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Jani Tanskanen

”SANOVAT MINUA HULLU KSI”

Hulluuden nimeémisesté ja nimeémisen syisté
Arto Paasilinnan UIvovassa Myllé'rissé'

Arto Paasilinnan romaani Ulvova myllc'iri (1981) on yksi keskeisis—
téi kotimaisista hulluuskuvauksista. Se on yleisesti tunnettu ja laa-
jasti kéiéinnetty, ja siitéi 0n tehty teatterisovituksia sekéi elokuvasovi-
tus. Teoksessa 0n kyse hulluksi nimeéimisestéi, hulluksi leimattuna
eléimisestéi ja yhteisén suhteesta hulluksi kutsumaansa. Romaani,
kuten Paasilinnan muukin tuotanto, kéiyttéiéi sekéi huumorin ettéi yh-
teiskuntaan kohdistuvan satiirin keinoja (KiVist6 & Riikonen 2012,
262, 330, 3447355).

Ulvovcm myllc'irin péiéihenkilé Gunnar Huttunen muuttaa so-
tien jéilkeen 1950-luvu11a peréipohjalaiseen kyléiéin. Sielléi héin ul-
V00 6isin, matkii eléiimiéi sekéi kyléiléiisiéi ja 0n aika ajoin alakuloi-
nen. Héintéi aletaan pitéiéi hulluna, ja kunnanléiéikéiri léihettéiéi Huttu-
sen mielisairaalaan. Sieltéi héin karkaa kyléinséi metsiin, jossa héintéi
jahdataan. Kaikki téiméi kerrotaan yhtéiéiltéi kyléiléiisten havainnoima-
na ja toisaalta péiéihenkilén tajuntaa ja havaintoja kuvaamalla.

Ulvova n1ylldri kannustaa samaan kysymyksenasetteluun kuin
nykyinen akateeminen hulluuskeskustelu: Mitéi hulluus on? Mikéi
0n hulluuden ja normaaliuden suhde? Miten hulluutta nimetéiéin?
Problematiikka tiiVistyy péiéihenkilén lauseessa: ”Sanovat minua
hulluksi” (Paasilinna 1981, myéhemmin UM, 37). Toteamus k0-
rostaa sitéi, kuinka keskeisiéi hulluksi nimeéiminen ja sen prosessit
ovat romaanissa, ja sitéi, kuinka hulluksi nimetyn oma kokemus V01
poiketa muiden sanallistuksista.

Téisséi artikkelissa tarkastelen, miten ja mistéi syistéi hulluutta ni-
metéiéin Ulvovan mylldrin kuvaamassa yhteisésséi. Tutkimuskohtee-
ni 0n fiktiivinen teksti, jonka oletan olevan maailmallista ja kytkék-
sisséi siihen, kuinka ihmiset todellisuudessa toimivat ja eléivéit. Siten
artikkelissani 0n kontekstuaalinen etc, 611 oletan kaunokirjallisuu-



den syntyvéin ajassa ja paikassa, syntykontekstissaan, sekéi liséiksi
Véilittyvéin lukijalleen, minullekin, héinen vastaanottokontekstissaan
(Saariluoma 2000, 20721). Luen 1980-1uvu11aju1kaistua 1950-1u-
vun kuvausta 2010-1uvu11a (V11. Rantala 2009, 32733).

Artikkelini edustaa monitieteistéi kirj allisuudentutkimusta ja yh-
teiskunnallisesti painottunutta kulttuurintutkimusta. Muun kulttuu-
rintutkimuksen tapaan ammennan eri tieteenaloilta ja monenlaisista
tutkimustraditioista, ennen kaikkea Stuart Ha11in aj attelusta. Liityn
Hallin (1999, 152) ajatukseen, jonka mukaan sosiokulttuurisia ka-
tegorioita, kuten sukupuolta, etnisyyttéi tai luokkaa, ei tule tarkas—
tella vain sellaisinaan, vaan kietoutuneina toisiinsa. Erilaiset yk-
siléén ja yhteiskuntaan liittyvéit tekijéit vaikuttavat yhtéiaikaisesti.
Siksi tarkastelen paitsi hu11uutta myés muita romaanin péiéihenki-
166n 1iitettyjéi toiseuden ulottuvuuksia.

Teoksen asenne ja arvot

Ulvova mylldrl' asettuu epéisuorasti i 61 kuitenkaan julistaen , péiéi—
henkilénséi puolelle. Gunnar Huttusen kohtaama syrjintéi ja Véiki-
Valta kuvataan kielteisesséi valossa, jolloin yhteisén merkittéivéi r00-
11 hu11uuden nimeéimisesséi tulee paljastettua. Mielisairaalaan suh-
taudutaan erityisen kriittisesti. SyrjiVéin ja hyljeksivéin ihmisen ju1-
muus tuodaan esiin esimerkiksi kyléin nimismiehen sanoissa: ”Noin
epévirallisesti... oikeastaan sen Huttusen VOisi ampua heti kun se
saadaan nékéséille” (UM, 221).

Vaikka suomalaiseen kulttuuriin 0n mahtunut kosolti suvaitse-
mattomuutta, ahdasmielisyyttéi ja tuomitsevaa mentaliteettia, taval-
lisen, usein pieneksi ihmiseksi 1u0nnehditun ja oudoksikin kuvatun
ihmisen puolelle asettuminen ei ole kulttuurikentéilléimme tavaton-
ta. On pikemminkin séiéinté kuin poikkeus 011a niiden puolella, jot-
ka eiVéit 016 eliittiéi tai byrokraattista koneistoa (Laitinen 1984, 15;
Rantala 2009, 208). Kirjallisuushistorioitsija Kai Laitisen (1984,
16) kuvaus suomalaisen kirjallisuuden henkiléitéiéin ymméirtéivéis—
téi asenteesta luonnehtii hyVin myés Ulvovaa mylldrid ja ylipéiéitéiéin
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Paasilinnan tuotantoa: ”Klassinen suomalainen romaani 0n alku-
vaiheistaan saakka ollut VOimakkaasti ja vakaumuksellisesti demo-
kraattinen. Siinéi kertoja ikéiéin kuin kuiskaa lukij alle péiéihenkilén-
séi ohi: se VOisit 011a sinéi.” Néiin juuri Ulvova mylldri toimii. Se tuo
néikyvéiksi hulluuden nimeéimisen mekanismit ja muistuttaa, ettéi si-
nutkin, arvoisa lukija, voidaan leimata. Huttuseen V0i samastua.

Vaikka Ulvovan myllc'irin kuvaama yhteisé siis torjuu Gunnar
Huttusen, tekstin kertoja asettuu héinen puolelleen. Huttusesta 1u0-
daan jopa ideaalinen esikuva, kun takakansitekstin lupaus kytkee
héinet kansallisiin ja sukupuolittuneisiin ihanteisiin: ”Huttusesta
kasvaa perisuomalaisen miehen kuva” (UM, takakansiteksti). Hut-
tunen néiyttéiytyy yksinkertaisena mutta sisukkaana ja periksi anta-
mattomana Saarij érven Paavon ja Sven Dufvan tradition edustaj a-
na sekéi vaitonaisen suomalaismiehen stereotypiana. Ideaalisuutta
0n myés Huttusen luonnonléiheisyydesséi ja paossa luontoon. Kun
Huttunen piileksii metsisséi héintéi vainoavaa yhteisééi, héin yhdis—
tyy Seitsemc'in veljeksen traditioon. Kiven teoksessa Lauri toteaa:
”Muuttakaamme metséiéin ja heittéikéiéimme hiiteen téiméin maailman
pauhu” (KiVi 1870/1984, 18). Laitisen (1984, 11) mukaan myé-
hempi kirjallisuus 0n uusintanut Jukolan veljesten pakoa siVilisaa-
tion ja sovinnaisuuden parista. Paasilinnan tuotannossa myés Jc'i-
niksen vuoden péiéihenkilé Vatanen pyrkii palaamaan luontoon (ks.
Hattikainen & Véiiséinen 2015).

Metsiin erakoituminen edustaa sitéi kirjallista ihannetta, jos-
ta Rafael Koskimies kirjoittaa sittemmin problematisoidun Eldvc'in
kansalliskiiy'a[[isuutensa luvussa Kansallisluonne:

[T]apaamme suomalaisen korvenasukkaan, miltei erakon, joka [...] ve-
téiytyy erilleen yksinéiisyyteen ja pakoilee yhteiskuntaa. Naapuruutta,
seuraa, yhteistoimintaa héin ei ymméirréi. Héinen vaistonsa vetéivéit héin—
téi humiseville saloille hirven, ketun ja kurj en naapuriksi. Siinéi 0n epéii-
leméittéi syvéisti suomalainen kansanluonteen piirre. (Koskimies 1944,
39.)

Koskimiehen ja Ulvovan myllc'z'rin takakansitekstin luonnehdinnat
ovat osa sitéi ongelmallista projektia, joka 0n valjastanut kirjalli-
suuden kansallismielisiin ja kansakuntaa méiéirittéiviin tarkoituksiin
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(vrt. Hall 1999, 48). Erikoisesti jarjestaytyneen yhteiskunnan pa-
koilu 0n noussut ihailluksi, vaikka kansallisaate toisaalta kytkeytyy
yhteiskuntaan sitomiseen ja iséinrnaahan. Yhteiskuntaan sopimatto—
muuden ideaali kuitenkin selittyy silla, etta suomalaisyksilé rinnas—
tuu suurvaltoj en alaisuudessa elaneeseen kansaan J a sen vapauspyr-
kimyksiin. Yhteiskuntaan sopeutumaton yksilé, Ulvovan myllc'irl'n
tapauksessa Gunnar Huttunen, edustaa kansallisen tulkinnan Viite-
kehyksessa haneen rinnastuvaa Suomen kansaa, joka ei sekéi'an suu-
ren kettomuksemme inukaan alistunut muiden tahtoon.

Aikalaisuus

Ulvova myllc'iri julkaistiin vuonna 1981. Alkava vuosikymmen Oli
Suomessa psykiatristen palveluj en rakennemuutoksen aikaa. Taus—
talla vaikuttivat mielenterveyspoliittiset ohjelmat, lakiuudistukset,
muiden maiden esikuva ja sosiaalipsykiatria. (Hélen et a1. 2011,
12713.) Lisaksi aiempi 1960-luku oli ollut antipsykiatrian ja sosio—
logisen leimaamisteorian aikaa. Antipsykiatrian jyrkimmat edus—
tajat kielsiVat mielisairauden biologisen perustan ja pitiVat mieli-
sairautta myyttina. Leimaamisteoria puolestaan kiinnitti huomio-
ta siihen, kuinka poikkeavuutta tuotetaan sosiaalisesti. (Pietikainen
2013, 3817386; Rantala 2009, 2417242.)

Mieleltaan epavakaata péiahenkiléa'an ymmartava ja mielisai-
raalaan kriittisesti suhtautuva Ulvova myllc'iri VOidaan lukea aikansa
mentaliteettien kautta. Pertti Karkama (1998, 79) kirjoittaa: ”Kir-
jallisuus 0n dialogisen prosessin elaVa osa, yksi lukuisista muis—
ta osapuolista, jotka vuoropuheluun osallistuvat. Kaikki prosessiin
osallistuvat muodostavat yhdessa kontekstin. Konteksti 0n dialogi-
nen prosessi.” Kirjallisuus ja Ulvova niylldri eiVéit siis vain heijasta
aikaansa, vaan ne rakentavat sita.

Hulluutta kirj allisuudessa tutkinut Lillian Feder (1980, 285) km-
800 hulluutta mekanisoidun yhteiskunnan paamaarista ja arVOista
Vieraantumisen symbolina (V11. Raty 1986, 13, 57, 61). Taméi patee
myés Ulvovaan myllc'iriin. Se on teoksena kritiikkia kayttaytymisen
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samanlaistamista vastaan eikéi syyttéi sij oita tapahtumiaan 1950-1u-
vun kyléiyhteiséén. Paasilinna kuvaa aikaa ja tilannetta, jossa Suo-
mi 0n siirtyméisséi agraarisesta moderniin kulttuuriin. Valinta ilmen-
téiéi sitéi néikemystéi, ettei modernisaatio ole vain yksiléllistymistéi
vaan myés yksilén kaventamista. Teollistuminen jitti erilaisuudelle
Véihemméin tilaa kuin agraariyhteiskunta ja valjasti léiéiketieteen so-
siaalisen kontrollin tukijaksi (Vehmas 2005, 22, 53755, 58). Sosiaa-
linen kontrolli 0n yhteiskunnan itseséiéitelyéi ja kansalaisten yhden-
mukaisuuden edistéimistéi poikkeavuuden séiéintelylléi (mt., 56).

1900-1uvun lopun standardoitumiskritiikki kytkeytyy Véilineel-
lisen jéirj en J a péiéiméiéiréirationaalisuuden kyseenalaistamiseen.
Frankfurtin koulukunta 01i problematisoinut valistuksen projektin,
joka 01i johtanut jéirkikeskeisyyteen. Koulukunta ei kuitenkaan kri-
tisoinut kaikkea jéirkeéi sinéinséi, vaan sitéi, ettéi jéirki oli alistettu 0n-
gelmallisten péiéiméiéirien, esimerkiksi varallisuuden kasvattamisen
ja keskittéimisen, palvelukseen arvorationaalisuuden kustannuk-
sella. (Ks. esim. Horkheimer 2008, 32; Karkama 1994, 13; SeVéi-
nen 2011, 2697277.) Tillainen kriittinen eetos 0n myés Ulvovassa
mylldrl'ssc'i, joka problematisoi jéirjenkéiytén rajankéiyntiéi. Gunnar
Huttunen kéiyttéiytyy epéisovinnaisesti ja vastoin niin sanotun ter-
Veen jéirjen sanelemia kéiytéintéjéi muttei suinkaan irrationaalisesti
tai epéiloogisesti esimerkiksi silloin, kun héin katsoo parhaaksi 1iit-
tyéi ihailemansa naisen seuraan ennen kuin kukaan koko kyléisséi 0n
edes noussut jalkeille: ”Huomenta neiti kerhoneuvoja anteeksi
ettéi minéi téihéin aikaan tulin kéiyméiéin, mutta aattelin ettéi varrnem-
min Olette kotosalla. Olen kuullut ettéi te ajatte pitkin pitéijéiéi aamus—
ta iltaan neuvomassa.” (UM, 31732.)

Néien Ulvovan myllc'irin eetoksen taustalla myés sosiologisen
leimaamisteorian, joka esittéiéi, ettéi mielisairaus J a poikkeavuus
ovat sosiaalisesti tuotettuja ilmiéitéi. Yksinkertaistetusti kyse 0n sii-
téi, ettéi ihminen ei ole hullu, sairas tai poikkeava ennen kuin héinet
méiéiritelléiéin sellaiseksi. Téihéin tapaan Péilvi Rantala (2009, 241)
kytkee leimaamisteorian niihin 1980- ja 1990-1uvui11a esitettyihin
tulkintoihin, J otka kertovat Torniossa kyléihulluna tunnetusta Kalk-
kimaan papista. Kalkkimaan pappi eli vuosina 183071885, ja eri
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aikoina héinestéi 0n kerrottu eri taVOin. 1980- ja 1990-1ukujen tul-
kinnoissa Kalkkimaan pappi néiyttéiytyi romantisoituna hahmona,
jota héinen suvaitsematon aikalaisyhteisénsé ei ymméirtéinyt (mt,
2407241).

Nimeéjéné yhteisé

Léihtékohtani Ulvovan mylléirin hulluustematiikan tarkastelussani
on se diskurssin- ja kulttuurintutkimuksessa vakiintunut Oletus, ettéi
nimeéimiseen liittyvéi valta ei palaudu yksittéiisiin toimijoihin. Val-
ta 0n Michel Foucault’ta seuraten léisnéi kaikissa ihmisten Véilisisséi
suhteissa (Lindroos 2008, 187) ja koskee siten kaikkia. Huttusen-
kaan hu11uuden nimeéiminen ei ole palautettavissa yksittéiisiin ni-
meéijiin, vaan se korostaa tarkasti 1uettuna nimeéimisen yhteiséllis—
téi 1u0nnetta. Koko yhteisé osallistuu nimeéimiseen. (Vrt. Kukkosen
Seitsemc'in veljeksen luenta téisséi teoksessa.)

Sitéi, kuka mieltéiéi ensimméisenfi Huttusen hu11uksi, ei kerro-
ta. Péiinvastoin ensimméiinen maininta hulluusmielteistéi korostaa
passiivimuodollaan kéisityksen yleisyyttéi: ”Gunnar Huttusta alet-
tiin pitéiéi hulluna miehenéi” (UM, 11). Toimijat eiVéit yksiléidy seu-
raavassakaan: ”Huttusen naapurit tiesivéit kirkolla kertoa ettéi Kun-
narilla 01i tapana éisin u1V0a niinkuin metséin peto” (mt). Téiméin-
kaltaiset kielelliset valinnat ilmaisevat yhteisén osuutta ja sitéi, ettei
hu11uuden nimeéiminen kytkeydy vain léiéiketieteeseen tai sosiaali-
hu01t00n. Samankaltaisesti noitavainoja tutkinut historioitsija Mar-
ko Nenonen (1992, 381) katsoo noitasyytésten paineen tulleen en-
nemmin kyléiyhteiséstéi kuin esivallan taholta.

Silloinkin, kun yksiléidyt toimijat puhuvat Huttusen hulluudes—
ta, he tapaavat palauttaa asiansa yleiseen puheeseen ja piilottavat
toimijuutensa, oman roolinsa hu11uuden nimeéijéinéi. Ensimméiinen
Huttuselle suoraan hulluudesta Vihjaava henkilé 0n kauppias Ter-
V01a. Héin toteaa: ”Kunnassa ovat puhuneet, ettéi sinut Oikiastaan pi-
téiis panna kiinni ja t6y1yytt'2iéi hoitoon” (UM, 26). Néiin Tervola k0-
ettaa siirtéiéi vastuun sanomastaan yhteisén ja anonymiteetin piiriin.

Nykykulnuuri 125 23 8



Samoin sosiaalilautakunnan puheenjohtaj a Vittavaara vetoaa kyla-
laisiin: ”Kuinka sen nyt sanoisi... niin monet kuntalaiset ovat va1it-
taneet sinusta.” (UM, 41.)

Yhteisén korostaminen ei tarkoita sita, ettei niinearnisen proses-
siin 1iittyisi erityisia vaiheita ja lahempaa tarkastelua vaativia ni-
meajia. Vaikka valta koskee kaikkia, valta jakautuu epasuhtaisesti
(Melkas 2006, 16). Ulvovassa myllc'irissc'i erityista nimeamisen va1-
taa 0n asemansa tahden kylan tohtori Ervisella, sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja Vittavaaralla, nimismies Jaati1a11a, kauppias Tervo-
1a11a ja vakavaraisella isanta Siposella. Siposen vaikutus yltaa myés
hanen renkiinsa Launolaan.

Diskurssien risteémét: diagnoosit, arkipuhe ja
kehévaikutus

Paalauseen verbit virkkeessa ”Huttusen naapurit tiesivat kirkolla
kertoa etta Kunnarilla 01i tapana 6isin u1v0a niinkuin metsan peto”
(UM, 11) ovat tarkasteluni kannalta olennaisia. Puhe on seka tietd-
misestc'i etta kertomisesta. Verbi tiesiviit kytkee hulluksi nimeami-
sen tietoon ja sen tuottamiseen, ja verbi kertoa 0n syyta palauttaa
sen kantasanaan kerta. Kertomisessa ei ole kyse vain kuvailemises-
ta tai selittamisesta vaan sananmukaisesti moneen kertaan kuvaile-
misesta ja selittamisesta. Huttusen hulluus rakentuu yhteiséssa tois-
tuvan puheen ja kerron varaan.

Kulttuurintutkimus tarkastelee tietoa Foucault’a seuraten his-
toriallisesti ja diskursiivisesti muodostuvana va11an kysymykse-
na. Sainantapaisesti tiedonsosiologia 0n tarkastellut tiedon, varsin-
kin arkitiedon, sosiaalista rakentumista (Berger ja Luckmann 1998,
13). Tieto ei 01e vain objektiivista eika edes vain subjektiivista,
vaan tieto tuottuu intersubj ektiivisesti monimutkaisissa sosiaalisis-
sa prosesseissa, ja tietoa myés kaytet'aan normittamisessa (vrt. Hall
1999, 101). Ulvovassa mylldrissdkin on kyse tiedosta ja sen vali-
tyksestéi seka vaikutuksista. Kyse 0n inyés erilaisista tiedonmuo—
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doista , arkitiedosta, léiéiketieteellisestéi tiedosta ja poliittis-hallin-
nollisesta tiedosta , sekéi niiden risteémistéi.

Tiedon toistaminen ja uusintaminen johtaa sen vakiintumiseen ,
silloinkin kun tieto 0n Véirittynyttéi. Huttusesta tulee ”hullu”, oli héin
sitéi tai ei. Hulluuspuheiden toistuessa Huttunen myés alkaa kéiyt-
téiytyéi héineen liitettyjen odotusten mukaisesti. Kyse 0n siitéi, mis-
téi filosofi Ian Hacking (2009, 57, 149, 163) kirjoittaa kehéivaiku—
tuksena ja vuorovaikutuksellisena luokkana (vrt. Hall 1999, 197).
Kehéivaikutus liittyy myés yhteisén kehéipéiéitelméiéin: koska uhattu
Huttunen joutuu puolustamaan itseéiéin jopa asein, héinet mielletéiéin
vaaralliseksi, ja koska vaarallisuus katsotaan hulluuden piirteeksi,
kéisitykset hulluudesta vahVistuvat (vrt. Réty 1987, 94796). Hulluus
siis on tuotettua, mutta Huttunen ei kuitenkaan tahtoisi kuulua hul-
lun kategoriaan , him 61 jéiljittele hulluutena pidettyjéi elkeitéi tie-
toisesti. Tilanne 0n toinen kuin niilléi, jotka varta vasten haluavat
luoda itsestéiéin kuvaa hulluna tai muuten epéinormaalina (ks. tai-
teilijuudesta ja hulluuden mielikuvien synnyttéimisestéi Kuuva téis—
séi teoksessa).

Kun Huttusen hulluuden ensimméiiset nimeéimiset palautuvat
yksiléityméittéméisti kyléiyhteiséén ja arkipuheeseen, kyse 0n maal-
likkokéisityksistéi, ei léiéiketieteellisesti todennetusta. Kuitenkin var-
sin pian kyléiléiiset vetoavat kyléin tohtorin arvioon Huttusen mie-
lenterveydesté. Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Vittavaara veto-
aa nimenomaan léiéikéiriltéi kuultuun: ”Tohtori sanoi mulle ettéi sinéi
oot mielenvikainen. Maanistepressiivinen hullu.” (UM, 43.) Véiéi-
rin éiéinnetysséi taudinnimesséi néikyy Paasilinnalle tyypillinen ironia
ja kielellinen leikittely. Sivistyssana on tarkoitettu vakuuttamaan,
mutta sana ei néiy vakuuttavana niille, jotka osaavat éiéintéiéi dzn. Dis-
kurssit risteéivéit: arkipuhe ammentaa léiéiketieteen kielestéi, ja léiéikéi-
ri on altis yhteisén kielenkéiytén vaikutteille (vrt. Hakosalo 2012,
5 1).

Kun Vittavaara vetoaa tohtori ErVisen sanoihin Huttusen mie-
lenvikaisuudesta, ErVinen ei Ole Vieléi tehnyt Virallista diagnoosia
tai edes tutkinut Huttusta. Myéhemmin ErVinen antaa kaksi diag-
noosia. Ensin héin suhtautuu kahdenvéilisesséi keskustelussa Huttu-
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seen ymméirtéivéisti ja omaa asiantuntemustaan epéiillen: ”Minéi Olen
tavallinen yleisléiéikéiri vaan mutta tuskinpa veikkaan kovasti Vikaan
jos diagnosoin ettéi Huttunen 0n neurasteenikko” (UM, 57). My6-
hemmin Huttunen péiéityy kéiyttéiytyméiéin yéaikaan sekavasti otettu-
aan yliannostuksen tohtorin antamia valmistuskiellossa olevia léiéik-
keitéi. Téilléin ErVisen séivy 0n toinen:

ErVinen Vilkaisi kéirryihin kéytettyé mylléiriéi silmiin. Héin teki diag-
noosin siinéi paikassa:

, Hullu mikéi hullu.
[. . .]
, utkassa pidéitte kytkettynéi. Minéi kirjoitan aamulla paperit Ou-

lua varten.
(UM, 66767.)

”Diagnoosin” tehdesséiéin Ervinen ottaa muiden huomaamatta Hut-
tuselle antamansa léiéikkeet. Yksi syy Huttusen Viralliseen diagnoo—
siin on siis léiéikéirin tahto salata hoitovirheenséi. Siten Ulvovan my!-
[drin VOi kytkeéi nykyiseen psykiatrian léiéikkeistymisen ja léiéikkei-
den sivuvaikutusten kritiikkiin, jota ovat esittéineet esimerkiksi Da-
Vid Healy (2012) ja Ronald W. Maris (2015).

Sosioekonomiset asemat

Ulvovan mylldrin kyléin vaikutusvaltaiset jéisenet luetellaan kyléil-
léi jéirj estettéivéin urheilukisan kuvauksen yhteydesséi. ”Pitéijéin mah-
timiehet” istuvat maaherran ympéirilléi: ”valtuuston puheenjohta-
ja, léiéikéiri ErVinen, kirkkoherra ja muutamia iséintéimiehiéi, muitten
muassa Vittavaara ja Siponen” (UM, 199). Myéhemmin maaherra
0n nimismiehen Vieraana, ja téilléin seurue poikkeaa hieman aiem-
masta: ”Maaherran seurueen muodostivat nimismiehen liséiksi toh-
tori Ervinen, kirkkoherra, valtuuston puheenjohtaja ja pankinjoh-
taja Huhtamoinen. Opettaj aa 61 ollut huolittu mukaan, mutta Vitta-
vaara oli péiéissyt, silléi héinelléi oli sentéiéin huomattavan suuri maa-
tila ja Korean konjunktuuri oli vaurastuttanut iséinnéin.” (UM, 202.)
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Konjunktuuri Viittaa Korean sodan aiheuttamaan korkeasuhdantee-
seen _] a Vientihintojen nousuun.

Mahtimiehiksi 1u0nnehdituista henkiléista nimismies, tohtori
ErVinen sek'a isannat Vittavaara ja Siponen ovat keskeisessa osassa
Huttusen hulluksi nimeamisessa. Tohtorin myéta hulluuspuheesta
tulee yleisesti hyvaksyttyéi, ja nimismies puolestaan oikeuttaa Hut-
tuseen kohdistetun syrjinnéin. Puhe ei j'aa vain puheeksi, vaan joh-
taa Vakivaltaan: ”Miehissa Huttusen railakas mielenlaatu saatiin ta-
soitturnaan, nyrkein ja potkuin, ja [..] otettiin oitis pamppu jolla
suomittiin mylléiriéi niin etta tama oli héitéiéi karsirnassa” (UM, 66).
Iséinta Siponen uhkaa Huttusta oikeusjutulla (UM, 34, 36), ja Vit-
tavaara 0n sosiaalilautakunnan puheenjohtajana tekeméissa paaték-
siéi, jotka asettavat Huttusen ”holhouksen alaiseksi” (UM, 127) ja
takavarikoivat Huttusen omaisuuden (UM, 159, 214). Holhouksen
alaiseksi asettamisen katson Hallin (1999, 197) termein lapsellista-
miseksi, jossa kéiytetéiéin valtaa ”riistéiméilla h'anelt'a [toiselta] kaikki
vastuulliset 0minaisuudet”.

Suurin osa Huttusen hulluuden yksiléidyista nimeéijistéi kuuluu
kyléiyhteisén mahtimiesten piiriin. Tam'a kertoo nimeamisen vai-
kutusten ja sosioekonomisen aseman kytkéksesta. Yhteisé saa ni-
mityksilleen ponninta vaikutusvaltaisilta henkiléilta i tuli heidan
vaikutusvaltansa sitten ammatin, Viranomaisaseman tai rahanval-
lan myéta. Tuota vaikutusvaltaista asemaa Ulvova myllo'irl', kuten
muukin Paasilinnan tuotanto, ivaa. Tohtori Ervinen lahettaa Hut-
tusen eristyksiin salatakseen hoitovirheenséi, mik'a suuntaa kritiikin
laéikéirikunnan valtaa kohtaan. Nimismiehen tympea kayttaytymi-
nen edustaa Paasilinnalle tyypillistéi byrokratian arvostelua (ks. Ki-
Visté & Riikonen 2012, 345). Erityisesti Ulvova myllc'irl' kritisoi va-
rakkuuden mukanaan tuomaa valtaa. Kritiikin séivyja 0n esimerkik-
si kohdassa, jossa isanta Vittavaara 0n huolittu maaherran seuru-
eeseen vain vaurautensa tahden. Arvostelua karjistaa se, ettéi Vitta-
vaara 0n rikastunut sodan tahden, mika 0n esill'a myés seuraavassa:
”Heti kun tulisi rauha, romahtaisi puun hinta Suomessa. Se puoles—
taan tietaisi sita, etteivat isot iséinnat, erittainkaan Siponen ja Vitta-
vaara, voisi enéia rikastua korealaisten verestéi.” (UM, 177.)

Nykykulnuuri 125 242



Kéiéinteisesti ne harvat, jotka ymméirtéivéit Huttusta, kuvataan
kéyhiksi. Huttusen rakastajatar, kerhoneuvoja Sanelma Kéiyréimé
saa vain pientéi palkkaa, poliisi Pottimon k6yhyydestéi kirjoitetaan
useammankin sivun verran (UM, 1197120), ja posteljooni Piittis—
jéirvi 0n ”Véihéiinen éiijéi, [...] itseéiéin postimiehen pienelléi palkal-
1a eléittéinyt iloinen veikko, jokseenkin surkea mies jolla ei milloin-
kaan Ollut rahaa” (UM, 1647165). Romaani 0n siis yhteiskunnan
Véihéivéikisten puolella. Samalla asetelmalla on kéiéintépuolensa: kun
moraalinen hyvyys ja taloudellinen kéyhyys liitetéiéin yhteen, V0i-
daan samalla vakiinnuttaa vallitsevaa jéirjestelméiéi ja k6yhyyden
olemassaoloa. Kyse 0n runebergilaisesta kéyhyyden ideaalista, jos-
sa kéyhyys samoin kuin taloudellinen epéitasa-arvo néihdéiéin Véiistéi-
méittéméinéi ja korj aamattomana osana jéirjestystéi (ks. Klinge 1981,
164).

Poikkeavuus ja toiseus

Huttusen kéiyttéiytyminen ulvomisineen, eléinten matkimisineen ja
masennuksineen poikkeaa muun kyléin tavanomaisesta ja sovinnai-
sesta arjesta ja sovinnaisesta tavasta 011a mies. Keskeisin syy Hut-
tusen hulluksi nimeéimiseen onkin juuri poikkeavuus, mikéi 0n suh-
teellinen, historiallinen ja kulttuurisidonnainen ilmié. Voidakseen
poiketa 0n poikettava jostakin kulttuuris—yhteiskunnallisesti séiéin-
nellystéi ja tavanomaistuneesta, normaaliksi kéisitetystéi. (Ks. Vil-
janen 2003.) Kéisitteenéi poikkeavuus 0n léihelléi toiseutta ja erilai-
suutta (Karkama 1994, 131; Saariluoma 2000, 11712). Kyse 0n
myés meidéin ja muiden eronteosta. Kun kyléiyhteisé nimeéiéi Hut-
tusen hulluksi ja héiéitéiéi téiméin, yhteisé') samalla méiéirittéiéi itseéiéin
”suhteessa siihen, mitéi se ei ole” (Hall 1999, 251) ”osana vallanja
poissulkemisen peliéi” (mt., 252).

Hulluus 0n perinteisesti selitetty juuri poikkeavuudelle varatuk-
si sanaksi. Esimerkiksi aate- ja oppihistorioitsija Petteri Pietikéii-
nen (2013, 12) méiéirittelee Hulluuden historiassaan hullun Véiljéis-
ti: ”Hullu on erilainen, poikkeava, omituinen; joku, jonka kanssa
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kommunikointi 0n jotenkin nyrjahtanytta.” Silti kaikkea poikkea-
vuutta ei nimeta hulluksi, minka huomaa myés Ulvovasta myllc'iris-
rd. Siina kylayhteisén toista poikkeavaa yksiléa, alkoholisoitunutta
posteljooni Piittisjarvea, ei koskaan kutsuta hulluksi.

Huttusen poikkeavuus palautuu kylayhteisén puheissa ennen
kaikkea hanen mieleensa ja kayttaytymiseensa. Silti 0n huomatta-
va, etta toiseuttamisessa vaikuttavat myés muut yhteisésta erotta-
vat tekijat (Hall 1999, 152). Huttunen ei O16 yhteisélleen vain hu1-
1u vaan muutenkin toinen. Han on muuttanut kylaan muualta, han
elaa yksin, ja him on huomattavasti tavanomaista pidempi. Myés
hanen tyéinnollaan 0n painoarvoa: ”Kyléilla sanottiin etta Kunna-
ri 01i hullu kahdella tavalla: ensin jarjen puolesta ja sen paalle Vie-
léi tyéhullu” (UM, 18).

Muualta tulo erottaa Huttusen kylassa varttuneista. Tahan maan-
tieteelliseen muukalaisuuteen Vittavaara vetoaa opettaessaan kylan
tapoja: ”Jos etelassa jolisit niin taalla semmonen ei kay” (UM, 44).
Vittavaara antaa ymmartaa, etta ”taalla” 0n kovemmat normit kuin
”tuolla”, muua11a. Huomionarvoista 0n myés se, ettei Huttusen k0-
tiseutua saada kylalla paikannettua: ”Huttusesta ei Oikein saatu sel-
koa, mista han 01i kotoisin” (UM, 8). Han 0n tu11ut paitsi muualta
myés jostain mdc'irittelemc'ittb'mdstd paikasta. Maarittelemattémyys
pelottaa.

Yksinaisyys ja naimattomuus ovat Huttusen kylaan muuttaessa
kylalaisten puheenaiheina, ja kun siita on ristiriitaista tietoa, onko
Huttunen leski vai koskaan naimisissa ollutkaan, keskustelu yltyy
(UM, 879). Asian kuvataan menettavan kiinnostavuutensa, mutta
tohtori Ervinen aj attelee Viela Huttusta diagnosoidessaan taman yk-
Sinaisyytta: ”Tuommoisen miehen pitaisi menna naimisiin ja unoh-
taa koko juttu. Mutta mistapa hu11u itselleen vaimon ottaa? Naiset
pelkaavat noin isoa miesta jo muutenkin.” (UM, 57.)

Huttusen pituus on huomionarvoista: ”Kun han kaveli, han otti
puolitoista kertaa pitempia askeleita kuin muut miehet” (UM, 8).
Isokokoisuus yhdistettyna komeuteen ja ryhdikkyyteen V0i herattaa
muissa kateutta ja pelkoa, va11ankin kun Huttusta vastustava isan-
ta Siponen kuvataan Vahemman maireasti. Siponen 0n ”norsun na-

Nykykulnuuri 125 244



k6inen lyhyt vanha mies, likinékéinen” (UM, 30). Hulluus VOi yh-
distyéi isokokoisuuteen, kuten Huttusen omassa ajatuksessa: ”Tar-
peeksi héintéi jo téisséikin pitéijéisséi naurettiin, hullua hujoppia” (UM,
28). (Vrt. Hall 1999, 203.)

Huttusen isokokoisuus, elinVOimaisuus ja kéiytéinnéllisyys kyt-
keytyvéit myés sukupuolisuuden kysymyksiin. Huttusta erityises—
ti vainoava mahtiml’esten ryhmittyméi saattaa néhdéi kéisistéiéin tai-
tavassa ja VOimakkaassa Huttusessa sellaista maskuliinisuutta, jota
he eiVéit itse koe edustavansa. Siksi Huttunen V0i uhata heidéin mas-
kuliinisuuden kokemustaan ja siten koko heidéin hegemoniaansa,
johtoasemaansa kyléisséi. Kuten kriittisesséi miestutkimuksessa aja-
tellaan, maskuliinisuuksia 0n useanlaisia, ja ne ovat usein kilpailu-
asetelmassa ja todistamisen sekéi todentamisen tarpeessa (Jokinen
2000, 30, 2097221). Tulkitsenkin mahtimiesten kyseenalaistavan
Huttusen toimijuuden ja maskuliinisuuden nimeéiméilléi héinet hul-
luksi. Kéiéinteisesti se, ettei alkoholisoitunutta ja totuudenpuhujana
pidettyéi Piittisjéirveéi pidetéi hulluna, selittyy niin ikéiéin sukupuoli-
silla seikoilla: Piittisjéirvi on ”Viihéiirmn éiijéi [. . .], jokseenkin surkea
mies” (UM, 164), eikéi héintéi siksi koeta sellaiseksi maskuliinisuu-
den uhaksi kuin Huttusta. Tulkinnan taustaksi nostan Maiju Lassi-
lan néiytelméin Nuori mylldri (1912), jonka nimesséi ja siséilléisséi 0n
yhtyméipintaa Ulvovaan myllc'iriin. Nuoressa mylldrl'ssc'i kyléiéin saa-
puva Pentti Akkimus 0n leimallisesti kyléinmiesten uhka saavutta-
essaan nopeasti naisten suosion.

Posteljooni Piittisjéirven liséiksi muissakin kyléiléiisisséi ilme-
nee poikkeavaa tai Véhintéiéinkin epéitavallista kéiytéstéi, varsinkin
mahtimiehisséi. Tohtori matkii karhua kertoessaan metséistysretkis—
téiéin, mutta jéiljittely ei tee héinestéi hullua (UM, 59760). Hermostu-
nut nimismies yrittéiéi ampua késiaseella oravaa ja kaataa sen hau-
likolla (UM, 151). Siposen eméintéi esittéiéi halvaantunutta (UM, 36,
66, 236). Kyléin ulkopuolellakin mielisairaalassa léiéikéiri puhdistaa
pakkomielteisesti silméilasejaan (UM, 85). Tiettyjéi leimataan, tiet-
tyjéi ei. Valintaan vaikuttaa muun muassa sosioekonominen asema
(vrt. Bourdieu 1985, 224; Pietikéiinen 2013, 3307334). Niin ajatte-
lee Huttunenkin: ”Jos vakavarainen liikemies rupeaisi u1V0maan,
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se kenties annettaisiin héinelle anteeksi helpommin kun jos mylléiri
uikuttaisi” (UM, 190).

Yhtenéi Huttusen hulluksi nimeéimisen syistéi voidaankin pitéiéi
sitéi, ettéi kyléiléiiset projisoivat itseenséi kohdistuvia pelkoja Huttu-
seen (vrt. Gilman 1985; Hall 1999, 200). Huttusen erikoisuus tuo
kyléiléiisille mieleen heidéin omat erikoisuutensa tai tukahdutetun
erikoisuuden, mikéi néikyy erinomaisesti kuvauksessa, jossa Huttu-
nen jéiljittelee kurkea sen jéilkeen, kun tohtori 0n esittéinyt karhua:
”Héin ei kéisittéinyt mikéi potilaaseen oli mennyt. Pilailiko mylléiri
héinen kustannuksellaan vai oliko mies todella niin hullu ettéi ru-
pesi kesken kaiken néiytteleméiéin kurkea, jota ei 011ut edes ampu-
nut?” (UM, 60.) Léiéikéiri néikee karhua matkittuaan oman hélméy-
tenséi Huttusessa.

Rajankéynti ja sovinnaisuuden haastaminen

Poikkeavuus asettuu vastoin tavanomaisuuksia ja sovinnaisuuksia.
Ulvovassa myllc'irissc'i poikkeavuudesta huomautettaessa ei kuiten-
kaan usein vedota suoraan sovinnaisuuteen, yhteiskuntajéirjestyk-
seen tai normeihin vaan aikuisuuteen tai ihmisyyteen. Kun kyléilléi
vasta aletaan puhua Huttusen hulluudesta, nimetén kyléiléiinen tote-
aa: ”Jonku pitéiis mennéi ja sanoa sille ettei u1V0is, iso mies. Ei sem-
monen passaa ettéi ihminen ulisee niinku pahinki susi.” (UM, 11.)
Sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Vittavaarasta ei sovi, ettéi ”ai-
kuinen mies ulisee koirien kanssa kilpaa” (UM, 42) ja huomauttaa:
”Onko t'eiméi ihmisen hommaa” (mt). Sanelma Kéiyréimékin toteaa:
”Ei kai SC 016 totta, eihéin ihmiset semmoista tee” (UM, 37). Nor-
meja ei palauteta historiallisesti méiéiréiytyviksi yhteiskunnan so-
pimuksiksi vaan universaaleina pidettyihin ihmisyyteen ja aikui-
suuteen. Kyse 0n sopimuksenvaraisen luonnollistumisesta ja reifi-
kaatiosta eli siitéi, ettéi jokin historiallisesti méiéirittynyt ja ihmisen
tuottama hahmotetaan ihmisestéi riippumattomana (Berger & Luck-
mann 2002, 1037107; Heikkinen 1999, 89794; Karkama 1994, 79).
Toisaalta myés lakiin vedotaan Ulvovan myllc'irin kyléisséi: ”Kylléi
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'9’se hullulle laki léytyy! Kéysiin vaan perkele tuommoinen roisto
(UM, 44.)

Ihmisyys poikkeavan kéiytéksen vastakohdaksi asetettuna il-
miénéi ei Ole tavaton, vaan yhteiséilléi on 011ut taipumusta kutsua
omaa yhteisééiéin ihmisiksi ja muita ei-ihmisiksi (Berger & Luck-
mann 2002, 118; Enzensberger 2003, 27; Levi-Strauss 2004, 25).
Samoin aikuisuus hulluuden vastakohtana 0n ymméirrettéivéi laa-
jassa kulttuurisessa kehyksesséi, jossa lapsilta ja vanhuksilta hul-
lutuksia sallitaan toisin kuin aikuisilta. J0 Erasmus Rotterdamilai-
nen (1509/1997, 42) kirjoitti: ”Mutta, sanotaan, he [vanhukset] me-
neVéit péiéistéiéin sekaisin, he puhuvat pelkkéiéi pétyéi. Malttakaahan;
juuri sitéi uudelleen nuoreksi tuleminen 0n. Eiké lapsuus ole juuri
typeryyksien puhumista ja tekemistéi? Eiké meitéi lapsissa miellytéi
eniten juuri se, ettei heidéin ryhtymyksisséiéin ole mitéiéin tolkkua?”

Huttunen rikkoo ihmisyyteen ja aikuisuuteen liitetyt raj at. Téiméi
kokemus on yhteisélle haastava, silléi se tahtoo pitéiéi kiinni jéirjes—
tykseksi kokemastaan. Kulttuuri 0n antropologi Mary Douglasin
(2000, 50751) mukaan pitkéilti erojen merkitsemistéi, kategorisoin-
tiajajéirjestyksen tavoittelua (ks. myés Hall 1999, 155; Réity 1987,
53). Kun jokin ei SOVi kategorioihin, kulttuurinen jéirjestys héiiriin-
tyy. Siksi monessakin mielesséi kategorisoimaton Huttunen koetaan
uhkaksi ja nimetéiéin hulluksi. Nimitys ”hullu” 0n sentéiéin jonkinlai-
nen kategoria: kategoria sellaiselle, jota 0n muuten vaikea katego—
risoida. (Vrt. Andersson 2008, 27.)

Marginaalit voivat Douglasin (2000, 182) mukaan symboloi-
da yhteiskuntaa. Siksi hulluus ja muukin poikkeavuus V0ivat tuoda
esiin yleisesti hyvéiksyttyjen kéiytéintéjen sopimuksenvaraisuuden.
Siten esimerkiksi Vesa Siséitté') ja Jukka Halme (2012, 136) ovat ku-
Vanneet Paasilinnan tuotantoa kotimaisen huumorikirj allisuuden
populaarikuvauksessaan: ”Romaanien tapahtumat ja henkilét ylit-
téivéit normaalin rajat paukkuen. Hauskuus nousee téilléin liioitellun
ja normaalin kohtaamisesta. Paasilinnan mahtavat henkilét pistéivéit
jéirjestykseen pikkuporvareiden maailman ja osoittavat sen turhuu-
den ja naurettavuuden.”
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Nahdakseni sovinnaisuuden tiedostaminen ei jaa vain lukijan
iloksi, vaan sovinnaisuuden tiedostaminen on myés yksi keskeisis-
téi syista Huttusen hulluksi nimeamiseen teoksen kuvaamassa yh-
teis6ss'a. Kylalaiset eivat halua tulla tietoisiksi kayttaytymist'aéin
saatelevasta koodistosta ja toisin elamisen mahdollisuudesta, ei-
vat varsinkaan he, jotka hyétyvat vallitsevasta jarjestyksesta. Kyse
ei siis 01e vain epanormaalin vastustamisesta vaan kieltaytymises-
téi ajatella normaaliutta ja sen sopimuksenvaraisuutta seka taken-
tumista.

Vaikka Huttunen kéiyttaytyy yhteiskuntajarjestyksesta valitta-
matta ja yhdistyy siten kiz'stc'ivc'in kirja/[isuuden kayttaman poikkea-
vuuden motiivin traditioon (ks. Karkama 1994, 131), hankaéin ei
kykene irtautumaan yhteiskunnallisesta jarjestyksesta taydellisesti.
Erakoiduttuaankin Huttunen tarvitsee kaupasta ruokaa ja pankista
rahaa ja 0n siten kytketty rahaan ja markkinoihin. Tassa mielessa
Huttunen ei edusta rousseaulaista jalon villin ideaalia taydellisim-
millaan, vaan Ulvova myllc'iri nayttaytyy rahanvallan ja sen kaik-
kialle kietoutumisen kritiikkina. (Yleisemmin ks. Karkama 1994,
1267128.)

Yhteiskuntajarjestyksen ja rahanvallan problematiikkaan liittyy
myés hy6dy11isyyden ja turhuuden arviointi. Myllarin erikoisuudet
sivuutetaan niin kauan, kun hanta pidetaan kylan talouden kannal-
ta merkittavan'a ja tuottavana toimijana. Vieléi romaanin alussa suh-
tautuminen 0n suopea, kuten kay ilmi nimettéman isannan sanois-
ta: ”Hullu se 0n, mutta hyvia pareita se héylaa eika ole kallis mies”
(UM, 11712). Sama asenne 0n seuraavassa: ”Se 0n luvannu laittaa
myllyn kuntoon, paras ettei suututeta sita, muuttaa viela etel'aéin,
sanoivat semmoiset isannat joilla oli suunnitelmissa kylv'aéi viljaa
Kemijoen rantatérmille” (UM, 12). Lopulta myllarin tuottavuuden
laskettua hyljeksyntéi liséiantyy. (Vrt. Beauvoir 1992, 12, 3747375;
Douglas 2000, 237.)
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Yhteenveto

Ulvova n1ylldri tarkastelee hulluutta yhteiséllisestéi néikékulmasta.
Kyse ei ole niinkéiéin mielisairauden kuin hulluksi nimeéimisen ku-
Vauksesta. Nimeéimiseen osallistuu koko yhteisé, ja se saa arkisten
kéisitysten tueksi myés léiéiketieteen. Huttunen myés itse alkaa eléiéi
héineen liitettyéi hulluutta todeksi; kyse 0n kehéivaikutuksesta.

Huttunen muistuttaa poikkeavalla kéiyttéiytymiselléiéin kyléiyhtei-
$651 itse kunkin omista erikoisuuksista sekéi kulttuuristen kéiytéintei-
den sopimuksenvaraisuudesta, ja siksi héinet tahdotaan sulkea yh-
teisén ulkopuolelle. Selittéivéinéi tekijéinéi pidéin myés hegemonises—
sa asemassa Olevan ”mahtimiesten” ryhmittyméin kokemaa uhkaa,
joka liittyy paitsi talouden myés sukupuolen kysymyksiin.

Huttusen hulluudessa 61 016 kyse vain hulluudesta vaan myés
muista toiseuden muodoista. Héin on muualta tullut, poikkeuksel-
lisen pitkéi, naimaton ja ”ty6hullu”. Téiten héin rikkoo useita rajoja,
ja rajojen rikkomista pidetéiéin ongelmana. Huttusen eristéiminen 0n
kytkéksisséi myés péiéiméiéiréirationaalisuuden ihanteeseen ja hy6ty-
ideologiaan. Itse teksti vastustaa niitéi ja on Huttusen puolella.

Kaiken kaikkiaan hulluksi nimeéiminen kytkeytyy Ulvovassa
mylldrl'ssc'i useisiin toisiinsa kietoutuviin sosioekonomisiin, sosiaa-

dostamaan ja pohtimaan téitéi problematiikkaa.
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