee maisemaan kuulumisen eheyttävä-
nä ja voimaannuttavana, Erämaan omia 
ihmisiä -kokoelman henkilöhahmojen 
paikkasuhteet ovat horjuvia. Paikkaan 
kiinnittymiseen on tullut säröjä: kodin 
rakentamisen ja löytämisen sijaan novel-
leissa esitellään eri tavoin kodittomiksi 
tulleita ja irrallisuudesta kärsiviä ihmi-
siä. He eivät pysty jonkin ratkaisevan ta-
pahtuman seurauksena enää tuntemaan 
itseään kotiutuneeksi. Suhde kotiin on 
tavalla tai toisella problematisoitunut. 
Kotiinpaluun maiseman tilalle on astu-
nut jälleenrakennuksen ja sodan traumo-
jen maisema.
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Samalla katse on kääntynyt luon-
nonmaisemasta kotiin fyysisenä tilana. 
Maiseman katselemisen ohella kerto-
musten henkilöhahmot katselevat usein 
taloja tai niiden jäänteitä, vierautta ja vie-
raantumista tuntien. Kotia katsotaan tai 
ajatellaan etäältä ja ulkoa päin. Kodissa ei  
olla ja asuta, pikemminkin koti manifes-
toi jonkin keskeisen elämän ristiriidan. 
Sodan haamut näyttäytyvät katseessa, 
joka näkee kodin kodittomuuden sijana.

Novellikokoelman aloittavassa ker-
tomuksessa Vierivä kivi Heikki Kolakka 
on sodasta palannut, Lappia kiertelevä  
työnetsijä. Sodan aiheuttamat haavat tu-
levat häntä vastaan sateisessa erämaassa 
kodittomuuden tunteena. Sota ”ikään 
kuin jostakin näkymättömästä tilastaan 
irvistelee” Heikki Kolakalle (Erämaan 
omia ihmisiä, 8). Vaikkei Kolakka sitä 
myönnä, on sota haavoittanut häntä hen-
kisesti. Trauma purkautuu esiin novellin 
keskushenkilön tilakokemusten kautta. 
Kolakka kulkee sateessa niljakkaa pol-
kua Hettaan ja on suojaa vailla. Hän koh-
taa katkeruutta herättävän näyn, saksa-
laisten raunioiksi polttaman autiotuvan. 
Ehjänä se tarjoaisi hänelle suojaa kyl-
mässä maailmassa. Nyt Kolakka jää kui-
tenkin lämpöä ja suojaa vaille. Kolakka 
pohtii kotia: 

Eikö olisi mukava olla kotona? Koto-
na -? Niin, hänellä oli kerran kotikin, 

talo lienee vieläkin pystyssä. Olihan 
se, mutta hän suivautui isän itariin 
jankutuksiin, suuttui ja lähti. Hän 
uhkasi: en palaa ilmoisna ikänä. Ol-
kaa, pitäkää, eläkää! Minä vain pär-
jään omin nokkini. (Erämaan omia 
ihmisiä, 12.)

Heikki Kolakan koti on yhä pystyssä, 
mutta jokin katkeroittava tapahtuma on 
kuitenkin tehnyt hänet sille vieraaksi. 
Novellin lopussa Kolakka kulkee katso-
maan entistä kotitaloaan, tuttua, mutta  
nyt vieraalle kuuluvaa ja vieraalta tun-
tuvaa.

Novellissa Mies päättää palata Pek-
ka Sattanen sen sijaan kärsii vieraantu-
misen tunteesta kaupungissa asuessaan. 
Hän päättää lähteä ”omalle maalle Lap-
piin”, jälleenrakennettuun kotitaloonsa. 
Jonkin näkymättömän voiman estämä-
nä kotiinpaluu on kuitenkin mahdoton. 
Päätöksestään huolimatta hän ei kykene 
palaamaan:

Eikö hän sittenkin olisi siellä parem-
min kotonaan kuin täällä? Tänne hän 
on tunkeutunut niin kuin älytön tuk-
kipuu erottelussa väärään karsinaan  
ja uskotellut itselleen: Tänne minä 
kuulun. (Erämaan omia ihmisiä, 33.)

Pekka Sattanen tietää minne hän kuu-
luu, mutta ei kykene palaamaan, hänel-

le itselleenkin tuntemattomasta syys-
tä. Koti on enää vain mielikuva paikas-
ta, jonne hän joskus kuului, mutta jonka  
hän on peruuttamattomasti ja selittämät-
tömästi menettänyt. Kodin vastapuole-
na näyttäytyvä ”muualla oleminen” ei 
ole uutta luova tila, vaan edustaa pelkäs-
tään pakottavaa juuriltaan irtautumisen 
tunnetta.

Kuulumisen trooppina eli kielikuva-
na koti liittyy suojaan, turvaan ja kotoi-
suuden tunteeseen. Kodin turva katoaa 
sodan katastrofien myötä, eikä kotoisuu-
den tunnetta jälleenrakenneta helposti. 
Novellissa Kuokkamiehen jäähyväiset  
kertomuksen keskushenkilö Heikki 
Holtti on kiinnittynyt lappilaiseen mai-
semaan raivaamalla itselleen sieltä vilje-
lysmaata. Kotiseudulta erkaantuminen 
evakkoaikana, uudet ponnistelut jälleen-
rakennuksen myötä ja koko yhteisön ki-
peä menneisyys avautuvat päähenkilön 
katsellessa ”käsialaansa”, itse raivaamaa-
ansa peltoaukeaa ja siinä vieraan tuntui-
sina seisovia jälleenrakennustaloja. Ne 
olivat ”muodoiltaan ja sijainniltaan sän-
tillisempiä”, mutta niiden ”kotoisuus ei 
Heikki Holtista tuntunut niin täyteläi-
seltä kuin entisten” (Erämaan omia ih-
misiä, 46).

Vastaavasti novellissa Paluu isä ja 
poika palaavat entiselle kotitalolleen, 
josta jäljelle on jäänyt vain kivinen luu-
ranko. Uuden alun edessä, raunioita 
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katsellessaan, isä käy läpi suhdettaan ta-
loon ja omaan menneisyyteensä. Rau-
niot näyttäytyvät paitsi lohduttomina, 
myös uutena mahdollisuutena. Raunioi-
den päälle voi rakentaa uuden kodin ja 
aloittaa uuden elämän.

Kaikki kokoelman kodittomat eivät 
kuitenkaan ole menettäneet sidettään 
kotiin sodan takia. Visto-Vertti on kier-
televä savottamies, joka on menettänyt 
kotinsa 14-vuotiaana holhoojansa kie-
roilun vuoksi. Visto-Verttikin palaa kat-
somaan kotitaloaan, todeten sen samal-
la kertaa tutuksi ja toisen omaksi. Visto-
Vertin kotitalo oli vielä olemassa, mutta 
se, kuten novellikokoelman monien mui-
denkin päähenkilöiden kodit, oli muut-
tunut ei-omaksi.

Edellä jo kertaalleen mainittu vii-
meinen kertomus, Elämän eräpolulla, 
valaa kuitenkin uskoa pysyvän kodin 
mahdollisuuteen. Sota-ajan traumaat-
tisia kokemuksia luotaava novelli ker-
too rajakylä Kuoskun synkän historian 
moninkertaisine hävityksineen ja kylä-
läisten kokemine partisaani-iskuineen. 
Kaaleppi Kuosku, toistuvasti tuhoutu-
neen talon isäntä, uskaltaa jo luottaa tu-
levaisuuteen pohtiessaan novellin päät-
teeksi, onko hän viimeinkin rakentanut 
talon, joka tuhoutuu lahoamalla pikem-
minkin kuin tulen uhrina.

Koti ja maisema kuulumisen 
kertomuksissa

Sota- ja jälleenrakennuskauden konteks-
tia vasten asetettuna Rinteen varhais-
teosten maisema näyttäytyy ennen muu-
ta kuulumisen maisemana. Nira Yuval-
Davisin (2006, 197) havaintojen mu-
kaan kuulumisen ulottuvuudet artiku-
loituvat ja politisoituvat usein tilanteissa, 
joissa kuulumisen koetaan olevan taval-
la tai toisella uhattuna. Rinteen teoksissa 
kuulumisen kysymykset tematisoituvat 
regionalistisiksi kuulumisen kertomuk-
siksi. Teokset kuitenkin myös eroavat 
toisistaan. Rinteen esikoisteos kehysti  
Lapin maiseman esteettisesti vetoavaksi, 
kuulumisen tunteen läpäisemäksi ja af-
fektiivisesti ladatuksi kotiseudun maise-
maksi. Sen sijaan novellikokoelma Erä-
maan omia ihmisiä luotasi toisenlaista 
tunnerekisteriä: yhteisten menetysten 
herättämää vieraantuneisuutta ja katke-
ruutta, mutta toisaalta myös uudelleen 
viriävää toivoa.

 Esikoisteoksessa kuuluminen on 
territoriaalisesti määrittyvää tiettyyn 
maantieteellisen alueen maisemaan kuu-
lumista. Siinä missä esikoisteoksen kuu-
lumisen maisema on kaipuun ympäristö, 
novellikokoelma esittelee ei-kuulumisen 
patologisia puolia, paikkasuhteiden hor-
jumisen ja spatiaalisten kokemusten ris-
tiriitaisuuden. Kuuluminen näyttäytyy 

kyseenalaistuneena tai jopa peruuntu-
neena mahdollisuutena.

Tunturit hymyilevät ehdottaa vas-
taukseksi irrallisuuden kokemuksiin pal-
kitsevaa juurtumista, kodin tekemistä  
Lapin maisemaan. Teos nojaa perintei-
seen maayhteyttä korostavaan ajatuk-
seen juurevasta kuulumisesta.9 Esikois-
teoksen keskushenkilön tilakokemus 
muistuttaa myös luonnonmaisemaan 
kiinnittymisen eheyttävästä voimasta.

Luonnonmaisema tuo lohtua myös 
Erämaan omia ihmisiä -kokoelman ko-
dittomille, vaikkakaan luonnonmaise-
ma ei itsessään ole teoksen kertomusten 
ensisijainen spatiaalinen kategoria. Sen 
sijaan novellikokoelmassa sodan jälki-
seuraukset artikuloituvat affektiivisena 
suhteena tuttuun ja vieraalta tuntuvaan 
kotiin. Toisen maailmansodan jälkei-
nen yksilö on koditon, irrallinen kulki-
ja, joka ei välttämättä kykene kuulumaan 
minnekään. Hän jää kodittomaksi, paik-
kaa vaille, irralliseksi ja vieraantuneeksi. 

Tunturit hymyilevät -teoksessa ku-
viteltu nostalginen kotiinpaluu peruun-
tuu Erämaan omia ihmisiä -kokoelman 
henkilöhahmoilta. Kotia ei enää voida-
kaan palauttaa, eikä sinne siten voida 
palata. Onko kotia oikeastaan koskaan 
edes ollut olemassa? Kotoisuuteen no-
jaava kuuluminen on mahdotonta, jos ei 
enää tiedä missä koti sijaitsee. Kodin löy-
tämisen tilalle astuu sarja vääriä koteja,  
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kotia muistuttavia kodikkuuden tun-
teesta tyhjentyneitä rakennuksia. Ne 
kuuluvat jollekin toiselle tai synnyttävät 
vieraantuneisuutta.

Tunturit hymyilevät puhuttelee lu-
kijaa kuulumisen materiaalisten ulottu-
vuuksien kuvauksen kautta piirtäen esiin 
kotoisuutta, lämpöä ja toivoa. Novelli-
kokoelma kuvaa sen sijaan kodin ajatuk-
sen menettämisen katkeruutta. Teos vi-
rittää kuitenkin myös uskoa tulevaisuu-
teen. Raunioiden esittäminen viriävän 
toivon tiloina ei kenties liity pelkästään 
jälleenrakennusprosessille ominaiseen 
kielteisten tunteiden tukahduttamiseen 
ja sallitun emotionaalisen rekisterin ka-
peuteen.10 Raunioiden herättämä toivo 
on tulkittavissa myös uskona inhimilli-
sen toimijuuden ja muutoksen mahdol-
lisuuteen.11

Molempien teosten pohjavirtana 
esiintyvässä raunioitumisessa ja jälleen-
rakentamisessa oli kysymys paikkasuh-
teiden horjumisesta ja eheyttämisestä. 
Ehkäpä ei siten ole yllättävää, että kuu-
lumisen ja ei-kuulumisen troopeiksi va-
likoituvat juuri maiseman ja kodin kal-
taiset kohteet. Rinteen kodittomuutta, 
paikkaan kiinnittymistä ja maisemaa 
kuulumisen territoriaalisena kohteena 
käsittelevät varhaisteokset olivat tässä 
mielessä jälleenrakentavaa kirjallisuutta.

Rinne itse ryhtyi henkiseen jälleen-
rakennustyöhön myös osallistumalla 

erilaisten kulttuuriyhdistysten perusta-
miseen. Toisilla Lapin Kulttuuriviikoil-
la Rinne oli todennut: ”Utopialta tuntui 
vuonna 44 ja vielä vuonna 45 ajatus että 
perusteellisesti hävitetty ja maahan tal-
lattu Lappi olisi viiden vuoden kuluttua 
entisenkaltaiseksi rakennettu ja jälleen 
tukevasti jaloillaan” (Malmila 1950). 
Raunioiden todellisuudessa uudestisyn-
tynyt Lappi saattoi vaikuttaa unennäöl-
tä. Kotien tuhoutuminen muistutti ko-
din ja kotiseudun uudelleenkuvittelemi-
sen merkityksestä. Rinne jatkoi kotiseu-
dun kuvittelemista ja uudelleenluomis-
ta myöhemmin synnyttämällä kokonaan 
uuden maakunnallisen käsitteen, Koil-
lismaan. Näin hän rakensi uutta mieltä 
sotien jälkeiselle kotiseudulleen.
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