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Koko aamun olen luovassa tilassa, kuuntelen Peter Gabrielin Birdietä. 

Lähestyt kuin juna, tsuh, tsuh, tsuh höyryät. Kirskut, kun luokseni pysähdyt. 

Aseman kello naksuu tik-tak, kirkonkylän suurin rauta lyö ding-dong. Laskeudut 

laiturille, mä huudan tuu, tuu. Otan sut, otat mut. Maa järisee, maali seinissä värisee. 

Puuskutat kuin veturi, mä vyöryn katujyränä vastaan. Kotkan siivet yllämme yhteen 

lyövät, kätesi rumpuuni taputtavat, tap-tap. Nahkani soi, laulaa, kumisee, kaikuu. Tao, 

tao, rummuta, kummuta. Halo, halo, lyö, hakkaa. Älä koskaan lakkaa. Puske, polje, 

tasajalkaa tanssi. Maailma heittää kuperkeikkaa, minä läpi kaiken leikkaan. Vielä 

kerran kiihdyt, sitten hyydyt. Kumpi meistä Lemminkäinen on? Kumpi akka, 

pohjasakka? Mitä väliä sillä? Millään ei enää. 
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irjoitan autofiktiota1. Aloitan olinpa kerran -kertomukseni niin alusta kuin pystyn eli 

edellisestä elämästäni. Mihin minun ääneni katosi, mihin hukkuivat sanani? Mitä oikeastaan 

muistan, kun muistelen? Kuka on äänessä muistoissani? 

     Emme ole todella läsnä omassa syntymässämme, saati edellisessä elämässämme, sillä 

omaelämäkerrallisen minän itseään pohtivat muistelot eivät ole vielä alkaneet2. Kysyäkseni niinkin 

yksinkertaisen kysymyksen kuin, kuka minä olen, mistä tulen, joudun kääntymään nykyajan 

kaikkitietävän jumalan, Googlen, puoleen. Kirjoitan hakukenttään oman nimeni, toisen haun teen 

kirjoittamalla sanan ”died” ja oman syntymäpäiväni. Palautan mieleeni tärkeät yksityiskohdat, sillä 

en googlaa elämääni ensimmäistä kertaa. Luigi Pirandello sekä George Orwell vaikuttavat väkisin 

tekstiin, kun puen Pirandellon Ahdasta frakkia ja muita novelleja ylleni, herra Smithiin törmään 

pitkän tauon jälkeen Barcelonassa EACWP:n symposiumin3 eräässä työpajassa. Molempien 

kirjailijoiden luomat henkilöhahmot änkeävät riveille, enkä pysty estämään heitä. Ehkä voin heittää 

tyypit ulos sitten, kun teksti on valmis. 

    Olinpa kerran, kirjoitan tarinani alkuun ja jatkan kirjoittamista kaapissa. Tarkennan: kirjoitan 

kaapissa kaapista kirjoittamisesta tavoitteena analysoida kaapissa kirjoittamisen subjektiivista 

prosessiani ja tuottaa siitä tietoa. Kuvaan, millaista on kirjoittaa suomeksi ja suomalaisille kaapissa 

Omanissa vuosina 2018–2019. Tarinan sisältä kuoriutuu uusia tarinoita. Jotkut tarinat eivät mahdu 

kertomuksiin, jotka ne synnyttävät, ja joudun luomaan niiden kertomista varten uuden tarinan. 

Jotkut tarinat putkahtavat maailmaan vastatakseen kysymykseen, joka edellisessä tarinassa jää 

vastausta vaille. 

     Oma lainattu ääneni hajoaa sirpaleiksi. Minä hajoan. 

 
Lähdin eilen kotoa Masqatista, Azaiban kaupunginosasta, mutten osaa sanoa tarkalleen mistä. 

”Suqoon Building, near Zubair”, vastaan, kun kysytään. Kaupunkimme kaduilla ei ole nimiä. 

Eivätkä ne ole oikeita katuja, sillä ei niillä ole jalkakäytäviäkään. Taloja ei ole järjestetty suoriksi 

rintamiksi, vaan rakennukset on sullottu umpimielisiksi rykelmiksi, joiden väleissä tiet luikertelevat 
 

1 Autofiktiossa kerronta on homodiegeettistä eli minämuotoista. Kirjailijan oma elämä ja identiteetti sekoittuvat 
sepitteelliseen sisältöön rikkoen todellisuusilluusion. Termin “auto” ilmentää omaelämäkerrallista, “fiktio” keksittyä 
osuutta. Ulkopuolista referentiaalista “totuutta” on vaikea erottaa kuvitteellisesta. Sepitteellisyyden asteen epäselvyyden 
vuoksi omaelämäkerrallinen subjekti jää epävakaaksi. Vaikeidenkin asioiden käsittely on mahdollista, kun kirjailija 
piiloutuu kahden tekstilajin väliin. Serge Doubrovsky määrittelee autofiktion todellisiin tapahtumiin nojaavaksi, ei-
kronologiseksi, retoriseksi ja psykoanalyysiä hyödyntäväksi työvälineeksi. Gérard Genette edellyttää kirjailijan, 
kertojan ja päähenkilön samannimisyyttä sekä kerronnan pitäytymistä mielikuvituksen piirissä vääristyneen omaelämä-
kerrallisuuden estämiseksi. Pisimmälle vietynä autofiktio edellyttää kirjailijalta kaksinkertaisen lukijasopimuksen 
täyttämistä: tiukkaa pitäytymistä totuudessa omaelämäkerrallisen sopimuksen vuoksi, mutta mielikuvituksen vapaata 
lentoa fiktiivisen sopimuksen takia. Philippe Lejeune erottaa toisistaan “referentiaalisen” ja “fiktionaalisen” autofiktion. 
Lähde: wwwTieteen termipankki.fi. 
2 Hustvedt 2016, 133. 
3 EACWP 2019 Symposiumi järjestettiin Barcelonassa 22.–26.4.2019. 
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kuin päättömät lierot päättyen umpikujiin. Huvilat seisovat olka olkaa vasten niin likellä, etteivät 

auringonsäteet mahdu niiden väliin. 

     Autotallissa kuumuus lyö päälle kuin kipakka löyly ja minun tekisi mieleni vetää selkä köyryyn. 

Auton ikkunasta näen, miten kulkukissat jäävät makoilemaan talon kylkeen. Ne painautuvat litteiksi 

valkoiselle seinälle kuin sarjakuvissa. En jää odottamaan, että joku niistä lohkeaa irti ja poistuu 

paikalta jalat peräkanaa, samaan tahtiin astuen niin kuin kissat sarjakuvissa liikkuvat. Ne ovat niin 

laihoja, että voisin säilöä niistä kauneimmat valokuva-albumiin, laittaa kannet kiinni, eikä 

kohoumia huomaisi. Lähtiessäni ne ovat hiljaa, vaikka öisin ne huutavat kuin nälkäiset vauvat. 

Kissat eivät anna minun nukkua. 

 

mies 

 
Poika ponnisteli ovenkahvaan. Hän otti tukea jykevästä ovenpielestä, nousi varpailleen ja kurotti. 

Paljaat varpaat kiikkuivat viileällä lankkulattialla, varsi taipui kaarelle kuin elokuinen vehnä tähkän 

painosta. Käsi ylettyi juuri ja juuri. Ripa painui kevyesti alas. 

     Poika seisoi hiljaa ovensuussa ja katsoi isoon tupaan, jossa kaukana perällä aamuaurinko 

loimotti ikkunasta. 

     ”Ei, ei. Älä sinä tule tänne. Mene äidin luokse.” 

     Isoäiti tuuppasi pojan kynnyksen yli, ovi lensi kolahtaen kiinni. Poika oli seurannut talon toiseen 

päähän vuotta vanhempaa veljeään. Hän oli juuri oppinut kävelemään ja ensimmäistä kertaa jalat 

jaksoivat kantaa hänet ison talon toisesta päästä toiseen. Tätä aamua ennen poika oli katsellut, miten 

veli ylös noustuaan oli juossut jonnekin pois. 

     Veli oli löytänyt tiensä isovanhempien päähän taloa heti opittuaan kävelemään. Hänen 

yksivuotispäiviään oli vietetty komeasti kartanon suuressa salissa. Sali ja ruokasali oli lämmitetty, 

pölyt pyyhitty. Kristallit olivat säihkyneet, vanha hopea kimmeltänyt pöydillä. Juuri silloin 

päivänsankari oli ottanut ensimmäiset askeleensa, juonut maitoa kristallilasista ja paiskannut sen 

sitten sirpaleiksi lattialle. Kaikki olivat olleet ihastuksissaan. 

     Poika seisoi vielä hetken hämärässä, viileässä eteisessä ja katsoi suljettua ovea, jonka takana veli 

oli. Poikaa alkoi paleltaa, hän kääntyi ympäri ja aloitti horjuvan matkan talon toiseen päähän. 

     Eteistä hallitsivat jyhkeät portaat, jotka johtivat ylös hämäryyteen. Niiden suuruus ja jyrkkyys 

pelottivat, hän kiirehti haparoivia askeleitaan niiden ohi. Ovi porstuaan oli auki, siellä valo ja lämpö 

siivilöityivät pitsiruutuisten ikkunoiden lävitse. Poika loikkasi kynnyksen yli, horjahti ja tipahti 
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kyykkysilleen. Räsymaton raidat olivat iloiset ja tuntuivat pehmeiltä käsiin. Ovi porstuasta 

lasiverannalle oli raollaan, poika mahtui juuri ja juuri luikertelemaan siitä. 

     Verannan valo tuntui kipuna silmissä. Säteet kiemurtelivat ruutujen pitsin ja villiviinipensaiden 

lehvien läpi. Varjot tekivät kuvioita lattiaan, huonekaluille ja seinille. Hän jäi hetkeksi seurailemaan 

niiden tavallisia kummallisuuksia. 

     Poika liikkui melkein yhtä hiljaa kuin muurahaiset, jotka pitivät majaa ulkoportaiden alla. Hän 

eteni äänettömin pyrähdyksin verannalta sisään eteiseen, olohuoneen poikki makuuhuoneeseen. Äiti 

nukkui vielä. Äiti nukkui aina. Isä ei ollut kotona. Isä ei ollut koskaan kotona. 

     Suuret tammet varjostivat makuuhuoneen ikkunoita. Siellä oli miellyttävän vilpoista, jos nukkui 

peiton alla. Pojalla oli yllään vain alushousut. Makuuhuoneessa oli hiljaista. Äiti hengitti niin hiljaa 

ja tasaisesti ettei sitä huomannut, kuin kuollutta näyttelevä näyttelijä. Paksut, kiiltävät mustat 

kiharat valuivat tyynyltä alas. Vasen käsi oli ojentunut sängyn reunan yli kämmenpohja ylöspäin. 

Sen nimettömässä sormessa olivat paksut kultaiset sormukset, jotka ulottuivat ensimmäiseen 

niveleen asti. Ne olivat kuin raskaat punnukset, jotka taivuttivat ranteen ja painoivat kättä alas. 

Poika muisti verannan, valon ja lämmön. 

     Verannalta johti ovi ulos. Isä oli jättänyt sen sepposen selälleen lähtiessään. 

     Isä oli taiteilija. Hän oli luullut sekoavansa, jos ei saisi tuota makuuhuoneessa nukkuvaa 

jumaloitua naista omakseen. Kohtalo ivasi häntä tekemällä hänet hulluksi, vaikka tai ehkä juuri sen 

vuoksi, että hän oli saanut naisen ja tämän kanssa kaksi poikaa, joita hän ei ollut koskaan halunnut. 

Mies hurvitteli mieluummin ystäviensä kanssa kuin tylsistyi kotona. Hän halusi olla intellektuelli, 

avantgarde, käsitteellinen. Kliseinen perhe-elämä tarjosi miehelle parhaimmillaankin mitätöntä 

viihdykettä. Koiran rääkkääminen, kunnes se ulvahtaa kivusta, ja syyn vierittäminen poikien 

niskoille riitti hädin tuskin ohikiitävien hetkien tyydytykseksi. Puolihuolimaton julmahuvi samalla 

kun kävi kotona vaihtamassa vaatteita. 

     Isä oli tullut kotiin samaa matkaa aamunkoiton kanssa. Rahat, ne hilut, jotka hän oli saanut 

myytyään poikien lastenrattaat, olivat loppuneet varhain Seurahuoneella. Hän oli muistanut rattaat 

vielä kompuroidessaan kartanon graniittiportaita ylös. Häntä oli nolostuttanut. Olihan tuo 

tummansininen ja kermanvalkoinen kapistus ollut hieno, kalleinta mitä rahalla oli saanut, kuten 

kaikki, mitä hänen anoppinsa osti. Hökötys oli tuotettu kuulemma Pariisista asti. Käyttämättömiksi 

ne olivat näiden seutujen kuraisilla syrjäteillä jääneet. Ne joutivatkin menemään. Muutamaa 

kymppiä enempää niistä ei ollut irronnut ja auringonlaskuun mennessä ne killingit oli juotu ja 

tarjottu muille. 
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Sairas, terve, rikollinen; kaapista eroon pääse mä en. 
 

kari 
 

Tutkimusaiheeni on kaapissa kirjoittaminen. Käsittelen kaapissa kirjoittamista sosiaalisena ja 

kulttuurisena tapahtumana ja tilana, johon yksilösubjekti on asetettu. Oman tutkijanpositioni 

kannalta erityistä on se, että 1) kirjoitan suomen kielellä suomalaisille elämästäni kaapissa 

Omanissa sekä se, että 2) palaan takaisin kaappiin. Teoria metaforisesta kaapista, joka nivoo yhteen 

henkilökohtaiset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset olosuhteeni kontekstiksi, perustuu Eve 

Kosofsky Sedgwickin teokseen Epistemology of the Closet (1990). Sedgwick luo teoksessaan 

teorian tieto-opillisesta kaapista (the closet), joka on tutkimukseni keskeisin käsite. Professori 

Sanna Karkulehto kirjoittaa teoksessaan Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko 

Saision ja Helena Sinervon queer-poliittisia luentoja (2007), miten ”[kaapilla] on kuvattu 

vertauskuvallisesti jo pitkään kulttuurissa normienvastaisten seksuaalisuuksien salassapitoa.”4 

Sedgwickin teoriassa kaappimetaforalla tarkoitetaan sitä artikuloimatonta ja vaiettua aluetta, jonne 

seksuaalinen toiseus ja normien vastainen identiteetti on suljettu. Kaapin tieto-opin teoria perustuu 

Sedgwickin huomiolle kaappimetaforasta, joka on länsimaisissa kulttuureissa näkyvän ja piilotetun 

sekä julkisen ja salaisen välisen rajankäynnin vertauskuva sekä tietämisen ja ei-tietämisen 

rajankäynnin symboli ja tietoteoreettinen, epistemologinen, ongelma.5 Karkulehto kirjoittaa: 
Homoseksuaalisuudesta ja sen kiellosta on rakentunut yhteiskuntamme merkittävä, ellei merkittävin 
identiteetin ja subjektiuden tuottamisen väline. Tässä identiteettityössä ja tiedontuotannossa kaappi on 
erityisesti miesten homoseksuaalisuutta ja sittemmin muitakin marginaaliseksuaalisuuksia pois 
julkisuudesta yksityisyyden piiriin rajaavana vertauskuvana olennainen tekijä ja vaikutin.6 
 

 

mies 
 

Poika halusi ulos pihalle. Punagraniittiset portaat tuntuivat koleilta paljaisiin varpaisiin, niiden 

pudotukset huimasivat. Hän ryömi takaperin portaat alas, pudottautui polvilleen ja laski sitten jalat 

alemmalle askelmalle. Matkalla hän näki tuttuja muurahaisia, jotka kulkivat reittejään portaiden 

poikki. 

 
4 Karkulehto 2007, 60. 
5 Sedgwick 1990, 2–3, 11. 
6 Karkulehto 2007, 60. 
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     Pihan keskellä oli sireenimaja, majassa pojan lempipaikka. Ikivanha myllynkivi oli valtava. Sen 

pinnan uurteet oli vuosikymmenten työ hionut lähes näkymättömiin. Poika pinnisteli päästäkseen 

kiipeämään sille. Hän kallistui ensin mahalleen sen päälle, veti sitten yksi kerrallaan jalkansa ylös,  

nousi konttausasentoon, ponnisti siitä takapuolensa kohti taivasta ja ojentui seisomaan. 

     Auringon lämmittämä kiven pinta oli lämmin. Hän tepasteli kiven päällä sen keskelle ja 

laskeutui jälleen polvilleen, siirsi ensin toisen jalkansa keskiön syvään reikään ja sitten toisen. 

Näytti kuin hänen pikkuruisen ruumiinsa nivelet ja luut olisivat sulaneet, kun hän laskeutui alas ja 

sovitti itsensä olkapäitä myöten reikään. Vain pää jäi kiven pinnan yläpuolelle. Sinne ei kukaan 

muu pääsisi; ei mahtuisi. Kiven sisältä hohkava kylmyys ja kovuuskaan eivät haitanneet poikaa nyt, 

sillä ne tuntuivat tutuilta ja turvallisilta. Ne muistuttivat metallin tuntua paljasta ihoa vasten. Poika 

oli tähän asti joutunut olemaan niin paljon tiskialtaassa. 

 

kari 
 

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kaappi on tunnetuin ja merkittävin metafora homoseksuaaleille, jotka 

salaavat seksuaalisen suuntautuneisuutensa. Kulttuurisesti kaapin metafora tekee näkyväksi rajan 

normaalin ja epänormaalin välillä. Karkulehto kirjoittaa: 
Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat sekä identiteettien että toiminnan ja kokemusten tasolla 
kulttuurisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja diskursiivisen kontrollin alaisia, minkä lisäksi ne ovat 
yksilöllisiä, yksilöiden sisäisiä prosesseja. Tämä kaikki vaikuttaa sukupuolten ja seksuaalisuuksien 
moninaisuuteen sekä jatkuvaan muuttuvuuteen ja risteilevyyteen, raja- ja välitilaisuuteen sekä 
liikkuvuuteen. Eikä näin ole vain yksilöiden välillä, vaan myös yksilöiden sisällä.7 

 

     Tutkielmani pohtii omia sisäisiä prosessejani, omaa kirjoittavaa ruumistani, josta on käytännössä 

mahdotonta erottaa niitä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja vaikutuksia, joiden 

vaikutuspiirissä se syntyy, kehittyy ja toimii – ja joka on jatkuvassa muutoksen tilassa, kuten 

Karkulehto edellä toteaa. Tutkimukseni premissejä ovat identiteettini liikkuvuus ja sen sosiaalinen 

risteilevyys. Tutkijankatseeni fokusoi kaappiin kirjoittajan rajana ja välitilana oman ruumiin ja 

sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin sisällä.  

     Lähtökohta tutkimukselleni on huomio kaapista paitsi jakolinjana normaalin ja epänormaalin 

välillä myös kaksinkertaisesti ulossulkevana faktorina.  Metaforista kaappia on tutkittu 

seksuaalisuuteen perustuvana sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, joka rajaa homoseksuaalit 

normaaliuden ulkopuolelle ja sysää heidät marginaaliin metaforisen kaapin sisään. Tutkimatta on 

kuitenkin kaapin ulossulkeva ominaisuus kaapissa itsessään. Metaforinen kaappi on 

 
7 Karkulehto 2007, 212. 
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kaksinkertaisesti rajaava, sillä se sulkee ulkopuolelleen ”tunnistettavat” ja ”stereotyyppiset” 

homoseksuaalit, sketsien vakiomateriaalin, kuten esimerkiksi liian feminiinisiksi koetut miehet. 

Kaappi yksilön tilana ei ole avoin ja mahdollinen paikka kaikille homoseksuaaleille, vain 

”heteronoloiset” homoseksuaalit voivat päästä kaappiin sisään ja elää siinä.8 

     Kaapin metaforaan kytkeytyy ulostuleminen eli tunnustautuminen homoseksuaaliksi. Kaapin 

metafora ilmenee salailuna, kiertelynä, vihjailuna ja vaikenemisena, jotka ovat kielellisinä ja 

kirjallisina keinoina kirjoittamisen tutkimuksen kannalta olennaisia. 

     Minulle kaappi edustaa elämisen ja kirjoittamisen yksityistä tilaa kahdessa eri maassa ja 

kulttuurissa. Kaappi ei ole kuitenkaan pelkästään tutkijanpositio: elän kaapissa, rikollisena. Tuon 

esiin tässä teoksessa vaikutuksia kirjoittamiseeni, kun kerta toisensa jälkeen menen sisään ja tulen 

ulos kaappista samalla kun ylitän rajan kahden maan ja kulttuurin välissä. 

 

mies 
 

Suddenly, one morning when I woke up and remembered dreaming of my PE teacher, I was 

diagnosed sick. That day I knew, and was locked in the closet, alone. I was 12 years old. All of a 

sudden in 1981, at age of 16, I was healed overnight – by law. Although, I had some luck to avoid 

criminal status then, I was not lucky enough to escape shame. Now, while living in the Arabian 

Peninsula and being a delinquent – relationships with a same-sex partner is a crime – I have made a 

comeback.9 

 

kari 
 

     Kysyn tutkielmassani, millaista on kirjoittaa kaapissa? Miten kaapin ulkopuolelle suljetun 

yksinäisyys ja toisaalta itsen salaaminen ja piilottelu valtavirtaan sulautumiseksi vaikuttavat omaan 

ääneeni ja mitä tapahtuu tekstille, kun kirjoittajana joudun pakenemaan kaappiin eli joudun 

salaamaan rikolliseksi luokitellun parisuhteeni ja suuren osan arkielämästäni, rajoittamaan 

sosiaalisen elämäni minimiin, vastaamaan kierrellen kysymyksiin, joihin en voi vastata suoraan ja 

vaikenemaan ennemminkin kuin käyttämään ääntäni? Entä mitä tapahtuu minulle itselleni, kun 

kirjoitan näissä ambivalenteissa olosuhteissa? 

 
8 Tulen jatkamaan kaapin ulossulkevan puolen tutkimusta ja teoretisoimaan sen jatko-opinnoissani. 
9 Kirjoitettu 28.1.2019 European Association of Creative Writing Programmes (EACWP) 2019 kirjoittajakoulujen 
symposiumiin Barcelonaan. 
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     Vaikka käsittelen aihetta autobiografian, autofiktion ja autoetnografian keinoin, kyseessä on 

taiteellisesti painottunut luovan kirjoittamisen tutkielma ja kirjallisuudellinen teos. On kuitenkin 

syytä ymmärtää, että teksti ei pyri olemaan romaani, muistelmat, omaelämäkerta tai esseekokoelma. 

Vaikka autobiografia ja autofiktio ovat kerronnan lajeja ja kirjallisuuden genrejä, käytän niitä tässä 

tutkimuksessa kerronnankeinoina eikä tarinalleni tule asettaa samanlaisia autenttisuuden tai 

totuudellisuuden vaatimuksia kuin julkaistulle tai julkaistavaksi tarkoitetulle teokselle, jota 

mainostetaan omaelämäkertana tai omaelämäkerrallisena teoksena. Minun tarinassani ei ole kyse 

avainromaanista tai selviytymistarinasta; tutkielmani kysymykset ovat eri aikamuodossa. En pyri 

selvittämään, mitä minulle tapahtui, en kertomaan elämäntarinaani, vaan kysyn, mitä tekstille ja 

kertomukselle minusta tapahtuu. 

     Teokseni eri äänillä (blue, oranssi, mies, poika) kirjoitetut kaunokirjalliset osuudet tuntuvat 

itsestäni omaelämäkerrallisilta, mutta jätän autobiografian ja autofiktion välisen rajan auki, sillä en 

tiedä itsekään, missä määrin muistoni ovat tosia ja missä määrin olen kuvitellut tapahtumia ja 

värittänyt niitä. Joudun siis jättämään lukijan samaan epätietoisuuden tilaan, missä olen itsekin; 

olennaista on teksti itsessään ja sen vaikutukset sekä kirjoittajaan että lukijaan. Jotkut episodit 

kuvaavat varhaisimpia elämänvaiheitani, joista minulla ei voisi edes olla muistikuvia ja jolloin 

omaelämäkerrallisen minän itseään pohtiva muistelu ei ole vielä alkanut10. Nämä muistot olen 

rakentanut toisten kertomuksista saadun tiedon pohjalta. Pitkät dialogit, joita en mitenkään saata 

edes hatarasti, saatikka sanatarkasti, muistaa vuosien perästä, on lukijankin helppo oivaltaa 

mielikuvituksen sepitteiksi. 

     Tutkielman teoreettinen ja tutkimuskirjallinen osuus on peili, jonka heijastuksista kerron irakin 

äänellä. Heijasteet kiertyvät  identiteetin ympärille ja perustuvat identiteettipolitiikkaan, erityisesti 

feministisiin queer-teorioihin sekä narratologiaan11 ja kertomuksen rajojen problematiikkaan 

(embedding, boundary, transgression). Tekstien fragmentaarisuus ja episodisuus ovat analogisia 

narratologian upotusrakenteen kanssa: tarina synnyttää aina uuden tarinan. Upotusrakenteeseen 

sisältyy väistämättä raja kahden kertomuksen välillä. Metaforisen kaapin funktio on 

toimia sosiaalisena ja kulttuurisena rajana normaalin ja epänormaalin välillä. Kahta edellä kuvattua 

 
10 Hustvedt 2016, 133. 
11 Narratologia tutkii kertovan esityksen logiikkaa, periaatteita ja käytäntöjä ja se käsittelee kerronnan eri muotoja, 
narratiivisia eli kerronnallisia rakenteita sekä kertojahierarkioita. Sen otti käyttöön strukturalisti Tzvetan Todorov 
teoksessaan Grammaire du Décaméron(1969), vaikka sen perusteita on löydettävissä jo Aristoteleen runousopista, 
esimerkiksi diegesiksen ja mimesiksen erottelussa. Nk. klassista narratologista teoriaa on kritisoitu liian pelkistävistä 
malleista sekä kontekstien huomiotta jättämisestä. Narratologia onkin laajentanut aluettaan, ja sen piirissä kehitettyjä 
teoreettisia malleja on sovellettu erilaisista tutkimuksellisista lähtökohdista paitsi kaunokirjallisuuteen myös ei-
fiktiiviseen aineistoon. Nykynarratologia, jota kutsutaan jälkiklassiseksi narratologiaksi, soveltaa esimerkiksi 
lingvistiikkaa ja mahdollisten maailmojen teoriaa, psykoanalyysia, jälkistrukturalismia, kognitiivista narratologiaa, 
kertomuksen retoriikkaa, historiankirjoitusta. Lähde: wwwTieteentermipankki.fi. 
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yhdistää rajan funktio: merkitykset tihentyvät mitä lähemmäs rajaa tullaan ja ne tiivistyvät 

huippuunsa rajalla. Yhdistän koeputkissani nuo kaksi eri maailmoihin kuuluvaa rajaa nähdäkseni, 

millainen räjähdys niiden yhtymisestä syntyy. 

     Joudun turvautumaan kahteen eri ääneen kirjoittaessani raportoivaan työpäiväkirjaani. Siihen 

kirjaamani tapahtumat, ajatukset, ideat tapahtuvat tässä ja nyt. Karin ääni puhuu jokapäiväisistä 

arkielämän tositapahtumista ja kertoo tutkielman kirjoittamisen prosessista; orange kasvattelee 

avokadopuita. Siri Hustvedt muotoilee teoksensa Elää, ajatella, katsoa luvussa nimeltä 

Tositarinoita: ”Jos ihminen ei satu olemaan hullu, hän pystyy tunnistamaan eron tässä ja nyt -

hetken sekä psyyken luoman muistamisen ja fantasian tuolla ja toisaalla -tilan välillä12. 

Kirjoittaessani työpäiväkirjaani kuvittelen työskenteleväni faktojen maailmassa erotuksena 

fiktiiviseen maailmaan. 

     Tarina-aineksia ovat eletyt kokemukset, muistot, kuvitelmat, mielikuvat sekä faktaa ja fiktiota 

yhdistelevä aineisto Voima.fissä julkaistussa Takaisin kaappiin -blogissa13, jossa yhdistän eri 

medioissa julkaistuja tositapahtumia omiin kokemuksiini sekä fiktiivisiin tarina-aineksiin. 

     Tutkimusaineistoani ovat 1) työpäiväkirja, 2) Takaisin kaappiin -blogit14 numerot 1–8, 3) 

Suomen Kuvalehdessä julkaistu artikkelini Äitini tarina15, 4) valokuvat ristiäisistäni (3/1965), 5) 

tämän tutkielman kirjallisuudelliset osuudet, 6) tutkielman rakenne, 7) tutkielmassa esitellyn 

tutkimuskirjallisuuden reflektointi, 8) tutkielma itse. Tutkimusmetodeina käytän autoetnografista 

itsereflektiota (self-reflection), niputusta (assemblage) ja paalutusta (support-salient). 

 

irak 

 
Mistä ja miten aloittaa tarina? 

     Olipa kerran joukko amerikkalaisia ja ranskalaisia uuden, uuden romaanin (nouveau nouveau 

roman) puolustajia, jotka hyökkäsivät rajusti sitä vastaan, että kirjallisuuden tehtävä olisi kuvata 

todellisuutta tai että se kuvaisi sitä16. Uusi fiktio 1970-luvulla katsoi, että kirjallisuuden ei tule 

ilmaista todellisuutta, elämää ja ihmistä17. Kirjallisuuden todellisuus sijoittuu kielen sisään eikä 

teksti viittaa mihinkään itsensä ulkopuolelle18. Jean Ricardou tekee eron toimittajan (informateur), 

 
12 Hustvedt 2016, 143. 
13 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blog/category/takaisin-kaappiin/ 
14 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blog/category/takaisin-kaappiin/ 
15 Äiti tarina on julkaistu Suomen Kuvalehdessä 33/2014. Haettu 3.12.2019  
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/aitini-tarina-miksi-73-vuotias-nainen-yritti-polttaa-naapurinsa-asunnon/ 
16 Saariluoma 1992, 21. 
17 Sukenick 1976, 133.  
18 Sukenick 1976, 139. 
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joka käyttää kieltä jonkin kielen ulkopuolisen välittämiseen, ja kirjailijan (écrivain), joka käsittää 

olennaisen sijoittuvan kielen sisälle, välille. [Jälkimmäisille] kirjallisuuden ongelmat ovat kielen ja 

komposition ongelmia, eivät sanottavan19. Ricardouta lainaten realismin, romantiikan ja 

modernismin ekspressiivis-mimeettinen kirjallisuuskäsitys, jonka mukaan kirjallisuus on toisaalta 

kirjailijan itseilmaisua, toisaalta todellisuuden kuvaamista, on vanhentunut; sen on korvannut 

tekstuaalinen kirjallisuuskäsitys, jossa kirjallisuus on tekstin tuottamista20. Liisa Saariluoma (nyk. 

Steinby) muotoilee ajatuksen teoksessaan Postindividualistinen romaani siten, että tekstuaalisessa 

kirjallisuuskäsityksessä kieltä ei käytetä minkään ilmaisemiseen vaan kieli on tila tai prosessi, joka 

tuottaa merkityksiä ja muuntaa niitä21. 

 Kirjallisuudesta on tullut ”seikkailusta kirjoittamisen” asemasta ”kirjoittamisen seikkailua.”22 
 

kari 
 

Hyppään, sukellan, kellun, potkin vinhasti, etten uppoaisi. Lauseeni ovat jalanjälkiä järvessä. 
 
irak 

 
On syytä suhtautua kriittisesti strukturalistien käsitykseen kielen täydellisestä autonomiasta ja ottaa 

lähtökohdaksi se, että kieli voi kantaa merkityksiä ainoastaan viittaamalla kielen ulkopuoliseen 

maailmaan, todellisuuteen. Silloin voi nähdä, ettei postmodernin romaanin teksti hävitä subjektia 

vaan hajottaa sen. Vaikka lauseet eivät kertoisi suoraan jonkun kokemasta niin ainakin jonkun 

koettavissa olevasta todellisuudesta. ”Subjektittomuus” ei siis tarkoita sitä, ettei subjektia enää olisi, 

vaan sitä, että teksti ei anna avaimia subjektin, jonka kokemuksista puhutaan, määrittämiselle. Sen 

sijaan, että kuvaisivat jonkun kaoottista kokemusta, postmodernististen ja postindividualististen 

romaanien kokija on hajonnut eikä ole enää yksikäsitteisesti märiteltävissä.23 

 

mies 

 
Puhelinvastaajan punainen valo vilkkuu. Vastaajassa on viesti mallitoimistosta. 

     ”Jaana Boomista moi! Sulla olisi ehkä kuvaus huomenna. Soitamulletakaskiittimoi.”       

 
19 Ricardou 1967, 18. 
20 Ricardou 1967, 18–20. 
21 Saariluoma 1992, 21. 
22 Ricardou 1971, 32. 
23 Saariluoma 1992, 46. 
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     Soitan toimistoon. 

     ”Moi! Joo, sulla olisi ehkä duuni huomenna. Mutta asiakas käski kysymään, onko sulla näppyjä 

pepussa.” 

     ”En mä vaan tiedä. En mä sinne näe.” 

     ”Se on alastonkuvaus. Mut ihan hyvä juttu, Anna-lehteen. Mee tsekkaa kylppärin peilistä.” 

     ”Ok, mä tsekkaan.” 

     Menen kylppäriin. Ei näppyjä. Tasaisen valkoiset, 25-vuotiaan sutjakan ja urheilullisen miehen 

pakarat. Ei niitä hävetä tarvitse. 

     ”Ei oo.” 

     ”Great. Yhtyneet Kuvalehdet, klo 9, studio numero neljä. Asiakas on nimeltään Arja Mattila, 

beauty-toimittaja. Älä sitten häkelly, jos se vähän nipistää sua takapuolesta. Sillä on sellainen 

taipumus.” 

     Mut on buukattu kolmanteen mallikeikkaani. Edellinen oli Marimekon kuvaus, jossa asiakas 

väitti mua Miami Visen Don Johnsonin näköiseksi. Mä en ole koskaan omannäköiseni, vaan aina 

jonkun toisen näköinen. Paul Newman, Marlon Brando, Luke Perry. Tai sitten olen se jenkin 

näköinen tyyppi, jolla on söpöt pisamat. Onneksi poskipäillä eikä pepussa. 

     Ensimmäiseen kuvaukseeni Suosikin muotijuttuun mut buukkaa Suosikin legendaarisen 

päätoimittajan Jyrki Hämäläisen vaimo, muotitoimittaja Anna-Liisa ”Apa” Hämäläinen suoraan 

kuntosalilta. Pienen pieniä speedoja, totta kai. 

     Nelosstudiossa tapaan Arjan. Ei mulla ole aavistustakaan, että hän on kauneustoimittajien Grand 

Old Lady ja entinen tv-kasvo. 

     ”Tuossa on pyyhe. Ota vaatteet pois. Ja tukka pois otsalta.” 

 

irak 
 

Viime vuosisata oli yhtä suurta murhamysteeriä, jossa henkilö ja kirjailija kuolivat. ”Nykyisessä 

romaanissa vanhentunutta ei ole romaanimaisuus, vaan henkilö”, kirjoitti Roland Barthes, 

”erisnimeä ei voi kirjoittaa.”24 Marvin Mudrickia askarrutti, millä tavalla draaman tai fiktion 

henkilöhahmo on olemassa. 
”Puristinen” näkökanta [-] väittää, että henkilöt ovat olemassa vain siinä määrin, kuin ne ovat osa heitä 
kantavia ja liikuttavia kuvia ja tapahtumia: se, joka yrittää irrottaa heidät kontekstistaan ja puhua heistä 
ikään kuin he olisivat todellisia ihmisolentoja, syyllistyy kirjallisuuden luonteen sentimentaaliseen 
väärinymmärtämiseen. ”Realistinen” näkemys [-] väittää, että henkilöt toiminnan edetessä tavallaan 

 
24 Barthes 1974, 95. 
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itsenäistyvät tapahtumista, joissa he elävät, ja heistä kannattaa keskustella myös jossain määrin 
kontekstista irrallaan.25 
 

Realistit pitävät siis henkilöitä verbaalisesta tekstuurista abstrahoituina ihmisen jäljitelminä ja 

suhtautuvat heihin kuin kehen tahansa ystävään tai kylänmieheen. Realisti pohdiskelee 

henkilöhahmojen psykologisia motiiveja ja rakentaa hänelle menneisyyden ja tulevaisuuden ohi 

tekstin. Lähestymistapa tekee henkilöteorian sommittelun helpoksi, kun jo olemassa olevat 

psykologiset ja psykoanalyyttiset teoriat voidaan siirtää kirjallisuustieteeseen.  Tällainen analyysi ei 

kuitenkaan tavoita kertomakirjallisuuden henkilöiden differentia specificaa, erityisiä 

tunnusmerkkejä. Puristinen tai semioottinen näkökulma näkee henkilöhahmon tunnusmerkkiset 

piirteet laadultaan verbaalisina, ei esittävinä. Äärimmillään henkilö sulautuu tekstin muihin 

verbaalisiin ilmiöihin niin, että hänen erityisyytensä tuhoutuu.26 
Semioottisen tutkimuksen puitteissa henkilöt menettävät etuoikeutensa, keskeisen asemansa ja 
määritelmänsä. Tämä ei merkitse sitä, että ne muuttuisivat elottomiksi kappaleiksi (Robbe-Grillet) tai 
että heidät kutistettaisiin aktanteiksi (Todorov), vaan sitä, että heidät tekstuaalistetaan. Suljetun tekstin 
segmentteinä henkilöt ovat enintään toistorakenteita, motiiveja, jotka yhä uudestaan 
kontekstuaalistetaan toisiin motiiveihin. Semioottisessa tutkimuksessa henkilöt hajoavat.27 
 

Mimeettiset teoriat, jotka näkevät kirjallisuuden todellisuuden jäljittelynä, rinnastavat ihmiset 

henkilöihin; semioottiset teoriat hajottavat ne tekstuaalisuuteen. Kummatkin teoriat luopuvat 

henkilöyden erityisyydestä.  Martin Price pohti, voisiko henkilöhahmot nähdä ”yhtä aikaa 

henkilöinä ja rakenteen osina”28. Erityisesti autobiografisissa teoksissa henkilöhahmot on 

mahdollista nähdä samanaikaisesti sekä henkilöinä että rakenteellisina tekijöinä, kun niitä 

tarkastellaan eri näkökulmista: tekstissä henkilöt sijoittuvat verbaalisen kokonaishahmon 

solmukohtaan, tarinassa ne ovat ei-verbaalisia abstraktioita, rakenteita. Vaikka rakenteet eivät ole 

ihmisolentoja, ne on muotoiltu lukijan ihmiskäsityksen pohjalta ja ovat siten ihmisen kaltaisia.29 

 

kari 
 

Muuratessani tutkielmani kantavia seiniä tiili tiileltä suurin osa laastista ja osa tiilistäkin ovat 

peräisin Viveca Füredyn narratologian piirissä arvostetusta ja merkittävästä artikkelista A Structural 

Model of Phenomena with Embedding in Literature and Other Arts (1989). Teoria kerronnan 

loogisia tasoja erottavista rajoista sekä kyseisten rajojen välisistä rajarikoista ovat keskeinen osa 

 
25 Mudrick 1961, 211. 
26 Rimmon-Kenan 1991, 44. 
27 Weinsheimer 1979, 195. 
28 Price 1968, 290. 
29 Rimmon-Kenan 1991, 44. 
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tätä tekstirakennelmaa. Toinen kehys on veistetty kaapin kieliopin sääntöjen mukaisesti ja sen 

tekoaineina on kaappipuhe ja kaapin kielioppi30. 

     Tutkielman pohjapiirustukset perustuvat omakohtaisiin kokemuksiini kirjoittamisesta, kun se 

tekee kumman kierroksen alitajunnassani. Tiedostamattomasta kumpuava aines tihkuu 

näppäimistölle, sukeutuu tekstiksi, jossa omaelämäkerralliset ja autofiktiiviset ainesosat sekoittuvat 

toisiinsa ja tekstin rakenteet vaikuttavat kirjoittamisen prosessiin. Kyse ei siis ole puhtaasti 

tekstuaalisista seikoista, kuten narratologit esittävät. Lukija ja kirjallisuudentutkija muodostavat 

uuden silmukan lenkissä hahmottaessaan tulkintaprosessissa tekstin rakenteet ja tulkitessaan niistä 

muodostuvan metatekstin. Kyseessä on tietysti tulkintaprosessin hermeneuttinen kehä31. 

     Tämä teksti kiertyy metaleptiseksi spiraaliksi ja vääntyy kummalle mutkalle. Tässä pyörteessä 

minä olen tekstin kirjoittaja, sen ensimmäinen (ja ehkä ainoakin) lukija, tulkitsija sekä tutkija, jonka 

hermeneuttinen ymmärtämisen kehä auttaa ulos tulkinnan noidankehästä, johon kirjoittaja-lukija-

tulkitsija-asetelma johtaa. Koska tutkimusotteeni on autoetnografinen, olen myös itse kehällä ja 

itseni tutkimuskohde. Samoin tämä tutkielma on itsensä lähdeaineistoa eli teksti tutkii itseään. Olen 

paradoksi, tutkielmani on paradoksi. Kyseessä on noidankehä (viscious cirle), josta ei ole helppoa 

ulospääsyä. Noidankehällä viitattiin alun perin kehäväitteeseen, joka pitää johtopäätöstä yhtenä 

lähtökohtanaan, mutta nykyään sillä tarkoitetaan ”tapahtumaketjua” ja sillä kuvataan 

kehäargumentin sijaan metaforista kehää. Tutkija-tutkittava-asetelma on sisäinen vuoropuhelu, joka 

aikaansaa pysähtymättömän liikkeen. Tutkiminen ja analysointi vaikuttavat siihen, mitä tutkin eli 

omaan kirjoittamiseeni ja omiin teksteihini, ja tutkimuskohteeni eli kirjoittamiseni ja tekstini 

vaikuttavat tutkimukseen ja sen pohjalta syntyvään analyysiin. Tässä kehämäisessä tilassa jokainen 

liike saa aikaan liikahduksen jossain muualla. Tutkija-subjektin yritykset hypätä kehästä ulos 

”objektiiviselle” tasolle luovat tutkimukseen uuden loogisen tason, joka yrittää ympäröidä edellistä 

tai upottaa sen itseensä. Paradoksaalisesti objekti-subjekti, tutkimuksen kohteena oleva tutkija-

kirjoittaja, seuraa mukana ja noidankehä laajenee uudelle tasolle. Liike monistaa itsensä ja 

 
30 Pia Livia Hekanaho nimittää väitöskirjassaan kaapin kieliopiksi tekstuaalisten strategioiden kokonaisuutta, joka 
koostuu kaapin, salaamisen ja salaisuuden kielipeleistä. Hekanaho 2006, 74. 
31 Hermeneuttinen kehä on hermeneutiikan keskeisimpiä käsitteitä. Kehän käsitettä käytetään kolmella tavalla. 1) 
Tiedonmuodostamisen tapahtumasarja, joka lähtee oletuksesta, että tiedonmuodostuksella ei voi olla mitään varsinaista 
alkua. Teoria olettaa esiymmärryksen, jonka täytyy aina olla kaiken uuden ymmärtämisen taustalla. Esiymmärrys 
muuttuu ja korjautuu ymmärtämisen ja tulkinnan edetessä. Se ei kuitenkaan muutu täysin, vaan säilyttää kosketuksen 
aikaisempaan. Hermeneuttista kehää voidaan kutsua myös hermeneuttiseksi spiraaliksi eli kierteeksi eteenpäin 
pääsemisen mahdollisuuden vuoksi. 2) Osien ja kokonaisuuden tulkinta. Esimerkiksi tekstiä tulkittaessa sen osia ei voi 
ymmärtää ilman kokonaisuutta, mutta osien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan. Kehä etenee osien ja 
kokonaisuuden välisenä dialektisena suhteena. 3) Tulkintojen ja käsitteenmäärittelyn keskeneräisyys. Tällöin käsitteitä 
ei voi tarkasti määritellä ennen tutkimusta, vaan tutkimus voi osaltaan johtaa käsitteiden määritelmien muuttamiseen. 
Tutkimuksen edetessä tutkija pyrkii kyseenalaistamaan omia ennakkokäsityksiään ja korjaamaan niitä. Tämän ajatuksen 
mukaan täsmällistä tutkimuksen kulun ennakkosuunnittelua ja käsitteenmäärittelyä painottava määrällinen tutkimus ja 
merkityksiä selvittämään pyrkivä laadullinen tutkimus voivat olla toisiaan täydentäviä tutkimustapoja. 
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synnyttää rekursiivisen rakenteen, joka on yksi tämän tutkielman peruselementeistä. Olennaisia 

eivät ole argumentit, vaan niiden synnyttämät kehät, minkä vuoksi yhdistän taiteellisen ja 

teoreettisen osion liikkuvaksi kokonaisuudeksi. 

     Kehä on jatkuvassa liikkeessä ja pois paikoiltaan32, se on nyrjäytetty pois omalta paikaltaan. 

Kuvittelen järveen heitetyn kiven ympärille muodostuvia kehiä, jotka kasvavat absurdeihin 

mittasuhteisiin paetessaan keskipistettä, ja jotka ovat olemassa vain liikkeessä. Kun kirjoittaminen 

loppuu, loppuu renkaiden olemassaolokin. Keskipisteessä on kokeva ja havainnoiva minä, 

havaintoja muistiin kirjaava subjekti. Havainnoin kehien rajoja. Ikä, sukupuoli, etninen tausta, 

uskonto, seksuaalinen suuntautuneisuus ja sosiaalinen luokka tai toimintakykyisyys yhtä lailla kuin 

sosiaalipolitiikka tai koko yhteiskuntajärjestelmä ja valtakunnan rajalinjat rajaavat meitä jokaista. 

Tutkielmani kannalta olennainen havainto on se, että rajat huojuvat, rajoja rikotaan, rajalinjoja 

siirrellään. Havainnoiva minä kirjaa muistiinpanoihin erilaiset rajarikot käyttäen termiä 

transgression. Modernit identiteettikriisit, jotka ravisuttelevat niin yksilöitä kuin koko 

kulttuurejakin, ovat seurausta rajojen siirtymisistä pois paikoiltaan33. 

 

kari 
 

1.1 Tutkimussuunnitelma 

 

Yhden yön tarinoita. Elän kaapissa ja olen kuolla tylsyyteen, sillä sielläpä vasta tylsää on. Hustvedt 
kirjoittaa, että tiedemiehet ovat nimenneet ”oletusarvoiseksi järjestelmäksi” (the default system) 
sen, mitä ihmisen aivoissa tapahtuu silloin, kun ei olla suorittamassa mitään tehtävää, vaan ollaan 
levossa eikä keskitytä ulkopuolelta tuleviin virikkeisiin – silloin kun haaveillaan tai fantasioidaan34. 
Siinä tilassa minäkin muistelen, kuvittelen ja mielihuvittelen. Punon yhteen faktaa, fiktiota ja 
fantasiaa kuin palmikkoa. Kanelia, kardemummaa ja valemuistoja. Sepitteitä, huhuja ja juoruja. 
Kirjoitan tullakseni kuulluksi, lumotakseni lukijan, saadakseni hänet palaamaan rikospaikalleni eli 
alan kirjoittaa blogia nimeltä Takaisin kaappiin. 
 
Konteksti. Sosiaalisesti paikantunut ja kontekstualisoitu kirjoittaja: oma henkilöhistoria, muistot 
elämästä Suomessa, elämä Omanissa rikollisena, kirjoittaminen kaapissa. 
 
Tutkimuksen jäsennys. 

Tutkimussuunnitelma karin äänellä 
 

32 Hall 1999, 9–11. 
33 Stuart Hallin Identiteetti-teoksen suomentaja ja toimittaja Mikko Lehtonen kirjoittaa teoksen esipuheessa, miten 
nykykulttuuri ”pullistelee identiteettejä koskettelevia tekstejä” ja miten identiteetin käsite on problematisoitunut 
identiteettien muututtua ”liikkuvimmiksi, joustavimmiksi, moninaisemmiksi ja itsereflektiivisemmiksi”. Hall 1999, 6. 
34 Hustvedt 2016, 137. 
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Tiedonhankinta ja teoreettiset heijastuspinnat irakin äänellä 
Autoetnografinen tässä ja nyt -aineisto karin äänellä 
Autobiografinen aineisto pojan ja miehen äänillä 
Autofiktiiviset osuudet bluen äänellä 
Tutkielman kirjoittaminen karin äänellä 
Oman kirjoittamisen kommentoiminen karin äänellä      

 
Rakenne. Yhden yön tarinat: sisäkkäistarinat, tarina synnyttää tarinan, joka synnyttää tarinan, mutta 
hajottaa äänet. 
 
Tutkimuskysymys. Millaista on kirjoittaa kaapissa? Miten rikollisstatus vaikuttaa kirjoittamiseen? 
Miten kirjoittaa näkymätön näkyviin? 
 

kari 
 

Ideoin blogin nimeltä Takaisin kaappiin ja tarjoan sitä Suomen Kuvalehdelle, Avulle, Maailman 

Kuvalehdelle ja Voimalle. Voima tarttuu siihen ensimmäisenä. 
”Hei Kari, Takaisin kaappiin -teema kuulostaa tragikoomisen hauskalta. Pysyvään kolumnipaikkaan 
emme pysty nyt kuitenkaan tällä hetkellä sitoutumaan, mutta blogi toki kiinnostaisi. Blogeihin meillä ei 
kuitenkaan ikävä kyllä ole erikseen varattuna budjettia, joten kyse olisi julkaisualustan 
tarjoamisesta.  Mitä olet mieltä tästä? Ystävällisesti, Jarkko.”35 

 

kari 
 

It was early morning, dawn I guess, and only stray dogs and cats and I were awake. The cats 

meowed and screamed making love, actually having nothing but irresponsible sex in wild orgies 

and the dogs jogged quietly along dark, dusty alleys. In that silent moment full of piercing hee-haw, 

I could not write, I was only able to dream about it. I was thinking the words drifted from the sea 

and thrown by the waves. I was allowed to borrow them for a short moment before I had to give 

them back. They were not my words, none of them, those words lent by the sea. I couldn’t keep 

them. Every single one of them had an idea of lying down and sunbathing in this unbearable 

burning heat, not working with me nor for me. And they always failed me, as I failed them, and my 

sentences never stayed longer than a wave dwelled on a beach. Word by word they were wiped out 

by the sea taping like a manic typist.36 

 

 
 

35 Jarkko Kumpulaisen sähköposti 3. elokuuta 2018 klo 18:37. 
36 Kari O. Silvola, kirjoitettu EACWP:n symposiumin työpajoissa Barcelonassa 22.–26.4.2019. 
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2 TARINAN KESKEYTYS: KUKA OLET, MISTÄ TULET? 
Time Squarella en syö, en juo, en laula, en tanssi; olen kuin en olisikaan. 
 

kari 
 

Alan pitää työpäiväkirjaa maanantaina 24. syyskuuta 2018. Olen matkalla Masqatista Helsinkiin, 

josta jatkan Jyväskylän porukan kanssa Ruotsiin Växjöön luovan kirjoittamisen seminaariin. 

     R heittää minut kentälle. Lento on myöhässä, myöhästyn jatkolennolta. Schipholin kentällä 

joudun kahdesti turvatarkastukseen. Ensimmäisellä kerralla kentän virkailijat läpivalaisevat 

käsimatkatavarani kahdesti. Toisella kierroksella virkailija kopeloi minut päästä varpaisiin. 

Läpivalaisun jälkeen laukkuni otetaan sivuun. Naispuolinen virkailija kuulustelee minua.  

     ”Oletko pakannut laukkusi itse? Onko kukaan koskenut siihen? Onko mahdollista, että joku olisi 

voinut laittaa tavaroita sinne? Ovatko kaikki tavarat omiasi? Kuljetatko kenenkään muiden 

tavaroita? Nainen poistuu jonnekin ja jättää miesvirkailijan vartioimaan minua. Mies hymyilee, kun 

päästää minut läpi. Naista ei näy missään. 

     Koneessa viereeni istuu hollantilainen herrasmies. Otan tietokoneen esille, asetan sen eteeni 

pikkuruiselle tasolle ja alan kirjoittaa tätä tekstiä. Kyynärpääni osuu mieheen. Mies kimpaantuu. 

Hän kertoo, että käsinojan puolessa välissä kulkee raja, jota en saa ylittää. Hän nappaa selkänojan 

taskusta lehden, asettaa sen muuriksi välillemme. Muuri on liian heppoinen, vaikka aikakauslehden 

kannet ovat paksut ja kiiltävät. Liukas lehti ei pysty pysäyttämään kyynärpäätäni, vaan se kallistuu 

miehen puolelle joka kerta, kun vain hipaisenkin sitä. Imen itseni niin pieneksi kuin pystyn, vedän 

käsivarsiani kylkiini kiinni, mutta en pysy rajojeni sisäpuolella. Mies alkaa huutaa, sylkipisarat 

pärskyä kasvoilleni. Pyydän matkustamohenkilön paikalle ja kerron, että minua pelottaa. Emmehän 

ole vielä edes nousseet ilmaan. Minulle löytyy paikka muualta. Jatkan tämän kirjoittamista. 

 

irak 
 

Olipa kerran efekti, joka synnytti tarinoihin tarinoita. Olipa kerran ihmisiä, jotka kutsuivat sitä 

sisäkkäistarinarakenteeksi. Kerronnan upotuksia, upottajia ja upotettavia kertomuksia kuvataan 

monilla termeillä. Jean Ricardou käyttää ilmaisua the-story-within-the-story37. Brian McHale vertaa 

kerronnan rekursiivista rakennetta kiinalaiseen rasiaan (Chinese box) ja venäläiseen 

maatuskanukkeen (Russian doll) artikkelissaan Chinese-Box Worlds38 teoksessaan Postmodernist 

 
37 Ricardou 1981, L’histoire dans l’histoire, 1967. 
38 McHale 1987. 
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Fiction (1987). Hän käyttää myös termiä nesting synonyyminä käsitteelle embedding, upotus. 

Nesting-sanan voi kääntää suomen kielelle usealla tavalla, joko ”pesinnäksi” – termin voi siis 

tulkita siten, että ensimmäisen asteen tarina on pesä, jossa pesii pienempiä tarinoita ja jotka 

kasvavat tarinan edetessä itsenäisiksi tarinoiksi – tai verbistä nest johdetuksi, jolloin sen voi kääntää 

merkitsemään myös laittamista sisäkkäin tai sopimista sisäkkäin; tässä yhteydessä muotoilen siitä 

johdannaisen ”sisäistää” ja ”sisäkkäistarina”. Sanan embedding sanakirjakäännös on upotus. Füredy 

summaa yhteen artikkelissaan nämä ilmiöt – the play with a play-within-the-play, novels with 

novels-within-the-novel, paintings with paintings-within-the-painting, films with films-within-the-

film, paintings or plays-within-the-film, Chinese boxes, Russian dolls, paradoxes, quotations, free 

indirect speech, mise en abyme – kerronnan rakenteen kategoriaksi, josta hän käyttää yleisen tason 

käsitettä upottavat-upotetut-objektit (embedding-embedded objects)39. Kaikilla edellisillä termeillä 

viitataan kerronnan kategoriaan, monisyiseen ja heterogeeniseen joukkoon kerronnan strategioita ja 

rakenteita, joissa tarinaan upotetaan toinen tarina, sekä rekursiivista40 rakennetta, jossa edellinen 

(embedding) luo jälkimmäisen (embedded). 

     Merkittävä kirjallisuudentutkija Tzvetan Todorov (1939–2017) määrittelee kerronnan 

sisäkkäistämisen (embedding) yksinkertaisimmillaan tarinan keskeytykseksi, jonka uuden 

henkilöhahmon ilmaantuminen tekstiin väistämättä aiheuttaa, ja jonka seurauksena syntyy uusi 

tarina; sisäistetty (embedded) tarina tai sisäkkäistarina esittelee meille uuden henkilöhahmon: "nyt 

olen täällä". Toinen eli jälkimmäinen tarina on suljettu ensimmäisen sisälle.  Joissain tapauksissa, 

kuten esimerkiksi Tuhannen ja yhden tarinoissa41, sisäkkäisrakenteen ainoa kannustin saattaa olla 

temporaalinen seuraamisjärjestys. Embedding-rakenne tuntuisi lukijasta kuitenkin turhalta, mikäli 

samat henkilöhahmot miehittäisivät sekä sisäistävän että sisäistetyn tarinan ja hahmot pysyisivät 

muuttumattomina. Moderni kielitiede määrittelee upotuksen tai sisäistämisen formaaliksi 

 
39 Füredy 1989, 745. 
40 Rekursiivisuus tarkoittaa kielen potentiaalia, jolla sama rakenne voidaan toistaa teoriassa rajattoman monta kertaa. 
Rekursiivinen rakenne on yleensä siten toistuva, että se on toisen samanlaisen rakenteen sisällä tai että sen funktio 
toistuu uudelleen. Rekursiivisina on pidetty esimerkiksi rinnastavia rakenteita, että-lauseita tai relatiivilauseita. Myös 
sananjohto on prosessina rekursiivista: johdokset voivat toimia edelleen uusien johdosten kantasanoina, jolloin 
muodostuu johtoketjuja: (sana > sanasto > sanastollinen; kolista > kolistaa > kolistella > kolistelu jne.) Generatiivisen 
kieliopin perustaja Noam Chomsky on pitänyt rekursiivisuutta ihmiskielen tärkeimpänä ominaisuutena. Vaikka monet 
kielentutkijat ovat olleet väitteestä erimielisiä, termi on jäänyt käyttöön kuvattaessa toistettavin säännöin rajattomien 
sarjojen kieliopillisia prosesseja. Tieteen Termipankki (haettu 14.3.2019, klo 16:35). 
41 Tuhat ja yksi yötä, eri käännöksissä myös nimillä Tuhannen ja yhden yön tarinoita, Tuhatyksi yötä, Tuhannen ja 
yhden yön tarinat, Tuhannen ja yhden yön satuja, Tuhannenyhden yön satukirja, on arabialainen satukokoelma, jonka 
varhaisin tunnettu versio on 900-luvulta peräisin oleva persiasta arabiaksi käännetty Hezär afsäneh, Tuhat kertomusta; 
nykyisen muotonsa teos sai Egyptissä 1300–1400-luvuilla. Se muodostuu kehyskertomuksesta ja sadoista tarinoista, 
joiden joukossa on historiallisia kertomuksia, eroottisia ja rakkaustarinoita, veijaritarinoita, runoja ja uskonnollisia 
legendoja. Kehyskertomuksessa prinsessa Šeherazade ja kertoo kuningas Šahryārille jännittäviä tarinoita joka yö 
tuhannen ja yhden yön ajan välttyäkseen teloitukselta. Arabiaksi kokoelmasta on olemassa eri aikakausilta useita 
versioita, jotka sisältävät eri kertomuksia. Niissäkin saduissa, jotka sisältyvät kaikkiin versioihin on merkittäviä 
juonellisia ja tyylillisiä eroavaisuuksia. 
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upotusrakenteeksi, joka on vastaava syntaksin luontaisten alistussuhteiden kanssa. Todorov on niin 

ikään sitä mieltä, että rekursiivisuus on kerronnan olennaisin tekijä. Upottamisen perimmäinen 

merkitys tulee näkyville juuri kerronnan rekursiivisessa rakenteessa, kun upottava tarina on aina 

kertomus paitsi kertomuksesta myös kertomisesta. Kertomus toteuttaa perustavanlaatuista 

tehtäväänsä eli tarinan kertomista kertomalla toisen kertomuksen, ja tulee samalla heijastaneeksi 

kuvan itsestään. Upotettu tarina väläyttää meille kuvan siitä valtaisasta, abstraktista narratiivista, 

jonka pieniä osasia kaikki muut kertomukset ovat.42 

To be the narrative of a narrative is the fate of all narratives which realizes itself through embedding.43 
 

kari 
 

In the middle of an ocean floated a giant raft, greater than the country I was born in. The 

mechanical chewing of the waves grinded this raft into words, words into letters, and letters into 

phones, smaller and smaller parts, microscopically tiny particles, in the end, tinier than dust. I didn't 

choose these words they chose me when the waves hurled them on the beach. Sometimes, a whole 

chapter billowed on me, a dead fish that had suffocated, the words had choked in its throat, floating 

on my way ballooned stomach towards heaven, or a seagull tied up with oily black ink so firmly 

that it couldn’t get its wings out of its sides. 

     I couldn’t sleep because of the exploding sound inside my head and the meowing cats and the 

quiet dogs. I rarely slept nowadays, actually for years now, and I was used to be dead tired but 

unable to sleep. If the terrifying noise, cats and dogs did not keep me awake, it was my fears which 

did not allow me to go to sleep. But I didn’t care, not anymore, the dreams were dead and buried 

anyway. It didn’t make any difference if I was asleep or awake, dead or alive. Nothing mattered 

these days, except self-indulgence. And still, this crazy idea of buying an old house, totally absurd 

and crazy and pointless crossed to my mind in the early hours at dawn. Crazy enough, it was a 

dream of some sort. 

 

To write I must endure an intolerable amount of uncertainty and manage to cope with my haunting 

fears. At this point, I had already dunked the tip of my quill into the ink bottle and was holding the 

scribbler in my hand, but had not yet laid it down on paper, while I understood that I myself am the 

first reader of my text, and you, my dear, may also condemn me to be the only one. The previous 

 
42 Todorov 1977, 70, 72. 
43 Todorov 1977, 73. 
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sentence is a paradox, of course, like the famous sentence “this sentence is untrue”44. The former is 

a pure lie, because I didn't understand any such thing, at least not in the beginning; I didn't even 

think of anything like it before I started to write and had already written a good deal. You should, 

my dear, remember that everything in this script is false and nothing is right per se, everything is 

out of place, nothing is there where it should be.45 

 

kari 
 

Rakennan tutkielmaani ääni ääneltä, sana sanalta. Kerronnallinen rakenneratkaisuni on 

moniulotteisempi kuin narratologien tekstuaalinen rakenne tai kerronnan hierarkia. Kuten kirjoitin 

Todorovin määrittelyn kerronnan sisäistämisestä (embedding) yksinkertaisimmillaan tarinan 

keskeytykseksi, jonka uuden henkilöhahmon ilmaantuminen tekstiin väistämättä aiheuttaa, ja jonka 

seurauksena syntyy uusi tarina ja sisäistetty (embedded) tarina esittelee meille uuden 

henkilöhahmon, minun tapauksessani ääni saadessaan itsensä kuuluviin kutsuu luokseen uutta 

ääntä, mikä synnyttää kerrontaan uuden tarinan. Tarinaani ei keskeytä uusi henkilöhahmo, vaan sen 

ääni huokaa: ”kuuletko minut nyt?” Mise en abyme -rakenteeni on ääni46 äänessä, kuvan sijasta 

ääni, joka kutsuu luokseen ääntä, joka kutsuu luokseen ääntä, joka… 

 

mies 

Libanonilainen malli Mark el Zein kiukuttelee: ”Mä en näitä smurffeja päälleni laita.” 

     Olemme muotimessujen alusasujen yhteisnäytöksessä, seisomme lavan takatilassa. Blackhorsen 

sisääntulossa olemme vain me kaksi, Mark ja minä. 

     ”Okei, mä voin laittaa ne.” 

     Otan sarjakuvahahmoilla kuvioidut pitkät alushousut ja annan harmaat kalsarini Markille. Tylsät, 

hyvä kun pääsin niistä eroon. Koreografian mukaisesti menemme eri puolilta lavaa sisään, 

kohtaamme takana keskellä ja lähdemme rinnakkain astelemaan pitkää catwalkia eteen. 

 
44 ”Tämä lause on epätosi” lausetta kutsutaan filosofiassa ja logiikassa valehtelijan paradoksiksi. Jos se olisi totta, olisi 
se valhetta, ja kääntäen. Kyseessä on paradoksi. Se liitetään usein antiikin Kreikan kreetalaiseen Epimenideehen, jonka 
väitetään esittäneen sen muodossa "kaikki kreetalaiset ovat valehtelijoita". Nykyisin tunnetussa muodossa paradoksin 
muotoili ensimmäisenä Eubulides. Keskiajan filosofiassa paradoksin ja sen muunnelmien käsittely synnytti 
oman insolubilia-kirjallisuutensa. Paradoksin ratkaisuksi on esitetty muun muassa (Arthur Prior, 1914-1964), että 
jokainen lause sanoo epäsuorasti olevansa totta. Lähde: Wikipedia.www. 
45 Kari O. Silvola, kirjoitettu EACWP:n symposiumin työpajoissa Barcelonassa 22.–26.4.2019. 
46 Roland Barthesille horisontaali kieli piirtää kirjailijan rajaviivan, jonka ylittäminen voi tuoda esiin jotakin, joka on 
enemmän kuin kieli, kun taas kirjailijan tyyli, joka sukeltaa ihmisen salattuun muistoon, on vertikaalinen ja sen syvyys 
syntyy siitä, miten ihminen kokee ulkomaailman. Barthesille tyyli on aina myös salaista, se on kirjailijan ruumiiseen 
suljettu muisto ja salaisuus. Lähde Kirjoituksen nolla-aste, teoksessa Tekijän kuolema, tekstin syntymä 1968, 14-17. 
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     ”Okei, nähdään kohta”, Mark sanoo, ottaa kalsarit ja kiertää lavan takaa toiselle puolelle. Jään 

kärkkymään omalle puolelleni, milloin edellisen sisääntulon mallit tulevat pois. Vähän myöhemmin 

kohtaan Markin lavalla. Hän on hyvä pari, voin huoletta loistaa kilpaa. Otamme molemmat 

yleisömme, säteilen kuin armonlaakson aurinko, Mark flirttailee. 

     ”Mä haluan sittenkin smurffit”, Mark sanoo seuraavassa näytöksessä juuri ennen sisääntuloa. 

”Ihan sama mulle.” Riisun kalsarit niin nopeasti kuin vain kokenut ammattimalli osaa. Nappaan 

harmaat kalsongit hänen kädestään. ”Okei, nähdään kohta”, Mark sanoo ja häviää lavan taa. 

     Astun lavalle, jään poseeraukseen lavan takaosaan. Seison puolialastomana satapäisen yleisön 

edessä, mutta en ole vaivaantunut. Lavalla en häpeä itseäni. Vedän vatsaa litteäksi, jännitän 

lihaksia, hengitän vain keuhkojen yläosalla. Otan kiintopisteen juuri ja juuri ihmisten pään 

yläpuolelta, jolloin yleisöön syntyy vaikutelma, että katson suoraan jokaiseen. 

     Hymyilen niin että takahampaat näkyvät. Odotan Markia lavalle, miestä ei näy. Happi alkaa 

loppua, hymy hyytyä. Mitä on voinut tapahtua? 

     Äärimmäisen pitkä poseeraukseni on yleisöstä jotakin aivan uutta ja jännittävää. Ihmiset ovat 

haltioissaan. Kaikki luulevat, että kyseessä on uusi yllätysefekti. Katsojat puhkeavat aplodeihin, kun 

vihdoin lähden astelemaan pitkin runwayta. Yksinäinen malli talsimassa harmaissa kalsareissa 

muotimessujen päälavalla. Saan voimaa suosionosoituksista. Otan koko yleisön. Käytän Anne 

Pohtamolta oppimaani kikkaa: pidän katseeni lavan puoleen väliin asti tiukasti kiintopisteessä 

toisella puolen lavaa ja sitten vaihdan katseeni suunnan toiselle puolelle. En pyörittele päätäni 

vuoroin kummallekin puolelle kuin nälkäinen kana. 

     Mark saa elinikäisen porttikiellon muotimessujen kaikkiin tuleviin näytöksiin. Aika pian 

messujen jälkeen hän muuttaa pois Suomesta. 

 

”Jaahas, sitä poseerattiin tänään aamu-tv:ssä”, sanoo ystäväni, jonka luona kämppään messupäivät, 

kun tulen toisen päivän näytösten jälkeen kotiin Kruunuhakaan. Kysyn ensimmäiseksi, mitä mulla 

on ollut television aamun uutislähetyksissä päällä. Niinpä tietysti, harmaat kalsarit. 

 

blue 
 

Olinpa kerran mies, jolla ei ollut omaa ääntä. Eikä ollut koskaan ollutkaan. 

     Kadotin sen elokuun kymmenentenä 1974, jos olisin täsmällinen. Se pyrki ulos, mutta jäätyi 

kurkkuuni. Vuosikausia pärjäsin ilman omaa ääntä, sillä käytin häikäilemättömästi muiden. Matkin, 

lainasin ja varastin. Sillä tyylillä pärjäsin hyvin, sillä ihmiset rakastavat kuunnella omaa ääntään ja 
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ovat sitä tyytyväisempiä, mitä enemmän heille syöttää heidän omia sanojansa. Muiden ihmisten 

äänen käyttö edellyttää jatkuvaa yhteyttä muihin. 

     Epäonnekseni jouduin yksinäisyyteen. Työnantaja sysäsi kylmästi syrjään sen jälkeen, kun oli 

puristanut viimeisetkin hiki- ja veripisarat irti. Näennäinen syy oli vuoden 2008 finanssikriisi ja 

aikakauslehdistön alamäki, jota en pystynyt kääntämään suuriksi voitoiksi. Vuosien puurtamisen 

palkaksi sain masennusdiagnoosin. Kaikki ovet sulkeutuivat. 

 

orange 
 

Aamiaiselta jää avokadon siemen. Se kierii keittiön pöydällä. Päätän istuttaa sen. Kysyn G:ltä, 

miten avokado kasvatetaan siemenestä puuksi. 

 

irak 
 

Tarina luo uuden tarinan, joka luo uuden tarinan. Onko syy-seuraus-suhde yhtä selkeä kuin 

sisäkkäistarinoiden temporaalinen järjestys? Jos emme tyydy pohtimaan ainoastaan niitä 

tarkoitusperiä, joiden vuoksi tarinan on luotava uusi tarina, vaan jäljitämme syitä nurinkurisesti, 

päädymme kysymään, miksi tarinan tarvitsee tulla upotetuksi toisen tarinan sisään? Miksi se 

tarvitsee ympärilleen laajennuksen, kontekstin, jossa siitä tulee vain osa toista tarinaa? Todorovin 

mukaan jokaisella tarinalla on tietty ”ylijäämä” (something excessive, supplement), joka on ikään 

kuin tiellä ja joka jää jalkoihin, kun juonta punotaan, ja joka tulee siten hylätyksi tarinan 

ulkopuolelle; vähän kuin juoni heittäisi tarpeettoman materian yli reelingin. Paradoksaalisesti tämä 

”ylijäämä” on myös ”vaje” tai ”puute” (something less), ja vieläpä samasta syystä, ja koska tämä 

”ylijäämä” tai ”lisä” ei kykene täydentämään itse luomaansa puutetta, on uusi tarina välttämätön.47 

 

kari 
 

Ylijäämällä ja vajeella on tekstin lisäksi muitakin piilopaikkoja. Ne saattavat lymytä 

alitajunnassani. Vaikka lasken kynän kädestäni tai poistun näppäimistön äärestä ja suljen 

tietokoneen, alitajuntani ei sitä niin vain tee eivätkä aivoni lopeta tarinan kehräämistä. Mieleeni 

juolahtaa uusia ideoita senkin jälkeen, kun olen katkaissut tietokoneesta virran. Nuo ideat, uudet 

juonenkäänteet, ventovieraat henkilöhahmot, lisätarinat, tekstin outoudet, jotka kumpuavat mieleni 
 

47 Tudorov 1967, 76. 
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sopukoista ovat alitajuntani energiaa, salaisuuksia, ylijäämää, joka haluaa purkautua sanoiksi, siksi 

ensisijaiseksi muodoksi, jolla ajattelemme. 

     Tässä tutkielmassa tuo ylijäämä (supplement) sijaitsee rajoilla, mihin tutkielman nimikin viittaa. 

Tunnelma tiivistyy, teksti energisoituu lähestyttäessä tarinan rajaa. Ilmiöt, tapahtumat ja sanojen 

merkitykset ovat tiheimmillään rajalla silloin kun niistä käydään kamppailua. Köydenvetoa seuraa 

väistämättä liikahdus, merkityksen muutos. Tässä teoksessa sopimattoman pitkät virkkeet 

vertauksineen ja metaforineen ottavat mittaa alimittaisiksi lyhennetyistä predikaatittomista 

lauseista. Niitä erottaa vain piste. Pisteen yli ne käyvät loputonta kamppailuaan: kumpaa uskotaan, 

kumpi saa äänensä kuuluviin? Aita kallistuu jommallekummalle puolelle, merkitystihentymä vuotaa 

rajan yli, piste siirtyy, syntyy uusi tarina, joka aloittaa marssinsa kohti uutta pistettä. 

     Kielikuvat, vertaukset, metaforat ja troopit ovat todellisia kuormajuhtia, jotka kantavat 

mukanaan ylimääräistä. Joseph Hillis Miller nostaa esiin teoksensa Tropes, Parables, Performatives 

– Essay on Twentieth-Century Literature (1990) esipuheessa vertauksien performatiivisen luonteen. 

Millerin mukaan kirjallisuudessa vertaukset eivät tyydy pelkästään nimeämään "jotakin" tai 

antamaan "jostakin" lukijalle vain tietoa: 
They [parables] use words to try to make something happen in relation to the "other" that resonates in 
the work. They want to make the reader cross over into the "something" and dwell there. But the site to 
which parable would take the reader is something always other than itself, hence that experience of 
perpetual dissatisfaction. As Kafka put this, "There is a goal but no way. What we call way is only 
wandering."48 

 

 
48 Miller 1990, ix. 
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blue 
 

 

4. KOHTAUS 
Urheiluliike. Lattialla suuria laareja, jotka 
kukkuroillaan alennuskenkiä. Etualalla sovitusjakkara. 
KARI jakkaralla, DARIUS toisella polvellaan hänen 
edessään kuin kosisi, sovittaa nappulakenkää KARIN 
toiseen jalkaan. Lattialla hajallaan kenkiä. MYYJÄ tuo 
KARIN ja DARIUKSEN luo uuden kenkälaatikon. 
 
MYYJÄ 
Tässä olisi kasipuolikkaat Diadorat. 
 
MYYJÄ ottaa laatikosta toisen kengän, ojentaa sen 
DARIUSELLE. DARIUS ottaa nappiksen pois KARIN 
jalasta, KARI nojaa kädet selän taakse ja nojaa 
liioitellusti taaksepäin, ojentaa jalan suoraksi melkein 
DARIUKSEN nenään kiinni. 
 
MYYJÄ 
Tää on varmasti oikea koko, jos kasi oli liian pieni 
Tuhkimolle. 
 
DARIUS 
Rumalle siskopuolelle. 
 
KARI ja MYYJÄ nauravat, DARIUS sovittaa kenkää 
KARIN jalkaan ja solmii nauhat huolellisesti kiinni. 
KARI nousee seisomaan, ottaa muutaman askeleen, 
kokeilee tossun istuvuutta. Potkaisee sitten sisäterällä 
yhden tossun lattialta alelaariin. Yksinkertaisessa 
potkussa näkyy koko KARIN loistokkuus: komeus, 
liikkeiden voima, taito, sulavuus ja vitaalisuus. MYYJÄ 
katsoo ihailevasti. 
 
MYYJÄ 
Miltä tuntuu? 
 
KARI 
Ihan jees. Kokeilen niitä Adduja vielä. 
 
MYYJÄ lähtee hakemaan uutta tossuparia. KARI 
nappaa lattialta kengän, heittää sen kohti MYYJÄÄ. 
MYYJÄ kääntyy, KARI osoittaa sormella DARIUSTA, 
DARIUS KARIA, molemmat virnistävät MYYJÄLLE. 
MYYJÄ kääntyy jatkaakseen matkaa, hämää, kääntyy 
nopeasti ympäri, nappaa alennuskorista tossun, heittää 
KARIA, piiloutuu alekorin taakse kuin lumisodassa. 
Alkaa hurja tossusota. Miehet syöksyvät alennuskorien 
välissä, pommittavat toisiaan tossuilla. Repliikit 
lausutaan kuin ammukset, perään heitetään tossu. 
 
MYYJÄ 
Osu 
 
KARI 
Uppos 
 
DARIUS  
Kari sä kuolit 

 
KARI (innoissaan) 
Mä palan 
 
DARIUS  
Sä olet kohta vainaa 
 
MYYJÄ 
Itku pitkästä 
 
DARIUS  
Se parhaiten nauraa, joka kovimmin karvaa 
 
MYYJÄ 
Maista tota 
 
DARIUS  
Ei sovi 
 
MYYJÄ 
Aih! Sovita tätä 
 
DARIUS  
Huti 
 
Sanat lausutaan kuin yksitavuisina. Dialogin aikana 
nasevuus ei muutu, mutta dialogissa tapahtuu käänne 
hyökkäävyydestä hellittelyyn. Joka sanan perään 
heitetään tossu. 
 
KARI 
Sika 
 
DARIUS  
Porsas 
 
KARI 
Susi 
 
DARIUS  
Koira 
 
KARI 
Karhu 
 
DARIUS  
Käärme 
 
KARI 
Rotta 
 
DARIUS  
Apina 
 
KARI (käänne) 
Kukko 
 
DARIUS  
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Tipu 
 
KARI 
Pukki 
 
DARIUS  
Pupu 
 
KARI 
Kani 
 
MYYJÄ 
Hamsteri 

 
KARI ja DARIUS (huutavat yhteen ääneen) 
Hamsteri 
 
KARI ja DARIUS räjähtävät nauruun. 
 
Ääni näyttämön ulkopuolelta. 
 
ÄÄNI (huutaa) 
Tuli seis! Aikalisä! 
 
Näyttämö pimenee. 

 

blue 
 

Tapahtui kerran eräänä helmikuun kuudentena päivänä vuonna 1965, että juuri sillä hetkellä kun 

kello löi kolmannentoista kerran ja raaka viima kouri Winston Smithiä49 hävyttömästi takin alta 

saaden hänet pakenemaan kaalilta ja ummehtuneilta räsymatoilta tuoksahtavaan Victory Mansionin 

porraskäytävään, Hohenzollernin prinssi Frederik, koko nimeltään Friedrich Victor Pius Alexander 

Leopold Karl Theodor Ferdinand Fürst von Hohenzollern, ja prinssillisen Hohenzollern suvun 

päämies, vähennettiin elävistä, lisättiin kuolleisiin ja minä synnyin. Sillä lailla kaikkien 

kirjanpitäjien kirjanpitäjä hoitaa debetiään ja kreditiään sekä pitää maalliset, taivaalliset ja 

helvetilliset tilinsä tasan. Prinssi Frederik oli puolestaan lisätty plussan puolelle elokuun 30. päivänä 

1891, jolloin yhdysvaltalainen asianajaja, tuomari, kongressimies ja senaattori Glenni William 

Scofield oli merkitty poistoihin ja hänen henkensä oli siirretty prinssiin. Prinssi oli menettänyt 

täpärästi Pierre Lallementin, polkupyörän keksijän, hengen, sillä ranskalainen oli mennyt 

kuolemaan päivää liian aikaisin, elokuun 29. päivänä, jolloin hänen henkensä oli siirretty 

amerikkalaiseen Joyce Halliin, tulevaan kuuluisaan liikemieheen ja Hallmarks Cards -yhtiön 

perustajaan. 

     Jotkut kutsuvat henkeä myös sieluksi, siksi merkilliseksi kapineeksi sisällämme, joka saa meidät 

tietoiseksi itsestämme sekä tiedostamaan myös itsemme ulkopuolella olevat asiat, kuten Maineikas 

edesmennyt, kansanedustaja Constanzo Ramberti50 kuolinvuoteellaan mietti. Henki tai sielu, saman 

tekevää, se on vapaa liikkumaan, kuten voimme päivänselvästi minunkin tapauksestani todeta. Se 

voidaan siirtää tuosta vain ruumiista toiseen ja se pystyy livahtamaan salaa, ohi kirjanpidon, 

tomumajasta toiseen. Se on yhtä vapaa kuin ajatus ja onko olemassa mitään vapaampaa kuin se? 

Sielu on vapaampi kuin taivaan linnut, merten kalat ja kaiken maailman heinäsirkat yhteensä; 

ruumis on rautapallo nilkassa, joka sitä kahlitsee. Ajatellaanpa vaikka lentämistä. Ruumis itsessään 
 

49 George Orwellin henkilöhahmo romaanissa 1984 vuodelta 1949. 
50 Luigi Pirandellon henkilöhahmo novellissa Maineikas edesmennyt 2009, 158. 
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ei pysty lentämään, vaikka linnut, joita vapaampi ruumiiseen kätketty sielu on, pystyvät. Ruumis 

pystyy kuitenkin rakentamaan kojeen, jolla pystyy lentämään. Vieläpä ääntä nopeammin eli 1.235 

kilometriä tunnissa. Mutta mitäpä sellainen mateleminen on ajatuksen nopeuteen verrattuna? Tai 

edes valon? Valon huippunopeus on 1.079.252.848,8 (miten likimalkaista!) kilometriä tunnissa. 

Valon säde taittaa siten matkan kuusta maahan 1,3 sekunnissa ja auringosta asti 8,3 minuutissa. 

Mutta etanan vauhtiahan tuokin on ajatuksen nopeuteen verrattuna, sillä voinhan ajatella, että ”nyt 

olen Neptunuksessa”, jolloin silmänräpäyksessä taittaisin tuon 4,5 miljardin kilometrin matkan, 

johon auringonsäteeltäkin menee peräti reilut 4 tuntia. 

 

kari 
 

Aloitan olinpa kerran -kertomukseni niin alusta kuin pystyn eli edellisestä elämästäni. 

 

blue 
 

Sielut lipeävät kaidalta polultaan puhtaasti uteliaisuudesta. Sen sijaan, että luikertelisivat 

viivyttelemättä uusiin nahkoihin raadon hylättyään kuin suomunsa luonut matelija, ne saattavat 

jäädä vakoilemaan pahaa aavistamattomia täysin villeinä ja vapaina maallisista kahleista. Näin kävi 

muun muassa tammikuun 8. vuonna 2001, jolloin serkkuni (kutsun häntä serkukseni, vaikka hän 

oikeasti oli isäni serkku, hän kuului kaameassa suvussamme enemmän minun sukupolveeni kuin 

omaansa) haudattiin. Sinä päivänä kirjanpidossa oli ruuhkaa ja useammankin kangistuneen sielu 

jonotti vuoroaan. Edwin Etherington, amerikkalainen kirjailija, lakimies, asianajaja ja pörssin 

pääjohtaja oli potkaissut tyhjää 76 vuoden iässä sekä 30-vuotias Chris Evert, Amerikan täysverinen 

laukkahevonen, oli lopetettu. Uutta sijoituspaikkaa odotteli niin ikään amerikkalainen Don L. 

Brodie, näyttelijä ja ohjaaja, joka vietiin kirjanpidon sarakkeisiin ja hänestä tehtiin alaskirjaus 97 

vuoden korkeassa iässä ja joka muistettiin – jos muistettiin – sivuroolistaan film noir -elokuvassa 

nimeltä Detour vuodelta 1945. 

     Brodie ei saanut pääosaa tammikuun kahdeksantenakaan, sillä hevosten sieluille on aina kova 

kysyntä ja jopa pörssimiesten käytetyille rievuille löytyy ottajia. Niinpä Brodie jäi kirjanpidosta yli. 

Hän löysäili Pyhän Katariinan kirkon kulmilla ja urkki kirkon lehteriltä keskilaivaan, kun 

serkkuani, maasta tullutta, oltiin palauttamassa takaisin antajalleen. Hänen sielunsa uudesta 

sijoituspaikasta minulla ei ole tietoa, sillä suurta kirjaa ei minulle näytetä eikä Google tiennyt sen 

uusista vaiheista yhtään mitään. 
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kari 
 

Onko soveliasta kirjoittaa näin? Onko minulla lupa kirjoittaa Tapion kuolemasta kuin laskisin 

leikkiä hänen ruumiinsa kustannuksella? Mitä sanoisivat Tuomo ja Anna, hänen lapsensa, tai sisar 

Anneli, jos lukisivat tekstini? Heitän Googlen ulos. 

 

blue 
 

En muista paljoakaan noista helmikuun päivistä 1965. Sen sijaan sunnuntaista kolmisen kuukautta 

myöhemmin minulla olisi paljonkin sanottavaa. 

     Minut kastettiin Pyhän Katariinan kirkossa. Valokuvassa äitini on pukenut minut hienoista 

hienoimpaan pitsiseen kastepukuun. Itse hän on sonnustautunut tyylikkääseen Jackie O -malliseen 

kävelypukuun ja viimeisimmän muodinmukaiseen hattuun. Vanhasta valokuvasta näen selvästi, että 

olen hiirenhiljaa vaikkakin hämmästyneen näköinen koko toimituksen ajan. Varsinkin silloin kun 

rovasti valelee koleaa vettä päähäni. Kuvassa kummini pitelee minua huolimattomasti, olen sylissä 

pää alaspäin. Veri pakkautuu päähäni. En itke, näytän närkästyneeltä. Mustavalkoisessa kuvassa 

tapitan suurilla sinisillä silmilläni suoraan kameraan. 

     Itse kastejuhlaa vietettiin syntymäkodissani Iso-Kauselan kartanossa. Aurajokilaaksossa 

tunnetaan jo 1500-luvulla kaksi mahtitaloa, joista Iso-Kauselan rälssitila on toinen. Asuin tuohon 

aikaan, en 1500-luvulla vaan vuonna 1965, päärakennuksen toisessa päädyssä vanhempieni ja 

isoveljeni kanssa. Sen pihalla otetussa valokuvassa olen sulloutunut kaulaani myöten suuren 

myllynkiven silmään. Kastejuhlassa otetuissa valokuvissa en isäni puolen sukua näe. En edes 

isovanhempiani. 

     Ymmärrän vuosia myöhemmin kuvaa katsoessani, että vanhempieni avioliitto on silloin jo 

tukevasti karilla. 

 

poika 

 

Olen puolitoistavuotias, kun mut heitetään ulos isän puolen suvusta. Kartanon ovi heilahtaa säppiin, 

naps vain. Mut sysätään maailmaan, joka on in-valid: Äiti sairastuu pian paranoidiseen 

skitsofreniaan ja äidinäiti on invalidi. Raja todellisuuden ja harhojen välillä horjuu, kun joudun 
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osaksi äidin harhoja. Niukka arki sulkee tynnyriin, kotiin neljän seinän sisälle, ja pistää tulpan 

kiinni, naps. 

 

kari 
 

Usein kirjoittaja haipuu näkymättömiin kameran taakse. Kun katsomme kuvissa ilakoivia ihmisiä, 

rakastunutta pariskuntaa hiekkarannalla, autuaita vanhempia työntämässä lastenrattaita, remakoita 

syntymäpäiväjuhlijoita takapihalla tai uudenvuoden vastaanottajia Time Squarella, uppoudumme 

kuvan maailmaan ja unohdamme, että yksi olennainen tekijä, joka oli mukana seurueen jäsenenä tai 

satunnaisena ohikulkijana, ei kuvassa näy. Hän on ilakoinnin piirin ulkopuolella, hänet erottaa 

seurueesta tuo mekaaninen laite linsseineen. Hän havainnoi, rajaa jotkut sisäpuolelle, toiset 

ulkopuolelle. Tarkentaa, painaa liipaisinta. Hän ei laula eikä tanssi, ei syö eikä juo. Me emme näe 

hänestä kuin korkeintaan vinksahtaneen varjon. Emme saa tietää, hymyilikö hän vai oliko hän 

totinen. Hänet on helppo unohtaa kuin ei häntä olisi olemassakaan. 

 

poika 

 

Kaikki tietävät, kukaan ei sano mitään. Ei mua kiusata sen vuoksi, että kannan salaisuutta, että olen 

salaisuus. 

     Paitsi yksi poika. Pasi. 

     Onneksi se on rinnakkaisluokalla. Silloin kun en pysty välttelemään sitä, isokokoinen 

upseerinpoika haukkuu homoksi ja hakkaa selkään. Se on kuitenkin siedettävää. Näen unta, jossa 

olen sen kanssa jumppasalin pukuhuoneessa suihkussa. 

     Pasi ja liikunnanope Matti ovat ainoat koulussa, jotka avoimesti kiusaavat. Matti saattaa heittää 

ulos tunnilta niin kuin se kerrankin tekee kesken kuntopiirin. En kai ponnistele sen mielestä 

tarpeeksi puolapuissa, linkkuveitsissä ja viivakosketusjuoksussa, joten se karjuu: ”Ala vetää täältä! 

Ei täällä tollasta neitiä tarvita!” Ei siitä sen enempää. Hipsin hiljaa pukuhuoneeseen. Kaverit eivät 

sano mitään, kun tulevat posket punnerruksista punaisina pukuhuoneeseen, jossa istun odottamassa 

niitä. Eikä myöhemminkään. Kuolisin, jos ne puhuisivat siitä. Helpompi olla niin kuin ei olisikaan. 

     Ja joka yö Matti ja Pasi tulevat kanssani suihkuun. 

 

orange 
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Aloitan aivan alusta. Syömme avokadon aamiaisella, leivän päällä. En heitä siementä roska-astiaan, 

vaan otan siemenen talteen. Pesen sen. Asetan kuivumaan lämpimään, kodinhoitohuoneen 

ikkunalaudalle, kuten Google neuvoo. Annan siemenen kuivua pari päivää. Kuorin sen hyvin 

varovasti. Lasken tyhjän jäätelöpurkin pohjalle vettä. Täytän sen melkein kokonaan mullalla. 

Kastelen päältä vähän lisää. Kaivan keskelle kuopan, pudotan pullukan siihen. Painelen mullan 

tiiviiksi ympärille. Jätän sentin verran näkyviin. Vien purkin parvekkeelle, valoon ja kuumuuteen. 

 

kari 
 

Suomessa autot sauhuavat iltapäivisin koulujen edessä pysyäkseen lämpiminä, täällä viileinä.

 

3 KERRONNAN TASOJA EROTTAVIA RAJATAPAUKSIA 
Iloitsin, kun gepardi söi impalan vasan. 

 

kari 
 

Ilmiönä rajarikot (boundary transgression) korostavat, tekevät näkyviksi ja rikkovat kerronnan eri 

loogisten tasojen välisiä rajoja. Rakenne luo metatason, johon tekstin ydinsanoma tiivistyy. Voisin 

käsitellä sellaisia teemoja kuin homoseksuaalien asema yhteiskunnassa, transsukupuolisten 

identiteettikysymykset, maahanmuutto, kulttuurien väliset konfliktit, luokkayhteiskunnan ristiriidat, 

eri uskontojen väliset jännitteet, ilmastonmuutos, eri talousjärjestelmien ja ideologioiden suhde 

toisiinsa; yhdistävänä tekijänä on lähtökohta, jossa eri vaiennetut ryhmät eivät saa ääntään 

kuuluviin. Tarkoitukseni on liu’uttaa kerronnan rekursiivinen rakenne tekstiin kuvaamaan 

yhteiskunnan sosiaalisia ja binaarisia rakenteita. 

     Upotus rakenteellisena ratkaisuna tekee useimmissa tapauksissa näkyväksi loogisten tasojen 

hierarkkisen järjestyksen ja kiinnittää huomiomme kertomuksen ontologisiin kysymyksiin varsinkin 

silloin, kun loogisia tasoja erottavat rajat on kirjoitettu selvästi näkyviin. Keskityn tässä 

tutkielmassa näihin upotusrakenteen rajatyyppeihin, jotka on tehty näkyviksi eli joiden on 

tarkoitettu tulla huomatuksi. Nämä rajatyypit korostavat samalla, kun vetävät huomiomme 

puoleensa ja tekevät itsensä näkyviksi, ”eri maailmojen” välistä erillisyyttä, tekevät näkyväksi 

”maailmojen” välisen kommunikaation vaikeudet, etualaistavat kerronnan sekä osoittavat 

maailman, kielen, puheen ja tekstin rakentuneisuuden. Rakenneratkaisu on postmodernistinen 

korostaessaan ”maailmojen” rakentuneisuutta: sukupuoli on performanssi, yhteiskunnat ovat 

ihmisten rakentamia, talousjärjestelmät ovat järjestelmiä, ideologioita, eivät luonnonvoimia. 
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Sekoitan rakenneratkaisun laastiin eli kerrontaan oman maailmankatsomukseni: jos maailma kerran 

on rakennettu, se voidaan aina rakentaa paremmin ja koska tarina on kertomus, se voidaan aina 

kertoa paremmin – tai ainakin eri tavalla. Näkökulmani on queer, koska maailma on vino; onhan se 

ihmisten rakentama, ei jumalan luoma. Eikä sitä voi rakentaa paremmaksi, ellei ensin näe sen 

vinoutta. 

 

irak 
 

Otan esille seuraavaksi käsitteen diegesis51 ja kerronnan loogiset tasot. 

     Upottava ja upotettu tarina muodostavat kaksi kerronnan tasoa. Füredy käyttää artikkelissaan 

termiä loogiset tasot (logical levels) kuvaamaan kerronnan eri tasoja. Prepositio within (a story 

within the story) kahden tarinan välillä paitsi erottaa ne toisistaan samalla kun yhdistää ne yhdeksi 

kokonaisuudeksi. Whitin houkuttelee myös jakamaan kerronta kategorisesti kahteen eri loogiseen 

tasoon sen perusteella, että toinen taso edeltää tai ympäröi toista fyysisesti. Suomennoksella 

upottava on kaksi eri merkitystä: upottaa ja sulkea sisäänsä. Laivoja upotetaan, tarinoita ammutaan 

alas. Upotusrakenteessa on aina kyse myös tarinoiden välisestä hierarkiasta ja voimasuhteista. 

Füredy esittelee Deirdre Russellin määritelmän loogisista tasoista ja kerronnan rakenteesta, jossa eri 

tasojen välillä vallitsee hierarkkinen epäjatkuvuus (hierarchically discontinuous).52 
The concept of hierarchical discontinuity is abstracted from Russell’s [-] distinction between logical 
types and Tarski’s [-] between metalanguage and object language.53 
 

Füredyn mukaan loogiset tasot muodostavat periaatteessa loogisen konseptin, vaikkakin niistä 

seuraa ontologisia implikaatioita. Käytännössä se tarkoittaa usein tunnusmerkkiä tai ”paljastusta” 
 

51 Diegesis taroittaa 1) kerrontaa, jossa kertoja puhuu omalla äänellään eli "epäsuoraa" kerrontaa, 2) kertomista 
näyttämisen vastakohtana tai 3) Genetten narratologiassa sillä tarinan maailman eri tasoihin.  
Platonin Valtion 3. kirjassa mimesis ja diegesis kerrontatapoina erotetaan toisistaan. Sokrateen mukaan haple diegesis -
kerronnassa "runoilija puhuu itse eikä koeta harhauttaa meitä niin, että pitäisimme puhujana ketään muuta kuin häntä 
itseään", kun taas mimeettisessä kerronnassa (esimerkkinä draama ja filosofinen dialogi) runoilija, kirjoittaja tai 
runonlausuja omaksuu henkilön ”äänen” eli ilmaisutavan. Narratologiassa on eroteltu viime vuosikymmeninä tarkasti 
erilaisia kerronnan tapoja siltä kannalta, miten niissä voi ajatella kertojan, henkilöiden ja muiden toimijoiden äänten 
sekoittuvan. 
Englanninkielisessä kirjallisuudentutkimuksessa näyttäminen (showing) ja kertominen (telling) erotetaan toisistaan. 
Sillä voidaan erotella teoksen "osallistamisen tapaa" eli sitä, millaista toimintaa se ensisijaisesti edellyttää 
vastaanottajaltaan (kertomuksen kuunteleminen vs. kuvan katsominen) tai asioiden esittämisen tapaa kertovassa 
esityksessä (esim. kirjailijan maksiimiksi esitetty show, do not tell). 
Genette nimittää päätarinan maailmaa termillä diégèse (ransk.; engl. diegesis). Diegeettinen tarkoittaa tässä yhteydessä 
tarinan maailmaan kuuluvaa, "tarinan maailmaan nähden". Ekstradiegeettinen tarkoittaa tarinan maailmaan nähden 
ulkopuolista; intradiegeettinen tarinan maailman sisäistä, hypodigeettinen tarkoittaa upotustasojen erottelua, tarinan 
maailman sisällä kerrottua, sille hierarkkisesti alisteista tarinan maailmaa. Termi sekoittuu helposti platonilaiseen 
digeettiseen, joka viittaa kerronnan tapaan. Strukturalistisessa narratologiassa pyritään kuitenkin analysoimaan tarinaa 
ja kerrontaa erillään toisistaan. Lähde: www.Tieteen termipankki. 
52 Füredy 1989, 749. 
53 Füredy 1989, 749. 
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(discovery procedure, marker), jotka auttavat tulkitsijaa päättelemään, onko kertomuksesta 

löydettävissä kaksi tai jopa useampia loogisia tasoja. Keskeistä näille ontologisille implikaatioille 

on se, että vuorovaikutus eri loogisten tasojen välillä on mahdotonta. Jos niin kuitenkin tapahtuu, 

kun upotetussa tarinassa taulun aurinko heittää säteensä huoneeseen, joka on sitä ympäröivässä 

tarinassa, interaktio tapahtuu siitä syystä, että raja kahden loogisen tason välillä on rikottu eikä se 

ole enää koskematon; samalla kun raja luhistuu, ero ontologisten maailmojen välillä häviää. 

Ontologioiden sekoittumisesta tai vuorovaikutuksesta seuraava outous on efekti ja todistus siitä, että 

kyseessä on upottava/upotettu-objekti, jonka loogisten tasojen välinen raja-aita on kaadettu, ei 

yksinkertaisesta objektista, jonka kerronnan tasojen sekoittumisessa ei ole mitään välteltävää 

ylipäätään.54 

 

mies 
 

Luovan kirjoittamisen opintojen myötä ymmärrän, ettei minulla ole sanottavaa. Ei omaa ääntä eikä 

sanoja. Minulla ei ole edes sanaa ”minä”, vain yleishyödyllinen ”hän”. Pystyn kirjoittamaan 

itsestäni vain kolmannessa persoonassa tai vieraan nimissä. Jos saan ääneni takaisin, seuraavatko 

sanat tuttua ääntä ja tulevat luokseni kuin tuhlaajapojat? 

 

irak 
 

Tarinan kahden eri loogisen tason välillä kulkee raja (boundary), joka erottaa ne toisistaan, 

kirjoittaa Füredy artikkelissaan55. Raja ei ole kuitenkaan todellinen, vaan imaginäärinen, ja se on 

olemassa vain systeemissä, jonka välimerkitsijä-vastaanottaja (punctuator-perceiver) luo. Kuten 

edellisellä sivulla todistin, vuorovaikutus eri loogisten tasojen välillä on mahdotonta56. Raja on 

itsessään se epäjatkuvuus (discontinuity) kahden erillisen tason välillä, jotka se samalla sekä erottaa 

että luo. Raja, vaikka sijaitseekin systeemin sisällä, ei ole osa systeemiä, vaan rajan tai rajojen 

pystyttäminen, ”välimerkittäminen” (punctuation), on kommunikatiivista ja sen tehtävä on rakentaa 

kerronnan metaviestiä. Raja on se välittävä poissaolo tai loikka, joka siltana yhdistää eri loogiset 

tasot toisiinsa samalla kun erottaa ne. Se on katkeamaton viiva, joka jakaa itsensä kaltaisen 

kerronnan jatkumon kahdeksi erilliseksi yksiköksi, jotka ovat muuntuneet erilaisiksi kuin se itse. 

Leikatessaan jatkumon väliin raja poimii lähes äärettömien mahdollisuuksien joukosta erilaisuuden 

 
54 Füredy 1989, 750. 
55 Füredy 1989, 746, 748. 
56 Silvola 2019, 26. 
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(more/less), jonka se muuntaa eroksi (either/or). Erottamista ei voi tapahtua ilman välimerkittämistä 

(punctuation); itse asiassa välimerkittäminen on edellytys eron luomiselle. Rajan ilmaisemiseksi 

tarvitaan merkkejä, markkereita, koska se itsessään on näkymätön. Sekä kirjallisuudessa että 

kuvataiteessa pääasiallisin markkeri (mitä ei tule sekoittaa itse rajaan) on ontologisen maailman 

statuksessa tapahtuva muutos: raja-aidan molemmin puolin on kaksi ”eri maailmaa”. Indikaattori, 

joka paljastaa ”eri maailmojen” ja siten niitä erottavan rajan olemassaolon sanallisissa ja 

kuvallisissa taidemuodoissa, on upottajan eli upottavan tarinan markkeri, joka on tavallaan 

”vastuussa” upotetun tarinan objektista, kuten esimerkiksi kertoja, taitelija, näyttämömestari, 

ohjaaja, sponsori, tai markkerina voi toimia tietynlainen ”todistaja”, kuten tekstin sisäinen yleisö. 

Näytelmässä rajan markkerina toimii esimerkiksi näyttelijän siirtyminen ulommasta näytelmästä 

sisempään eli näytelmään näytelmässä. Eri loogiset tasot luovalle raja-aidalle57 on olemassa kolme 

erilaista kohtaloa, jotka kaikki ovat sille mahdollisia ja jotka kaikki eroavat toisistaan: 1) jäädä 

koskemattomaksi (intact), 2) tulla näkyväksi (reified) ja 3) tulla ylitetyksi tai peräti kaadetuksi 

(transgressed). Jokaisessa kolmessa tapauksessa eri tasojen välinen suhde on erilainen ja jokaisessa 

tapauksessa rajatarkastuksesta tai -selkkauksesta seuraava efekti on erilainen.58 

     Ensimmäinen rajatapaus on koskematon ja itsensä monistava raja (the intact and multiplying 

boundary). Füredyn mukaan kertomuksen upottava-upotettu-rakenne tunnistetaan yleensä 

efekteistä, jotka syntyvät joko sen loputtomista takaumista (regression), päättymättömistä toistoista 

(repetition) tai uusinnoista (recursion). Toisto luo äärettömyyden tunnun, kuten esimerkiksi ”sinä 

päivänä satoi ja satoi”. Füredy kuitenkin väittää, että toiston aikaan saama äärettömyyden 

vaikutelma on heikompi kuin rekursiivisen uusinnan, joka luo vaikutelman potentiaalisesti 

loputtomasta loogisten tasojen hierarkkisesta jatkumosta. Koskemattomaksi jäävä ja loogiset tasot 

tuottava raja synnyttää luontaisesti loputtomasti tapahtuvien uusintojen efektin. Kirjailijan ei 

tarvitse tehdä muuta saavuttaakseen efektin kuin jättää raja koskemattomaksi. Füredy väittää, että 

mitä suurempi on eri loogisilla tasoilla toistettujen tasoille yhteisten elementtien määrä ja mitä 

useammin itse raja moninkertaistetaan (multiplication), sitä voimakkaampi on rekursiivinen efekti; 

aivan kuten kuva kuvassa -efekti on voimakkaimmillaan peilisalissa, jossa voimme nähdä 

kuvajaisemme ”äärettömyyteen” asti. Hän huomauttaa, että kyseessä on tietyn tyypin 

tunnusmerkkien monistaminen, ei itse tyypin kopioiminen loogiselta tasolta toiselle; kyseessä on 

 
57 Käytän tässä raja-aitaa metaforana sen kyvykkyyden salakuljettaa merkityksiä vuoksi. Martha J. Cutter kirjoittaa 
artikkelissaan Smuggling across the Borders of Race, Gender and Sexuality: Sui Sin Far’s Mrs. Spring Fragrance 
(2002) teoksessa Thinking through Translation with Metaphors: “Smuggling represents a process whereby a hidden, 
forbidden knowledge insinuates its way into a binary opposition, and in so doing begins to dismantle it... But as a trope 
[-] smuggling involves the traversal of the identificatory practices that create a domain [-] as well as crossing, and 
perhaps a crossing out, of the borders that govern these bodies.” St. André 2014. 
58 Füredy 1989, 748–749. 
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analogian, ei identiteetin kopioiminen. Füredyn mukaan toisin kuin saman loogisen tason toistoihin 

rekursiivisiin uusintoihin liittyy lisäksi samankaltaisuuksien abstrahointia. 
Take [-] a painting which depicts a painter painting a picture of himself painting and so on. Here, as 
with the tins painted on the metal tin, by inserting boundaries we give different logical status to what in 
reality are areas of similar lines and colors; we see, as it were, a “real” artist painting an object (an 
artist) which, on the next logical level, the first frankly artificial painted canvas, is in turn a subject 
painting an object (an artist) and so on. Here, sameness (lines and colors) is translated into distinct 
logical levels, thereby multiplying the boundary and creating the effect of infinite recursion.59 
 

     Toisin sanoen rekursio edellyttää sekä samankaltaisuuksien abstrahointia että jatkuvuuden, 

jatkumon, välimerkittämistä sellaisilla tavoilla, jotka korostavat loogisten tasojen erilaisuutta 

(difference), sekä lisäksi erillisten loogisten tasojen yhdistelmän (sameness) erotettuna 

potentiaalisesti loputtomasta sarjasta rajoja sekä analogian loogisten tasojen välille (sameness in 

difference). 

     Toinen rajatapaus on koskematon mutta itsensä näkyväksi tekevä raja (the intact but reified 

boundary). Näkyväksi tehty raja on tietyllä tavalla toimintahäiriöinen. Se jättää luomansa loogiset 

tasot erillisiksi, mutta vaillinaisiksi ja ratkaisemattomiksi. Siitä on muodostunut raja, joka 

mieluummin vetää huomion puoleensa kuin tyytyy toimiaan välittävänä siltana loogisten tasojen 

välillä, mistä johtuen vapaa kulku tasojen välillä on estetty. Näkyväksi tekeytynyt raja sallii itsensä 

ylittämisen vain tapauksissa, joissa palataan välittömästi takaisin omalle puolelle, jonka jälkeen raja 

ylitetään heti uudelleen (re-recross) ja niin edelleen. Yhä uudelleen ja uudelleen toistuvien rajan 

ylitysten seurauksena syntyy oskillaatio kahden loogisen tason välillä. Tämän kaltainen kulun 

häiritseminen saa aikaan pakonomaisen toistamisen, ”pakkotoiston”. Füredy tulkitsee siten, että 

toistot, repetition muodossa re-petition, eli ”uudelleenanomus” rajan ylittämiseksi yhteen suuntaan, 

ja värinä (oscillation) syntyvät loputtomista kohtaamisista näkyväksi tekeytyvän ja itsensä 

ylittämisen estävän rajan kanssa. Tunnusomaista tälle näkyväksi tekeytyvän rajan kategorialle ovat 

sen samanaikaisen ratkaisemattomuuden ja päättymättömän värähtelyn efektit. 

     Ratkaisemattomuudessa (undecidability60) on pohjimmiltaan kyse siitä, miten kerronta liukuu 

hierarkian asteikolla ja eri loogisilla tasoilla. Kun kerronta ylittää rajan, mutta tulee saman tien 

pakotetuiksi palaamaan välittömästi sen yli takaisin, ratkaisemattomaksi jää lopultakin suunta, 

johon kerronta on menossa. On nimittäin mahdollista, että sen sijaan, että uusi rajanylitys olisi 

paluu takaisin tasolle, jolta se lähti liikkeelle, se onkin menossa eteenpäin siihen suuntaan, sanotaan 

 
59 Füredy 1989, 752. 
60 Undecidability, ambiguity as to, e.g., status or reference or logical level for which no process of decision which 
would resolve it is known. Füredy 1989, 755. 
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vaikkapa pohjoiseen, kuin ylittäessään rajan ensimmäisen kerran. Vaikka tämä rajakategoria 

edelleen jättää loogiset tasot erillisiksi, hämärtyy niiden hierarkkinen suhde toisiinsa.61 

 

poika 
 

Sinä syksynä, kun lukio alkoi, perustettiin uimaseura. 

     Olin 16, kun suoritin ensimmäisen asteen valmentajatutkinnon ja sain oman ryhmän. Anna-

Leena, Anu, Atte, Harri, Katriina, Kirsi, Matti, Mira, Niklas, Petteri, Tintti, Vesa. Junnut olivat 10–

14-vuotiaita. Harjoituksia oli 6 kertaa viikossa, kisat ja leirit päälle. 

     Olin tunnollinen valmentaja. Suunnittelin treenit pitkälle eteenpäin. Kirjoitin kaikki tehdyt 

harjoitukset koneella ylös ja arkistoin ne kansioon. Alkuverryttelyt piirsin käsin tikku-ukoilla. 

Osallistuin kaikkiin mahdollisiin valmentajakoulutuksiin. 19-vuotiaana olin Suomen nuorin 

korkeimman A-tason uintivalmentaja. Haaveilin pääsemisestä valmennuslinjalle 

liikuntatieteelliseen Jyväskylään. 

     Leireillä vahdin silmä kovana, että jokainen söi kunnon ateriat. Laadin säännön, että karkkia saa 

syödä vapaasti, mutta ensin on syötävä kunnon ruokaa. Kolmesti päivässä, aamiainen, lounas ja 

päivällinen. Leireillä treenattiin kahdesti päivässä, joten energiankulutus oli nuorilla kovaa. Kyllä 

ne karkitkin sulivat, mutta ilman kunnon ruokaa energia ei olisi riittänyt kovaan rääkkiin. Iltaisin, 

kun jääkiekkojunnut roikkuivat ikkunasta ja heittelivät alla kulkevia kekseillä, ja niiden valmentajat 

istuivat kapakassa, päivystin hotellin käytävällä. Halusin, että junnujen huoneissa on ainakin 

hiljaista, nukutaan siellä tai ei. 

     Lukion ja isoäidin kuoleman jälkeen olisi pitänyt miettiä, miksi alan isona. Mikä tulevaisuuteni 

on. Ei mulla ollut tulevaisuutta, eikä voimia tai itseluottamustakaan hakea liikunnalle. Mutta en 

voinut valmennustakaan jatkaa. Palkka seuralta oli bussikortti, eikä sillä elä. Oli lopettava 

valmentaminen, erottava seurasta. Junnut antoivat erolahjaksi maskotin. Sen t-paidassa luki 

”maailman paras isä”. 

 

mies 
 

Avarassa luonnossa eteläisen Afrikan pensassavannilla impalanaaras synnyttää vasan. Vielä märkä 

vasa makaa kuivuneessa ruohikossa. Sen kupeet nousevat ja laskevat hengityksen myötä, kun se 

 
61 Füredy 1989, 755. 
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kerää voimia noustakseen ylös. Emo, joka jo tökkii sitä kuonollaan, ei vielä aisti pensaikossa 

vaanivaa vaaraa. Pienokainen pääsee jaloilleen ja hoippuu emon nisälle imemään. 

     Yksin saalistava gepardi hiipii hitaasti kohti. Se nostaa tassunsa ylös ja jättää sen ilmaan, 

viiksikarvat värisevät, kun se arvioi etäisyyttä saaliiseen. Varovasti se laskee pehmeän tassunsa 

maahan ja on askeleen lähempänä emoa ja vasaa. Ehkä gepardi on varomaton seuraavalla tai sitä 

seuraavalla askeleellaan tai tuuli kääntyy niin, että impala aistii saalistajan. Se pinkaisee huikeaan 

80 kilometrin tuntivauhtiin aivan pedon nenän edestä ja tekee niin tiukkoja käännöksiä, että takaa-

ajaja ajaa kurveista ulos. Vasa makaa liikkumatta heinikkossa. 

 

Avarassa luonnossa eteläisen Afrikan pensassavannilla gepardiemolla on viisi pientä poikasta. 

Kuivaa kautta on kestänyt kuukausia, saaliseläimet ovat käyneet savannilla vähiin. Emo on enää 

luuta, nahkaa ja pilkkuja. Se imettää vielä poikasiaan, eikä sillä ole enää energiaa tuhlattavaksi 

yhteenkään turhaan spurttiin. Seuraavan saalistuksen on onnistuttava tai emo joutuu hylkäämään 

poikasensa säilyäkseen itse hengissä. 

     Gepardi on saanut vainun impalasta, joka on juuri synnyttänyt vasan. Se lähestyy impalaa ja 

vasaa hitaasti ja matalana. Vasa imee emon nisää, kun saalistaja nostaa tassunsa ilmaan ja arvioi 

etäisyyttä. Ehkä se on tuuli, tai ehkä gepardi laskee tassunsa varomattaomasti maahan. Impala 

huomaa pedon ja syöksyy karkuun aivan sen edestä houkutellakseen gepardin pois vasan luota. 

 

kari 
 

     How to write about something which doesn't even possess words? And, if that something is 

someone, does that one even exists? However, this someone has always been among us, but as 

invisible and paradoxically non-existing. Our time has brought him out to daylight. A gay father. He 

did not cross to anyone’s mind among the mainstream population twenty years ago. And the gay 

man himself… He didn't even dare to dream of it. Today, the invisible has become not only visible 

but achievable for younger men, in many ways. It raises the question, how and what to write with 

these brand-new words like for example father with gay identity? What words come up to the 

surface when the sediment of the soul is rummaged deeply, and that someone finally meets his 

words and owns them? It is an easier task to hunt for words like rainbow family, shared parenthood 

or adoption. I fish in deeper and darker waters hooking words like too late and misery.62 

 

 
62 Silvola 2019. Kirjoitettu EACWP:n 2019 Barcelona symposiumiin 28.1.2019. 
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irak 
 

Seuraavassa eli koskemattomassa ja näkyväksi tekeytyvässä rajatyypissä (the transgressed 

boundary), jokin monikertaistuu: joko raja itse tai kohtaamisemme rajan kanssa. Kolmannessa 

tapauksessa, rajan ylityksessä tai rajaloukkauksessa, loogisia tasoja erottava raja lähes häviää. 

Melkein, muttei kokonaan, ja seikka, että rajasta jää aina jäljelle joitain merkkejä alkuperäisestä, 

koskemattomasta rajasta, on syy siihen, miksi Füredy kutsuu kolmannen tyypin rajaa mieluummin 

loukatuksi tai ylitetyksi (transgressed) kuin poispyyhityksi (erased). Rajan ylitykset ja sen 

loukkaukset tapahtuvat erillisten loogisten tasojen välillä, ei esimerkiksi eri loogisten tasojen 

henkilöiden välillä. On syytä huomata se seikka, että henkilöiden välinen kanssakäyminen yli 

aikaisemmin koskemattomien rajojen on yksi yleisimmistä rajarikon (transgression) markkereista. 

Rajarikko ja siitä seuraava aikaisemmin koskemattomien loogisten tasojen romahtaminen synnyttää 

aivan erilaisen uuden entiteetin kuin niillä kertomusten maailmoilla, jotka eivät ole syntyneet tällä 

tavalla, ja useimmiten ne ovat tunnistettavissa eriskummallisuudestaan ja outoudestaan. Rajarikon 

tapauksessa jokainen yritys luoda mielikuva äärettömyydestä rakenteen itsensä sisällä on 

eliminoitu. Ja toisin kuin muut rekursiiviset rakenteet, rajarikkoisen kerronnan on mahdollista 

saavuttaa ”pohja” tai päästä alkupisteensä. Rolf Breuer määrittelee rajarikon tuhoon tuomituksi 

sovinnontekoyritykseksi kahden loogisen tason välillä ja väittää, ettei rakenne voi koskaan 

saavuttaa pohjaa pohjanmaan kautta63. Koska päättymätön värinä tapahtuu tason, jonka raja 

ylitetään, sekä sen toisella puolella olevan ”haavoittumattoman” tason välillä, ja koska 

jälkimmäinen taso on osa sitä loogista systeemiä, johon edellinen ei voi koskaan kuulua, rakenne ei 

voi koskaan ”bottom out”. Füredy on toista mieltä: ”Äärettömyys” lipuu tässä ennemminkin 

teoksesta ulos sen ulkopuolelle ollen enemmän osa itse konseptia kuin teoksen fiktiivistä 

manifestaatiota.64 

 

blue 

 

Takaisin kotona Omanissa. Herään tyhjässä sängyssä, nousen ylös ja juon kylmää kahvia. Rakastan 

kylmää kahvia. Kahvin pitää olla vahvaa, kerman paksua. 

     Puran laukut. Matkalaukussa on uusi muistikirja, Växjöstä tuotu kultaornamentein koristeltu 

kirja, jonka kannet ovat kauniit kuin koru ja joka kelpaisi itselleen sulttaani Qaboosille. Hypistelen 

sitä ja kuvittelen, miten ilkeä suurvisiiri kirjoittaa siihen illalla niiden nimet, joiden pää katkaistaan 
 

63 Breuer 1976, 225–36. 
64 Füredy 1989, 758. 
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aamunkoitossa. Naps, kirja sulkee suunsa napakasti. Ostin sen romaaniani Yhden yön tarinoita 

varten. Alan kirjoittaa siihen huomenna. Tänään olen väsynyt. 

 

kari 
 

Saan Voima-lehden Jarkolta loistavaa palautetta kahdesta ensimmäisestä blogikirjoituksesta, jotka 

lähetin viikko sitten. Hän kommentoi niiden olevan ”ihan huippuja”. 

     Kivaa saada sellainen palaute. 

     Kolmatta kirjoittaessani kiinnitän huomiota muutamaan seikkaan. Henkilökohtaista materiaalia 

tihkuu tekstiin. Tulen lipsauttaneeksi, kuinka R pitää yöpöydällään kuvaa minusta. Sitä, johon hän 

kolme vuotta sitten rakastui. En ollut lainkaan suunnitellut kertovani niin intiimejä juttuja. Olin 

luullut voivani kirjoittaa kolumnityyppisiä, episodillisia tuokioita arjestani. 

     Paljastan itsestäni pala palalta asioita, vahingossa. Henkilökuvani piirtyy kuin pikseli pikseliltä 

tarkentuva digitaalinen kasvokuva tietokoneen näytöllä. 

 

orange 
 

Taimet ovat venähtäneet pituutta kuin rikkaruohot. Hulautan vettä kastelukannusta. Siemenet 

paljastuvat mullan alta. Lisään multaa juurelle. Sitä tippuu ruukun ohi lattialle. Alusvati vuotaa yli. 

Astun vahingossa lätäkköön. Jalastani jää jäljet. Kuin sarjakuvissa. Mustat jalanjäljet valkoisella 

paperilla. Jätän parvekkeen sotkuiseksi. 

 

irak 
 

Kirjoittaja tekee vain toistoja ja uusintoja. 

     Ricardou käsittelee artikkelissaan 1800-luvun kirjallisuutta ja Edgar Allan Poeta. Ricardoun 

mukaan ajan kirjallisuuden tunnuspiirteitä olivat selkeys ja johdonmukaisuus. Aikakauden 

esteettistä filosofiaa hallitsi loppuratkaisun (dénouement) absolutismi: Jokainen tarina, jokainen 

juoni oli kehiteltävä valmiiksi loppuratkaisusta käsin ja siihen loogisesti päättyväksi ennen kuin 

kirjailija edes kastoi sulkakynänsä musteeseen. Koska tarina oli siihen aikaan pääpiirteissään 

selvillä ennen kuin kirjailija laski sulkakynänsä paperille, kirjoitusprosessissa tihkuu tekstiin kohtia, 

jotka tarjoavat jonkinlaisen yhteenvedon tai kiteytyksen itse tarinasta. Ricardou kirjoittaa, että 

André Gide käytti nimeä mise en abyme niistä heijasteista tai peilikuvista, tarinan virrassa kelluvista 
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saarekkeista ja kerronnan kotelomaisista taskuista, jotka haastavat oman kerrontansa, ja tuovat 

näkyviin tarinan kokonaisuuden todelliset mittasuhteet, (1893). Gide lainasi termin heraldiikasta. 

Sana "abyme" tarkoittaa sananmukaisesti vaakunakilven keskusta, joka sisältää samat kuvat kuin 

kilven ulommainen reuna. Gide huomasi analogian tarinan upotusten ja vaakunoiden ”kuva 

kuvassa” sulkeumien välillä ja nimesi sisäkkäistarinarakenteen sen mukaan.65 

      Füredy lähestyy artikkelissaan mise en abyme -ilmiötä rekursion suunnasta koskemattoman 

rajan takaa. Tehdessään eron toiston (repetition) ja uusinnan (recursion) välille hän esittää, miten 

toistossa koko yksikkö voidaan toistaa sellaisenaan, rekursion kyseessä ollessa ei. Hän ottaa 

esimerkiksi vaakunakilven A, sen keskellä sijaitsevan pienemmän kilven B sekä B:n keskellä 

sijaitsevan kuvitteellisen kilven C eli ensimmäisen potentiaalisista kilvistä, jotka avaavat portit 

loputtomalle rekursiolle. Meillä ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuuksia saada kuvan perusteella 

tietää, mitä on kilven B ”takana”; me vain oletamme, että kilpi A jatkuu B:n takana, vaikka emme 

sitä suoranaisesti näe. Tämä A:n jatkumo ei sisälly eikä voi sisältyä kilpeen B sen paremmin kuin B 

ei kykene sisällyttämään itseään itseensä, vaikka se onkin osa A:ta.66 
In other words, when the point is reached at which the object would have to repeat itself, there is a 
switch to the next logical level. As in linguistic subordination, the lower logical level fulfills a 
structural function on the higher level, thus completing it, but, since the lower lever itself here is 
incomplete, this completion is never achieved. At the heart of recursion there is thus a hole, an 
absence.67 
 

     Tällaista rakennetta ei koskaan voi viedä ”pohjanmaan kautta”; Füredy käyttää 

tietokoneohjelmoinnista tuttua termiä ”bottom out”. Emme siis pysty näkemään kuvaa 

”kokonaisuudessaan” tai ”kokonaisena”, vaan kuva kuvassa jättää aina jotain näkymättömiin. 

Samoin yritykset päästä kuvan ”perille” synnyttävät vain uuden rekursiivisen tason samalla tavalla 

kuin liikahtaessamme peilisalissa ja yrittäessämme nähdä itsemme kokonaisena peileistä heijastuu 

vain uusia kuvia itsestämme. Syy siihen, että kuva ei pysty sisällyttämään itseään itseensä, on se, 

että ”itse” sanan eri ilmentymissä viittaa objektiin toisella loogisella tasolla. Mise en abyme -

rakenne ei astu loogisten tasojen rajan yli vaan jättää rajan koskemattomaksi, ja samalla sen 

pohjimmainen poissaolo jää elämään. Sillä joka kerta, kun se saavuttaa kuilun reunan ja uhkaa 

sortua, uusi raja-aita pystytetään, uusi maailma luodaan ja kerronta loikkaa uudelle loogiselle 

tasolle tavoittelemaan ehkä turhaan mutta välttämättömästi poissaolon saavuttamista ja 

palauttamista takaisin yhteyteen.68 

 
 

65 Ricardou 1981, 323–324. 
66 Füredy 1989, 752. 
67 Füredy 1989, 752. 
68 Füredy 1989, 753. 
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orange 
 

Google kertoi, että siemenen itäminen kestää parisen viikkoa. Siemen halkeaa, tekee vahvaa juurta 

alaspäin, lopuksi hentoa vartta ylöspäin. Siemeneni halkeaa aikataulun mukaisesti. Sitten ei mitään. 

Viikosta toiseen odotan. Ei mitään vieläkään. Pallero pysyy haljenneena, mutta versosta ei 

tietoakaan. Kurkistelen halkeaman sisään, mutta ei siellä näy mitään. Musta rako vain. Kaksi 

viikkoa venyy kahdeksi kuukaudeksi ennen kuin ensimmäinen hento verso työntyy näkyviin. 

Eläköön! 

     Itu on varreltaan vain sentin mittainen ja millin, parin paksuinen. Vauva ojentautuu valoon, 

kääntää päätään kohti auringon rintaa ja hamuaa huulillaan tissinnipukkaa. 

 

poika 
 

Minulla on asiat paljon paremmin kuin monella muulla lapsella. Isä ei koskaan lyö minua. 

 

irak 
 

Käsittelen seuraavaksi paradoksia suhteessa tähän tutkielmaan. Füredy määrittelee sen 

artikkelissaan seuraavasti: 
When the levels distinguished by this type [the intact but reified] of boundary are incomplete, 
constantly referring to the other level for completion, and when there is simultaneously a conflict 
between them, we have the structure of paradox.69 
 

     Paradoksille on tunnusomaista se, että sillä ei ole metatasoa. Toisin sanoen paradoksin 

ulkopuolella ei ole värähtelemätöntä paikkaa, jossa saada tukeva maa jalkojen alle ja josta käsin 

paradoksia voisi arvioida. Tutkielmani on analyysin paradoksi siinä mielessä, että G. E. Mooren 

(1873-1958) mukaan metaetiikkaan liittyy analyysin paradoksi, jonka mukaan mikään analyysi ei 

voi olla samanaikaisesti oikea ja informatiivinen. Jos otetaan analyysi ”a on b”, jossa a on se mitä 

analysoidaan ja b on se, jota tarjotaan analyysiksi, a:lla ja b:llä voi olla 1) sama merkitys, jolloin 

analyysi ilmaisee triviaalin identiteetin, 2) niillä on eri merkitys, jossa tapauksessa analyysi on 

epätosi. Tästä voidaan päätellä, että mikään analyysi ei voi olla samaan aikaan sekä tosi että 

informatiivinen. Analyysin paradoksi auttaa meitä ymmärtämään, ettei vaaka voi punnita itseään. 

Sovellan Mooren teoriaa omaan työhöni siten, että 1) b ei välttämättä pysy totuudessa, 2) a:n ja b:n 

 
69 Füredy 1989, 755. 
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merkitykset ovat eri, mutta lukija voi luoda niiden välille haluamiaan yhtäläisyyksiä, 3) uskokoon 

b:hen ken tahtoo. Moorella ei ollut selvää ratkaisua ongelmaan, ja sitä on yritetty ratkaista monin eri 

tavoin mm. sen vuoksi, että keskeisten etiikan käsitteiden kuten hyvän määrittely on paradoksin 

vuoksi vaikeaa70. Paradoksista voi paeta ainoastaan ”hyppäämällä ulos” sen systeemistä eli 

siirtymällä koskemattomalle metatasolle, jota on erottamassa paradoksin kaltevista tasoista ja 

värisevistä raja-aidoista erillinen loukkaamaton raja (intact boundary).71 Itseään tutkiva tutkija ja 

itseensä viittaava tutkielmani muodostavat hollantilaisen M.C. Escherin paradoksin vuodelta 1948 

eli Piirtävät kädet72, litografian, jossa kaksi kättä piirtävät toinen toisensa kalvosimia. Kuvasta 

emme voi päätellä, kumpi käsi alkoi piirtää kumpaa ensin tai kumpi saa työn valmiiksi. Joudumme 

”hyppäämään ulos” kaltevalta pinnalta joko paperin puhtaan valkoiselle osalle tai ottamaan 

katselijan etäisyyden. Tekemämme loikka ulos paradoksista on yhtä selittämätön kuin itse 

paradoksikin. Tutkijana en pysty hyppäämään luomastani systeemistä ulos ”objektiiviselle tasolle”, 

mutta pystyn havainnoimaan ja tuntemaan sen aikaansaaman liikkeen. 

 

blue 
 

Voiko vaaka punnita itsensä? 

 

irak 
 

Metalepsis73 kiinnittää huomiomme tekstin ontologioihin. Gérard Genetten narratologisessa 

teoriassa termillä tarkoitetaan kahden erillisen kerrontatason sekoittumista toisiinsa. Füredyn 

artikkelissa esitetään Genetten metalepsiksen määritelmä: 
Genette [-] defines boundary transgression in narrative, which he calls metalepsis, as any form of 
transition between narrative levels other than that “achieved”… by the narrating, the act that consists 
precisely of introducing into one situation, by means of a discourse, the knowledge of another 
situation.74 
 

     Füredy esittelee artikkelissaan McHalen määrittelemän jaon kolmeen eri metalepsiksen 

luokkaan: 1) sisältä ulospäin (from the inner level outwards), 2) ulkoa sisäänpäin (from the outer 

 
70 Lähde: www.Tieteentermipankki, haettu 3.12.2019. 
71 Füredy 1989, 755–756. 
72 Escher 2016, 88. 
73 Metalepsis on metonymian muoto, jossa yleiskäsite on korvattu etäällä vertauksen osaa koskevasta yksityiskohdasta; 
figuuria, joka kuvaa etäisen syyn vaikutusta nykyhetkiseen tilanteeseen. Esimerkiksi "Laivamme vajoaa; kirottu olkoon 
se puu, josta maasto on veistetty!" Lähde: www.Tieteentermipankki, haettu 3.12.2019. 
74 Füredy 1989, 760. 
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level inwards) sekä 3) ajalliseen (temporal) metalepsikseen. Ensimmäisessä tapauksessa, sisältä 

ulospäin suuntautuvassa metalepsiksessä, esimerkiksi romaanin henkilö lukee romaania, jonka 

henkilöhahmo murhaa lukijan tai näytelmän henkilöhahmo puhuu yleisölle. Kerronta siis tekee 

kumman loikan upotetusta tarinasta upottavaan tarinaan, sisemmältä kerronnan tasolta ulospäin 

sekoittaen kerrontatasot toisiinsa ja hämmentäen niiden välisen rajan. Kakkostyypin eli ulkoa 

sisäänpäin suuntautuvan metalepsiksen esimerkkitapauksessa romaanin henkilö puhuttelee lukijaa 

ja pyytää häntä osallistumaan romaanin toimintaan kuten vaikkapa murhaamaan romaanin toisen 

henkilöhahmon. Kolmas, ajallinen metalepsis, esittää jonkin jo tapahtuneen tai tulevan tapahtuman 

kuin ”taikatempun”, mutta päinvastoin: Siinä tapahtuu siirtymä upotetun tarinan loogiselle tasolle, 

vaikka kyse ”oikeasti” on upottavan tarinan tasosta, tai päinvastoin. Kyseessä on siis 

koskemattoman rajan pystyttämisestä sinne, missä sitä ei oikeasti ole tai minne se ei kuulu.75 

 

orange 
 

     Puhkaistuaan tiensä maan pinnalle avokadon kasvuvauhti on hämmästyttävä. Se tuplaa 

pituutensa joka päivä. Lähtiessäni esikoinen oli noin neljän sentin mittainen. Varsi muistutti 

korkkiruuvia. Olin joka päivä kääntänyt ruukkua poispäin valosta, jotta se ei kasvaisi aivan 

vääräselkäiseksi kyttyräksi. Yhtä sinnikkäästi kuin minä kääntelen ruukkua, se ojentuu kohti 

aurinkoa ja tekee loivia mutkia varteensa. Kyttyrä tai skolioosi, suoraa rankaa ei taida sille kasvaa. 

     ”Pitkä ja laeha ko paskaruoho”, sanoisi entinen äijä. Lehdet ovat liian suuret. Jaksaakohan se 

kantaa ne? 

 

irak 
 

Esimerkiksi blues on saattanut jäädä satimeen outoon silmukkaan, vaikka emme voi sitä varmasti 

tietääkään; onhan mahdollista, että kertojan äänet ovat sekoittuneet vain hänen omassa päässään, ei 

todellisilla diegeetin eri tasoilla76. Strange loop77 on metalepsis, jossa esiintyy Füredyn kolmas 

rajatapaus, transgressio, ja joka suuntautuu McHalen metaleptisista vaihtoehdoista ensimmäinen eli 

sisältä ulospäin mukaisesti. McHale kuvaa efektiä kerronnan logiikan laittomaksi ja hämmentäväksi 

rajan ylitykseksi. Esimerkki on Robbe-Grilletin Topologie d’une cité fantôme -näytelmästä (1976). 

Näyttämöllä yksi näyttelijöistä lyö pöytään tarot-kortin ”tornin”. Olemme liukuneet jo kaksi tasoa 

 
75 Füredy 1989, 761. 
76 Silvola 2019, 69–72. 
77 Douglas Hofstadter käyttää tietystä metalepsis-tyypistä nimeä strange loop, outo silmukka. McHale 1987, 119. 
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alemmas diegeetin todellisuudesta lukien, kun laiton rajarikkomus tapahtuu: näyttämöllä on siis 

tuplasti upotettu – ensimmäinen upotus on näytelmä itse, toinen tarot-korttien maailma – 

tornilavaste, jonka huipulla äiti tutkailee maisemaa kahden lapsensa kanssa. Laiton (illicit) 

rajanylitys eli transgressio tapahtuu, kun kolmikko alkaa laskeutua kierreportaita pitkin alas 

näyttämölle; tasolle, jolla tarot-kortti lyötiin pöytään.78 
Thus, we are literally back where we started from, but at the wrong narrative level! This is precisely the 
sort of violation of the hierarchy of narrative levels [-] What makes this instance from Topologie d’une 
cite fantôme particularly exemplary, even emblematic, is the literally spiral shape of the characters’ 
descent to their starting-place.79 
 

     Hofstadter kutsuu kummallisiksi silmukoiksi efektejä, joissa liikutaan ylös- tai alaspäin missä 

tahansa hierarkkisessa järjestelmässä, ja jossa yhtäkkiä löydämme itsemme kierroksen tehtyämme 

sieltä, mistä lähdimme liikkeelle. Kerronta tekee täyden silmukan. Hofstadter kutsuu systeemiä, 

jossa kummallinen silmukka esiintyy, tangled hierarchy, takkuinen hierarkia -termillä. Takkuinen 

hierarkia yllättää lukijan: kerronta loikkaa yllättäen alussa selkeiltä, loogisilta ja koskemattomilta 

näyttäneiltä kerronnan tasoilta toisille tavoilla, jotka rikkovat niitä erottavat raja-aidat ja kaatavat 

ne.80  Tässä tekstissä karin ja irakin kerronta ovat sotkeutuneet ja menneet takkuun. Äänet kaikuvat 

eri loogisilla tasoilla, mutta niiden hierarkkisuus on näennäistä, onhan kyseessä sirpaloitunut 

kertoja. Takkuinen hierarkia on kuin lankakerän punainen lanka, jota lukija tai katsoja seuraa kuin 

sadun tyttö päästäkseen perille, mutta lanka menee varoittamatta sotkuun. 

     McHalen mukaan postmodernistisilla teksteillä on usein taipumus huijata lukijaa ja johtaa hänet 

aluksi harhaan. Ne pyrkivät ensin hämmentämään ja sitten sekoittamaan lukijan ajatukset siten, ettei 

lukija pysy enää kärryillä, millä kerronnan tasolla liikutaan. Toisin sanoen loogisia tasoja erottavat 

raja-aidat hämärtyvät. Tätä kerronnan keinoa, jolla tahallaan ja tarkoituksella harhaanjohdetaan 

lukijaa, kutsutaan termillä trompe-l’œil, huijaus. Tyypillisesti lukija paulotaan uskomaan upotettu, 

toisen tason hypodiegeettinen maailma todeksi, diegeetiksi, ja tarkoituksellista ”mystifiointia” 

seuraa ”demystifiointi”, jossa oletetun ”todellisuuden” ontologinen status paljastuu ja lopulta koko 

ontologinen rakenne eli kaikki loogiset tasot sortuvat. Pelkistetysti trompe-l’œil-puhalluksen 

tarkoitus on tuoda näkyville ja korostaa tekstin ontologista ulottuvuutta. 

     Pseudotransgressiossa ei ole kyse rajarikosta, vaan metaleptisesta efektistä. Se syntyy, kun 

tekstin puheosuuksissa puhuja kiinnittää lukijan huomion normaalisti näkymättömiin, intuitiivisesti 

ymmärrettyihin rajoihin, joihin ei yleensä kiinnitetä huomiota, mutta jotka efektillä tuodaan 

näkyville ja saadaan ne vaikuttamaan kummallisilta tai oudoilta: ”Jos tämä olisi murhatrilleri, yhtä 

 
78 McHale 1987, 119. 
79 McHale 1987, 119. 
80 McHale 1987, 119. 
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ja toista saattaisi sattua, mutta koska tämä on pro gradu -tutkielma…” Murhista ehkä haaveileva 

tekstin puhuja puhuu hypoteettisesta loogisesta tasosta, jota ympäröi looginen taso, jolla puhuja itse 

on; samaan hengenvetoon puhuja on tietämätön analogiasta, joka vallitsee hänen mainitsemansa 

kohteen ja hänen oman ”todellisuutensa” välillä. Puhuja ei siis astu ulos omasta olemassaolostaan 

kuin heinäsirkka kotelostaan siirtyäkseen toiselle loogiselle tasolle, vaan pysyy jämäkästi omassa 

”todellisuudessaan”.  
It is the reader’s or the spectator’s perception of the analogy between the functional nature of the 
objects referred to and the fictionality of the characters’ own existence which draws the attention to the 
normally invisible boundary between the two levels.81 
 

blue 
 

Kuka keksi, etteivät kalat tunne kipua? 

 

kari 
 

McHalen kirjoittaa, että Hofstadter on osoittanut – sisäkkäinen rakenne tämäkin – että ihmismieli 

kykenee melko helposti käsittelemään rekursiivisia rakenteita. Pystymme seuraamaan vaivatta 

radion uutisraporttia, joka sukeltaa ääniaalloilla kolme, jopa neljä kerrosta alemmas, kun reportteri 

raportoi, mitä poliisi kertoi, mitä palomestari kertoi. Pysymme kärryillä kerronnan poukkoillessa 

tasolta toiselle, koska sisäkkäinen rakenne on meille etuudestaan niin tuttu ja kerronnan eri tasot 

poikkeavat tyyliltään toisistaan. Tilanne käy kimurantiksi silloin, kun eri loogiset tasot muistuttavat 

toisiaan.82 

     Mikä on rakenteen tarkoitus kirjallisuudellisessa kielessä? Mitä muuta sillä pyritään 

saavuttamaan, kuin häiritsemään erityisen tarkkaa lukijaa, ehkä toista kirjailijaa, joka ei halua ottaa 

kirjoittajan sepitteitä todesta, vaan tutkii tekstistä välimerkitysten sormenjälkiä, jäljittää kirjoittajan 

loikkia kerronnan tasoilta toisille ja yrittää saada hänet verekseltään kiinni huijaamisesta, kun 

lukijan verkkoon jää oikein iso vonkale, trompe-l’œil? 

     Kirjoitan tekstin ontologiset maailmat ja niiden väliset suhteet näkyviksi tässä tutkielmassa. 

Kerronnan eritasoiset ontologiset maailmat ovat ajankohtaistuneet ja valtavirtaistuneet sosiaalisen 

median suosion myötä. Esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavissa tapahtuvassa identiteettityössä, 

jota teemme työstäessämme profiileitamme, on kyse juuri hypodiegeetissä tehtävästä minätyöstä. 

Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissa, LinkedInissä ja blogeissa on kyse minän 
 

81 Füredy 1989, 765. 
82 McHale 1987, 115. 
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representaatioista, jotka representoidaan eri ontologioissa, eri tekstillisillä tasoilla. Kyse on myös 

tarinankeronnasta, episodien upottamisesta sisäkkäin ja ketjuttamisesta päättymättömiksi 

potpureiksi. Pohjimmiltaan niissä on kyse samasta kuin prinsessa Šeherazaden tarinassa eli 

tarinoimisesta henkensä pitimiksi tai nähdyksi tulemiseksi. 

 

orange 
 

Parvekkeella on miellyttävää iltaisin, kun aurinko on laskenut, ja aamulla, kun se on vasta noussut. 

Kohta pienokaiset jättävät pesän tyhjäksi ja lähtevät juurtumaan avaraan maailmaan. Kaadan niille 

vähän vettä kastelukannusta ja paksua kermaa kahviin. 

 

kari 
 

Pohdin rakenteellisia ratkaisuja. Kuva kuvassa, sisäkkäistarinat, Maiju Lassilan Harmaja, itseään 

kommentoiva kertoja, minua itseäni puhutteleva kirjoittaja. Voinko rakentaa kuvan kuvassa -

rakenteen, käyttää kuvissa eri kertojanääniä ja sijoittaa kuviin paitsi eri aikatasoja myös limittää 

teoria- ja kaunokirjalliset, taiteelliset osuudet kokonaisteokseen? 

     Mitä mieltä olet näistä keinoista: mise en abyme, eri kertojaäänet, kuten kaikkitietävä, 

minäkertoja, sitaatit, monologi, dialogi, eri tekstityypit, kuten proosa, draama, tutkimusteksti, 

kertojaäänenkäyttö, kuten suora kerronta, kerronnan kommentointi, sinun puhuttelusi? 

     Rakenteen markkereina voisin käyttää esimerkiksi oikeuspatologia, vainajan pukijaa, jäämistön 

siivoojaa, valokuvamallia tai kirurgia. 

 

mies 
 

”Hei jätä noi buutsit jalkaan”, mies nuolee korvaani. 

     Riisuudun alasti. Vedän saappaat takaisin jalkaan ennen kuin kellistyn selälleni nahkean, sinisen 

jumppasalin maton päälle. Se haisee satojen, tuhansien lasten pinttyneelle hielle. Mua yököttää. 

     Kuvottaa ja nolottaa. Mahdollisuus unelman toteuttamiseen iski niin kuin ne yleensä tekevät: 

ykskaks yllättäen. Näet tilaisuutesi ja tartut siihen vaistomaisesti ennen kuin järki ehtii sanoa mitään 

väliin. Onko miehellä joku fettari? Saapasfetissi? Jo pelkkä epäilys vie multa halut. En tykkää 

fettarityypeistä. En mä ole mikään fettari, ajattelen maatessani alastomana buutsit kohti jumppasalin 

välinevaraston kattoa. 
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     Siirrän katseeni kelmeästä loisteputkesta mieheen, joka parhaillaan riisuu itseään paksun 

patjakasan vieressä. On se komea, omalla tavallaan. Roteva, miehekäs, tavallisen oloinen. Se on 

tyyppi, joka ”pass” eli on heteronoloinen, käy heterosta. Ja varmasti visusti kaapissa. Baarissa se 

kertoi, että se on nähnyt mut aikaisemmin. Se oli pysähtynyt autolla liikennevaloihin ja nähnyt mut 

fillarin selässä pyöräilytrikoot päällä. Se on halunnut mua siitä asti. Ei kai sillä ole trikoofettariakin 

vielä? En mä ala sen kanssa mitään, jos se rupee jotain pukuleikkejä kinuamaan. 

     Leikkiminen on kivaa joo, mut seksi seksinä. Kaikki lelut, no-go. Nahka, no-go. Sitomiset, 

tukehduttamiset, kipu ja tuska, no-no-no. Anonyymit, no-go. Julkisilla paikoilla, no-go. Mä olen 

mä. Haluan tulla nähdyksi omana itsenäni, paljaana. En mä pohjimmiltani ole se komea, 

urheilullinen kiiltokuva, valokuvamalli, jota kaikki jahtaavat. Mä olen rikki, eikä rikkinäistä halua 

oikeasti kukaan. 

 

Mulla on ollut seiskalta asti unelma. Sekstata koulun jumppasalissa. Kai se sai alkunsa mun unesta, 

jossa olin suihkussa liikunnanopen kanssa, ja josta herättyäni tajusin olevani homo. Olisin halunnut 

rakastella open kanssa välinevaraston matoilla. Fantasioin, miten se antaa mulle jälkkäriä kesken 

tunnin, komentaa jäähylle välinevarastoon, jonne se tulee sen jälkeen, kun tunti on päättynyt ja 

muut pojat ovat menneet suihkuun. Sitten se käskee mun riisuutua osana rangaistusta, riisuutuisi 

itsekin ja alkaisi hyväillä. Olin unelmoinut siitä nyt aika lailla tarkkaan kymmenen vuotta. 

     Mies laskeutuu matolle ja alkaa kontata kohti. Mä keinun nahkealla muovilla kuin vesisängyssä. 

Muovi tarttuu paljaaseen ihoon ja nipistää selkääni. Tilanne on kaukana mun unelmasta. Mies 

pääsee luokse ja kellahtaa päälleni, alkaa suudella. Huulet ovat liian märät ja liukkaat. Käännän 

pääni pois ja katson miehen olan yli buutsejani, jotka sojottavat kohti kattoa. Ne näyttävät tosi 

noloilta. 

     Mua alkaa kaduttaa. Baarissa idea oli tuntunut niin hyvältä. Olin nähnyt miehen, joka pimeässä 

näytti komealta. Hämärässä se oli ollut just mun tyyppiä. Ei mun kauaa tarvinnut odottaa, että se 

tuli pokaamaan. Eikä siinä montaa repliikkiä tarvittu, että olin valmis raahaamaan sen koululle. Olin 

ehkä alitajuisesti suunnitellut jotain tällaista, koska mulla oli koulun avaimet mukana. Iso ja raskas 

nippu, josta roikkui sinikeltainen jalkapallo. Otettiin baarin edestä taksi ja ajettiin Itä-Helsinkiin. 

Osasin pimeässäkin jumppasaliin ja vasta ikkunattomassa välinevarastossa uskalsin laittaa valot 

päälle. Nyt mä haluan vain suihkuun, mutta annan miehen käpälöidä mun ruumista. Kourikoon, 

nauttikoon. Ei se satu. Olisi tietysti mukavaa pystyä kirjoittamaan, että annan miehen hyväillä 

kehoani, mutta tämä mies ei pysty siihen. Ei ainakaan toista miestä. Hyväily tarkoittaa hyvän 

tekemistä toiselle, ja pystyäkseen hyväilemään toista, pitää ensin hyväksyä itsensä, ja sitten vielä se 

toinen. Tämä mies pystyy vain ottamaan, ei antamaan. Eikä se ole valot päällä niin komeakaan. 
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     ”Mennääks suihkuun hei”, sanon miehelle ja luikertelen sen alta pois. Se ei pane vastaan. 

Nousen matolta ja tartun miestä kädestä. Vedän sen ylös seisomaan. Seisomme aivan likekkäin 

alastomina. Tai onhan mulla jalassa buutsit, miehellä ei päällään mitään. Silti se on pitempi kuin 

mä. Suutelen vielä sen liian märkää suuta. Sitten vedän sen perässäni toiseen kerrokseen ja 

pukuhuoneen läpi suihkuun. 

     Pukuhuoneen ovi kolahtaa raskaasti. Suihkussa on hämärää. Valkoiset kaakelit hohkavat hiukan 

valoa ja näen miehen ääriviivat vaaleaa taustaa vasten sekä katossa pitkän rivin suihkuja. Astun 

keskelle rivistöä. Avaan hanan. Mies astuu viereisen alle. Elän todeksi unta, joka käänsi kohtaloni 

ylösalaisin. Todellisuus ei vastaa unelmaa, mutta on tarua ihmeellisempää. Mies ei tule suihkuni 

alle eikä kiedo käsivarsiaan tiukasti ympärilleni. En nojaudu taaksepäin miestä vasten, en tunne 

märkää liukasta ja tiukan lihaksikasta vartaloa omaani vasten. Käsivarret eivät puristu yhä lujemmin 

ja lujemmin ympärilleni. En tunne oloani turvalliseksi enkä autuaaksi. Tämä ei ole unta. 

     Seuraava päivä on tavallinen sunnuntai. Mulla on tunnit parilla kuntosalilla. Unohdan miehen 

pian. Sama juttu joka kerta. Luulen kohdanneeni unelmieni miehen, mutta kun se riisuu vaatteensa 

ja heittäytyy päälleni, joudun myöntämään itselleni: ei mun tyyppiä. Tiedän kyllä, että vika on 

mussa. En syytä miestä, syytän itseäni. Mä olen viallinen. 

 

Meillä on joka maanantai opettajankokous. Pitkäpiimäistä touhua. Joukossa on liian monta 

opettajaa, jotka rakastavat omaa ääntään. Heidän elämäntehtävänsä on istua opettajankokouksessa 

joka maanantai mahdollisimman pitkään. 

     ”Yksi asia vielä. Talonmiehen asunnon asukas kuuli viime lauantaiyönä ääniä voimistelusalista.” 

     Muhun iskee. Aivan kuin olisin jalkapallo ja joku potkaisee mut kärkipotkulla horisonttiin. 

Onneksi istun takarivissä aivan toisessa laidassa. Kukaan ei huomaa mua. Tajuan salamana, miten 

rehtori kertoo seuraavaksi koko opettajakunnalle, miten tyyppi on lähtenyt äänien perässä tutkimaan 

asiaa ja nähnyt liikunnanopettajan alastomana sinisellä matolla buutsit kohti kattoa. En ole edes 

tiennyt, että koululla asuu joku. Talonmiehen asunnon täytyy sijaita talon takana, sillä puolella 

rakennusta, minne mulla ei ole koskaan asiaa. Ilmeisesti asunto on vuokrattu jollekin, kun 

talonmiehen työt on ulkoistettu huoltoyhtiölle eikä omaa talonmiestä enää ole. 

     Vaikka istumapaikkani on hyvä, olen sumpussa. En pysty pakenemaan, liukenemaan vähin äänin 

paikalta. Mun täytyisi kiertää tuolirivit toiselta puolelta, rynniä kaikkien ohi. Siihen ei ole enää 

aikaa. Rehtori on juuri paljastamaisillaan mut. Jään kiinni patjan päältä, miehen alta, buutsit 

kintuissa. 
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     Saan potkut. En välitä siitä, mutta se häpeä. Se on pahin. Eikä se mieskään, mutta ne buutsit. 

Pakko kestää. Jään lamaantuneena istumaan paikoilleni. Puhisen sisäänpäin. Puristan jalkapalloa 

nyrkissäni. Terästäydyn kohtaamaan katseet. 

     ”Eiks se asukas lähtenyt äänten perään”, joku kysyy eturivistä. 

     ”Ei hän ole mikään vartija. Ei hänellä ole mitään velvollisuutta lähteä keskellä yötä tutkimaan 

täältä kuuluvia ääniä. Mitään murron jälkiä ei ole missään. Ilmeisesti kulmilla kiertää koulun 

avaimet. Ehkä se huumejengi, joka murtautui tänne viime vuonna ja pääsi kansliaan, sai myös 

avaimet.” 

 

4 AUTOETNOGRAFINEN TUTKIMUSOTE AINEISTOKOKOELMAAN 
Romaanit minut turmelivat. 
 

irak 
 

Yhteiskuntatieteet ajautuivat ”varmuuden kriisiin” (crisis of confidence) eli koitti ”representaation 

kriisin neljäs hetki”, kun sosiologi ja antropologi David M. Hayano kysyi, kenellä on oikeus esittää 

ja kuvata toisten elämää83. Kysymys asetettiin vuonna 1979. Vähitellen yhteiskuntatieteissä alettiin 

tunnustaa, että tutkijan henkilökohtainen kokemus vaikuttaa monin tavoin tutkimusprosessiin. Se 

oli tarpeellinen sysäys autoetnografialle tutkimuksena, joka ”tiedostaa edellä mainitun vaikutuksen, 

sekä sisällyttää itseensä subjektiivisuuden, emotionaalisuuden ja tutkijan vaikutuksen tutkimukseen, 

ja joka ennemmin korostaa kuin piilottaa nämä seikat, puhumattakaan siitä, että se olettaisi, että 

niitä ei olisi olemassa”84. Autoetnografia perustuu totuuskäsitykselle, jonka mukaan ”totuus” ei piile 

tieteellisessä teoriassa, vaan ”totuus” on historismi eli elettyjen kokemusten selitykset, jotka on 

kerrottu tiettynä ajankohtana ja aikana tietyssä paikassa ja tietyissä olosuhteissa. Nykyään 

autoetnografia tähtää subjektiivisen minän sekä piilotettuja että näkyviä sääntöjä ja normeja täynnä 

olevan kulttuurin, koko kulttuurisen kontekstin, uudelleenkirjoittamiseen.85 

     Etnografialla tarkoitetaan yleisesti kvalitatiivista tutkimusta, joka tutkii kulttuurisia ja 

kulttuuristen ryhmittymien tapoja, sääntöjä ja normeja. Sherick A. Huges ja Julie Pennington 

käsittelevät teoksessaan Autoetnography – Process, Product, and Possibility for Critical Social 

Research (2017) autoetnografiaa laajemmassa merkityksessä kuin pelkkänä empiirisenä 

tutkimusmetodina ja tutkimuksen tekemisen tapana. He viittaavat termillä tutkimussuuntauksen 

paradigmaattisiin tarkoitusperiin, tutkimuksen konstruktioihin, tapoihin kerätä tutkimusmateriaalia 
 

83 Denzin & Lincoln, 2008a, 24. 
84 Ellis & Flaherty 1992, 79. 
85 Hughes & Pennington 2017, 9–10, 37. 
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sekä analyysin spesifeihin keinoihin. Termin alkuosa auto viittaa kirjoittajan tutkimuksessa 

käyttämään kriittiseen itsereflektioon ja henkilökohtaisten kokemusten tulkintoihin. Hybridisellä 

autoetnografia-termillä voidaan viitata kriittiseen ja refleksiiviseen kertomuksentutkimukseen, 

kriittiseen itserefleksiiviseen minän tutkimukseen tai kriittiseen refleksiiviseen käytännön 

tutkimukseen, jossa tutkija ottaa aktiivisen, tieteellisen ja systemaattisen otteen henkilökohtaisiin 

kokemuksiinsa suhteessa kulttuurisiin ryhmittymiin, joihin tutkija itsekin lukeutuu tai identifioituu 

tai jotka eroavat tutkijan omasta viitekehyksestä ja edustavat hänelle toista tai toisia. 

Autoetnografian avulla tutkijan on mahdollista paikantaa itsensä suhteessaan sosiaaliseen, 

kulttuuriseen tai poliittiseen kontekstiin tavoilla, jotka eivät ole mahdollisia perinteisille empiirisen 

kvalitatiivisen tutkimuksen metodeille.86 

     Autoetnografinen tutkimus ammentaa usein kriittisestä teoriasta (Critical Social Theory), jolloin 

sen pyrkimyksenä on tuoda marginalisoidut lähemmäs keskiötä, antaa ääni vaiennetuille, tehdä 

näkyviksi näkymättömät identiteetit ja vallata tilaa syrjityille populaatioille. Feministiset teoriat, 

mustien feministiset ja afrikkalaisamerikkalaisen tutkimuksen teoriat, queer-teoria, kriittinen 

rotuteoria, latinojen kriittinen teoria ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden johtamisteoria ovat 

esimerkkejä kriittisistä teorioista, joita autoetnografit usein käyttävät tutkimuksensa teoreettisena 

kehyksenä. Edellä mainittujen kaltaiset teoriakehykset ja niihin liittyvä tutkimus auttavat 

autoetnografeja muotoilemaan tutkimusväitteensä, antavat heille sanat, termit ja käsitteet 

autoetnografisten todisteiden tulkitsemiselle ja aineiston käsittelylle, sekä niiden avulla he pystyvät 

sijoittamaan oman tutkimuksensa laajempaan aihetta käsittelevään tutkimuksen kenttään.87 

 

mies 
 

Muutuin rikolliseksi keväällä 2018. Ei siihen tarvittu enempää kuin että laskin jalkani Omanin 

maankamaralle. Homoseksuaalisuus on maassa rikos ja jouduin pakenemaan takaisin kaappiin. 

     Menen harvoin ulos. 

     Omanien perheet, suvut ja heimot etuilevat kaikkia muita. Yksinäinen mies, jolla ei ole taustaa 

eikä tarinaa, mies, joka ei voi kertoa parisuhteestaan, mies, jolla ei ole lasta eikä lammasta, ei 

vuohta eikä vaimoa, on kummajainen, palanen väärässä pelissä. Paluu kaappiin tarkoittaa 

käytännössä salailua, peittelyä, valehtelemista. Maan tapa on laittaa Facebookin profiilikuvaksi 

kuva oman lapsen kanssa. Jos ei ole lasta, niin puolisokin käy. Minä en voi laittaa profiilikuvaksi 

yhteiskuvaa samaa sukupuolta olevan kumppanini kanssa. En voi julkaista sosiaaliseen mediaan 
 

86 Hughes & Pennington, 2017, 12–13. 
87 Hughes & Pennington 2017, 43–49. 
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yhteiskuvia myöskään lomamatkoilta, syntymäpäiväkemuista enkä muistakaan sosiaalisista 

tilanteista. En voi päivittää todellista parisuhdestatustani. Kun minulta kysytään parisuhteesta ja 

perheestä, joudun valehtelemaan, kun kerron olevani sinkku. Kun haen uutta asuntoa, joudun 

olemaan erityisen varovainen. Kohteita, joissa vuokraisäntä tai -emäntä asuu naapurissa ja on 

omani, en voi edes harkita. Riski tulla irtisanotuksi tai jopa ilmiannetuksi poliisille on liian suuri. 

En voi esiintyä kumppanini kanssa julkisissa tilaisuuksissa parina, kuten heteroparit tekevät. Ja joka 

kerta, kun huoltomiehet, talonmies tai siivoojat tulevat asuntoomme, on kiinnijäämisen, 

ilmiantamisen tai kiristetyksi joutumisen riski olemassa. En uskalla enää pitää edes kumppanini 

valokuvaa yöpöydälläni, eikä hän minun. En käy täydestä, tasavertaisesta, vaikka kertoisin, että 

minulla on elämänkumppani ja Suomessa vanha äiti ja veli perheineen. 

     Ei, en kerro mitään. 

 

irak 
 

Karkulehto kirjoittaa teoksessaan, että ”[h]eteronormatiivisuudessa on kysymys kulttuurin 

tulkitsemisesta sen uskomuksen ja illuusion varassa, että koko yhteiskunta on 

heteroseksuaalisuuden kyllästämää ja että kaikki ihmiset ovat kyseenalaistamatta aina 

heteroseksuaaleja”88. Se on heteroseksuaalisuuden normaaliutta ja etuoikeutettua normiasemaa 

ylläpitävää sekä uusintavaa sosiaalista järjestystä ja pakottavaa valtaa89, ja se toimii muun muassa 

instituutioissa ja rakenteissa sekä tulee näkyväksi käytännön asenteissa90. Karkulehto jatkaa: 

”Heteronormatiivisessa kulttuurissa heterous on aina normi ja oletusarvo, kun viitataan 

seksuaalisuuteen”91. 

 

mies 
 

Talviaurinko paistaa lempeästi Masqatissa Matrah soukin ihmisvilinään. Risteilyalus on saapunut 

satamaan ja purkanut ulos täyden lastin uteliaita turisteja. Hellehattuiset päät aurinkolaseineen 

valuvat kapeilla kujilla kuin kauranjyvät siilossa ja pitävät samanlaista sorinaa. Jos zoomaisin 

tarkemmin turistivirtaan, huomaisin kalliit, mutta järkevät, matalakantaiset kävelykengät, 

kimaltavat briljanttisormukset ja vaatteiden hillityt beigen ja khakin värit. 

 
88 Karkulehto 2007, 33. 
89 Rossi 2003, 120. 
90 Sorainen 2002, 202. 
91 Karkulehto 2007, 33. 
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     Yhtäkkiä vastaani tulee nuori, ehkä vähän päälle 20-vuotias, arabimies, joka katsoo suoraan 

silmiin, hymyilee mielestäni irstaasti ja iskee sitten silmää. Tunnen itseni likaiseksi ja loukatuksi. 

Kiihdytän askeliani, puikkelehdin tungoksessa ja otan kiinni muutaman metrin edelläni kävelevän 

kumppanini. 

     “Can you believe what I just witnessed!” 

     Likaisuuden tunne ei lähde pois pesemällä. Vie viikkoja ennen kuin se haipuu pois. Kokemus 

siitä, että minua kohdellaan keski-ikäisenä, länsimaalaisena seksituristina, joka tulee maahan 

vokottelemaan nuorilta miehiltä seksiä, suistaa minut raiteiltani. Eikä ensimmäinen kerta jää 

viimeiseksi. Siirryn tekemään ruokaostokset lähikauppaa kauemmas sen jälkeen, kun nuori 

miespuolinen kassahenkilö alkaa vaihtorahoja ojentaessaan hipelöidä kättäni samalla kun iskee 

merkitsevästi silmää. 

     Tapaan eräässä expatien verkostoitumistilaisuudessa saksalaisen insinöörin. Hän ei asu 

Omanissa, mutta käy täällä vakituisesti muutamia viikkoja kestävillä työkeikoilla. Hän paljastuu 

seksituristiksi. Hän kertoo, että Masqat on todellinen homojen paratiisi ja että seksiä on tarjolla yllin 

kyllin, enemmän kuin missään muualla, missä hän on käynyt. Luulen, että syy yltäkylläisyyteen 

piilee maan tiukassa kaksinaismoraalissa. Avioituminen ja perheen perustaminen ovat sosiaalinen 

pakko jokaiselle, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta riippumatta. Sukupuolten välinen jyrkkä 

segregaatio estää länsimaalaisten normien mukaisen vapaan kanssakäymisen sukupuolten välillä, 

nuoret eivät ”seurustele” tai deittaile, kaikki julkiset hellyydenosoitukset ja esimerkiksi 

esiaviollinen seksi on jyrkästi kielletty. Seksiä kuitenkin harrastetaan ennen avioliittoa. Naiset 

suosivat anaaliyhdyntää neitsyyden suojelemiseksi ja ei-toivottujen raskauksien välttämiseksi. 

Promiskuiteetti kukoistaa kulisseissa. Monet arabimiehet harrastavat seksiä toisten miesten kanssa, 

mutta eivät miellä itseään homoseksuaaleiksi. Itse asiassa koko homoseksuaalisuuden käsite on 

maassa tabu. Joten miesten, jotka harrastavat seksiä toisten miesten kanssa, joukkoon lukeutuu 

monenlaisia identiteettejä ja seksuaalisia suuntautumisia. Miesten yhteinen nimittäjä ei ole tietty 

seksuaali-identiteetti, vaan yksinkertaisesti homoseksin harrastaminen. Täällä identiteetti ei ole 

samanlainen politikoinnin kohde kuin länsimaissa, vaan jähmeä, pysyvä ja rautaisesti kontrolloitu 

entiteetti. 

     Erään tuttavani työtoverin pakistanilainen kaveri pidätettiin sen jälkeen, kun poliisi oli lavastanut 

hänet syylliseksi huumeiden, kannabiksen, hallussapitoon. Nuori pakistanilainen kiidätettiin suoraa 

päätä vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä, ja siellä hän yhä vielä viruu. Hän saa soittaa yhden 

kymmenen minuutin puhelun joka päivä. Kolmantena päivänä hän soitti ystävälleen, tuttavani 

työtoverille. Puhelimessa hän kertoi, että vankilassa kaikki miehet pakotetaan ottamaan lääkettä, 
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”jarrua”, joka vie seksihalut ja tukahduttaa libidon. Pillereillä halutaan ehkäistä miesten välinen 

seksi kaltereiden takana. 

 

4.1 Kirjoittaminen sosiaalisena tapahtumana 

 

kari 
 

Käytän tutkielmassani autoetnografisen tutkimuksen metodeja, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että koko tutkielmani perustuu tutkijan katseen kääntämiseen sisäänpäin ja oman kirjoittamiseni 

tutkimiseen. Rajaan tutkimusnäkökulmani kirjoittamiseen ensisijaisesti sosiaalisena ilmiönä, 

kirjoittamiseen sosiaalisissa tilanteissa ja kulttuurisissa rakenteissa. 

 

irak 
 

”[y]ksilön merkityksiä tuottava toiminta on mahdollista vain kulttuurissa olevien 

merkityksenmuodostuksen sääntöjen, koodien, avulla”92, kirjoittaa Harri Veivo artikkelissaan 

Roland Barthes – tutkijan vallattomuus Mervi Kantokorven toimittamassa teoksessa Kuin avointa 

kirjaa, Leikkivä teksti ja sen lukija (1995). Barthesin mukaan persoonallisuutemme rakentuu 

koodien puitteissa emmekä pääse niiden pakottavaa vaikutusta pakoon, sillä pääsyä 

merkityksenmuodostuksen säännöstöjen ulkopuolelle ei ole olemassa93. Jälkistrukturalistina Barthes 

näki mahdollisuuden luutuneiden, ajattelua kahlitsevien merkitysten purkamiseen ”kulttuurin 

sisällä, saattamalla hallitsevien merkitysten perustana olevat koodit ristiriitaan keskenään94. 

Purkamisen työkaluksi Barthes loi Tekstin käsitteen, jolla hän kävi perinteisen tutkimuksen 

diskurssin ja sitä edustavan Teoksen kimppuun. Veivo kirjoittaa: 
Teos on materiaalinen, kulttuurin luokitteluja noudattava suljettuun merkitykseen perustuva tuote, 
jonka katsotaan polveutuvan Tekijästään. Teksti puolestaan ei ole esine, vaan metodologinen kenttä, 
joka koetaan työssä. Teksti ei myöskään sulkeudu yhden merkityksen ympärille, vaan se viivyttää 
loputtomasti merkityksiä ja toteuttaa siten ”merkitysten todellisen, redusoimattoman monikollisuuden 
|–|”. Verkostonkaltainen Teksti toteutuu Tekijän isällisen vaikutusvallan ulkopuolella.95 

 

kari 
 

 
92 Kantokorpi 1995, 60. 
93 Kantokorpi 1995, 60–61. 
94 Kantokorpi 1995, 61. 
95 Kantokorpi 1995, 61. 
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Koska tavoitteena on löytää kadonnut oma ääni sekä kuulostella niitä tuntoja, joita kaapissa 

kirjoittaminen herättää, asetan itseni määrätietoisesti tutkittavaksi sekä hyödynnän autoetnografista 

metodia sen epistemologisen potentiaalin vuoksi. Näkemykseni on, että toisaalta tietämiseen ja 

tietoon perustuvalla työskentelyllä, toisaalta jälkistrukturalistiseen merkitysten purkamiseen 

pyrkivällä otteella, sekä niiden sanoittamisen tai uudelleennimeämisen kautta voisin löytää 

kadonneen ääneni ja saada sen takaisin. Itseni asettaminen tutkimuksen keskiöön mahdollistaa 

sellaisen ymmärryksen läpi eletyistä kokemuksistani, jota kukaan muu ei voi tavoittaa. 

Näkymättömän asettaminen esille, äänettömän päästäminen ääneen, nujerretun yllyttäminen 

vastarintaan edellyttävät asemointia, jossa on mahdollista päästä kiinni häpeän kokemuksiin ja itsen 

intiimeimpiin kipukohtiin. 

 

mies 
 

Hän syntyi Kaarinassa vuonna 1965, menetti isänsä avioerossa kahdeksantoista kuukauden 

vanhana, äitinsä vei sairaus, hän masentui, kävi koulunsa Turussa, jätti kirjallisuuden opintonsa 

kesken Turun yliopistossa, oppi salaamaan ja peittämään ensin masennuksensa, sitten seksuaalisen 

suuntautuneisuutensa, työskenteli valokuvamallina, liikunnanohjaajana ja freelancer-toimittajana, 

kunnes lamavuosikymmenen mentyä pääsi ensimmäiseen vakituiseen työpaikkaansa suuren 

viikkolehden reportteriksi, toimi myöhemmin viiden aikakauslehden ja kahden paikallislehden 

päätoimittajana, mediatalojen sisältö-, kehitys- ja toimitusjohtajana, luksushotellin general 

managerina, kunnes paloi loppuun. 

 

kari 
 

Keskeistä materiaaliani ovat omat kokemukset, muistot ja muisteleminen, jotka tuodaan esille eri 

äänillä ja joita muistelevat eri kertojanäänet. Tutkijan katseeni ei kuitenkaan kohdistu niinkään itse 

fragmentteihin, vaan niihin mielenliikkeisiin, niihin vaikutuksiin, joita ne synnyttävät kirjoittamisen 

prosessissa ja tekstissä ja joihin Veivo viittaa siteeratessaan Barthesia96: 
 Eräs elämä: opintoja, sairauksia, nimityksiä. Entä loput? 

Tapaamiset, ystävyydet, rakkaudet, matkat, luennot, nautinnot, pelot, uskomukset, hurmokset, onnet, 
suuttumukset, tuskat: 
yhdellä sanalla: vaikutukset? – Tekstissä – mutta ei teoksessa.97 
 

 
96 Kantokorpi 1995, 53. 
97 Kantokorpi1995, 53. 
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 Autoetnografisessa kirjoittaja-lukija-tutkija-noidankehässä tuotan tutkimusmateriaalia myös itse 

tutkimusprosessissa: tämä tutkielma itsessään on merkittävä osa tutkimusaineistoa ja tuotan sitä 

koko ajan lisää; noidankehän kiertoliikettä on mahdotonta saada pysähtymään. 

     Karkulehto tunnustaa teoksessaan, ”että yksi merkittävimmistä syistä ainakin omaan 

kiinnostukseeni tutkia sukupuolia ja seksuaalisuuksia on halussa oppia tuntemaan ja tunnistamaan 

tutkimuksen lomassa myös omaa sukupuoltani, seksuaalisuuttani, sukupuolitettua ruumistani sekä 

niihin kohdistunutta tiedontuotantoa, tieto-valtaa, ja niiden moninaisia esityksiä ja identiteettejä niin 

halujen, tarpeiden, nautintojen ja mielihyvän kuin uhkien, pelkojen ja ahdistustenkin osalta”98. Oma 

identiteettini ja käsitykseni itsestäni on kiinteästi mukana prosessissa, jossa heijastelen sitä 

yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin tavoitteenani saada niistä uutta tietoa tai uusia 

näkökulmia. Rajaan näkökulmani tiukasti sosiaaliseen ja kulttuuriseen ja tulen samalla rajanneeksi 

esimerkiksi psykologiset, psykoanalyyttiset, juridiset ja kielelliset lähestymistavat pois.  

     Muistelemisen ja kuvittelemisen välillä kulkee hienonhieno mutta luja raja: mielikuvani 

perustuvat faktoihin, lähdeaineistoon, tutkimuksiin ja tutkimuskirjallisuuteen, lehtiartikkeleihin, 

muistoihin, jotka koen muistavani ”oikein”; mielikuvitelmani versovat fiktiota. 

 

4.2 Autoetnografisen tutkimuksen metodit assemblaasi, paalutus ja itsereflektio 
 
irak 

 

Nimitän paaluksi sen kriittisen yhteiskuntatieteellisen autoetnografisen tutkimuksen osatekijän, 

josta Hughes ja Pennington käyttävät teoksessaan nimeä supported-salient99, sillä paalussa 

yhdistyy sekä tuetun (supported) että ulokkeen, kiilan tai ulkoneman (salient) ominaisuudet. 

Hughesin ja Penningtonin mukaan elämäntarinat, jotka koostuvat yksilön muistetuista 

[muistelluista] henkilökohtaisista kokemuksista, pitää pystyä paaluttamaan henkilökohtaisia 

kokemuksia tukevan tai niiden kannalta relevantin kriittisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

avulla, jotta tutkimusta voidaan pitää autoetnografisena tutkimuksena. He tuovat esille sen, että näin 

ymmärrettynä paalutus erottaa autoetnografian perinteisestä tarinankerronnasta. Kertoa tarina 

(thinking about a story) lauseella on erilainen merkitys kuin lauseella kertoa tarinalla (thinking with 

a story). Kertoa tarina rajoittuu sen sisältöön ja tuon sisällön analyysiin, kun taas tarinalla 

kertominen sisältää ajatuksen tarinasta päätettynä, eikä sen tuolla puolen ole enää mitään100. 

Toisaalta tarinat voidaan käsittää yhteen kietoutuneina kokonaisuuksina, joita sen sijaan että 
 

98 Karkulehto 2007, 212. 
99 Hughes & Pennington, 2017, 26. 
100 Frank, 1995, 23. 
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purkaisimme ne yksittäisiksi osiksi osaksi tutkijan materiaalia, me haluamme kokea ne tarinoina ja 

tuntea niiden vaikutuksen tarinankertojaan, kuulijaan ja meidän omaan elämäämme101. Tarina on 

paalutettava huolellisesti sellaisella todistusaineistolla, että lukijan on helppo tunnistaa 

autenttisuuden sointujen ohella tutkijan ja tieteentekijän ääni102. 

 

mies 

 

Makaan sohvalla ja luen Mirkka Lappalaisen Pohjoisen Noidat -teosta, kun Cynthia Benoit lähettää 

viestin. 
“Are you in Muscat? A client is looking for an Italian looking man, age 40–45.” 
“Yes I am. I’d love to go to the casting. Just let me know the details.” 
 

     Olemme koko eilisen päivän kotona. Emme mene ovesta ulos. Johtuuko se siitä, ettei meillä ole 

asiaa kaupungille? Vai siitä, että alitajuisesti haluan pysytellä turvallisessa kahden hengen 

kuplassamme? Että pelkään sen ulkopuolelle astumista? Olenko palaamassa lapsuuden 

mielensisäiseen maailmaan, jossa ruokin loputtomiin mielikuvitustani romaaneilla? Hustvedt 

kirjoittaa, miten Rousseau ripittäytyy Tunnustuksissaan (1782) ja myöntää mielikuvituksensa 

donquijotemaisen taipumuksen. Hän väittää, että romaanien lukeminen poikaiässä turmeli hänet 

pysyvästi. Romaanit ovat vastuussa mielenliikutuksista, jotka ”antoivat minulle ihmiselämästä 

kummallisia ja romaanisia käsityksiä, joita kokemus ja ajattelu eivät koskaan ole saaneet minussa 

oikein korjaantumaan”.103 Pakenenko siis ulko-oven takana vaanivaa mielettömyyttä vai 

mielensisäisiä romaanisia käsityksiäni ja omaa häpeääni? Pelkään myös, kestääkö suhteemme 

kuplassa. Kestääkö R elämää kuplassa kaapissa? 

 

irak 

 

Problematisointi on ryöstöviljelty termi niin yhteiskunta- kuin kaikissa muissakin tieteissä. 

Alkujaan, 1900-luvun alussa, sitä käytettiin merkityksessä ”pitää ongelmana” (consider as a 

problem) tai ”käsitellä ongelmana” (treat as a problem). Sosiaaliset valta-asemat ja -hierarkiat on 

mahdollista paljastaa ja tehdä näkyviksi vain, jos ne ensin nähdään ongelmina ja luokitellaan 

sellaisiksi eli problematisoidaan. Autoetnografisen tutkimuksen tehtävä on paljastaa sosiaalinen 

valta, hegemonia, etuoikeudet ja rangaistukset niin epätavallisissa kuin tutuissakin yhteyksissä 

 
101 Herrmann & DiFate, 2014, 300. 
102 Bullough & Pinnegar, 2001, 20. 
103 Rousseau 1782, Hustvedt 2016, 131. 
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osana laajempaa sosiaalista ja kulttuurista kontekstia. Problematisointi on olennainen osa sitä 

prosessia, joka ohjaa tutkijan kohti kriittistä ajattelua ja reflektoivaa uutta minää, ja se käyttää 

apunaan sellaisia kysymyksiä kuin: Kuka minä olen tekemään tällaisen väittämän? Kenelle minä 

sen teen? Miksi minä teen sen täällä ja nyt? Kuka tai ketkä hyötyvät minun väitteestäni? Ketä 

minun väitteeni vahingoittaa? Kysymysten asettaminen edellyttää tutkijalta myös sisäänpäin 

kääntynyttä, kriittisesti reflektoivaa katsetta ja ennen kaikkea sitä, että tutkija problematisoi itsensä 

omassa kulttuurisessa kontekstissaan.104 

 

irak 

 

Assemblaasi (assemblage) tarkoittaa aineiston kokoamismenetelmää, jonka tarkoituksena on 

havainnollistaa monikerroksinen tapahtuma, kokemus tai hetki. Se koostuu kirjallisuudesta sekä 

muunlaisesta aineistosta, josta muodostuu ainutkertainen kokoelma.105 Englanninkielisen sanan 

assemblage sanakirjakäännös on assemblaasi, kokoelma, kokouma, kasauma tai yhdistelmä. 

 

kari 
 

Käytän mieluummin termiä nippu ja sen johdannaista niputtaminen. Kokoelma on koottu, ehkä 

käsin poimittu kokonaisuus, mutta nippu sisältää ajatuksen vieläkin tiukemmin yhteen sidotusta 

nidoksesta. Tutkijan keräämää ja valitsemaa aineistoa ei välttämättä sidota kirjapainon 

sidontakoneella, mutta todennäköisesti se nidotaan teräksisillä hakasilla tiukaksi nipuksi. Nippu 

edustaa mielessäni jotain sellaista, joka pitää pintansa vertaisarvioinnille ja kestää kriittisen 

tarkastelun paremmin kuin löyhältä kuulostava kokoelma tai assemblaasi. 

     Koska tämä tutkielma tutkii kirjoittavaa minää, joka kantaa ja tuo mukanaan tutkimukseen 

eletyn elämänsä kaikkine kokemuksineen niiden pienimpiä yksityiskohtia myöten, koostuu 

tutkimusaineistokin monikerroksisesta ja soraäänisestä nipusta erilaisia materiaaleja. Eriääniset ja 

eri genreihin kuuluvat, muistelevat, siteeraavat ja kommentoivat tekstit, vanhat valokuvat, 

lehtiartikkelit ja blogikirjoitukset, tutkimuskirjallisuus. Tutkielmani nippu oli ole teräshakasilla 

sidottu, vaan assosiatiivisen löyhästi kokoon kursittu, eikä se pyri todistamaan mitään oikeaksi tai 

todeksi, vaan saamaan aikaan mielenliikkeitä sekä kirjoittajassaan että lukijassaan. 

 

 
104 Hughes & Pennington 2017, 59. 
105 Hughes & Pennington 2017, 27. 
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irak 

 

Assemblaasiin pohjautuva aineiston kokoaminen kannustaa tutkijoita keräämään sellaista 

materiaalia, joka paljastaa rajat ja rajanylitykset sekä luo uusia assosiaatioita muiden kertomusten ja 

tutkijan oman kertomuksen ja oman kokemuksen välillä. Aineistonkeruun strategiana assemblaasin 

tarkoitus on kerätä, nivoa yhteen ja esittää rikas, runsas, monikerroksinen ja moniääninen, 

relevanttiin kirjallisuuteen pohjautuva selonteko tietystä ajankohdasta, paikasta tai tapahtumasta 

tutkijan elämässä.106 

 

kari 
 

Kirjoita totuudellisesti. 

     Kirjoita rohkeasti. 

          Kirjoita myötätuntoisesti. 

               Ota muut huomioon, kun kirjoitat. 

 

irak 

 

Autoetnografinen tutkimus ei karta kipeitäkään aiheita, vaan se tutkii myös intiimejä, usein jopa 

tabuja aiheita ja järkyttäviä kokemuksia, kuten esimerkiksi insestiä tai lapsuuden seksuaalista 

hyväksikäyttöä. Näissä tutkimuksissa pyrkimyksenä ei ole kertoa selviytymistarinaa lapsuusajan 

traumatisoivista kokemuksista, vaan havainnollistaa ja kuvittaa niitä nyansseja ja vivahteita, joita 

sen kaltaiset kokemukset aiheuttavat, ja jotka ovat niin kipeitä tai hienovaraisia, että niitä olisi 

muilla tutkimusmetodeilla, kuten esimerkiksi tutkimuskyselyin tai haastatteluin, mahdotonta saada 

esille.107 

 

kari 
 

En kaihda kipeitäkään aiheita. Ne asettavat kirjoittamiselleni haasteen, joka on laatuaan eettinen. 

Koska kyse on pro gradu -tutkielmasta, tulee sen myötä annettuna ainakin kaksi lukijaa, jotka ovat 

pakotettuja lukemaan tekstini: gradun ohjaaja Risto Niemi-Pynttäri sekä toinen arvioija, professori 

 
106 Hughes & Pennington 2017, 27. 
107 Holman Jones et al. 2013, 33–34. 
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Sanna Karkulehto. Molemmat tuntevat minut henkilökohtaisesti. Kaikkein intiimeimmistä asioista 

kertoessani joudun pohtimaan asemaani kirjoittajana suhteessa heihin, sekä sitä, onko heidän 

näkökulmastaan kiusallista, vaivaannuttavaa, piinallista tai jopa tuskallista lukea opiskelijan 

elämästä sen arkaluoteisimpia yksityiskohtia. Niemi-Pynttäri kirjoittaa väitöskirjassaan 

Verkkoproosa (2007), että ”[m]onet teoreetikot katsovat, että vahingossa tapahtuvat yksityisyyden 

paljastumiset ovat harkitsemattomia ekspressioita. Itsepaljastus puolestaan on tarkoituksellinen, 

julkista tilaa loukkaava, on toisista piittaamatonta ekspressiota”108. Syyllistynkö tutkielmassani 

vahingossa vai tarkoitukselliseen muista piittaamattomaan itsepaljasteluun? Voinko ylipäätään ottaa 

toiset ihmiset, lukijat, huomioon, kun kirjoitan oman ääneni etsimisestä niin syvältä itsestäni kuin 

pystyn? 

 

irak 
 

Sosiaalipornografiset paljastukset tai itsetarkoitukselliset tunnustukset eivät kelpaa 

tutkimusmateriaaliksi. Tutkijan tulee peilata omia kokemuksiaan ja omaa kertomustaan alan 

tutkimuskirjallisuuteen sekä punnita, mitä laajempaa ja yleisempää merkitystä omalla 

kokemuksella, siitä kirjoittamisella sekä tavoilla, joilla siitä voi tai tulee kirjoittaa, on tutkimuksen, 

tieteen tai yhteiskunnan kannalta. 

 

kari 
 

Miten punnita, vertailla ja arvioida jotain, joka on hiljaisuus, joka on vaiettu, josta ei ole puhuttu ja 

jolla on hädin tuskin sanoja? 

 

irak 
 

Autoetnografista tutkimusmetodia on myös kritisoitu. Muun muassa Sara Delamont kirjoittaa 

artikkelissaan The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork 

(2009, miten autoetnograafikot vain devalvoivat tieteellisiä standardeja ja laatukriteereitä ja osa 

tutkijoista sotkee validin, etnografisen tutkimuksen tekemisen ja sen tutkimuslöydökset 

subjektiiviseen tutkimukseen, mikä arvostelijoiden mielestä tuhoaa kunniallisen tieteentekijän ja 

tutkijan ammatin. Eräät opponentit suosittelevat, että tutkijat kääntyisivät reflektiivisen 

 
108 Niemi-Pynttäri 2007, 246. 
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autobiografisen kirjoittamisen eli reflektiivisen omaelämäkertakirjoittamisen puoleen, missä olisi 

mahdollista kehittää empiiristä tutkimusta reflektiivisen autobiografisen kirjoittamisen sisältämän 

analyyttisen ja pedagogisen potentiaalin vuoksi.109 

 

kari 
 

Minulle tuottaa päänvaivaa erottaa autoetnografinen ote tarkkarajaisesti autobiografisesta ja 

autofiktiivisestä kirjoittamisesta. Ne lomittuvat hyvin yksityiseksi subjektiivisuudeksi ja kietoutuvat 

ympärilleni. Autoetnografinen otteeni ei yksinkertaisesti kestä tavanomaista tieteellistä ja 

akateemista kriittistä tarkastelua. Aineiston keruuni on vapaamuotoista ja intuitiivista, 

sattumanvaraista ja epätarkkaa. Analyysissäni olen assosiatiivinen ja lainehtiva systemaattisuuden 

kustannuksella. Toisaalta olen kirjoittamassa luovan kirjoittamisen piiriin kuuluvaa tutkielmaa 

kirjoittamisen prosessista, en sosiologian piiriin lukeutuvaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. 

Eivätkö silloin juuri epäjohdonmukaiset loikat ja muut epäloogisuudet ole olennaisimpia? Ehkä 

otteeni liiallinen subjektiivisuus hämärtää tutkijan katseeni tai ulkopuolisen lukijan mielestä loikka 

yksityisestä yleiseen jää tekemättä; sosiaaliporno jää pornon asteelle, eikä tavoita yleistä 

tutkimuksellista merkittävyyttä? 

     Toistan itselleni: olen itseni ensimmäinen ja ainoa lukija, jonka tavoite on löytää kadonnut 

ääneni. 

 

orange 

 

Syömme lounasta parvekkeella. Seuraamme pienten kasvua, varsien vahvistumista, uusien lehtien 

ilmestymistä, väriä, ryhtiä, olemusta. Tarkastelemme niitä huolellisesti ja huolestumme heti, jos 

joku näyttää huonovointiselta. Kolmonen vetelehtii hartiat lysyssä, selkä kumarassa. Jännitämme, 

oikeneeko se siitä vielä. 

 

kari 
 

Työpäiväkirjan ensimmäisen merkinnän110 tein lentokoneessa matkalla Amsterdamista Helsinkiin. 

Olin työmatkaksi kutsutulla reissulla seminaariin Linnaeus yliopistoon Växjöhön, Ruotsiin. 

 
109 Delamont 2009, 61. 
110 24.9.2018. 
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     Työpäiväkirja käsittää tällä hetkellä111 24.608 sanaa ja sen on 93 liuskan112 mittainen. Jokaisen 

merkinnän alussa on viikonpäivä, päivämäärä sekä kellonaika. Merkinnät ovat vaihtelevia ja 

vapaamuotoisia. Lyhyimmät käsittävät muutaman sanan, pisimmät ovat yli liuskan mittaisia. 

Kirjaan päiväkirjaan kaikenlaisia ajatuksia, mietteitä ja mielleyhtymiä tekeillä olevaan tutkielmaan 

liittyen. Joukossa on siemeniä Yhden yön tarinoiden aiheiksi, ideoita erilaisiksi rakenneratkaisuiksi, 

teoreettista pohdintaa, sanaleikkejä, temaattisia huomioita. 

     Työpäiväkirjani on Omaniin pystytetyn kaappini varaventtiili, jonka kautta ja jonne puran 

sietämättömäksi käyvän, ahdistuksen ja yksinäisyyden synnyttämän paineen. Samalla se on 

kumppani, jonka kanssa käyn vuoropuhelua tämän tekstin kirjoittamisesta. 

 

kari 
 

Onpa kerran tarina, jonka kerron läpi eletyistä kokemuksistani. Kirjoitan siitä, minkä pystyn 

kuvittelemaan. Olen antanut tarinalleni äänen ja sanat psykoanalyytikon sohvalla yksityisesti, 

vaitiolovelvollisen mykkyyden edessä. Nyt kirjoitan tarkimmin vartioidut salaisuuteni paperille. 

 

irak 
 

Yksityisten, intiimien kokemuksien sanoittaminen ja julkaiseminen on Elaine Scarryn määritelmän 

mukaisesti yritys nostaa pintaan sisäinen, kehollinen tieto, artikuloimaton ja esikielellinen itku ja 

vaikerrus, ja tuoda se jaetun objektivoinnin valtakuntaan113. Carolyn Ellis ja Arthur P. Bochner 

sanoittavat teoksen Investigating Subjectivity luvussa Telling and Performing Personal Stories; The 

Constraints of Choice in Abortion henkilökohtaiset kertomukset, jotka monimutkaisuudessaan ja 

kompleksisuudessaan tuodaan julki ja alistetaan keskusteluun, sillaksi yleisen ja yksityisen elämän 

välille. Henkilökohtaisen tarinan kertomisesta tulee sosiaalinen prosessi, joka tekee eletyn 

kokemuksen ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi.114 

 

kari 

 
111 Lauantai 1.6.2019 klo 11.33. 
112 A4, fontti Times New Roman, pistekoko 12, riviväli 1.5. 
113 Scarry 1985, 11. 
114 Ellis & Flaherty 1992, 79. 
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Kerron tarinani niin kuin sen muistan. Ehkä se ei ole totta, mutta se on minun tarinani. Kirjoitan 

sen, koska minulla on jonkinlainen ymmärrys tarinasta ja ymmärrän, että muistoni saattavat olla 

enemmän fiktiivisiä kuin todellisuuteen pohjautuvia. 
 

irak 
 

Itsensä näkeminen toisten silmin on helpompaa kuin itsensä näkeminen muiden kaltaisena, kuten 

Clifford Geertz kirjoittaa teoksessaan Local Knowledge: Further Essays in Interpretive 

Anthropology. 
To see ourselves as others see us can be eye-opening. To see others as sharing a nature with ourselves 
is the merest decency. But it is from the far more difficult achievement of seeing ourselves amongst 
others, as a local example of the forms human life has locally taken, a case among cases, a world 
among worlds, that the largeness of mind, without which objectivity is self-congratulation and tolerance 
a sham, comes.115 
 

Carolyn Ellis viittaa emotionaalisella sosiologialla tietoiseen ja reflektiiviseen itseemme, 

subjektiimme ja tutkimusaiheeseemme kohdistuviin tunteisiin ja tuntemuksiin, jotka haluamme 

herättää henkiin lukijoissamme116. Ellisille tutkijan kokemat emootiot ja emotionaaliset kokemukset 

ovat päteviä ja legitiimejä sosiologisen tutkimuksen kohteita ja sellaisina niitä on oikeutettua 

kuvailla, tutkia ja teoretisoida. Tutkijalla itsellään ja hänen tunteillaan on aivan erityinen 

etulyöntiasema kenttätutkimuksessa. Koska tutkijan sitoutuneisuus tutkimukseen vaihtelee, on sen 

kautta ja avulla mahdollista tarkastella sitä, miten eri tutkimukseen osallistujat kokevat oman 

sosiaalisen ympäristönsä. Tutkijoiden omaelämäkerralliset ”emotionaaliset kertomukset” tuovat 

esille sen, miten emootiot on koettu arkielämän kontekstissa. Teoretisoimalla ja abstrahoimalla tätä 

aineistoa tutkija tuottaa emotionaalista sosiologiaa, joka kuvaa, tulkitsee ja ilmentää elettyä 

emotionaalista kokemusta.117 

     Itsetutkiskelu on itsen tietoista tiedostamista. Sosiaalisena prosessina itsen tutkiminen perustuu 

itsen kanssa käytyihin keskusteluihin. Ellisin mukaan se on omien ajatusten ja tunteiden aktiivista 

ajattelemista ja analysoimista ja se tulee ilmi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Carol Rambo Ronai 

tutkii elettyä emotionaalista kokemusta. Hänen tutkimusnäkökulmanaan on “emotionaalinen 

sosiologia” ja metodina “systemaattinen itsetutkiskelu”, jotka hän esittelee artikkelissa Ellisin ja 

Flahertyn (1992) teoksen luvussa 5: The Reflexive Self Through Narrative; A Night in the Life of an 

Erotic Dancer/Researcher. Ronain monikerroksinen kertomus liikkuu eri aikoina ja eri paikoissa 

 
115 Geertz 1983, 16. 
116 Ellis, 1991b, 126. 
117 Ellis, 1991a, 1991b. 
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sekä käyttää useita erilaisia kerronnallisia ratkaisuja.118 Vaikka elettyä kokemusta on mahdotonta 

tavoittaa sellaisenaan, tarjoaa kerroksellinen kertomustekniikka Ronaille tavan, jolla ilmaista 

identiteettinsä moninaisuutta ja monia eri identiteettejään raportoimistilanteessa. Kaikki tutkimus 

on emotionaalisuuden ja epävarmuuden saastuttamaa ja kerroksellinen kertomus tekniikkana tekee 

mahdolliseksi tuoda esiin tutkijan arvot ja paikantuneisuuden samoin kuin sen tilanteellisesti 

sisäistetyn kontekstin. Eletyn kokemuksen tuottama, vuorovaikutuksessa syntyvä tieto on 

emotionaalista, esitiedollista ymmärrystä, joka on luonteeltaan sublimoitua, jäsentymätöntä ja ei-

kielellistä. Kerroksellinen kertomustekniikka pyrkii kuvaamaan lukijalle eletyn kokemuksen, 

”olemisen”, käyttämällä useita eri ääniä ja esittelemällä lukijalle ”muukalaisen” vieraan äänen 

samalla kun se pyrkii lisäämään lukijan ymmärrystä siitä, että me olemme kaikki prosessuaalisia, 

muotoutuvia, moniäänisiä entiteettejä, jotka elämme erilaisissa tilanteissa, vaikka jaamme 

samanlaisia elettyjä emotionaalisia kokemuksia.119 

 

5 AISTILLINEN AIKA, HERMENEUTTINEN AJALLISUUS 
Kun kahvikuppi putosi lattialle ja onnettomuus tuhri joka paikan, 
arkkua kantamaan tarvittiin kuusi miestä. 
 

irak 
 

     Miltä aika tuntuu, kysyy puolestaan Micheal G. Flaherty artikkelissaan The Erotics and 

Hermeneutics of Temporality (1992). Hänen mukaansa tutkimus on pitkään keskittynyt ajan 

sosiaalisen organisoitumisen tutkimiseen sekä kellojen, kalentereiden ja aikataulujen analysointiin. 

Sosiaalisissa tilanteissa muotoutuvaa subjektiivista aikakokemusta on tutkittu vähemmän. Flaherty 

jakaa ajallisuuden (temporality) aistilliseen (erotics) ja hermeneuttiseen (hermeneutics), jossa 

aistillinen viittaa ajan kokemiseen (lived experience) ja hermeneuttinen tuon kokemuksen 

teoreettiseen tulkitsemiseen. Ajallisuus ilmenee selvimmin ajan kulumisen kokemuksena 

inhimillisessä tietoisuudessa, ja yksilön tietoisuus oman minuuden jatkuvuudesta on erottamaton 

osa ja välttämätöntä kyvylle ajatella. Olemme tietoisia ajasta, koska miellämme sen kulumisen 

osaksi omaa olemassaoloamme120. Eletyn kokemuksen ajallisuuden voi jakaa kolmeen: 1) aika 

kuluu standardisoitujen ajan mittayksiköiden mukaisesti eli kymmenminuuttinen tuntuu suurin 

piirtein 10 minuutilta, 2) tuntuu kuin olisi kulunut ikuisuus, vaikka kello osoittaa kuluneen vain 10 

minuuttia, 3) kymmenminuuttinen vilahti niin nopeasti, että ajan kulua tuskin huomasi. 

 
118 Ronai 1992, 103. 
119 Ronai 1992, 123. 
120 Heidegger 1962. 
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Epätavalliset olosuhteet saavat meidät kokemaan ajan kulumisen poikkeavalla tavalla, mikä tekee 

ajan kulumisen kokemisesta tietoista.121 

 

blue 
 

Kun palaan kotiin, on ramadan. 

     En voi syödä enkä juoda päivänvalon aikana julkisesti. 

 

irak 
 

Pitkittynyt ajan kokemus edellyttää äärimmäisiä olosuhteita; joko epätavallisen suurta määrää 

aktiviteettia ja tapahtumia tai vastakohtaisesti poikkeuksellisen vähäistä määrää tapahtumista. 

Päältä päin katsoen päinvastaiset tilanteet jakavat kuitenkin yhteisen vaikutuksen ajan kokemiseen 

juuri yhteisen äärimmäisyytensä kautta, minkä seurauksena subjekti tulee tuupatuksi pois 

tavanomaisista arjen rutiineista. Kummassakin tapauksessa ihminen yrittää saada selvää tilanteesta, 

johon on joutunut, ja joka äärimmäisyyksineen aiheuttaa jonkin asteista ahdistusta. Subjekti alkaa 

vahvistaa omaa tietoisuuttaan ja havaintojaan ympäristöstä vastauksena outoihin tai ennen 

kokemattomiin olosuhteisiin. Kohonnut itsensä tiedostamisen aste ja lisääntynyt huomio 

ympäröiviin olosuhteisiin luovat virikekompleksisuuden (stimulus complexity) myös silloin, kun 

ympäristössä tapahtuu vähän. Virikekompleksisuus, joka ei ole tilanteen objektiivisten tekijöiden 

suora jatke vaan mielen sisäinen efekti, vaikuttaa ajan kokemiseen. Virikekompleksisuus täyttää 

ajan standardit yksiköt kokemuksen tihentymällä (density of experience), joka on tiheydeltään 

korkeampi kuin normaali ajan aistimus. Vaikka ajan mittayksiköt ovat rakenteeltaan identtiset, ovat 

ne yläosastaan auki. Yksi minuutti saattaa olla ladattu täyteen valtaisalla määrällä kokemista tai se 

saattaa olla täysin tyhjä, mutta sen volyymistä riippumatta emme voi yksinkertaistaen määritellä sen 

keston kokemusta pelkästään objektiivisten tapahtumien perusteella. Objektiivisesti katsoen 

vähäisen tapahtumisen tilanteet, kuten kun joudumme esimerkiksi odottamaan, ovat niitä, jolloin 

annamme paljon huomiota itse ajalle ja sen kulumiselle ja samalla me lastaamme sen täyteen 

havaintojamme, tuntemuksiamme, ajatuksiamme, mikä saa ajan tuntumaan pidemmältä kuin se 

todellisuudessa on.122 

 

 
121 Ellis & Flaherty 1992, 141–142. 
122 Flaherty 1992, 145–147. 
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kari 
 

Kello kiertää naksahdellen kehää myötäpäivään, englanniksi clockwise. Kello ja aika, josta Alfred 

Schutzin käytti käsitettä duree ja jolla hän tarkoitti eletyn kokemuksen luonnollista tietoisuuden 

virtaa, kulkevat oikeaan123. Miten muuten kuin ”aika kulkee oikeaan” kuvailisin sen kulumista? 

 
aika matelee  kulunut 

aika konttaa  aika hyvä 

aika kompuroi kuvaava 

aika kyyristelee menettelee 

aika vilistää  ei pidä paikkaansa ollenkaan 

aika mönkii  en pidä tästä, mieluummin aika tonkii 

aika mielistelee tästä mä pidän, samoin kuin aika liehakoi 

aika nöyristelee kunpa se olisi totta! 

aika kroolaa päinvastoin, sehän uppoaa 

aika rimpuilee pitää paikkansa 

aika ponnistelee totta sekin 

aika kapuaa oikein osuva, samoin kuin könyää tai kiipeää silloin, kun 
kello on yli kuuden ja tuntiviisari alkaa kapuamisensa 
ylöspäin; puolestayöstä tai puolestapäivästä kuuteen aika 
tietysti laskeutuu, putoaa, ja niin edelleen. 

 

     Katson kelloon. Aika harppoi kuusi minuuttia. Mieleni on vähän virkeämpi. 

 

mies 
 

Toimistolta soitettiin. Miamista on soitettu. Pyysivät soittamaan. 

     Odotan iltaan, Miamissa on silloin aamu. Soitan Billy Fordille, Eileen Fordin pojalle ja Ford 

Modelsin Miamin toimiston vetäjälle. 

     “Hey, Billy. It’s Kari, from Finland.” 

     “Hi, Kari! How are you?” 

     “I’m good. You?” 

     “I’m good too. Yes, I got your photos from your Finnish agency. Kari, you are a very good-

looking guy. We would like to have you here with us. When could you come? Do you have six-

pack? If not, you can get in three weeks!” 

 
123 Flaherty 1992, 146. 
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     Olen 31-vuotias ja edelleen mallinmitoissa. Olen tehnyt Suomessa paljon puolialastomia 

duuneja. Finlandia Vodkan kampanjan, jossa istutaan jätkien kanssa pelkissä pyyhkeissä saunan 

edessä ulkosalla 30 asteen pakkasessa. VW-auton kampanjan sunnuntain Hesarissa, jossa poseeraan 

kokosivun kuvassa pelkissä lätkäpelaajan munasyndeissä. Lukemattomia uikkarikuvauksia, 

alusvaatenäytöksiä. Jenkeissä en pärjäisi millään kilpailussa calvinklein-tyyppien kanssa. 

     Olen tehnyt mallintöitä melkein 10 vuotta. Olen käynyt terapiassa runsaan vuoden. Haluaisin 

päästä opiskelemaan kirjallisuutta. En lähde Miamiin. Alan lukea seuraavan kesän pääsykokeisiin. 

 

blue 
 

Kahvikuppi on puolillaan. Kun se putoaa lattialle, kahvi leviää kaikkialle. Miten sitä riittääkin joka 

paikkaan? Onko niin onnenkin laita? Vai sittenkin onnettomuuden? 

     Arkkua kantamaan tarvitaan kuusi ihmistä. Ketkä kantavat arkkuani, kun kuolen? Pirkko 

Lahden124 mukaan kantajat on hyvä olla jo eläessä. 

     Pitää hankkia nuorempia ystäviä. 

 

irak 
 

Synkroninen aika kuluu standardien mukaisesti; kymmenminuuttinen tuntuu kymmeneltä 

minuutilta. Sen koostumus ei ole luonnollinen ilmiö, vaan subjektin sisäisten ja ulkoisten prosessien 

tulosta. Ulkoapäin subjekti on sotkeentunut tapojen, aikataulujen, kalenterien, sesonkien ja muiden 

sosiaalisten määräysten verkkoon. Sisältäpäin yksilö ammentaa tulkintoja varhaisimmilta 

sosiaalistamisen oppitunneiltaan.125 

    Miten aika lentääkään! Oikeastaanhan se on kello, joka on juossut vinhasti, ei ajan 

kokemuksemme. Ajan tiivistymisen, ”lentämisen”, kokemus on vastakkainen viivästyneelle tai 

synkronoidulle ajan kokemiselle itse ajallisuudessa. Kun kaksi jälkimmäistä, viivästynyt ja 

synkronoitu ajan kokeminen ovat nykyhetken tai tapahtumahetken ilmiöitä, on ajan tiivistyminen 

retrospektiivinen ilmiö; se koetaan aina jälkikäteen. Ajan tiivistyminen piilee hetkissä, joina kokija 

on tavallista vähemmän tietoisuuden läpäisemä ja kadottaa muistin tai ajan tajun. Rutiininomainen 

automaattisuus tiivistää ajan kokemustamme lähimenneisyyteen liittyvissä tapahtumissa, 

hajamielisyys, unohtaminen ja muistamattomuus liittyvät pidemmän ajan menneisyyden 

 
124 Julkaistu 26.6.2019 klo 10.31, haettu 3.12.2019. https://www.hs.fi/elama/art-2000006153802.html 
125 Flaherty 1992, 150–153. 
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muistamiseen ja kokemiseen. Meistä kukaan ei välty kokemasta sitä tihutyötä, jolla aika alkaa 

rapauttaa muistoa melkein heti kun se on muodostunut. Ja mitä kauemmas ajassa menemme 

taaksepäin, sitä tiivistyneemmältä se meistä tuntuu. Ajan saatossa muistin menetys kutistaa 

muistojemme ja kokemustemme määrää ja aika kutistaa lakkaamatta muistojamme pyyhkimällä 

kokonaisia muistoja pois. Mitä vähemmän me muistamme, sitä tiivistyneemmältä ajan koemme. 

Entä sitten ajallisuuden paradoksi: miten aika, joka kuluu hitaasti madellen, saattaa jälkikäteen 

tuntua lentäneen? Saatamme täyttää pysähtyneen yksinäisyytemme tai pakotetun odotuksemme 

havainnoilla, ajatuksilla ja tunteilla; emme ulospäin näkyvillä toimilla. Muistelemme ja palautamme 

mieleemme muistoja, jotka sopeutamme tarinoiden muotoon. Aikayksiköt, joiden läpi 

tapahtumahetkellä kuohui muistojen, ajatusten ja emootioiden vuolas virta, näyttää jälkikäteen 

tyhjältä. Jokainen päivä, joka etäännyttää meitä kerronnan hetkestä, kutistaa tarinaa entisestään ja 

nakertaa sen jokaista lausetta.126 

 

kari 
 

Aika kulkee, muistit pysähtyvät. 

 

5.1 Aika, tasot ja rajat 

 

irak 
 

1990-luvulla keskeinen postmodernismi rikkoi kellon. Realistisen kauden romaanit järjestyivät 

ulkoisen kausaliteetin mukaisesti, modernistiset noudattivat subjektiivista aikakokemusta. 

Perinteisestä romaanin lineaarisesta rakenteesta poiketen postmoderni romaani rakentui 

avaruudellisesti eri tekstikohtien rinnakkaisuutena pikemminkin kuin niitten peräkkäisyytenä127. 

Postmodernissa romaanissa siirryttiin tapahtumien mukaisesta järjestyksestä tekstuaaliseen 

jäsentymiseen.128 

     Ajan jatkuvuuden katoaminen johtaa subjektin identiteetin horjumiseen ja lopulta 

hajoamiseen129. ”Aika on muutoksen kokemusta kokemuksellisesti pysyvän itsen puitteissa”130, 

kirjoittaa psykoanalyytikko Riitta Tähkä, jota Liisa Saariluoma täydentää lauseella ”taikka 

 
126 Flaherty 1992, 150–153. 
127 Connor 1989, 117. 
128 Saariluoma 1992, 52. 
129 Saariluoma 1992, 52. 
130 Tähkä 1983, 60. 
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suhteessa itseen, jolla on koettu pysyvyys”131. Tähkän mukaan ajan jatkuvuuden kokemukselle 

oman minän ja identiteetin pysyvyyden tunne on välttämättömyys. Toisin sanoen minän pysyvyys 

ja ajan jatkuvuus ovat tiukasti sidotut toisiinsa.132 Postindividualistisessa romaanissa kokeva minä 

hajoaa, menettää pysyvyytensä erilaisten rakenteiden ja symbolijärjestelmien kulminaatiopisteessä 

ja lakkaa olemasta kokemustaan koordinoiva lähtökohta, jolloin myös yhtenäinen ja yhteinen ajan 

kokemus häviää.133 

     Ajan sirpaloituminen ja merkityksen puute ovat sidoksissa toisiinsa. Tähkä kirjoittaa, että aika 

on riittävän merkitykselliseksi koetun olemassaolon ulottuvuus. Jos olemassaolon 

merkityksellisyyden tunto katoaa, ajan jatkuvuuden kokemus lakkaa. Postmoderni aikakokemus on 

pirstoutunut merkityksettömäksi ja liikkumattomaksi tilaksi.134 Postmodernin ajan ja merkityksen 

hajoamista verrataan skitsofreniaan135 ja skitsofreenikkoon, jolla Jacques Lacanin mukaan on 

merkin kantajan ja merkityksen välinen suhde katkennut, minkä seurauksena aika hajoaa ja 

pysähtyy.136 

 

blue 
 

“Good morning, sir. This way, sir.” Nukkavieru tarjoilija ohjaa minut pöytään. Tarjoilupöydät 

notkuvat herkkuja. Lihat, kalat, munakkaat, vihannekset, leivät, leikkeleet, pannukakut, räiskäleet, 

puurot, murot, pähkinät. En välitä niistä. Kypsät hedelmät ja monimutkaiset leivonnaiset saavat 

kaiken huomioni, joka jää yli kahvilta. Se on taivaallisen hyvää. 

     Vanha tarjoilija täyttää kuppini ennen kuin se ehtii tyhjentyä. Kahvin vahvaa täyteläistä aromia 

ei voita mikään. En laske kuppeja. Annan vanhuksen täyttää sen yhä uudelleen ja uudelleen. 

Nautin ehkä kolmatta, ehkä neljättä kupillista, kun vanhus pudottaa yhden lautasen aivan keittiön 

oven lähettyvillä. Lautanen menee rikki. Vuoropäällikkö, tai ehkä hovimestari, hyökkää miehen 

kimppuun. En kuule, mitä hän sanoo. Ja vaikka kuulisin, en ymmärtäisi. En puhu arabiaa. 

     Iltapäivällä pysähdyn rantabulevardilla ihastelemaan leivoksia leipomon ikkunassa. Vanhus 

astuu liikkeestä ulos. Hän tervehtii lämpimästi, ottaa minua kädestä molemmilla käsillään. Puristaa 

hellästi. Hän kysyy, olenko viihtynyt hotellissa. Hän näyttää yhtä nukkavierulta kuin aamu. Kulunut 

nahkainen salkku roikkuu hänen ranteestaan, kun hän pitelee kättäni. Se näyttää kevyeltä ja tyhjältä. 

 
131 Saariluoma 1992, 52. 
132 Tähkä 1983, 60, 72. 
133 Saariluoma 1992, 52. 
134 Tähkä 1983, 62, 63. 
135 Jameson 118–123. 
136 Saariluoma 1992, 52. 
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     Kysyn vanhukselta, mitä hovimestari hänelle sanoi. Hän kertoo, että mies uhkasi antaa hänelle 

potkut, jos hän vielä rikkoo yhdenkin astian. Hän on viime aikoina pudotellut yhtä ja toista. Tavan 

mukaan ne on vähennetty hänen palkastaan. Olen järkyttynyt ja pahoillani hänen puolestaan. Hän 

sanoo, ettei minun tulisi olla. Ei hän panisi potkuja pahakseen. Tätä menoa hän joutuisi maksamaan 

hotellille eivätkä he hänelle, joten potkut olisi ehkä kannattavampi vaihtoehto. 

     Koko viikon vanhus seisoo pöytäni liepeillä ja pitää aamuni paikallaan, kahvikuppini täytenä. 

Käytetyt lautaset ja ruokailuvälineet häviävät pöydästä kuin itsestään, uudet ilmestyvät 

huomaamatta tilalle. 

 

Ehkä se on viides aamu. Ensimmäisessä pöydässä keittiöstä lukien istuu perhe, kun saavun 

aamiaiselle. Vanhus ohjaa minut pöytääni puoliksi tyhjän salin toiselle laidalle. Seurailen perheen 

hulinaa aikani kuluksi. Poika, vähän toisella kymmenellä, näyttää hänkin pitkästyneeltä. Hän 

viihdyttää itseään kasaamalla astioita korkeaksi pinoksi. Näen, kuinka hän kurottaa tyhjää 

juomalasia pöydän kauimmaisesta kulmasta. Toisella kyynärpäällään hän tönäissee lautaspinon 

lattialle. Meteli lyö korvat lukkoon. Kuulen särkyvän porsliinin kaiun pitkään. 

     Hovimestari hyökkää paikalle kuin hyeena. Vanhus on seisonut perheen pöydän vieressä, 

vaikkei tarjoile heille. Näen, kuinka hovimestari kuiskaa miehen korvaan. Ei niin kuin yleensä, 

lyhyesti, vaan miehet seisovat pitkään kuin päistään yhteen kasvaneet siamilaiset kaksoset. Lopulta 

miehet irtaantuvat, vanhus kumartuu ja alkaa siivota särkyneitä astioita. 

     Se on viimeinen kerta, kun näen hänet. 

 

Illalla en jaksa lähteä hotellista. Olen kirjoittanut koko päivän avaruuskapselin kaltaisessa 

Aleksandrian uudessa kirjastossa, lukusalissa, jonne mahtuu kaksi tuhatta ihmistä lukemaan. 

Kulkiessani kolmen turvatarkastuksen ja metallinpaljastamien läpi minusta tuntuu kuin astelisin 

lastaussiltaa pitkin Nooan arkkiin matkalla avaruuteen, pakoon vedenpaisumusta. Kapselin 

ulkopuolella porisevat saasteet, köyhyys, ränsistyvät rakennukset ja kaupungin mielipuolinen 

liikenne. Mukaan lastataan kirjoja ja lukijoita. Metallinhohtoisessa kapselissa on tilat viidelle 

miljoonalle niteelle, mutta ehdimme ottaa mukaamme vain kaksi ja puoli miljoonaa ennen kuin maa 

alkaa polttaa jalkojemme alla ja meidät laukaistaan kiertoradalle. 

     Veräjähissi kitisee ja natisee matkalla alas. Mietin, mitä on pyörinyt Agatha Christien ja Winston 

Churchillin mielessä heidän liukuessaan Cecil Alexandrian lattioiden läpi. 

 
“Good morning, sir! This way, sir.” 
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     Tarjoilija ohjaa minut salin poikki ikkunapöytääni, kiidättää pannullisen tuoretta kahvia ja 

täyttää kuppini. 

 

“Well, what have you been up to lately?” 

“Like you wouldn’t know! We’ve been together every day!” 

“Yes, but I’d like you to tell it to me. Walk me through your yesterday.” 

“Well, let’s see… I was writing the whole day… at the library…” 

“What did you write about?” 

“About what happened at breakfast.” 

”What happened at breakfast?” 

     Otan muistilehtiöni esiin ja alan lukea ääneen. 

     “I’m having coffee in Alexandria. 

     ‘Good morning, sir! This way, sir.’ 

     A shabby waiter directs me to the table. The breakfast table overflows delicacies. Meat, fish, 

eggs and omelets, greens and vegetables, breads, cold cuts, cheese, pancakes, crepes, porridge, 

cereals, nuts. I hardly glance at them…” 

“Don’t forget the sausages.” 

“How could I after you took them three times? Shall I go on?” 

“Yes, please, go on.” 

 “Ripe, juicy fruits and ornamental sweets, the fancy cakes and Danish pastries, get all my attention 

left over the most essential thing, my first cup of coffee. It is heavenly good. 

     The old waiter fills my cup before it’s empty. The strong and safe, comforting aroma of coffee is 

unbeatable. I don't count cups. I let the old man fill my cup over and over again. 

     It may be my third cup, maybe the fourth…” 

“It was fifth.” 

“What? I never count cups…” 

“Yes, but I do.” 

“Well, you are not an accountant for nothing, that’s for sure. Do you want to hear or not?” 

“My bad. Yes, please, go on.” 

 

Luen tekstin loppuun asti. 

     “It was the last time I saw him.” 

     “It wasn’t the boy. It was the mother.” 
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     “Excuse me, how could you know anything about that? You were sitting your back to them! It 

was the boy. I saw it.” 

     “Whatever… Continue, please.” 

     “That was it. After a long day at the library I came back to the hotel, was too tired to go out for 

dinner. So, I came down here. In the lift I was thinking of Agatha and Winston standing there and 

staring through the gate while sliding from one level to another. 

      “And how would you know he never appeared again? If it happened yesterday morning? Are 

you a fortuneteller or clairvoyant of some sort?” 

     “Writer’s trick… I’m also planning to write how the waiter spills the water at the end of this 

breakfast.” 

     “Didn’t you just write that you never saw him again?” 

     “Yes, the destiny of the old waiter is sad. I'll never see him again. But this waiter is young, or at 

least younger. He's working for the first day at a fine, old hotel of this caliber by the corniche. He's 

nervous and a bit clumsy.” 

     “I hope he doesn’t get fired by your pen as well. Couldn’t you let him keep his new job?” 

     “Are you ready to take the blame for spilling the water all over the table?” 

     “Why not.” 

 

6 QUEER-TEORIA JA STANDPOINT KIRJOITTAJAN POSITIONA 
Why didn’t you tell me that you’re gay! 
 

blue 
 

Minut tuomitaan kuolemaan Mauritaniassa, Sudanissa, Iranissa, Saudi-Arabiassa, Jemenissä, 12 

Nigerian osavaltiossa, Somalian eteläisissä osissa, Pakistanissa, Afganistanissa ja Qatarissa. Olen 

rikollinen Bangladeshissa, Bhutanissa, Bruneissa, Iranissa, Kuwaitissa, Libanonissa, Malesiassa, 

Malediiveilla, Myanmarissa, Omanissa, Singaporessa, Sri Lankassa, Syyriassa, Turkmenistanissa, 

Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Uzbekistanissa, Algeriassa, Angolassa, Benissä, Botswanassa, 

Burundissa, Kamerunissa, Komoreilla, Egyptissä, Eritreassa, Etiopiassa, Gambiassa, Ghanassa, 

Guineassa, Keniassa, Lesothossa, Liberiassa, Libyassa, Malawissa, Mauritaniassa, Mauritiuksella, 

Marokossa, Mosambikissa, Namibiassa, Nigeriassa, São Tomé ja Principellä, Senegalissa, 

Seychelleillä, Sierra Leonessa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Sudanissa, Swazimaassa, Tansaniassa, 

Togossa, Tšadissa, Tunisiassa, Ugandassa, Sambiassa, Zimbabwessa, Antigua ja Barbudalla, 

Barbadoksella, Belizessä, Dominicalla, Grenadalla, Guyanassa, Jamaikalla, Saint Kitts ja Nevisillä, 
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Saint Lucialla, Saint Vincent ja Grenadiineilla, Trinidad ja Tobagossa, Cookinsaarilla, Gazassa, 

Pohjois-Kyproksen turkkilaisessa tasavallassa, Etelä-Sumatralla ja Acehissa. Ihmisoikeuksiani 

poljetaan 76 maassa. Voin silti rekisteröidä parisuhteeni Virossa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, 

Liechtensteinissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Tšekissä, Unkarissa, Kroatiassa, Maltalla, 

Andorrassa, Chilessä, Ecuadorissa sekä joissain Australian osavaltioissa. Voin mennä naimisiin 

Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Norjassa, Ruotsissa, Portugalissa, 

Islannissa, Argentiinassa, Tanskassa, Brasiliassa, Ranskassa, Uruguayssa, Uudessa-Seelannissa, 

Englannissa, Walesissa, Skotlannissa, Luxemburgissa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kolumbiassa, 

Sloveniassa, Suomessa ja joissain Meksikon osavaltioissa. 

     Maailmassa on 117 valtiota, jotka eivät luokittele minua rikolliseksi.137 

 

irak 
 

Queer – outoa, kummaa, viistoa ja vinoa. Ihan pervoa vai sittenkin poliittista? 

     Joshua Gamson määrittelee artikkelissaan Sexualities, Queer Theory, and Qualitative Research 

teoksessa The Handbook of Qualitative Research138 queer-teoriat osaksi yhteiskuntatieteitä ja 

kulttuurintutkimusta. Hänen mukaansa niiden lähtökohtana on ollut tutkia sosiaalisesti 

stigmatisoitua, rikollisiksi tuomittua vähemmistöä, joka varjelee visusti salaisuuttaan ja elää 

haurasta ja haavoittuvaa kaksoiselämää kaapissa. Queer-tutkimus on ammentanut elementtejä muun 

muassa naistutkimuksen feministisistä teorioista sekä afrikkalaisamerikkalaisen tutkimuksen 

teorioista. Queer – outo, kumma, vino ja pervo – kietoutuu historiallisesti poliittisiin 

yhteiskunnallisiin liikkeisiin, joiden pyrkimyksenä on ollut sorrettujen vähemmistöjen 

objektivoinnin sijaan tutkia kulttuurisia ja poliittisia merkityksen muodostumisen prosesseja sekä 

antaa vaiennetuille ääni ja tuoda kuuluviin heidän kokemuksensa. 

     Seksuaalisuuksien tutkimus ylipäätään on edennyt kauas alkupisteestään. Alkuaikojen käsitys 

pysyvästä ja vakaasta seksuaalisen subjektin ydinolemuksesta sekä tutkimuksesta, joka 

yksinkertaisesti vain dokumentoi tuon stabiilin, alkuperäisen ytimen, on päädytty lukemattomien 

homojen ja lesbojen tekstien täyttämien tutkimusten kautta epäilykseen, että mitään vakaata 

seksuaalisuuden ydinolemusta ei ole olemassakaan. Historiallisesti queer-tutkimuksen käsitteet ovat 

muuttuneet ja tarkentuneet yhteiskunnassa vallinneen poliittisen kamppailun myötä; samalla on 

ymmärretty, että homoseksuaalisuuden tutkimus ei välttämättä ole sama asia kuin homojen, 

lesbojen tai homouden tutkimus, mikä ei välttämättä tarkoita samaa kuin queerin tai queeriuden 
 

137 Lähde: seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö ILGA. 
138 Denzin & Lincoln 2000, 347–365. 
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tutkimus, mikä ei sekään välttämättä ole yhtä kuin tehdä yhteiskunnallista tai kulttuurista tutkimusta 

queer-näkökulmasta.   

     Lesbolla, biseksuaalilla, homolla, homoseksuaalilla ja transsukupuolisella on totuttu 

tarkoittamaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettejä, käsityksiä itsestä, jotka ovat joko sisäsyntyisesti 

stabiileja tai monimutkaisin sosiaalisin prosessein stabiloituja. Termillä lesbojen ja homojen 

tutkimus tai nykyisin paremmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tutkimuksella tarkoitetaan 

yleensä näiden kategorioiden populaation tutkimusta. Queer on ollut enemmänkin ristiriitainen, 

kiistanalainen ja hämmentävä termi, jolla on viitattu vaihtelevasti identiteettiin tai koko 

tutkimusalaan. Joissain yhteyksissä sitä käytetään yleisterminä puhuttaessa homoista, lesboista, bi-

seksuaaleista ja transsukupuolisista, toisin sanoen kaikenlaisista seksuaalisuuden, seksuaalisen 

suuntautuneisuuden sekä sukupuolen suhteen ”ulkopuolisista”, ”ei-heteroista”, kuten kaikkia ”ei-

valkoisia” värillisiä voidaan kutsua termillä ”people of colour”. Gamson kuitenkin rajaa termin 

queer laajaa ja monenlaisia ryhmittymiä sisäänsä sulkevaa populaatiota yksityiskohtaisemmin ja 

tarkemmin tarkoittamaan markkeria, joka osoittaa identiteetin epävakaisuutta ja pysymättömyyttä, 

jatkuvaa liikkeessä oloa. Hänen määritelmänsä mukaan queer tarkoittaa identiteettiä, joka voi 

määrittyä usealla eri tavalla, kuten eron kautta vallitsevista seksuaali- ja sukupuolinormeista, 

sisäisen kokemuksen kautta tai tietynlaisen käyttäytymisen seurauksena, ja joka on alituisessa 

muutoksen tilassa. Gamsonin mukaan queer-teoria ja queer-tutkimus eivät niinkään keskity 

tiettyihin populaatioihin tai ryhmittymiin sinällään, vaan seksuaalisuuden kategorisoimisen 

prosesseihin, rakenteisiin ja niiden purkamiseen.139 

 

mies 
 

”Oletko sä homo”, Antti kysyy. 

     Katson häntä pöydän yli suoraan silmiin, pudistan hidastetusti päätäni, hymyilen. Lopulta sanon: 

”En.” 

     Me molemmat tiedämme, että valehtelen. 

     On elokuu 2006 ja olen juuri saanut lanseerattua uuden sisustuslehden, Plaza Kodin, Suomeen. 

Pirkan kustannussopimus on siirtynyt kilpailutuksessa Yhtyneitten Kuvalehtien (Otavamedia) 

Kynämieheltä A-lehtien Markkinointiviestintä Dialogille. Dialogi etsii uutta päätoimittajaa 

Pirkkaan. Olen väsynyt nukkumaan koiran patjalla Plaza Kodin toimituksessa. Onni on saanut 

 
139 Denzin & Lincln 2000, 347–349. 
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tarpeekseen nukkumisesta paljaalla lattialla. Työskentelyolosuhteet ovat kaukana itse lehden 

kiiltokuvista. Ne ovat surkeat. 

     Olen lähtenyt Yhtyneistä Kuvalehdistä vain puoli vuotta aikaisemmin. Haluan takaisin isoon 

lehtitaloon. 

     ”Moi. Mitä kuuluu.” 

     ”Eipä mitään ihmeellistä. Onneksi olkoon uuden lehden lanseerauksesta. Plaza Koti on upea.” 

     ”No kiitti. Joo, te saitte kilpailutuksessa Pirkan.” 

     ”Jep. Mä ja Marja Aarnipuro lyötiin päämme yhteen ja tehtiin konseptiehdotus, joka voitti.” 

     ”Ok. Ja nyt etsitte päätoimittajaa. Luin Hesarista.” 

     ”Kiinnostaisko sua?” 

     ”Ilman muuta! Totta kai!” 

     Vähän ajan päästä Anne Lyytikäinen-Palmroth, yksi A-lehtien omistajista, julkaisujohtaja ja 

entinen pomoni Avun ajoilta, soittaa takaisin. 

     ”Soitin Antille. Hän on aloittanut juuri Dialogin toimarina. Kerroin, että löysin hänelle 

päätoimittajan. Pääsetkö haastatteluun ensi tiistaina?” 

     ”Pääsen.” 

     Tiistaina kysyn Annea vastaanotosta. Hän tulee hakemaan ja kierrättää mut takakautta ylimpään 

kerrokseen. Matkan varrella hän esittelee kellarissa sijaitsevan kuntosalin. 

     ”Kierrätän sut takakautta. Yritetään välttää juorujen lähteminen liikkeelle. Sua haastattelemassa 

on mun ja Antin lisäksi Nina. Hän on psykologi HR:stä. Hänen tehtävä on ottaa selvää, oletko sä 

hullu vai et. Mä en luota omaan arvostelukykyyni sun suhteen. Me tunnetaan toisemme liian 

hyvin.” 

     Muutaman päivän päästä Antti soittaa ja kutsuu lounaalle. Tapaamme kahdestaan Carousellissa 

Kaivopuiston rannassa. Hän heittää kysymyksensä ilman ennakkovaroitusta. 

     Tunnen Annen. Tiedän A-lehtien tavat ja tyylin. Tulin ulos kaapista Yhtyneissä Kuvalehdissä 

2005, kun kutsuin toimitustiimini iltapäiväkahville huoneeseeni ja kerroin 

homoseksuaalisuudestani. Sitä ennen käytävillä oli juoruiltu suuntautuneisuudestani jo vuosia. Eivät 

seinät olleet ainoat, joilla oli korvat. Tiesin tarkalleen, ketkä ovat Annen korvat Yhtyneissä 

Kuvalehdissä. Ja kun Anne tietää, myös Antti tietää. Sen minä tiedän varmasti. 

     Miksi kysyä jotain, minkä jo tietää? Pohdin sitä tosi pitkään. Keksin kaksi eri syytä. 

Ensimmäinen on haastattelutekninen juttu. Antti haluaa testata paineensietokykyäni heittämällä 

yllättävän ja hyvin henkilökohtaisen, laittoman kysymyksen. Ehkä hän haluaa nähdä, miten reagoin. 

Loukkaannunko, heittäydynkö defensiiviseksi, murrunko, alanko sepitellä, takellella, hermostunko. 

Todennäköisempänä pidän kuitenkin vaihtoehtoa, että Antti haluaa varmistuksen sille, että 
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pysyttelen kaapissa. Että hän haluaa antaa vihjeen, että ulostuloa ei tässä hommassa suvaita. Kesko 

ja Pirkka-perhe on suurin ja tärkein Dialogin asiakas sekä rahassa että näkyvyydessä mitattuna. 

     Minut kysymys ahdistaa nurkkaan. Haluan päästä uudistamaan Pirkan, vaikka sen hintana olisi 

itseni kieltäminen. Niinpä kunnianhimossani maalaan itseni nurkkaan. Olen liian rehellinen ja 

kunniantuntoinen. Sen jälkeen, kun kiellän itseni ja menen takaisin kaappiin, pysyttelen siellä myös 

siviilissä. Kiellän itseltäni mahdollisuuden parisuhteeseen. Samalla myös seksiin, sillä en harrasta 

yhden illan juttuja. En kaapissa enkä sen ulkopuolella. Kanavoin ahdistukseni työntekoon ja 

treenaamiseen. Treenaan hullun lailla. Ulkoisesti olen huipulla. Pirkan uudistus on menestys. Olen 

Suomen suurimman yksittäisen median (Pirkalla oli 2,5 lukijaa) päätoimittaja ja kasvot. Keskon 

ylin johto lyö minut Pirkka-ritariksi, niin tyytyväisiä he ovat uudistuneeseen lehteen ja sen 

saavuttamiin tuloksiin. Rakastan työtäni ja mahtavaa tiimiäni, tyylikästä kotiani Töölössä. Sisältä 

olen täysin tyhjä. 

 

kari 
 

Homoseksuaalien näkymättömäksi tekeminen tappaa sosiaalisesti. Homoseksuaalien itsemurhaluvut 

ovat muuta väestöä korkeammat. 

     Kutsun omaa kirjoittamisen tilaani, johon minut on asetettu tai johon olen itse asettautunut, 

feministisiä ja queer-käsitteitä hyväksi käyttäen standpointiksi. Feministiset ja afrosentriset 

standpoint-teoriat korostavat marginalisoitujen vähemmistöjen arkielämän kokemuksia 

materiaalisena pohjana, jolle teoriat rakentuvat. Henkilökohtaisten kertomusten strategiat tuovat 

päivänvaloon homojen ja lesbojen menneen ja nykyisen elämän kirjon. Teorian lähtökohta oli se, 

että ulkopuolisten (outsider), marginaaliin sysättyjen eli marginalisoitujen yksilöiden kokemukset 

tarjoavat ainutlaatuisen näkökulman sosiaaliseen ja poliittiseen elämään, joka oli totuttu näkemään 

ja esittämään objektiivisena, mutta joka todellisuudessa edusti heteroseksuaalisen miehen 

subjektiivista näkökulmaa, ja että sama logiikka päti niihin ”objektiivisina totuuksina” esitettyihin 

väitteisiin seksuaalisuudesta. Standpoint-teorian perusoivallus oli, että kaikki tieto ja tietäminen 

ovat sosiaalisesti paikantunutta.140 

 

poika 
 

 
140 Gamson 2000, 351. 
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En mä tiennyt, että mä sairastun 12-vuotiaana. Eräänä aamuna muistan elävästi unen, jonka näin 

yöllä. Olen koulun jumppasalin suihkussa yhdessä Matin, liikunnanopettajan kanssa. Roteva mies 

seisoo takanani ja kietoo vankat käsivartensa lujasti ympärilleni. Matti rutistaa lujaa. Kuuma vesi 

ryöppyää suihkusta päällemme. Suljen silmät. Olen autuaan onnellinen. Sitten mä tajuan, että näen 

unta. Hekuma vaihtuu sairaudeksi. En mä tiedä sitäkään, että mä sairastan 4 vuotta. En vielä 

ymmärrä, millaista on elää sairaana. Mutta mä opin ja totun. Toisin kuin yleensä sairauksien 

kohdalla, tähän tautiin ei ole muuta hoitoa kuin sairauden kieltäminen. Ei lääkettä, ei terapiaa, ei 

leikkausoperaatiota. Ei minkäänlaista kivunlievitystä. On pärjättävä yksin sairauden kanssa. Salaan 

sen niin hyvin kuin pystyn. Parannun 16-vuotiaana. Yhtä yllättäen kuin olin sairastunutkin. Sekä 

sairastuminen että paraneminen ovat kuin silmänkääntötemppu sirkuksessa, jossa partainen nainen 

ja luihu tirehtööri huijaavat hölmöiltä rahat. 

 

6.1 Metaforinen kaappi jakaa normaaleihin ja epänormaaleihin 
 
kari 
 

Paradoksaalisesti oma kirjoittamisen tilani, standpoint, on paikantunut kaappiin samalla kun kaappi 

itsessään on erityislaatuinen standpoint. Kaappi (the closet), edustaa metaforisesti koko 

homoidentiteetin ydinolemusta141, ja ”kaapista ulostuleminen” (coming out of the closet) on ehkä 

kaikkein kanonisoiduin ja tunnetuin ilmaisu käsitteelle ”olla homo” tai ”olla lesbo” (being gay)142.  
The [-] closet is not a feature only of the lives of gay people. But for many gay people it is still the 
fundamental feature of social life; and there can be few gay people, however courageous and [-] 
fortunate [-], in whose lives the closet is not still a shaping presence.143 

 

irak 
 

Tony E. Adams jakaa autoetnografisella otteella kirjoittamassaan teoksessa Narrating the Closet 

(2011) kaapin epistemologian kolmeen vaiheeseen: 1) kaappiin meneminen (coming in), 2) elämä 

kaapissa [being closeted tai living (in) the closet] sekä 3) ulostulo kaapista (coming out). Hän myös 

listaa kaapin etymologiaa seuraavasti144: 
The closet is 
1) a ”private room”; 
2) a ”place of private devotion” and “secluded speculation”; 

 
141 Urbach 1996, 69, Betsky 1997, Adams 2011, 21. 
142 Perez 2005, 177, Kong, Mahoney, Plummer 2002, Adams 2011, 21. 
143 Sedgwick 1990, 68. 
144 Adams 2011, 39–40. 
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3) a “private repository” of “curiosities”; as suggested by the phrase “skeleton in the closet”: a “private or 
concealed trouble in one’s house or circumstances, ever present, and ever liable to come into view”; 

4) a “hidden or secret place, retreat, recess”; a “den or lair of a wild beast”145 
5) a “life-shaping condition”146 
6) a “place for what is very much routinely useful (a broom, a favorite coat, the umberella that still works) but 

not all-the-time enough to warrant regular display”147; 
7) a “site of interior exclusion for that which has been deemed dirty”148 

 
Kaapin analyysissään Adams luettelee edellä esitellyn listan perään toisen: Hän kuvailee 7 eri 

tekijää tai olosuhdetta, jotka luovat metaforisen kaapin, ja samalla luonnollisesti mahdollistavat 

”ulostulon”, jota ei voi olla ilman ”sisäänmenoa”, joka puolestaan edellyttää kaapin olemassaolon. 

Adamsin mukaan aivan ensimmäiseksi, jotta kaappi ”olisi olemassa” henkilölle, henkilön täytyy 

olla tietoinen omasta samaan sukupuoleen kohdistuvasta suuntautuneisuudestaan, ymmärtää, mitä 

tarkoittaa identifioitua ”homoksi”, ”lesboksi”, ”bi-seksuaaliksi” tai ”queeriksi” sekä tajuta, että 

LHBG-identiteetti on sekä tiettyyn kontekstiin sidoksissa oleva että sosiaalinen ilmiö. Toiseksi 

kaappi alkaa kehittyä siinä vaiheessa, kun henkilö sisäistää kuuluvansa vähemmistöön, että hänellä 

on marginaaliin kuuluva status, jota valtaenemmistö ei välttämättä tunnusta. Kolmanneksi 

marginalisoiden aseman vuoksi henkilön on myös koettava, että samansukupuolinen seksuaalinen 

suuntautuneisuus saattaa stigmatisoida hänet ja useat muut ihmiset saattavat halveksia ja tuomita 

hänet sen vuoksi. Neljänneksi kaappi alkaa muodostua henkilön ympärille, kun hän tajuaa, että 

hänen seksuaalinen suuntautumisensa saattaa aiheuttaa negatiivista kritiikkiä muilta, mikäli se 

päätyy keskustelun aiheeksi; se on siis viisainta salata. Viidenneksi kaapin olemassaolo edellyttää 

sitä, että sen perustaan eli salaisuuteen, ei ole helppoa päästä käsiksi. Jos kaikki tietäisivät 

salaisuuden, se ei olisi salaisuus. Kaappi edellyttää salaisuuden ja samalla sen, että kaapin ovi on 

lukittu eli salaisuuden tietäminen tai paljastuminen on estetty. Kuudenneksi, jotta kaapin metafora 

olisi mielekäs, henkilön kokemus seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan tulee olla pysyvä tai 

ainakin pitkäkestoinen. Viimeinen ja ehkä perustavanlaatuisin edellytys kaapille on se, että henkilö 

identifioi itsensä sukupuolivähemmistöön kuuluvaksi eli hänellä on LHBQ-identiteetti.149 

 

kari 
 

 
145 Sedgwick 1990, 65. 
146 Seidman 2002, 8. 
147 Philips 1996, 333. 
148 Urbach 1996, 66. 
149 Adams 2011, 41–60. 
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Minulle kaappi on yhtä aikaa perspektiivi ja positio. Se on tapa järjestää sosiaaliset suhteet ja olla 

jäsenenä yhteiskunnassa sekä paeta sitä. Kaappi on paradoksi, sillä se on yhtä aikaa sekä 

pakopaikka että turvapaikka. 

     Kohtaan sanat ”[-] katsoi ja näki. Silloin hän tiesi mitä ymmärsi – ja lakkasi ymmärtämästä”150 

aikaisemmin, erään kesän päätteeksi, yhtenä pimenevänä lauantai-iltana. Nyt saan sanat “that day I 

knew, and was locked in the closet, alone” / “sinä päivänä minä tiesin, ja astuin kaappiin, yksin”. 

     Olen 12-vuotias esipuberteetti-ikäinen koulupoika, joka uneksii liikunnanopettajastaan. Unessa 

astun kaappiin, herätessäni olen siellä. Kaappi pysyy minussa ja minä kaapissa seuraavat 11 vuotta, 

jolloin tulen ulos kaapista. En kysy, aavistivatko vanhat koulukaverit, kouluaikaiset ystävät, 

sukulaiset. En ota asiaa puheeksi niidenkään kanssa, joiden kanssa olen edelleen tekemisissä. Avoin 

salaisuus haalistuu huomaamatta ja yhtenä kauniina päivänä alan vain puhua avoimesti itsestäni. Ei 

meillä päin ole tapana järjestää draamakohtauksia, joiden päätteeksi kaikki itkevät ja halaavat 

toisiaan.   

     Olen varma, että kaikki tietävät alusta asti, niin koulussa kuin kotonakin. 

     Vetäydyn kaappiin häpeämään vuonna 1977. Nelisenkymmentä vuotta myöhemmin palaan 

sinne. Pakotettuna, lain ja sosiaalisen pakon voimin. Häpeä seuraa mukana nytkin. Kaappi on 

yksinäinen paikka. Kaapin väki on helppo laittaa paikoilleen. Yhdellä sanalla vyön alle, ”homo”, 

”hintti” tai ”hinttari”, voi polkea ihmisarvoni jalkoihin ja riistää arvoni miehenä. Kaapin väki 

kyyristelee piirongissa, jonka päällä normaalius tekee kunniaa ja jakaa sitä itselleen viimeiseen 

öykkäriin ja etuoikeutettuun kusipäähän151 asti. 

     Monet standpoint-teorian teeseistä ovat vanhentuneet tai niitä on kehitelty edelleen. 

Tutkimusteoriat ovat kuitenkin eri asia kuin eletty elämä. Minulle positio on yhä elävä. En usko, 

että kaltaisiani x-sukupolven homomiehiä tullaan koskaan kutsumaan ”tavallisiksi kunnon 

miehiksi”. Suurimmalle osalle meistä on liian myöhäistä tulla ”tavalliseksi kunnon perheenisäksi”. 

Me pysymme vähän outoina, ”niinä miehinä”, joista sipistään, joiden selän takana supistaan, joista 

”tiedetään” ja joita ”suvaitaan”.  Standpoint teoriana elää täysissä sielun ja ruumiin voimissa 

kirjoittajan positiona. Niitä asemia, joita voidaan kutsua termillä standpoint, tunnistetaan onneksi 

tänään useampia: sukupuoli, seksuaalinen suuntautuneisuus, etninen tausta, uskonto, ikä, luokka, 

terveys, toimintakykyisyys, jne. 

 
150 Viita 1950, 184. 
151 Jaakko Stenroos käyttää väitöskirjassaan Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach 
(2015) termiä etuoikeutettu kusipää kuvaamaan tiettyä pelaajaryhmää, yleensä nuorista miehistä koostuvaa joukkoa, 
jonka sosiaalinen asema ja status ovat niin korkealla tasolla, että heitä ei voi häpäistä; häpeä ei yksinkertaisesti ylety 
heidän etuoikeutettuun asemaansa asti. 
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     Kaapin väki kontrolloi itseään herkeämättä, vetää erilaisia sosiaalisia rooleja useille eri 

”yleisöille” sekä vahtii, tarkkailee ja säätelee omaa puhetta, tunneilmaisua ja käyttäytymistä sen 

pelossa, että paljastuu. Itsesäätelyn ja itsekontrollin painolastien lisäksi tulevat vielä jokapäiväiset 

pienet ja suuret valheet, joita kaapissa elävä joutuu kertomaan varjellakseen salaisuuttaan.152 

 

blue 
 

Family comes first. 

     Families come first. 

          Do you have a girlfriend? 

               Do you think he’s straight? 

          Don’t ask, don’t tell. 

     Why didn’t you tell me that you’re gay! (offended) 

 

 That’s enough about me. Let’s talk about you! What do you think about me153? 

     Kirjoitan haparoiden, tekstini huojuu. Se on huokoista ja siihen jää aukkoja. Sehän näyttää aivan 

emmentalilta tai satukirjan kuulta. Kiertelen, kaartelen, harhailen. Eksyn sivupoluille. Vihjailen, 

annan ymmärtää. Kylvän kielikuvia, viljelen vertauksia, ryven metaforissa, kasvatan puutarhaa, 

jossa merkitykset varisevat kuin syksyn lehdet. Sanon päinvastoin kuin tarkoitan. Etkö osaa lukea 

minua? Etkö ymmärrä, mitä tarkoitan, kun kerron, että tämä teos ei ole romaani, mutta puen sen 

romaanin asuun? Tai kun sanon, että tämä tutkielma tarkastelee kaapissa kirjoittamista, mutta se 

kertookin kaikesta muusta paitsi elämästä, olosuhteissa ja kirjoittamisesta kaapissa? Nyt sanon, että 

juuri sanoessani ei ole minä nimenomaan alleviivaan, että se on ja se, että en kerro, kertoo siitä, 

millaista se on, elämä kaapissa. Sitä ei ole, se ei ole elämää. Etkö näe, että kaapin seinät näyttävät 

erilaisilta, ovat eri, kun niitä katsoo sisältäpäin? Ulkoahan ne ovat aivan eri näköiset. Sisältä ne ovat 

pikimustat, kuvittelen että ulkoa ne ovat oranssinpunaiset. Danger, danger, väri huutaa kuin 

palosireeni. Ainoa, mihin pystyn, on kuvaileminen, kun kerron niistä sinulle. Siksi minun tekstini 

pursuavat kuvailua. Älä etsi tekstistäni johdonmukaisuuksia tai logiikkaa, joita niissä ei ole. Vaikka 

ei ole edellisessä lauseessa on, se ei ole sitä välttämättä tässä lauseessa. Älä hukkaa aikaasi 

miettimällä kielipelini sääntöjä, niitä ei ole. On vain kokeva, kirjoittava ruumis, joka värähtelee. 

Laske korvasi maahan, kuuntele kohinaa. 

 
 

152 Adams 2011, 72–83. 
153 Bette Midlerin esittämä roolihahmo elokuvassa Big Business. 
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Nimeän huojuvan ja huokoisen queerin kirjoittamisen tapani queer-kitkan eli qitkan riivaamaksi 

tekstintuotannoksi. Taistelen ja tasapainoilen kirjain kirjaimelta rajalla, jonka toiselle puolelle on 

koonnut joukkonsa looginen, koherentti ja täsmällinen akateeminen kirjoittaminen ja toisella puolen 

kalisevat epäjohdonmukaisesti hoipertelevat, affektiiviset, pilkuilla ja pisteillä, välilyönneillä ja 

delete-näppäimellä systeemiä vastaan kapinoivat luovan kirjoittamisen ja sanataiteen tyylit. 

Vastarinta on kaksinkertaista ja se tapahtuu kahdella eri tasolla. Toinen taso on temaattinen, se on 

vaiennetun ja äänettömän vastarintaa vaientavaa ääntä vastaan. Toinen on kapinaa kielen ja 

kielenkäytön normalisoivia rakenteita ja käytänteitä vastaan. Queer-kitka on hiertävä sana 

saappaassa, se häiriköi eikä anna rauhaa. Se on jokin outo, kumma ja yhteen sovittamaton. Tämä 

tutkielma pyrkii kuvaamaan monin tavoin ja monella tasolla tätä kirjoittamisen qitkaa ja sitä 

kirjoittamisen prosessia, kun alun perin ajatuksenvirran omaista tekstimassaa työstetään 

johdonmukaiseen ja syyseuraussuhteiseen muotoon, jota sillä ei todellisuudessa ole ja jota se ei voi 

kuvata. Loogisuus ja johdonmukaisuus, päättelyketjut ja johtopäätökset ovat harhaa ja jälkeenpäin 

rakennettuja, koska epäjohdonmukaisuus, epäjärjestys, sekavuus ja vapaa virtaavuus ovat niin 

kestämättömiä sietää. Havainnollistaakseni tämän qitkaa tuottavan prosessin joutuisin kuvaamaan 

yli kaksi vuotta kestäneen prosessin pienimpiä yksityiskohtia myöten ja silloinkin voisin näyttää. 

vain osan tuosta qitkasta. Avaisin lukijan silmien eteen jokaisen lauseen lukuisat 

uudelleenkirjoitukset, pilkun paikanvaihdokset, kappaleiden loppumattomat muutot toisille 

paikoille ja sen, miten lauseet tanssivat cicapota toistensa kanssa ja virkkeet pyörivät poloneesia. 

Osoittaisin vilauksen kirjoittamisesta ja sen päättymättömästä muokkaamisesta jossain 

satunnaisessa vaiheessa alati liikkeessä olevaa prosessia. Jos kirjoittaisin julkaistavaksi, 

julkaisukuntoinen tekstini ei ehkä kuvastaisi queeriä ajattelemisen tapaa ja kirjoittamisen queer-

kitkaa, ja sama vaara piilee pro gradu -tutkielman kirjoittamisessakin. Se on rajanvetoa kaaoksen ja 

järjestyksen, ymmärrettävyyden ja ymmärryksen tuonpuoleisen, sanomisen ja kuulluksi tulemisen 

välillä. Se on hiljaisuuden pukemista sanoihin, joissa se ei ehkä halua kulkea. 

     Qitka-käsitteeni on häirikkö. Sen tehtävä on vetää huomio puoleensa ja kiinnittää se rajaan. 

Tämän tutkielman raja on kaappi ja kaapin tematiikka. Kirjoitan kaapissa ja silloinkin, kun tulen 

ulos kaapista, en näe kaappia ulkopäin sellaisena kuin ne, jotka eivät ole koskaan olleet siellä. Qitka 

on tapa kirjoittaa tuosta rajasta ja yritys kirjoittaa sen yli. En pysty näyttämään tekstilläni, miltä 

kaappi ulkopuolelta katsottuna näyttää ja sisäpuolen kuvailukin on vaikeaa, mutta voin kiinnittää 

lukijan huomion niihin ja sysäistä jonkin liikkeelle. 
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Olen väsynyt valehtelemaan. Olen valehdellut niin kauan kuin muistan. Ei edes kaapista 

ulostuleminen saa valheita loppumaan. En koe minkäänlaista vapautumista, kun 23-vuotiaana tulen 

ensimmäisen kerran ulos ja kerron äidille, veljelle, isälle, äitipuolelle sekä läheisimmille ystäville ja 

työkavereille urheiluopistossa, herooisen maskuliinisessa työyhteisössä. Ulostulo on suutari: ”Ai 

jaa”. Reaktio on kädenlämmin tiskivesi. Niinpä, kaikki tietävät jo. Mutta eivät valheet siihen lopu. 

Eikä teeskentely, näytteleminen, itsekontrolli ja itsesäätely; aika lailla kaikki pysyy ennallaan. 

 

kari 
 

Valheetko ääneni veivät? Vale ei maksa paperille laittamisen vaivaa. Valkoisen valheen voi 

livauttaa laiskuuttaan, mustan itsesuojeluvaistolla välttääkseen joutumasta vaikeuksiin, mutta miksi 

vaivautua kirjoittamaan niitä. Siinä ei ole järkeä. 

     Miten kontrollin vaatimus vaikuttaa kykyyni ilmaista itseäni? Kykyyni kirjoittaa, siihen tapaan, 

jolla kirjoitan tai ylipäätään ajattelen? Johtuuko vaikeuteni päästä yhteyteen alitajunnan kanssa siitä, 

että vahva itsekontrolli ja tietoisuus vetävät yhtä köyttä tiedostamatonta154 vastaan? Epäreilu kaksi 

yhtä vastaan tilanne. Ilman tiedostamattoman apua ja alitajunnassa hallitsevaa egoa kirjoitan 

pelkkää roskaa. Hetkittäin tuntuu, että yhteys on päällä. 

     Oman elämän patoaminen kaappiin vaikuttaa kirjoittamiseen. Turvaudun kognitioon, järkeilyyn, 

tietämiseen. Järkeilyn varassa eläminen ei hävitä tunteita minnekään. Ne elävät omaa elämäänsä 

alitajunnassa. Kutsun sitä ”haavojen” kautta kirjoittamiseksi. Saatan huomata omassa tekstissäni 

kohdan, jota alan kaivella. Juuri siinä kohdassa saan egon kanssani yhteistyöhön. 

     Haava aukeaa sanasta minulla. 

 

 
154 Psykoanalyyttisen teorian perustajana pidetään Wienissä asunutta ja neurologiaan erikoistunutta lääkäriä Sigmund 
Freudia (1856–1939), jonka yksi merkittävistä oivalluksista oli ihmismielen tiedostamaton, jolla tarkoitetaan ihmisen 
alitajuisia prosesseja. Freud piti tiedostamatonta, johon hän pyrki pääsemään käsiksi muun muassa tulkitsemalla unia, 
keskeisenä vaikuttajana ihmisen elämässä. Hän kyseenalaisti siten vallalla olleen ihmiskäsityksen ja ihmisen 1) 
rationaalisesti ajattelevana ja erillisenä, 2) itsenäisesti harkitsevana, tahtovana ja valitsevana, 3) tietoisena ja itselleen 
läpinäkyvänä sekä 4) elämismaailman objektiivisena arvioijana. Freudin mukaan tiedostamaton on myös ihmisen 
perusviettien lymypaikka. Jutilainen & Takalo 2009, 9–12. 
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ÄITI    ÄITI 
Luuletko, että tämä tulee olemaan helppoa  Luuletko, että tämä tulee olemaan helppoa 
yksinhuoltajana?   yksinhuoltajana? 
 
ISÄ    ISÄ 
Ositus tehdään lain kirjaimen mukaan.  Ositus tehdään lain kirjaimen mukaan. 
 
ÄITI    ÄITI 
Paljonko ajattelit maksaa elatusmaksua?  Paljonko ajattelit maksaa elatusmaksua? 
 
ISÄ    ISÄ 
Saat pesukoneen, jos haluat. Minulla ei ole tarvetta sille. Saat pesukoneen, jos haluat. Minulla ei ole tarvetta 
sille. 
 
ÄITI    ÄITI 
Minä puhuin elatusmaksusta.   Hänellä on siis pesukone. 
 
ISÄ    ISÄ 
Palataan siihen myöhemmin.   [-] 
 
ÄITI    ÄITI 
Milloin? Luulin, ettei hän pysty parempaan kuin halpaan 

parfyymiin? 
 
ISÄ    ISÄ 
Katsotaan. Minä otan nyt hopeat ja kristallit mukaani. Mitä tarkoitat? 
Taulut ja lasikokoelman tulen hakemaan myöhemmin. 

ÄITI 
Sitä, miten autosi alkoi lemuta halvalle hajuvedelle 
töiden jälkeen. 

 
ISÄ 
Älä höpötä. Mitä sinä muka tiedät auton lemuista 
töiden jälkeen? 

 
ÄITI 
Kaiken. Kävin haistelemassa joka ilta, kun tulit kotiin. 

 
ISÄ 
Minä otan nyt hopeat ja kristallit mukaani. Taulut ja 
lasikokoelman tulen hakemaan myöhemmin.

 

Lukiessani tekstin ensimmäistä versiota sana minulla repeää yllättäen, sanaan avautuu haava. 

Alatekstissä minun vastapari on hän, mutta se on tekstissä täysin näkymättömissä, liian syvällä 

pinnan alla. Haavan kautta pääsen häneen paremmin käsiksi ja uitan pinnalle. Jo yhden pienen 

kohtauksen ja muutaman repliikin uudelleenkirjoittamisen kautta itselleni tulee näkyväksi se, miten 

alateksti kuplii ja alitajunta väreilee tekstissä, minusta riippumatta mutta silti vallassani. 

     Yhteyden rakentaminen alitajuntaan edellyttää oman itsen avaamista. En tarkoita ulkoista 

kaapista ulos tuloa, tunnustamista tai sosiaalista tunnistautumista, vaan syvemmällä olevan oven 

tuskallista ja raadollista avaamista: oma itse on avattava sepposen selälleen auki. Toinen käytännön 

esimerkki kertoo aukaisemisesta. Kirjoitan näytelmää, kahden miehen rakkaustarinaa tietämättä, 

miten rakkaustarinalle lopulta käy. En kirjoita vaan harhailen kohtauksia. Kerron Turun kaupungin 
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teatterin dramaturgille Satu Rasilalle, että minulla ei ole haaleintakaan aavistusta, miten kohtaus 

tulee päättymään, onnellisesti vai onnettomasti. Satu vastaa viisaasti: "Ehkä se ei ole enää sinun 

käsissäsi." 

     Tartun tähän ajatukseen: Tarina ei ole enää minun käsissäni, vaan se elää omaa elämäänsä. 

Voisiko olla mahdollista kirjoittaa sillä tavalla? Seuraavana päivänä, aikaisin aamulla, alan 

kirjoittaa rakkaudentunnustusta, avoimena ja epätietoisena, mitä tulee tapahtumaan. 

     Alussa henkilöni puhuvat juuri niin häälyvästi kuin niiden kirjoittajakin on. 

 
KARI 
Jäi juttu kesken. 
 
MIES 
Mulla on vilu. 
 
KARI 

Se juttu 
 
MIES 
Ja nälkä 
 
KARI 
Meistä

 

Sitten tapahtuu jotain kummaa. Meistä avaa jälleen haavan auki ja teksti saa oman tahdonsuunnan. 

Se alkaa vetää ja viedä. Meistä – taas persoonapronomini – leikkaa kaksi erilleen. Alatekstissä 

aivan pinnan alla me on vain odottanut tilaisuutta päästä pintaan. Ehkä vilu ja nälkä ovat ne sanat, 

jotka viiltävät meidät erilleen. Teksti päättää, ettei ole mitään meitä, vaan kohtaus tulee päättymään 

onnettomasti eroon. Tätä kohtausta kirjoittaessani todella tunnen, miten teksti vie minua, miten 

teksti kirjoittaa itse itsensä. 

     Saatan olla varma, että ego kirjoittaa yhdessä minun kanssani. 
 

MIES 
Lähdetään jo. Kello on paljon ja mulla on seminaari 
aamulla. 
 
KARI 
Mennään Teboilille syömään. 
 
MIES 
Ei tänään. 
 
KARI 
Mikä sulle tuli? Ainahan me poiketaan. Joka päivä 
me syödään siellä. 
 
MIES 
Ei nyt. 
 
KARI 
Taas sä muutuit. Lisko 
 
MIES 
Lopeta. Mennään nyt. 

 
KARI 
Miksi? 
 
MIES 
Koska mä haluan kotiin. Nyt. 
 
KARI 
Miksi sä olet taas tuollainen? 
 
MIES 
Heität sä mut kotiin vai et? Voin mä mennä 
bussillakin. 
 
KARI 
Okei, mennään sitten. Tiedät sä muuten? 
 
MIES 
Mitä? 
 
KARI 
Onko liskoilla selkärankaa? 
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MIES 
En ole biologi vaan poliittisen historian tutkija. 
 
KARI 
Ei siihen biologiaa tarvita. Mä luulen ettei. Vaikka 
ne näyttävätkin ulospäin nahasta ja luusta kootuilta 
pusseilta niin selkärangattomia ne ovat. Ja tiedätkö 
mitä? 
 
MIES 
En. 
 
KARI 
Ei niillä ole varmaan tunteitakaan. 
 
MIES 
Lopeta. 
 
KARI 
Mikä? 
 
MIES 
Toi mitä sä nyt teet. Se päättyy huonosti. 
 
KARI 
No mennään loppuun asti sitten. Haluan käydä 
huonosti. 
 
MIES 
Kari, älä. 
 
KARI (luovuttaneesti) 
Anna tulla. Se häämöttää jo. Loppu se on huonokin 
loppu. Tuolta se tulee, kuin käärme kolostaan, kun 
se on haistanut rotan luolan suulla, kieli lipoen, 
lasiset silmät kylmästä nahasta tuijottaen. 
 
MIES 
Hei, lopeta. 
 
KARI (kiihtyy) 
Myöhäistä nyt. Vuoristoradan juna kallistui just 
korkeimmalta huipulta kohti syvintä rotkoa. Mikään 
mahti maailmassa ei voi pysäyttää sitä enää. Ja 
vaikka joku ihme suistaisi sen raiteiltaan, olisi 
lopputulos sama. Murskautuminen. Totuus on 
sellainen peijakas. Se räjähtää silmille. Hajottaa joka 
ikisen moneen kertaan rikotun, yhteen liimatun 
palan uusiksi sirpaleiksi. Jauhaa ne yhä pienemmiksi 
ja pienemmiksi hipuiksi, lopulta tomuksi, jonka tuuli 
vie. 
 
MIES 
Kari, älä, älä, lopeta. 
 
KARI (irti tästä maailmasta) 
Ei voi pysäyttää enää. Totuus näet... 

 
MIES 
No kestä sitten totuus kuin mies [–] niin juuri [–] 
mies! [–] kun se sulle niin rakas totuus potkaisee 
täysillä vatsaan… 
 
KARI 
Mitä? Mikä totuus [–] Mitä sä tarkoitat? 
 
MIES (itkee) 
Masa kertoi susta yhtä ja toista. Ei niin mieluisaa 
kuultavaa tyypistä, jota on ihaillut [–] jota on pitänyt 
ystävänä [–] jolle on ollut ystävä! [–] jota on... Että 
sä olet tämän kaupungin tunnetuin ja halvin 
hinttarilutka [–] niin juuri, sä olet ILMAINEN [–] 
joka kiertää jokaisen saastaisen kusiputkan 
lutkuttamassa vanhojen homojen kulleja jonkun 
paskaisen reiän läpi. Sut kuulemma tunnetaan sinä 
jumalaisen komeana nuorena kundina, joka 
polvillaan rukoilee kusisella lattialla sinne reikään 
kuin pyhällä ehtoollisella ja pyytää sovitusta [–] Hyi 
saasta, että sä et ole muuta kuin halpa rapahuora. 
 
KARI (putoaa polvilleen) 
Vaunujonon ensimmäinen vaunu [-] tulee just nyt 
pudotuksen puoleenväliin (nauraa) kierroksen paras 
hetki (nauraa) just nyt voi tuntea sekunnin 
miljoonasosan tajutonta iloa, kiljua sen ulos 
maailmoille, katsoa liskonsilmillä ylös taivaisiin, 
uskoa johonkin mitä ei ole. Sitten pohja. Maha 
kouristuu. Pallea litistää sydämen tirskuvaksi 
murskaksi. Kipu katkoo kylkiluut. Sellaisia ne [–] 
häpeän hyväilyt… 
 
MIES (väsyneesti) 
Mä menen bussilla. 
 
KARI (tointuu takaisin tähän maailmaan) 
Mä heitän sut. 
 
MIES 
Ei. Mä meen bussilla. 
 
KARI 
Mä tulen hakemaan sut huomenna. 
 
MIES 
Mä en tiedä mun aikatauluja. Mä tuun bussilla. 
 
KARI 
Mä soitan sulle huomenna. 
 
MIES 
Älä, mä olen varattu koko päivän. Seminaari. 
 
KARI päästää törmäystä imitoivan äänen. 
 
MIES 
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Mikä toi oli? 
 
KARI 
Ei mikään. 
 
MIES 
Moi 

 
MIES lähtee astelemaan poispäin. 
 
KARI 
Näkyy. Ei koskaan enää. 
 

Esirippu. 
 

irak 
 

Queer-tutkimuksessa lesboihin, homoihin, trans- ja bi-seksuaaleihin kohdistuva kenttätutkimus 

syrjäytyi diskurssin tutkimuksen tieltä. Huomio suunnattiin tekstuaalisiin ja kielellisiin 

käytäntöihin, joissa ja joiden kautta seksuaalinen subjektiviteetti muotoutuu.155 Steven Seidmanin 

mukaan queer-teoreetikot käsittävät hetero- ja homoseksuaalisuudet ei pelkästään identiteetteinä tai 

sosiaalisina kategorioina, vaan nimenomaan tietämisen kategorioina, kielenä, joka luo puitteet sille, 

mitä me tiedämme ja koemme kehollisesti, seksuaalisesti, ja joka muotoilee halumme ja 

identiteettimme. Kyseessä on normatiivinen kieli, joka asettaa meille moraaliset rajat ja poliittiset 

arvoasteikot. Queer-tutkimus siirtää homoseksuaalisuuden tutkimuksessa painopisteen pois 

vähemmistön tutkimisesta ja suuntaa sen niihin tietämisen tapoihin ja sosiaalisiin käytäntöihin, 

jotka organisoivat ”yhteiskunnan” kokonaisuudessaan hetero- ja homoseksualisoimalla ruumiit, 

halut, aktit, identiteetit, sosiaaliset suhteet, tiedon, kulttuurin ja muut sosiaaliset instituutiot.156 

     Tietämisen, kielen ja diskurssin tutkimisen ansiosta kirjallisuudentutkimuksen keinot ovat olleet 

keskeisessä asemassa queer-tutkimuksessa ja olennaisia sen teorioille.  Patricia Clough’n mukaan 

sukupuoli tai seksuaalisuus eivät ole kirjaimellisesti tosia tai todellisia, eivät edes sosiaalisesti 

rakentunutta todellisuutta, vaan kirjallisuudellista (literary) todellisuutta. Hän lainaa Judith Butleria: 

”Uusi tapa ymmärtää yhteiskunnallinen ja sosiaalinen, joka romahduttaa eron fantasian ja 

todellisuuden, fiktion ja historian, poleemisen ja akateemisen diskurssin, yhteiskuntatieteiden ja 

kirjallisuudentutkimuksen välillä, ovat ymmärrettävissä homo- ja heteroseksuaalisuuksien 

oppositioasemien kautta”157. Queer-tutkimuksen yleistyminen ja valtavirtaistuminen ei ole 

tapahtunut ristiriidattomasti. Yksi kriitikoista on Ken Plummer, joka syyttää queer-tutkimusta 

”lesbojen ja homojen kokemusten ylitekstualisoimisesta” (”the overtextualization of lesbian and 

gay experiences”), millä hän tarkoittaa sitä, että diskursiivinen analyysi kaappaa tutkimuksessa 

ylivallan todellisen maailman tapahtumien kustannuksella. Plummer näkee tärkeänä tehdä 

tutkimusta myös empiirisessä maailmassa, ja pakkomielle yksinomaan teksteihin on vaarallista. 
 

155 Gamson 2000, 355. 
156 Seidman 1996, 12–13. 
157 Clough 1994, 155. 
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Hänen mukaansa olisi korkea aika siirtyä tekstien tuolle puolen. Samalla kun homo- ja 

lesbotutkimuksessa näyttelevät yhä suurempaa roolia runouden, romaanien ja elokuvien 

kuvitteellinen maailma ja niiden fiktiiviset valamiehistöt ja mielikuvitellut todistajat, suhteellisen 

vähän tehdään tutkimusta siitä, mitä todella tapahtuu homojen ja lesbojen reaalisessa maailmassa 

juuri nyt.158 

 

irak 
 

Viime vuosisadan vaihteesta alkaneen episteemisen identiteettipoliittisen kriisin, joka koski 

episteemistä subjektin positiota, keskiössä on miesten seksuaalisuuden määritteleminen ja miesten 

jakaminen homo tai heteroseksuaaleiksi159. Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija ja feministi Eve 

Kosofsky Sedgwick määrittelee teoksessaan Epistemology of the Closet (1990) kaapin 

epistemologiaa. 
Epistemology of the Closet proposes that many of the major nodes of thought and knowledge in 
twentieth-century Western culture as a whole are structured – indeed, fractured – by a chronic, now 
endemic crisis of homo/heterosexual definition, indicatively male, dating from the end of the nineteenth 
century. The book will argue that an understanding of virtually any aspect of modern Western culture 
must be, not merely incomplete, but damaged in its central substance to the degree that it does not 
incorporate a critical analysis of modern homo/heterosexual definition.160 
 

     Kaappi ja kaapissa eläminen ovat käsitteitä, joita ilman kulttuurista ”normaaliutta” ei voitaisi 

tuottaa. Kaappi rakentuu salailun varaan ja ilmenee peittelemällä, kiertelemällä ja vaikenemalla. 

Paradoksaalisesti juuri salaamisen eleet vetävät huomiomme niihin ja paljastavat, että on olemassa 

jotain, jota salataan. Kaappi rakentuu vaikenemisen ja hiljaisuuksien puheaktien varaan.161 

     Moderni mieheys ja tavoiteltu maskuliinisuus rakennetaan torjutun feminiinisyyden tai 

kammoksutun naismaisuuden varaan ja suhteessa niihin162. Hegemoninen maskuliinisuus tuotetaan 

yhä edelleen jalustalle, jota kannattelee heteronormista poikkeava mieheys, joka puolestaan 

samaistetaan miesten homoseksuaalisuuteen 163. Merkityksiä tuottavan salaisuuden paikantuminen 

juuri seksuaalisuuden piiriin on seurausta niistä diskursseista, joissa olemme muodostaneet 

käsityksemme subjektiudesta, ruumiillisuudesta sekä yksityisen ja julkisen välisistä rajoista164. 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden keskinäisen suhteen ja ”normaaliuden” valvominen on muodostunut 

 
158 Plummer 1998, 611. 
159 Sedgwick 1990, 1–3, 9–12. 
160 Sedgwick 1990, 1. 
161 Sedgwick 1990, 67–90. 
162 Sinfield 1994, Bristow 1995. 
163 Silverman 1992, Sedgwick 1995. 
164 Foucault 1998, 14–25, 37–42, Helén 1998, 495–512. 
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olennaiseksi osaksi sitä käsitteistöä, jolla hahmotamme subjektiutta, tietämistä ja oikeutusta 

kulttuuriseen näkyvyyteen165. 

     Sedgwickin mukaan normaalius rakentuu ainoastaan suhteessa niihin ilmiöihin ja olemisen 

tapoihin, jotka rajataan normaalin ulkopuolelle tai määritellään siitä poikkeavaksi. Normista 

poikkeavasta homoseksuaalisesta miehestä tulee kulttuurisesti keskeinen (uhka)kuva, jos ja kun 

hegemoninen, ”normaali”, heteroseksuaalinen mieheys ymmärretään ja tunnustetaan rakentuneeksi 

ja se nähdään poikkeamien ja perversioiden rajapinnoilla tapahtuvana prosessina. Samalla jatkuva 

kulttuurinen rajanveto hauraan hegemonisen heteromaskuliinisuuden sekä epähegemonisten 

sukupuolten ja seksuaalisuuksien välillä tulee näkyväksi ja merkitykselliseksi. Rajanveto kiteytyy 

seksuaalisen tiedon ja salaisuuden muodostumista kuvaavassa kaapin kielikuvassa.166 

     Sedgwick väittää teoksessaan, että ymmärryksemme sukupuolestamme ja seksuaalisuudestamme 

rakentuu tuottavissa diskursseissa ja niiden eri kategorioissa, kuten esimerkiksi lääketieteellinen, 

lainopillinen, psykologinen sekä kirjallisuuden presentaatiot, ja että nämä kategoriat ovat 

historiallisesti luokittelevia ja niillä on keskeinen ja ratkaiseva osa kulttuurisissa käsityksissä 

identiteetistä, tiedon ja totuuden tuottamisen tavoista.167 

     Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija D. A. Miller määrittelee homoseksuaalisuuden avoimeksi 

salaisuudeksi (open secret). Miller tarkoittaa käsitteellä kulttuurista puolittaisen tietämisen 

mekanismia, jossa olennaista ei ole tiedon salaaminen vaan sen salaaminen, mitä todellisuudessa 

tiedetään 
[t]he subjective practice in which the oppositions of private/public, inside/outside, subject/object are 
established, and the sanctity of their first term kept inviolate. And the phenomenon of the “open secret” 
does not, as one might think, bring about the collapse of their binarism and their ideological effects, but 
rather attest to their fantasmatic recovery.168 
 

     Avoin salaisuus on jännitteen synnyttävä virta julkisen ja yksityisen välisessä sähköaidassa. 

Millerin mukaan homoseksuaalisuus avoimena salaisuutena luo ”vaihtoehdon, jota on mahdoton 

ajatella” sekä sellaisen kulttuurisen toiseuden muodon, joka on pidettävä yksityisen alueella. 

Paradoksaalisesti rajan valvominen ja homoseksuaalisuuden pitäminen yksityisen puolella 

edellyttävät ilmiön jonkinasteista julkisuutta.169 

     Homoseksuaalisuuden tehtävä yhteiskunnassa on edustaa horjuvaa yksityisen ja julkisen välistä 

rajaa sekä antaa ruumis ja kasvot tuota rajaa uhkaaville ylityksille.170 

 
165 Hekanaho 2006, 22. 
166 Sedgwick 1990, 34. 
167 Sedgwick 1990, 1–3, 11. 
168 Miller 1988, 207. 
169 Miller 1988, 194–195, 207. 
170 Sinfield 1994, 8–9. 
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The secret keeps a topic like homosexuality in the private sphere, but under surveillance, allowing it to 
hover on the edge of pubic visibility. If it gets fully into open, it attains public status; yet it must not 
disappear altogether, for then it would be beyond control and would no longer effect for the general 
surveillance of aberrant desire.171 
 

     Kaapin voi ymmärtää myös julkisen salaisuuden kutomisen ja ylläpitämisen verkostona, jota 

tuottavat sekä kaappiin sulkeutunut että ympärillä olevat toimivat. Kulttuurisena rakennelmana 

kaappi ei viittaa henkilökohtaiseen salaisuuteen, vaan tietämisen, käsitteellistämisen ja nimeämisen 

rajoja tuottavana periaatteena, julkisena, mutta ääneen lausumattomana salaisuutena.172 

     Kaappi on yhtä aikaa rajoittava ja tuottava käsite. Kaapin tieto-oppiin sisältyy tuottavana 

tekijänä kaapin kielioppi. Kaappi pystytetään kielellisillä ja tekstuaalisilla eleillä ja strategioilla, 

joilla kulttuurista salaisuutta tuotetaan, muovataan ja uusinnetaan. Kaapin kieliopilla tarkoitetaan 

niitä kielellisiä ja kerronnallisia keinoja, joilla tietoa ääneen lausumattomasta salaisuudesta 

rakennetaan ja puretaan.173 

 

kari 
 

Olen julkinen salaisuus, kaappikin hylkii, sillä en käy heterosta, en pass for heterosexual. Julkinen 

salaisuus on tuhoava. Julkinen salaisuus on paradoksi ja hankala vihollinen. Kaikki tietävät sen, 

mutta kukaan ei sano sitä ääneen. Siinä piilee sen julmuus. Julkisen salaisuuden hillittyyn syrjintään 

on vaikea puuttua. Sitä on vaikea näyttää toteen: ”En minä ole tehnyt mitään”. Ei ole tapahtunut 

mitään konkreettista. Ei väkivaltaa, verta, katkenneita luita, ei edes mustelmia. Syrjimisen 

hivuttamalla, ulkopuolelle sulkemisen, vaille jättämisen voi kuitata olankohautuksella ”eihän tuo 

nyt ole mitään”. 

     Julkiseen salaisuuteen ei tepsi muu kuin puhe. Salaisuuden sanominen ääneen. Salaisuuden 

tekeminen julkiseksi. Salaisuuden tekeminen tyhjäksi. Salaisuuden hävittäminen. Rajan 

poispyyhkiminen (erase). Kirjoittamalla salaisuus katoaa, kun se kirjain kirjaimelta tulee näkyviin 

kuin näkymättömällä musteella kirjoitettu teksti kuuman silitysraudan alta. 

 

 

mies 
 

 
171 Sinfield 1994, 9. 
172 Kekki 2004, 32–35. 
173 Hekanaho 2006, 24. 
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Elämä kaapissa on amputoitua. Kaikkein keskeisimmät osat elämästä on salattava. Seksuaalisuus ja 

seksuaalinen suuntautuneisuus, asumismuoto, perhe-elämä, parisuhde – jos on niin onnekas, että 

sellainen on. Leikkaan ne uudelleen irti itsestäni. Punnitsen jokaisen sanani kahteen kertaan, ennen 

kuin päästän ne suustani. Pelkään, että puhun sivu suuni. Entä ääneni, kun avaan suuni? Mitä jos se 

on liian kimeä? Korkea ääni ei käy, se ei ole uskottava. Liikaa sanoja liian korkealta, ei hyvä 

jumala!  

     Ei ole ketään, jonka kanssa jakaa kokemukseni. En voi saavuttaa arvostusta sosiaalisissa 

ympyröissäni. Paikkani on perheen, ryhmän, suvun, heimon, lauman, seurakunnan ulkolaidalla, sen 

ulommaisimmalla reunalla, rajalla meidän ja toisten välissä. Jos paljastun, minut heitetään 

ulkopuolelle. Olen typistetty, kutistettu omasta luonnollisesta koostani. 

 

kari 
 

Homokirjoittajana sitoudun queer-teorioiden näkemyksiin identiteetistä liukuvana ja alati liikkeessä 

olevana; tunnen liikkeen omassa lihassani ja näen sen peilissä. Minä on jatkuvassa muutoksen 

tilassa. Voin valita, kuinka aktiivisesti otan osaa minäprojektiin ja kuinka paljon teen minätyötä, 

uskallanko tiedostaa minän liikkeen vai kiellänkö sen olemassaolon tunnustamalla biologismin ja 

luonnontieteiden nimiin – siitäkin huolimatta, että tietoisesti tehdyllä minätyöllä tuskin on 

paljoakaan sanavaltaa lopputuloksen suhteen. Plummerin ajatuskulkuja seuraillen olen nilaa 

yhteiskunnan sosiaalistavan, normatiivisen paineen ja tekstien omalakisen maailman välissä. 

 

poika 
 

Kasvan köyhissä oloissa, yksinhuoltajaäidin poikana. 

     Lapsuuttani varjostaa katkeamaton kierre: äidin sairastuminen, kuukausien hoitojakso suljetulla 

osastolla, toipilasaika kotona, minkä jälkeen kierre alkaa alusta174. Sukulaisten kertomusten 

perusteella diagnosoin äidille synnytyksen jälkeisen masennuksen – mun syntymäni jälkeen. 

Kotona mua hoitaa liikuntakyvytön isoäiti. Hänen taikapiirinsä ulottuu vain kodin seinien 

sisäpuolelle, niiden ulkopuolella olen oman onneni varassa. Sosiaalisina ja yhteiskunnallisina 

ilmiöinä köyhyys ja vanhemman vakava krooninen sairaus muodostavat kaksi kerrosta, jotka 

saattavat aiheuttaa syrjäytymistä tai syrjintää. Niiden päälle kertyy kolmas kerros, 

 
174 Haettu 3.12.2019 https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/aitini-tarina-miksi-73-vuotias-nainen-yritti-polttaa-
naapurinsa-asunnon/ 
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homoseksuaalisuus, kun 12-vuotiaana ymmärrän olevani homoseksuaalisesti suuntautunut. Sovitan 

itseni myllynkiveen, rakennan siitä identiteettini ja kannan sen yksin. 

 

irak 
 

Feministinen teoria käyttää ilmiöstä termiä intersektionaalinen tai moniperusteinen syrjintä. 

Termillä tarkoitetaan sitä, miten yksilön identiteettiin sekä sosiaalisiin rakenteisiin asemoitumiseen 

ja yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin vaikuttavat monenlaiset erot – esimerkiksi sukupuoli, etninen 

tausta, uskonto, ikä, luokka, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakykyisyys ja terveys – 

samanaikaisesti, ja että yksittäiselle henkilölle voi kasautua eri syrjinnän perusteita tai 

syrjäytymiseen johtavia tekijöitä useita. Syrjinnän perusteet eivät myöskään aina ole välttämättä 

helposti osoitettavissa tai edes havaittavissa175. Feministinen intersektionaalinen tutkimus ei 

tarkoita useiden erilaisten, samanaikaisten erontekojen erittelyä ja niiden vaikutusten tutkimusta, 

vaan se tutkii ensisijaisesti sitä, miten eri erontekijät ja syrjintää tai syrjäytymistä aiheuttavat tekijät 

vaikuttavat suhteessa toisiinsa. 

 

kari 
 

Oma queer-poliittinen tutkimuskehykseni kirjoittamiseen on otteeltaan autoetnografinen ja 

perustaltaan intersektionaalinen. Koen subjektiiviset kokemukseni ja elämäntapahtumani elävässä 

ruumiissani, enkä pysty erittelemään, minkälaisia vaikutuksia milläkin eri erontekijällä on 

identiteettiini ollut ja on edelleen. Pystyn vain reflektoimaan omia käsityksiäni, uskomuksiani, 

ennakkoluulojani ja tunteitani alan tutkimuskirjallisuuteen ja sen kautta välittyvään metatason 

tietoon. Tämä rakennelma, jossa risteävät erilaiset tutkimusalat ja teoriakehykset, ja jonka keskiössä 

reflektoin itseäni, muodostavat puitteet kirjoittamiselleni. Hughes ja Pennington siteeraavat 

teoksessaan etnografi Brenda LeFrançois’ta, jolle autoetnografinen tutkimusote toimii 

kulkuneuvona (vehicle176), jonka avulla ilmaista itseään, ja hänelle autoetnografian minä on 

queeristi vino, reflektiivisesti asemoitunut ja se kantaa potentiaalia, joka mahdollistaa hänen tulla 

joksikin muuksi, uudenlaiseksi, kirjoittamisen kautta ja kertomalla tarinansa177. 

 
175 Saresma et al 2012, 306. 
176 LeFrançois käyttää termiä toisessa merkityksessä kuin I. A. Richardsin kehittelemässä vuorovaikutusteoriassa, jossa 
metaforassa erotetaan kuvattava (tenor) ja kuva (vehicle), joiden välinen interaktio synnyttää metaforan. Lähde: 
wwwTieteentermipankki.fi, haettu 3.12.2019. 
177 Hughes & Pennington 2017, 46. 
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     Olen paaluttanut tutkielmani feministisiin teorioihin lukeutuvaan queer-teoriaan, metaforisen 

kaapin funktioihin (kaappiin meneminen, kaapissa eläminen, kaapista ulostuleminen) sekä 

intersektionaalisen syrjinnän ja syrjäytymisen teoriaan, kirjallisuudentutkimuksen piiristä 

narratologiaan ja kerronnantutkimukseen lukeutuvaan rekursiiviseen (recursive) rakenneteeseen, 

upotukseen (embedding), rajojen (boundary) tematiikkaan sekä ääriviivojen häivyttämiseen 

kerronnassa eli Da Vincin inspiroimana kehittämääni narratiiviseen sfumato-tekniikkaan178. 

 

orange 
 

Heitän viisi siementä roskiin. Ne eivät lähteneet kasvamaan, munasolut eivät kehittyneet sikiöiksi 

eivätkä sikiöt iduiksi. Kolme pullukkaa homehtui. Yhden pinnassa havaitsin hiuksenhienon 

halkeaman, mutta sen jälkeen en mitään. Viides oli valtavan lupaava. Suorastaan jättiläismäinen 

valkea soikio, joka aueta poksahti komeasti ja puolikkaiden väliin repesi leveä rako. Sieltä olisi 

verson hyvä ponkaista ulos maailmaan ja lähteä kurkottamaan kohti aurinkoa. Tiirailin vakoon 

monta viikkoa, mutta en nähnyt mitään. Vaikka kuinka tihrustin, ei itua. Sumutin siementä, pidin 

mullan kosteana. Lämpötila ulkona on päivisin muutaman asteen yli 30, öisin pari astetta alle. 

Parvekkeemme on pohjoiseen, joten aurinko ei paista sille suoraan. Lempeä valo heijastuu sen 

valkoisista pinnoista. Eikö muka ole tarpeeksi hyvät kasvuolosuhteet? 

     Onko se maho? 

 
178 Luen DigiHesarista, että ”Renessanssinero Leonardo da Vinci ei peitellyt seksuaalista suuntautuneisuuttaan – 
maailman tunnetuin taiteilija kuoli 500 vuotta sitten”. Törmään sattumalta Leonardo da Vincin kuuluisaksi tekemään 
sfumato-tekniikkaan. Se on saanut nimensä savua tai sumua tarkoittavasta italian kielen sanasta sfumo. Sfumatolla eli 
valohämytekniikalla tarkoitetaan maalaustapaa, jossa jyrkät ääriviivat pehmennetään sulauttamalla eri värisävyt 
toisiinsa. Utuinen ja hämyinen, kolmiulotteinen vaikutelma luodaan ohuin maalikerroksin, joita maalataan useita. da 
Vinci loivensi eri värisävyjen sekä valon ja varjon väliset rajat useilla kymmenillä, äärimmäisen ohuilla 
maalikerroksilla, joista jokainen oli vain kahden mikrometrin paksuinen. Sfumato-tekniikka perustuu siten toistolle 
(repetition). Maalaustapa sai Mona Lisankin hymyn, suunpielet ja silmänympärykset näyttämään valokuvamaisilta. 
Renessanssineron tapa sumentaa ääriviivat luomalla lukuisia eri kerroksia oli yksi hänen keinoistaan tehdä tauluista 
mahdollisimman eläviä. 
     Sfumato-tekniikka alkaa surista (buzzing) takaraivossani. Jonkinlainen etäinen tuttuus leimahtaa oivallukseksi: 
sfumatossakin on kyse rajarikosta, mutta aivan erityislaatuisesta sellaisesta. Kyseessä on erityinen transgressio, jota 
muun muassa Füredy ja muut lähteenäni käyttämät narratologit eivät ole huomanneet. Mitäpä, jos rajarikon tarkoitus ei 
olisikaan tekstin ontologioiden esille tuominen ja korostaminen, vaan pyrkimyksenä olisi päinvastoin mahdollisimman 
elävän tuntuinen, valokuvamainen, kolmiulotteiselta vaikuttava tekstin sisäisten maailmojen kokonaisuus? Mitä 
tapahtuisi, jos tekstin eri loogisten tasojen välisen rajan häivyttäisi valohämytekniikalla liukuvaksi siirtymäksi, jossa 
rajaa ei voisi silmin nähden erottaa, sen tarkkaa kohtaa ei voisi sormella osoittaa, sen olemassaolon voisi vain aavistaa 
tai hapuillen ymmärtää? Miten käytännössä teksti saisi aikaan sfumato-efektin? Palaan ajatuksissani Füredyn 
näkemykseen siitä, että tekstin eri loogisten tasojen väliset rajat eivät koskaan häviä tai pyyhkiydy pois kokonaan, mikä 
pitää paikkansa myös sfumato-tekniikalla luodun ääriviivan kohdalla. Raja ei häviä, vaikka itse viiva hämärtyy ja 
sumenee ja haipuu pois näkyvistä. 
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     Kyllästyn odottamaan. Onhan siemen mennyt jo viikkokausia yli aikansa. Noukin 

siemenenpuolikkaat mullasta. Kaksi kiinteää ja sileää puolikuuta. Ei rosoja, ei halkeamia, ei 

hometta. Ei verson alkuakaan. 

 

blue 
 

Kollegani Nuran Fraser on kiukkuinen kuin chilipippuri. 

     “I told them that next step will be the police on their doorstep if this won’t work!” Nuranin 

matkustusasiakirjat ovat seisoneet jo melkein kuukauden DHL:n varastolla muutaman kilometrin 

päässä yliopistolta. Jostain käsittämättömästä syystä niiden toimittaminen perille asti ei ota 

onnistuakseen. 

     Maa alkaa poltella Nuranin jalkojen alla. 

     Nuran on syntynyt Turkissa. Hän opiskeli insinööriksi ja teki kolmekymppisenä väitöskirjansa 

Briteissä. Manchesteriin hän jäi. Opettajaksi yliopistoon. Sieltä hän löysi miehenkin, turkkilaisen 

insinöörin. He saivat kaksi lasta. Tytär opiskelee lääketiedettä, poika pelaa jalkapalloa ja 

suunnittelee menevänsä yliopistoon opiskelemaan liikuntatieteitä. Nuran on asunut vajaan vuoden 

Masqatissa ja opettaa yksityisessä yliopistossa logistiikkaa. Hänen miehensä on juuri muuttanut 

Saudi Arabiaan. Hän on saanut erittäin hyväpalkkaisen työn öljy-yhtiössä. 

     Nuran on aikeissa mennä tapaamaan miestään Saudeihin. Hän tarvitsee viisumin. Asiakirjat 

viisumia varten ovat lojuneet neljä viikkoa kuriirin hyllyllä. Öljy-yhtiössä on tulossa 

henkilöstötapahtuma, suuret juhlat, joihin Nuranin on aivan välttämättä päästävä mukaan. 

     "It’s Saudi Arabia, you know. My husband has just moved there and is living alone. It’s very 

important to him to introduce his wife for his superiors and colleagues. Single man, impossible 

there, you know…” 

     Tiedän sanomattakin, mistä hän puhuu. Arabian niemimaan maissa sosiaalinen paine on niin 

kova, että se pakottaa ihmiset avioitumaan, jopa vastoin tahtoaan ja huolimatta 

suuntautuneisuudesta. En tiedä, onko kukaan kyllin vahva vastustamaan painetta. Muuten kuin 

pakenemalla. Sinkku on sosiaalinen hylkiö, joka suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Tällä niemimaalla 

perhe ja heimo ovat ei ainoastaan yhteiskunnan perusyksikkö vaan ainoa yksikkö. 

     Ymmärrän hyvin senkin, minkä Nuran jättää sanomatta. Sen, mitä hän tarkoittaa vilkaistessaan 

minua silmäkulmiensa alta ja naurahtaessaan vaivaantuneesti. 

     Silmien välähdys ja naurahdus ovat kaapin kielioppia. Vihjauksia. Nuran ”antaa ymmärtää”. Hän 

antaa minun ymmärtää, että hän tietää ”salaisuuteni”, ymmärtää tilanteeni ja on ehkä surullinen 

puolestani. Suomen kielellä hän tarkoittaa, että minunkaltaisellani ei olisi mitään asiaa Saudi 
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Arabiaan. Minunlaisiani ei yksinkertaisesti palkata. Nuran tietää, että olen naimaton ja lapseton. 

Olen kertonut sen hänelle. Ei, se on liian suurpiirteinen kuvaus. Olen vastannut hänelle, kun hän on 

kysynyt minulta perhetilanteestani. Täällä maankolkassa olen epäilyttävä, viallinen. 

     Sosiaalisissa tilanteissa minulla on kaksi vaihtoehtoa. Kertoa totuus tai valehdella. Täällä 

valitsen aina valheen. Puolustelen itseäni sillä, että valhe on puolittainen. Kerron olevani lapseton ja 

sinkku. Lapsettomuus on totta. 

     Reilun vuoden jälkeen alan olla väsynyt siihen, että valehtelen joka päivä. Jopa taksikyydit 

piinaavat minua, kun kuski alkaa ensimmäiseksi kysellä huonolla englannillaan lapsistani. En juuri 

ota osaa sosiaalisiin tapahtumiin, en mene juhliin, en osallistu expatien verkostoitumistilaisuuksiin. 

Päivittäiset pikkuvalheet ovat kuin kalkkikiveen osuvat vesipisarat, jotka omalla kalkkihipullaan 

kasvattavat emävalhetta niin hitaasti ja vähän kerrallaan, että sitä tuskin huomaa. Lopulta 

järkälemäinen valhe peittää alleen kaiken muun. 

     Nuranin silmien välähdys juoruaa julkisesta salaisuudestani. Hän ”tietää”. Hän on osannut laskea 

yhteen yksi ynnä yksi. Olisi sopimatonta sanoa sitä ääneen. Silmien välähdys ja sanat ”tiedäthän” 

sekä erityisesti niiden jälkeen seuraavat kolme pistettä, tauko, lipsahtavat häneltä ennen kuin hän 

saa vedetyksi ne takaisin. Siitä seuraa lievä hämmentyminen ja naurahdus. Naurahdukseen sisältyy 

lämmin ajatus, myötätunto ja osanotto. 

     Nuran on lämmin ja herttainen. Pidän hänestä todella paljon. 

 

7 LUKIJAT EIVÄT JÄÄ VERKKOONI 
Kun autot alkoivat lähettää viestejä, äiti kirjoitti ne tunnollisesti ylös. 
 

irak 

 

”[V]erkko on tuonut massajulkisuuden rinnalle pienempiä julkisia tiloja ja niihin liittyvää 

sosiaalista elämää. Sosiaaliset näyttämöt ovat muutaman vuosikymmenen ajan olleet myös 

virtuaalisia, julkinen esiintyminen niissä tapahtuu yksityisistä tiloista käsin. Verkko rinnastuu 

julkisessa tilassa toimimiseen, eikä se ole rinnastettavissa suurelle yleisölle esiintymiseen”, 

kirjoittaa Risto Niemi-Pynttäri väitöskirjassaan Verkkoproosa179. Hän kiinnittää huomiomme siihen, 

että kokemuksemme yksityisyydestä on laadultaan sosiaalinen ja siten muuttuva, ja että yksityisyys 

syntyy suhteesta sosiaaliseen eikä siitä erillään. Vapaa ja julkinen kommunikaatio antaa uudella 

tavalla yksilölle itselleen mahdollisuuksia yksityisyytensä hahmottamiseen. Niemi-Pynttäri 

painottaa verkossa kirjoittavien ihmisten omia mahdollisuuksia käsitellä yksityisiä kokemuksia, ja 

 
179 Niemi-Pynttäri 2007, 343. 
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toisaalta suojautua vahingolliselta julkisuudelta. Ja sen sijaan, että yksityisyyden käsite ja siihen 

liittyvä yksityisyyden suoja ymmärrettäisiin pelkästään teknis-juridisina seikkoina, ne tulisi nähdä 

kulttuurisesti muotoutuvina ja eri kulttuureissa vaihtelevina seikkoina. Kokemus yksityisyydestä on 

erilainen eri kulttuureissa.180 
Julkisen ja yksityisen välisen eron muuttumisessa on kyseessä koko modernin ajan vallalla ollut 
prosessi. Individualismi ja subjektivismi eivät ole sama asia kuin yksityisyys, mutta yksityisyyden 
kulttuuristen muotojen luomisessa niillä on merkityksensä. Yksityiselämän kuvaaminen on korostunut 
erityisesti romaanin suosion myötä, proosasta on tullut tapa työstää ja muodostaa yksityisestä 
julkista.181 

 

kari 
 

Viilaan kolmatta blogitekstiä. Onko sen itseironia tylsää? Ironia on vaikea tyylilaji, jossa vain 

taitavimmat onnistuvat, kirjoitan työpäiväkirjaani. Ensimmäinen Takaisin kaappiin –blogi182 

julkaistiin Voima.fissä torstaina, lokakuun 18. päivänä. Tänään on sunnuntai. Blogiin ei ole 

ilmestynyt yhtäkään kommenttia. Ei myöskään Voiman Facebook-sivulle, jonne Jarkko teki noston 

uudesta blogista. Voiman sivuilta kirjoitusta on jaettu 41 kertaa, Voiman Facebook-sivulta 22 

kertaa. 

     Teen postauksen perustamalleni Takaisin kaappiin -Facebook-sivulle183. Ostan viikon mittaisen 

mainoskampanjan 18 eurolla. 
Olet valinnut kohdentamiseen miehet ja naiset, 18–59, joiden asuinpaikkana on 3 sijaintia ja joilla on 6 
kiinnostuksen kohdetta. Sijainti – asuu paikassa: Suomi: Central Finland; Southwest Finland; Uusimaa. 
Ikä: 18–59. Ihmiset, jotka vastaavat näitä: Kiinnostuksen kohteet: Ihmisoikeudet, Gay pride, Gay-
friendly, LGBT history, LGBT culture tai LGBT social movements. Tätä mainosta näytetään 7 päivää. 
Tämän mainoksen kokonaisbudjetti on 18,00 EUR.184 
 

     Tähän mennessä kampanja on tavoittanut 324 käyttäjää, joista 35 on klikannut linkin auki. Jaan 

postaustani Facebook-ystävilleni pitkin päivää. Se osoittautuu hedelmälliseksi ihannelukijan 

hahmottamisen näkökulmasta. Ohjaajani Risto Niemi-Pynttärin peräänkuuluttama lukija, jonka 

kuvittelen itselleni ja jonka haluan lumota, paljastuu vahingossa. 

     Aamupäivällä lähetän linkkiä ystävilleni, jotka tiedän LHBTIQ-väeksi. Homot ja lesbot olen 

käynyt läpi puoleen päivään mennessä. Iltapäivällä laajennan piiriä mukaviksi ja suvaitsevaisiksi 

tietämiini ihmisiin. Alkuillasta kutsuja alkaa lipsahdella kelle sattuu. Teen merkittävän havainnon: 

jokaisen sukulaiseni kohdalla pysähdyn pitkäksi aikaa puntaroimaan. Vanhimmat veljenpoikani 

 
180 Niemi-Pynttäri 2007, 343–344. 
181 Niemi-Pynttäri 2007, 345. 
182 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blogikirjoitus/2018/happy-baby/ 
183 Haettu 3.12,2019 https://www.facebook.com/Takaisin-kaappiin-190878648477053 
184 Facebook-kampanjan määrittelyni. 
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ovat 25- ja 23-vuotiaita; vanhempi opiskelee diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistossa, nuorempi 

aloitti juuri käsityön- ja liikunnanopettajaopinnot Turun yliopistossa Raumalla. Vaikka linjani on 

iltaa kohden höllentynyt, en pysty lähettämään linkkiä heille enkä muillekaan sukulaisille. En 

kehtaa. 

     En häpeä kirjoitustani, mutta häpeilen sitä, että tiedän lukijoiden lukevan blogia kirjaimellisesti. 

Ja mitäpä muuta he voisivatkaan? Voisitko sinä lukea blogitekstiä jollain muulla kuin 

kirjaimellisella tavalla, vaikka sitä mainostettaisiin ”kaunokirjallisena”? Blogin lukija tuskin 

etäännyttää itseään tekstistä. Lukija lukee, mitä siinä sanotaan, ja ottaa sen todesta. Tätä on pohtinut 

myös Jarkko, joka kirjoittaa ensimmäiseen blogitekstiin oivaltavat saatesanat. 
Unta vai totta? Takaisin kaappiin on Voiman uusi kaunokirjallinen blogisarja. Sen kirjoittaja joutui 
tekemään paluun kaappiin muutettuaan kumppaninsa kera Arabian niemimaalle – tämä on fakta. Totta 
on myös se, että heteronormatiiviseen muottiin sopimattomalla ei ole varaa elää alueella omana 
itsenään. Kirjoittaja poimii aiheet omasta elämästään, mutta loppu dramatisoituukin fiktioksi hyvä 
tarina edellä.185 
 

     Häpeilen, koska ajattelen lukijoiden uskovan, että minulla on vaippafetissi ja että olen haaveillut 

nuoren turvatarkastajauroksen kähmivän takapuoltani. Se on puhdasta fiktiota, kirjoitin niin 

dramaturgisista syistä. Juuri peppuvakokohta panee hanttiin, kun jaan blogia eteenpäin. Siitäkin 

huolimatta, että se on mielestäni yksi tekstin parhaista. Muiden kuin sukulaisten ja perheenjäsenten 

kohdalla en välitä. Ajatelkoot, mitä ajattelevat, ajattelen. Jätän kuitenkin jakamatta sellaisille 

ystävilleni, joiden tiedän olevan uskossa. Kuvittelen ronskin tekstini voivan loukata heitä. En halua 

provosoida tai tuottaa pahaa mieltä lähestymällä heitä homoteemaisella tekstillä, joka saattaisi olla 

ristiriidassa heidän uskonkappaleidensa kanssa. 

 

blue 
 

Olemme lähdössä Jenkkeihin. R:n sisar D on uskonnon ja afrikkalaisamerikkalaisen tutkimuksen 

professori ja chair Emoryn yliopistossa, Atlantassa. Ajamme Floridasta hänen luokseen 

kiitospäiväksi. Pyysin R:ää kysymään D:ltä, suostuisiko tämä tilaamaan homoteemaiset romaanit 

Amazonista. Emme uskalla tilata niitä Omaniin, edes suomenkielisinä versioina. Lentokentän 

turvatarkastuksessa tai tullissa on riski jäädä kiinni. Jos niin käy ja tavarani tutkitaan läpikotaisin, 

luotan siihen, etteivät arabit ymmärrä niiden olevan kiellettyä materiaalia; ovathan ne pelkkiä 

romaaneja, eivät kuvateoksia. Aion tuoda mukanani Robert Mapplethorpen elämäkerran, mutta 

valokuvateoksia en uskalla tuoda. 

 
185 Voima. 18. lokakuu kello 15.27 
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     Luen Huffingtonpostista Matthew Hedgesistä, brittiläisestä tohtorikoulutettavasta, joka on 

virunut Emiraateissa vankilassa eristyksissä jo viisi kuukautta. Ilman selityksiä. Ilman, että 

pidätyksen ja vangitsemisen syytä olisi kerrottu. Kirjoitan hänestä blogiini otsikolla Kielletyt 

kirjat.186 Alamme pikkuhiljaa ymmärtää, että tämä ei ole leikkiä. R:n työpaikalla olisi oikea osoite 

kadunnimineen, mutta hän kieltäytyy tilaamasta kirjoja sinne. En halua tilata niitä kotiinkaan, onhan 

tämä hänenkin kotinsa. Mehustaako kaappi minut kuiviin kuin sitruspuristin? 

 

kari 
 

Pohdin olettamaani lukijaa kävellessäni rannalla. Viestintä, markkinointi, myyminen ja jopa kirjan 

kirjoittaminen tietty kohderyhmä mielessä typistää ihmiset yksiulotteisiksi ja maailman latteaksi. 

Asiakas tai lukija nähdään ennen kaikkea heidän ikänsä, sukupuolensa, asuinpaikkansa tai 

ihonvärinsä edustajina, ei yksilöllisinä, ainutkertaisina ihmisinä. 

     Muistelen päätoimittaja-aikojani ja kohderyhmän määrittelyä, vuosia 2002–2011187. Lehtimyynti 

ja mediamyynti ovat ne osastot, jotka kohderyhmämäärittelyjä ja -tutkimuksia tekevät. Lehteä 

tehdään jollekin. Se myös myydään tuolle jollekin. Palautan mieleeni määrittelyjä, yleistyksiä, 

luokitteluja, tyypittelyjä, likimalkaisuuksia, leimoja. 
1) Sukupuoli: miestenlehti vai naistenlehti? N vai M? 
2) Ikä. Median tapa viipaloida ihmiset appelsiinilohkoittain ikäryhmiin 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 

65– on valtavirtaistunut tavaksi jäsentää maailma, toiset ihmiset, lähimmäisemme ja itsemmekin. 
 

     Nämä kaksi tekijää, sukupuoli ja ikä määrittävät meidät. Niiden asema korostuu päivä päivältä ja 

yhä vahvemmin ne määrittelevät sen, kenellä katsomme olevan oikeuden käyttää ääntään, tulla 

kuulluksi, ottaa tilaa tai peräti olla edes paikalla. Kuten Jarkko totesi, se, mitä sanotaan, tulkitaan 

ensisijaisesti sen kautta, kuka sanoi ja mistä positiosta käsin. Samoin tekee tutkimus, ovathan ne 

tutkijan työkaluja. Mutta on eri asia tutkia ilmiöiden eri muuttujia kuin alkaa nähdä elämä ja 

lähimmäiset ympärillämme näiden kategorioiden kautta ja leimata heidät niiden mukaisesti. 

     Ennakoin, että blogin kanssa tulee vaikeuksia. Todelliset lukijat haluavat samaistua kirjoittajaan, 

ja jos eivät voi sitä tehdä, eivät lue tai jos lukevat, ovat lähtökohtaisesti vastakarvaan – paitsi jos 

teksti vahvistaa heidän ennakkokäsityksiään. Kaivaudumme poteroihimme ja haemme 

vastakkainasetteluja. Oletan lukijakseni naisen, nuorehkon naisen. Demograafisen vastakohtani. 

Luulen sen johtuvan siitä, että kohderyhmässä N25–34 on eniten kiinnostusta ihmisoikeuksiin, tasa-

 
186 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blogikirjoitus/2018/kielletyt-kirjat-3/ 
187 2002–2006 Painonvartijat-lehden perustaja ja päätoimittaja, 2003–2004 Suomen Kuvalehden Mies-lehden perustaja 
ja päätoimittaja, 2006 Plaza Kodin perustaja ja päätoimittaja, 2006–2010 Pirkan, Birkan ja Pirkka.fin päätoimittaja ja 
sisältöjohtaja, 2011 Pohjois-Satakunnan ja Hämeenkyrön Sanomien toimitusjohtaja ja päätoimittaja. 
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arvoon, yhdenvertaisuuteen. Kohderyhmässä ollaan ehkä tiedostavampia seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Taidan olla itse ennakkoluuloinen. Ehkä eniten ymmärrystä 

löytyy vanhemmista naisista. Heillä on enemmän elämänkokemusta ja eletyn elämän mukanaan 

tuomaa viisautta, avoimuutta ja avarakatseisuutta. En oleta lukijoikseni miehiä. Paitsi muut homot 

ja nuoret, M15–24. Miehet ovat edelleen sukupuoliroolinsa vankeja. Vaikka homous valtavirtaistuu, 

se tekee sen nuoremmista sukupolvista käsin. Vanhempien miesten – heteromiesten – kohdalla kyse 

on vieläkin usein siitä, että ”luullaanko mua homoksi, jos olen homon kaveri tai olen jollekin 

homolle ystävällinen” tai ”alkaako se luulla, jos vastaan sen tervehdykseen”. Tästä 

kaksimerkityksisestä luulemisesta on monien miesten vaikea päästä käytännön tilanteissa yli. 
3) Tulot, tuloluokka, käytettävissä olevat tulot. Raha ratkaisee, köyhistä ei kukaan ole kiinnostunut. Heillä ei 

ole varaa ostaa eikä kuluttaa, vaikka haluja olisikin. 
4) Perhemuoto. Vaikka Suomessa on enemmän yksinasuvien talouksia kuin lapsiperheitä, kaikki, joilla on 

jotain myytävää, ovat kiinnostuneita ensisijaisesti lapsiperheistä. Tämä tendenssi palautuu markkinoihin: 
lapsiperheet kuluttavat eniten, käyttävät eniten rahaa ja heitä on helpointa manipuloida markkinoinnin ja 
mainonnan keinoin. 

5) Asuinpaikka. Etelä-Suomi voi vahvasti, pohjoista kohti mentäessä lippu lasketaan. Vanha yksinäinen mies 
Pohjois- tai Itä-Suomessa saa kuolla rauhassa kiikkustuoliinsa. Vain murtovarkaat ja raatokärpäset ovat 
hänestä kiinnostuneita. 

6) Harrastukset ja kiinnostuksenkohteet. Nekin määrittelevät ihmistä ja niiden avulla meitä voidaan jakaa yhä 
hienosyisempiin segmentteihin. Niiden perusteella meille myydään asioita, joita me emme tarvitse ja 
asioita, joita me emme edes osaa haluta. Masqatin yliopistossa, jossa teen harjoitteluni, markkinoinnin 
luennolla luennoitsijan sanoin: ”Marketing is about creating new needs and desires in people”. 

7) Kuittitieto. Kun käytämme bonuskortteja, jokainen ostoksemme kartuttaa myyjän ymmärrystä meistä eli 
asiakasymmärrystä. Koska olemme kuluttajia, emme kansalaisia, avaimenreikä meihin on 
kulutuskäyttäytymisemme eli tieto siitä, mihin me rahamme käytämme. 

8) Käyttäjätieto. Googlen, Facebookin, Amazonin ja vastaavien meistä louhima tieto. Ne tallentavat 
hakuhistoriaamme, joka yhdistetään muuhun edellä mainittuun tietoon meistä: olemme valmis tuote 
myytäväksi presidentinvaalikampanjalle, hammastahnabrändille tai kenelle tahansa. Olemme muuttuneet 
kuluttajista myytäviksi hyödykkeiksi. 

 

kari 
 

Tänään on sunnuntai, toinen blogiteksti Yksi yö188 julkaistiin perjantaina. Se on kerännyt tähän 

mennessä 140 jakoa, Happy babyä jaettiin 49 kertaa. Pitävätkö lukijat enemmän uudesta tekstistä 

vai alkavatko ihmiset löytää blogin? 

     Olen kirjoittanut viisi blogia. Ensimmäisessä nukahdan lentokentän aulan sohvalle. Toisessa 

seison hotellin vastaanotossa tiskillä enkä saa sanaa suustani. Kolmannessa olen alusvaatteisillani 

kotona, kun asentajat tulevat huoltamaan ilmastointilaitteet. Neljännessä tiskaan. Viidennessä 

seison kumartuneena kuntosalin pukuhuoneessa. 

     Ei järin lumoavaa. Elämäni kaapissa ei koukuta. Olenko unohtanut pitkostani hiivan? 
 

188 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blogikirjoitus/2018/yksi-yo/ 
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     Jokainen teksti toistaa teknisesti samaa kaavaa: blogi alkaa kuvalla, jossa olen jossakin 

tilanteessa, vähäpätöisessä arkisessa askareessa. Sitten pysäytän kuvan, jätän itseni tuohon tilaan, 

seisomaan tuppisuuna, liottamaan käsiä tiskivedessä tai kumartuneeksi pukuhuoneeseen, koko 

tekstin ajaksi. Yritän saada lukijan tuntemaan nahoissaan, miten päätä alkaa jomottaa, kun seisoo 

liian pitkään pää alaspäin ja veri pakkautuu päähän, suu kuivuu, kieli tarttuu kitalakeen tai kädet 

rypistyvät rusinaksi haaleassa vedessä. Kunpa saisin lukijan pidättämään hengitystään koko tekstin 

ajan: Miten sen nyt oikein käy? 

     Blogin kirjoittaminen on terävöittänyt aistejani, teen mielestäni tällä hetkellä tarkempia 

havaintoja ympäristöstäni ja pystyn hyödyntämään mitättömiäkin arkielämän tapahtumia tekstin 

materiaalina. Painava lasi putoaa tiskialtaassa lautaspinon päälle, lautaseen tule särö, särö leikkaa 

haavan sormeen, jauhan tehosekoittimella kaurajauhoja, jauhopyörre sekoittimen maljassa tuo 

mieleeni hiekkamyrskyn aavikolla ja zoomaan havainnosta todelliseen hiekkamyrskyyn aavikolle ja 

valmiin kauraleivän pinnasta, joka muistuttaa elävästi aavikon rutikuivaa halkeillutta maata, 

takaisin keittiöön. Eivätkö juuri mitättömimmät seikat kuvaa elämääni parhaiten? 

 

kari 
 

Ensimmäisen FB-mainoskampanjan tulokset: 
Happy Baby, Voima.fi. Tavoitetut henkilöt 2341. Linkin klikkaukset 92. Käytetty 18,00 €. Aika 7 
päivää, 20.–27.10.2018     

 

kari 
 

Keskiviikkona 17.10. klo 18.52 saan Jarkolta palautetta kolmannesta blogitekstistä 

Tupatarkastus189. 
Moi Kari, Onko tuossa kohdassa lopussa viittaus virhe: "Sitten tulevat korkeasti koulutetut 
länsimaalaiset, jotka palkataan tekemään vaativat asiantuntijatyöt ja johtotason tehtävät, joihin 
paikallisen väestön koulutus ja osaaminen eivät riitä. Ja joista halutaan päästä eroon, jotta hyvät työt 
voitaisiin jakaa paikallisille.” Siis kenestä tahdotaan eroon ja missä vaiheessa? Sitten puolestaan tuo 
saman kappaleen loppulause: "Heitä halutaan maahan lisää; kukapa nykyajan orjista haluaisi päästä 
eroon.” No, esimerkiksi minä tahtoisin, sen verran idealisti olen, ja varmaan myös itse orjat eivät aina 
ole erityisen innoissaan roolistaan… eli pitäisikö tuota viimeistä lausetta hieman tarkentaa. 
Tyyliin: "Heitä halutaan maahan lisää; täällä harva näyttäisi tahtovan näistä nykyajan orjista eroon.” 
Tai jos tässä on puolestaan joku laajempi ironinen vihje ihmisten suhteista nykyisessä globaalissa 
maailmassa, niin silloin tarvitaan ehkä tarkennusta.  Mitä mieltä? Jarkko 
 

 
189 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blogikirjoitus/2018/tupatarkastus/ 
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     Olinkin aavistanut, ettei itseironiani pure kovin hyvin. Liian kirjaimellinen lukutapa estää 

näkemästä tekstin ironiaa ja varsinkin itseironiaa. Onko Suomessa koskaan pahemmin viljelty 

itseironiaa? Eikö suomalainen huumori naura sille, jolla menee jo valmiiksi huonosti ja eikö se 

potki päähän niitä, jotka jo makaavat maassa? Kuvittelenko vain, että britit osaavat nauraa itselleen? 

Kukapa uskaltaisi nauraa itselleen sosiaalisessa mediassa? 

     Vastaan Jarkolle seuraavan aamuna, torstaina klo 9.20. 
Moi Jarkko. Minä myös tahtoisin! Siis että maailmassa ei olisi orjuutta minkäänlaista :) Tämä kolmas 
bloggaus oli yritys, jossa halusin kokeilla ironiaa ja ennen kaikkea itseironiaa. Se ei ehkä mennyt ihan 
maaliin. Kirjoitinkin eilen työpäiväkirjaani, että vain kaikkein parhaimmat kirjoittajat onnistuvat tässä 
tyylilajissa – enkä siis lukenut itseäni tähän joukkoon kuuluvaksi. Mulle on kehittynyt sellainen 
pakkomielle, etten halua selittää mitään, vaan yritän näyttää. Hintana on se, että erilaisten tulkintojen ja 
lukutapojen mahdollisuus on suuri, laidasta laitaan, kun mitään ei sano suoraan. 
     Asetin tekstissä rinnakkain stereotyyppisen snobihomon ja intialaisen siirtotyöläisen, modernin 
eksploitaation uhrin, jonka puolella omat sympatiani ovat. Täällä luokkayhteiskunta on 
silmiinpistävämpi kuin Suomessa. Ajankohtaista se on sikäli, että omasta mielestäni tätä systeemiä 
ollaan ajamassa Suomeenkin. Yksinkertaistettuna: en ole nähnyt yhtäkään bisnestä, joka ei perustuisi 
"osta/valmista halvalla, myy kalliilla" -periaatteelle. Jälkiteollisissa palvelu- ja tietoyhteiskunnissa 
ostamisen ja myymisen kohde on ihminen; jos nyt edes kelpaa markkinoille myyntiartikkeliksi. 
Edelleen kansantalouksien menestys perustuu sille, että työvoima on halpaa, ja että toiset keräävät 
taskuihinsa toisten työn hedelmät. Mutta koska en ole asiantuntija kansantaloustieteessä tai muissakaan 
yhteiskuntatieteissä, en halua väittää mitään; korkeintaan esittää sanataiteen keinoin omia subjektiivisia 
huomioitani. Muokkaan 3. blogia viikonloppuna. Katsotaan, josko saisin siitä kelvomman :) 

           Mukavaa viikonloppua! /Kartsa 
 
     Jarkko vastaa paria tuntia myöhemmin klo 11.34. 

Moi, Luulen pystyväni kuvittelemaan ja samaistumaan aika tarkasti siihen mitä sanot. Vähintään siinä 
mielessä, että tunnen itsekin usein tuota selittelemättömyyden tarvetta useissa yhteyksissä. 
     Siinä mielessähän sinä kudot tarinaa mahtavasti, että syntyvä hyvä jännite vie mukanaan, ja totta 
tosiaan, fiktion ja faktan rajat eivät pauku, vaan sulautuvat. Tämä hämärtää helposti sen, että ketä ja 
mitä minä nyt oikein tulkitsen tätä lukiessa… Se on minusta ensisijaisesti huippu asia. 
     Minusta tässä blogissa on juurikin kiinnostavaa tuo, että näitä asioita kerrotaan ”positiosta” käsin. 
Yksi omista mantroistani kuuluu: ”älkää olko miehiä ja naisia, olkaa ihmisiä”, ja kuitenkin ajassamme 
korostuu se, että teemme ”moraalista” tulkintaa lukemastamme sen perusteella, että kuka puhuu ja 
mistä positiosta käsin. Tulkintaa määrittelee sanoja itse sisältöjen sijaan. Näinhän ei voi jatkua 
loputtomiin. Tai sitten voi... 
     Vaikea sanoa olisinko puuttunut tuohon edellisessä viestissä nostamaani lauseeseen, ilman niitä 
koelukijoita, joita käytin. Tavallaan hieman huvittavaa oli, että ensimmäisen blogin ”vauvan värikkäät 
jalkapohjat” -kohta tuntui herättävän eräässä lievää närkästystä. Kysymys kuului, että mitäs, mitäs, 
kulttuurista alkukantaistamista tämä on.  Otin palautteen kuuleviin korviin, mutta totesin heti perään, 
että entäs, kun se on henkilöhahmon unta vain… Lukija totesi, ai on vai? Tulkitsin tilanteen siten, että 
piru oli lukenut raamattua, ja huomio herpaantui ensimmäisessä kohdassa, joka viittasi poliittiseen 
epäkorrektiuteen. Syntynyt tunne oli tukkinut aistit jo seuraavan lauseen ymmärtävältä havainnoinnilta. 
Tässä kohden ollaan siten varmaan oikeilla jäljillä! 
     Mutta edellinen tuokin sitten nimimerkin ongelman esiin… Kun kirjoitat nimimerkin suojissa, niin 
käytännössä se tulee olemaan minä, joka joutuu käymään jälkikeskustelun näistä aiheista. Mutta sekään 
ei ole ongelma… ehkä tätä mahdollista tulevaa työtä helpottaisi se, että vinkkaisit minulle aina 
etukäteen kohdat, jossa olet itse tiedostanut pelin hengen. Mitä olet mieltä tästä? (Tarkemmin 
puntaroitua, en ole itse ihan varma, että onko tuo tarpeellinen toimintamalli… ehkä ei…) 
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     Ja vielä se, että toivon sinun ymmärtävän, että pyrin luonnollisesti olemaan varovainen sen suhteen 
mitä tulee taiteellisiin valintoihisi. Toisin sanoen, toivon että onnistun olla vaikuttamatta yhtään 
mihinkään suuntaan tämän kirjoittamisen suhteen, siitä huolimatta, että näitä keskusteluja välillä 
käytäisiin.  
     Ainiin, ja kiinnostaisi hieman tietää myös gradustasi. Kysymyksen asettelu, "mitä voi sanoa ja mitä 
ei", on ainoa asia mitä siitä tiedän. Sivujuonteena mainittakoon, että toissa yönä pyörittelin työasioita 
unissani. Havahduin unesta ajatukseen, että voi perkele, eihän tässä olla itse julkaisijana tutkimuksen 
kohteena? :)  
     Iloa kirjoittamiseen ja olemiseen! Ystävällisesti, Jarkko. 
 

kari 
 

Kirjoitan koko päivän, viimeistelen viidennen blogin Pako suihkukoppiin190. Tajusin pari päivää 

sitten, että käytän blogissani kahta kieltä. Sitaatit ja repliikit kirjoitan autenttisesti englanniksi ja 

sanatarkasti kuten ne on sanottu. Mielestäni suomen ja englannin kielet nivoutuvat hyvin yhteen 

blogissa. Osaisinpa arabiaa, jotta voisin tuoda tekstiin paikallista kieltä, edes hippu kardemummaa. 

 

kari 
 

Kirjoitin eilen kuudennen blogin First kiss191. Kirjoituksia ei kommentoida. Niistä ei tykätä. Niitä ei 

jaeta. En kysy toimituksesta kävijälukuja. En halua masentua liikaa. 

     Pohdin edelleen olettamaani lukijaa. Edesmennyt turkulainen kirjallisuudentutkija Lasse Kekki 

oli sitä mieltä, ettei queer-luenta edellytä lukijan identifioitumista queeriksi. Olen samaa mieltä 

hänen kanssaan, erityisesti omien tekstieni kohdalla. En oleta lukijaa vinoksi, vaikka tekstini ovat. 

Tukeudun Kekkiin siinä, että sekä queer-luenta että omien tekstieni ”oikein” lukeminen edellyttävät 

kuitenkin lukijan olevan tietoinen homo-hetero-kategorioista kulttuureita jäsentävänä voimana, joka 

tuottaa meidän kulttuurillemme keskeisen jaon keskustaan ja marginaaliin, normaaliin ja 

epänormaaliin, hyväksyttyyn ja torjuttuun, tavoiteltuun ja ulkopuolelle suljettuun.192 Koska 

kirjoittamiseni on queer-kitkan saastuttamaa ja siten huokoista ja huojuvaa, tarvitsee lukija jonkin 

verran pitkäjänteistä lukutapaa ja kykyä keskittyä; liika kärsimättömyys tai vaatimus saada kaikki 

vastaukset heti nyt tekstin äärellä noussevat lukemisen esteiksi. 

     Paitsi queereja lukulaseja toivoisin itselleni samanlaisen lukijan kuin Nathalie Sarraute halusi 

teoksilleen. Sarraute vastusti psykologisen syvyyden ja yksilöllisyyden ideaa, hän keskittyi 

”anonyymiin” eli ”esi-inhimilliseen” kerrostumaan kaiken yksilöllisen variaation alla ja toivoi, että 

hänen lukijansa uppoutuisi lopullisesti substanssiin, joka on anonyymi kuin vesi, magmaan, jolla ei 
 

190 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blogikirjoitus/2018/pako-suihkukoppiin/ 
191 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blogikirjoitus/2019/first-kiss/ 
192 Kekki 2004, 34. 
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ole nimeä eikä ääriviivoja.193 Juuri sitä minäkin toivon lukijaltani, että hän tunnistaisi kaiken 

pinnalla vellovan eronteon alla jonkin persoonattoman mutta samalla henkilökohtaisen liikahduksen 

samuudesta ja tuttuudesta, jonka voisimme yhdessä jakaa. 

     Ennen kaikkea kirjoitan, luen ja tulkitsen kirjoittamaani Tekstiä, onhan lähtökohtani, että olen 

tekstini ainoa lukija. Veivo kirjoittaa Barthesin luomasta Tekstin käsitteestä, miten se kutsuu 

produktiiviseen merkityksenmuodostamiseen, joka ei sulkeudu yhden merkityksen ympärille, vaan 

asettaa lukijan merkityksenmuodostuksen keskipisteeseen194. Kirjoittaja-lukija-tulkitsija/tutkijana 

olen siten loputtomasti avoimessa merkityksenmuodostamisen kehässä, alati liikkeessä kaltevalla 

pinnalla. ”Tekstin keskeisen ominaisuuden, produktiivisuuden, vuoksi tekstejä ei Barthesin mukaan 

enää voida pitää valmiina tuotteina tai lausumina. Tekstin lukeminen itsessään on ilmaisuakti. 

Lukija ei kohtaa merkityksiltään rajattua Teosta, vaan Tekstissä ilmenevän radikaalin, 

supistumattoman monimerkityksisyyden”, kirjoittaa Veivo195. Barthes lainaa Kristevaa kutsuessaan 

lukijan tilaa signifianssiksi, joka on ”prosessi, jonka aikana tekstin subjekti kamppailee merkityksen 

kanssa ja dekonstruoi itsensä (’menettää itsensä’) paeten eco-cogito-logiikkaa ja sitoutuen muihin 

(merkitsijän ja kontradiktion) logiikoihin”196. Kieltä käyttävän subjektin, kirjoittajan tai lukijan, 

asema kielen valtiaana murenee: joudun kielen armoille. Rationaalis-looginen asenteeni hajoaa ja 

katoaa Tekstin pysähtymättömään monimerkityksisyyteen. Barthesia ja Veivoa mukaillen Teksti 

viivyttää loputtomasti merkityksiä saattaen minut merkityksiä edeltävään tilaan, jossa asetelma 

kielen ja minun välilläni kääntyy päälaelleen: illuusio, että hallitsisin kieltä kommunikaation 

välineenä, sortuu, ja hallitsijaksi nousee kielen loputon valta ajatteluuni ja kielenkäyttööni197. 

Barthesille signifianssi on ”radikaalia työtä (se ei jätä mitään koskemattomaksi), jonka avulla 

subjekti tutkii, miten kieli työstää häntä itseään ja purkaa hänet heti, kun hän menee kieleen (sen 

sijaan, että valvoisi sitä) |–|”198. 

 

mies 
 

Kirjoitan hänelle, joka tietää, että jallupullo keittiönpöydän jalan vieressä on metafora 

sodanjälkeisestä Suomesta ja että pesukone 1960-luvulle sijoitetussa tarinassa edustaa samaa kuin 

ilmankostutin 1970-luvulla ja leipäkoneet 1980-luvulla eli statussymboleita ja Suomen eteenpäin 

menoa. 
 

193 Sarraute 1965, 74/1956. 
194 Kantokorpi 1995, 66. 
195 Kantokorpi 1995, 67. 
196 Kantokorpi 1995, 67. 
197 Kantokorpi 1995, 67. 
198 Kantokorpi 1995, 67. 
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irak 
 

     ”Kirjailijan pitäisi kirjoittaa kirja ja kuolla”, kirjoittaa semiootikko Umberto Eco. Hän kutsuu 

kirjaa tulkintoja tuottavaksi koneeksi, joka houkuttelee lukijan mukaan tekstin merkityksen 

tuottamisen ja merkityksen muodostamisen prosessiin ja jonka teksti muotoilee lukijansa. Toisin 

sanoen teksti valitsee itselleen sopivan lukijan. Tekstin kielellinen koodi, sen tyyli ja sen 

edellyttämä ”ensyklopedia” määrittelevät, millainen lukija on.199 Lukija on samanaikaisesti tekstin 

edellyttämän kompetenssin kuva ja tuo kompetenssi itse, sillä jokainen teksti hahmottelee etukäteen 

kompetenssin, joka lukijan on tuotava mukanaan ja toisaalta teksti kehittää lukijassaan ne kyvyt, 

joita tekstin purkaminen vaatii, minkä seurauksena lukija saattaa muuttua, muuttaa käsityksiään, 

viisastua.200 

 

kari 
 

Olen aika hävytön kirjoittaja. Haluan ärsyttää ja kiusata lukijaa. Kerjään huomiota. Aiheutan 

jatkuvasti häiriöitä. Kirjoitan ylipitkiä lauseita, jotka vaativat keskittymistä ja joita on raskasta 

lukea. Koetinkivet, minun myllynkiveni lukijalleni. Rakastan niiden lukemisesta itse. Eivätkä ne ole 

lähelläkään Dickensin Pickwick-kerhon jälkeenjääneiden papereiden jumalaisen pirullisia virkkeitä. 

Minun lauseeni ovat kuin Ruusun nimen201 sata ensimmäistä sivua. Eco kertoo kirjoittaneensa ne 

tahallaan puiseviksi ja pitkäpiimäisiksi kuin testiksi: lukijan on jaksettava ponnistella niiden yli, 

vasta sitten hän suo armon, tarina alkaa vetää. 

 

kari 
 

Minulla ei ole lukijaa, jolle kirjoitan. Tai jos on, se lymyää alitajunnassani. Kirjoitan itselleni. Olen 

itseni ensimmäinen ja ainoa lukija. Haittaako sinua, jos teema on silloin äärimmäisen 

omakohtainen? Itse asiassa, onko silläkään silloin väliä, mitä kirjoitan? Merkityksellistä on vain 

kirjoittamisen prosessi. Ei sittenkään, merkityksellistä on muistelemisen prosessi, kirjoittaminen on 

vain oire. 

 

 
199 Eco 1979, 7. 
200 Rimmon-Kenan 1991, 149–150. 
201 Eco 1983. 
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blue 
 

Surua, 

jota ei 

tunnusta, 

ei tunnista, 

jota surra ei saa, 

ei ole olemassakaan,  

kun se häpeään upotetaan. 

 

kari 
 

Takaisin kaapista ei tykätä, pitko ei nouse. 

     Onko syy se, ettei siitä todellakaan pidetä vai ettei siitä kehdata tykätä? En ajattele, että joku 

ajattelisi tulevansa itse leimatuksi sateenkaariväeksi tykkäyksen perusteella, vaan että ei viitsi ottaa 

kantaa – edes tykkäämällä – niin poleemiseen aiheeseen, kuin homoteema edelleenkin on. 

     En halua tietää blogin todellisia kävijä- ja sivulataustietoja, vielä. En halua antaa niiden 

vaikuttaa liikaa kirjoittamiseeni, kuviteltuun ja tavoittelemaani lukijaan, aihevalintoihini. 

     Vaikka kirjoitan henkilökohtaista blogia, en henkilökohtaista. Pystyn etäännyttämään itseni 

tekstistä, ainakin toistaiseksi. En ole pettynyt enkä surullinen siitä, etteivät julkaisut ja itse blogi ole 

saanut enempää tykkäyksiä tai kommentteja. Mielestäni sekin, ettei huomiota tule (tai se ei näy 

ulospäin) on tutkimuslöydös. 

     Suhteessa omasta elämästäni kertovaan blogiin olen enemmän tutkija kuin bloggari. 

Tutkijanasenteeni vaikuttaa unelmalukijaani eli siihen, ettei minulla sitä ole. Kirjoitan aiheista, 

joista olen kiinnostunut, tavalla, jolla haluan kirjoittaa. Itsekästä ja itsekeskeistä? Ehkä kyse on 

myös tutkijan alitajuisesta päämäärähakuisuudesta: Tiesin etukäteen, millaisen tutkimustuloksen 

haluan saada. Saatoin kuitenkin olla väärässä, sillä tutkimukseni on jatkuvassa käymistilassa. 

Ohjaan kuitenkin alitajuisesti blogitekstejäni suuntaan, johon haluan päästä. Tämä lienee vaara, kun 

tutkii itse itseään. 
 

kari 
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Sosiaalinen media koukuttaa. Se on huume. Tykkäys saa aikaan dopamiinisyöksyn aivoissa. 

Sosiaaliseen mediaan kehittyy riippuvuus. Takaisin kaappiin ei saa aikaan dopamiinisyöksyjä, enkä 

minä minkäänlaista palautetta siitä. Ei tykkäyksiä, ei jakoja, ei kommentteja, ei sydämiä. 

     Facebook yllyttää lähettämään kutsuja kavereille. ”Tykkää mun blogista, please!” Käyn läpi 

lähes 5000 nimen kaverilistaani. Lähetän tykkäyspyynnön vain viidelle henkilölle ja niitäkin kadun 

heti jälkeenpäin. Miesten kohdalla se on erityisen vaikeaa. Ensiksikin kutsumani mies saattaa 

ajatella, että kutsuni on jonkinlainen tunnustelu lähempään kanssakäymiseen, sillä sosiaalisen 

median kanavat, erityisesti Instagram mutta myös Facebook ovat tänä päivänä suosittuja ja paljon 

käytettyjä deittipalstoja. En halua ottaa riskiä, että vihjailisin olevani kiinnostunut. Toiseksi 

miespuolinen saattaa ottaa kutsun liian henkilökohtaisesti ja loukkaantua. ”Vihjaat sä, että mussa on 

jotain homomaista, häh?!” Osa miehistä karttaa edelleen ”homosivuista” tykkäämistä leimatuksi 

tulemisen pelossa. Tämän saa aikaiseksi toksinen maskuliinisuus ja siihen liittyvät 

käyttäytymiskoodit202. 

     Blogin pinta heijastaa kuvajaiseni raadollisesti kuin peilistä ja joudun myöntämään, että sysään 

itse Takaisin kaappiin -blogini kaappiin ja hylkään sen sinne. 

     Luulen alkuun kutsun lähettämisen naisille olevan helpompaa, mutta ei se ole. Homoteema 

luisuu helposti henkilökohtaisen eli yksityisen alueelle. Seikka, että sivusta tykkääminen näkyy 

omassa profiilissa tykkäykset-osiossa, estää minua lähettämästä pyyntöä naisillekaan. En halua 

ehdottaa kenellekään mitään liian henkilökohtaista ja identiteettipoliittista. Varsinkaan sellaista, 

jonka voisi tulkita edes kaukaisella tavalla identiteettityöksi. Facebook-profiili on identiteettityön 

työkalu. Yhtä lailla sitä ovat julkiset, asetuksista riippuen kavereille tai kaikille näkyvät tykkäämiset 

(sivut, musiikki, elokuvat), joiden avulla luomme julkisuuskuvaamme. Toivon, että Takaisin 

kaappiin -blogin sivusta tykättäisiin spontaanisti ja oma-aloitteisesti – tai jonkun muun 

ehdotuksesta.  

 
202 Tutkijat Deborah David ja Robert Brannon määrittelevät poikakoodin neljäksi tee-tai-kuole-säännöksi. Niitä 
noudattamalla poika saavuttaa stereotyyppisen miehisen ideaalin ja ”miehenmallin”. 1) ”The sturdy oak”. Miehen tulee 
olla tyyni, vakaa ja itsenäinen. Mies ei näytä heikkouttaan. Pojat eivät saa näyttää kipuaan tai surra avoimesti. Jos poika 
uikuttaa, itkee tai valittaa, hän rikkoo tätä määräystä vastaan. Jos joku lyö sinua kasvoihin, parasta on vain hymyillä niin 
kuin se ei olisi satuttanut lainkaan. Sääntö kuluttaa voimavaroja, sillä kyseessä on ”jatkuva näytteleminen” – ”acting 
job”. 2) ”Give ’em hell”! Asenne on tyypillinen urheiluvalmentajille ja se on opittu John Wayneltä, Clint Eastwoodilta 
ja Bruce Leeltä. Se perustuu valheelliseen itseen, jonka uskallus, uhmakkuus ja viehtymys väkivaltaan on viety 
äärimmilleen. ”Pojat ovat poikia” idea perustuu väärinymmärrykseen, että pojat olisivat luonnostaan viritetty 
käyttäytymään machomaisesti, väkivaltaisesti ja supermiesmäisesti. 3) ”The big wheel” määrää pojat hankkimaan 
statusta, valta-aseman ja voimaa.  Imperatiivin kääntöpuoli on se, miten pojat on opetettu välttämään häpeää hintaan 
mihin hyvänsä. 4) ”No sissy stuff” on eniten traumatisoiva pakkopaita, joka estää poikia näyttämästä tunteitaan tai 
tarpeitaan, jotka on märitelty feminiinisiksi: riippuvuus toisista, lämpö, empatia. Pojat opetetaan sulkemaan ne itsensä 
ulkopuolelle, tulemaan ”itsenäisiksi”. Kun koodin noudattaminen käy mahdottomaksi ja feminiiniset käyttäytymistavat 
pääsevät pinnalle, empatian sijaan pojat saavat osakseen irvailua, kiusaa ja uhkailua, joka häpäisee heidät 
epäonnistuneen ”näyttelemisen” johdosta eli kun esiintyminen stereotyyppisellä maskuliinisella tavalla pettää. Pollack 
1999, 23-24. 
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     Jälkeenpäin tuijotan blogin muodostamasta peilistä itseäni kahden eri rajan takaa. Toinen on 

edellä kuvattu hienotunteisuus, vihjailemisen vältteleminen ja väärinymmärretyksi tulemisen pelko. 

Jään turvaan sen rajan taa. Toinen raja piilee itse blogien teksteissä. Kuten edellä kuvaan, blogini 

toistavat rakenteeltaan kaavaa, jossa upotan muille sattuneita dramaattisia ja traagisia tosielämän 

tapahtumia omien arkisten tilanteideni sisään203. Alkuperäinen ajatukseni on, että haluan tällä 

kaksoisvalotuksella, dramaattinen vasten mitätöntä, tuoda selvemmin näkyville niitä erottavan rajan 

sekä sen, miten kaikkein mitättömimmiltäkin näyttävät tekijät tai asiat saattavat olla 

merkityksellisiä toisesta näkökulmasta katsottuna. Halusin tällä rajalla tutkia ja kuvata tippukiveä 

muotoilevaa vesipisaraa tai sitä kevyintä höyhentä, joka katkaisee selkäni. Peilikuva kuitenkin 

osoittaa, että raja nousee pystyyn toisella tavoin. Se, jonka tarkoitus oli seistä kaikkein lähimpänä 

rajaa, olla kaikkein pienin ja kevyin yhteinen nimittäjä, onkin raja yksityisen ja yleisen, 

henkilökohtaisen ja julkisen sekä kiinnostavan ja epäkiinnostavan välillä. Kontrastini eli 

kaksoisvalotus ei toimi, vaan näyttää siltä, että en ole uskaltanut astua yksityisyyden ja 

henkilökohtaisen rajan yli ja julkaista omasta itsestäni ja elämästäni jotain todella henkilökohtaista. 

En ole paljastanut itsestäni mitään raflaavaa enkä siten ottanut mitään riskiä. Minä kirjoittajana 

pysyttelen kaapissa ja blogi jää sinne kanssani. 

 

poika 
 

“Pois, pois, pois!” 

     Äiti riuhtaisee oven kiinni. En ole nähnyt äitiä pitkään aikaan kuin vilaukselta. Äiti ei ole tullut 

ulos kadunpuolen huoneesta ikuisuuksiin. Luulen, että ei kuukausiin. Isoäiti kertoi, että hän kuulee, 

kuinka äiti hiipii aamulla ennen kuin herään kylpyhuoneeseen. Varjo livahtaa hämärän turvissa 

eteisen poikki ennen kuin aurinko nousee. 

     Mä en kuule sitä. Mä nukun vielä silloin. Aamuisin on vaikea herätä, nousta ylös ja lähteä 

kouluun. Iltaisin on vaikea saada unta. Pelkään nukkumaan menoa. Tiedän jo etukäteen, etten saa 

unta. Mitä pitemmälle yö etenee, sitä suuremmaksi kauhu kasvaa. Uni ei tule. Aamusta tulee vaikea. 

Herääminen on tuskallista. 

     Ovi kolahtaa kiinni. Näin vilauksen äidistä. Äiti on kamalan laiha. Pitkä tukka on aivan sekaisin. 

Musta äiti näytti kumaraiselta vanhukselta, vaikka äiti on vielä nuori nainen. Kaikki sanovat, että 

äiti on kaunis nainen. Isoäiti on kertonut, ettei äiti ota lääkkeitään. Silloin äiti aina sairastuu. Äiti on 

jättänyt ennenkin lääkkeet ottamatta ja viety sitten väkisin pois. Suljetulle. Äiti on viety Kupittaalle. 

 
203 Silvola 2019, 98. 
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     Aikaisemmin äiti on kuullut ääniä. Silloin äiti nauroi, nauroi, nauroi, mutta en tiennyt mille tai 

kenelle. Äiti kuiskaili jollekin, puhui jonkun kanssa, jota en nähnyt. Tai sitten äiti vain itki, itki ja 

itki. Koskaan ennen äiti ei ole sulkeutunut kadunpuoleiseen huoneeseen. Isoäidille äiti avaa oven. 

Sen verran, että nappaa ruokalautasen ovenraosta, kun isoäiti rullaa pyörätuolilla ovelle 

ruokalautanen sylissään ja koputtaa. Sitten iso pam ja ovi kiinni. 

     Joskus hiivin hiljaa ovelle ja painan oven kahvaa oikein hitaasti. Kun kahva on pohjassa, raotan 

ovea varovasti. Ihan vain vähän. Sen verran, että näen sisälle. Melkein aina äiti kuulee ja tulee 

vihaisena sulkemaan oven. Joskus äiti ei kuule. Silloin voin katsella, miten äiti seisoo suuren 

ikkunan vieressä. Katsoo valoverhon raosta kadulle ja kirjoittaa nopeasti jotain paperille, joka on 

leveällä ikkunalaudalla. Kun kurkistin ensimmäisen kerran huoneeseen, ikkunalauta oli täynnä 

papereita. Nyt koko huone on täynnä papereita. Papereita, papereita, papereita. Koko huone näyttää 

aivan valkoiselta. Mistä äiti oikein saa kaikki paperit? Tuleeko äiti ulos huoneesta päivällä, kun 

minä olen koulussa? En usko sitä. Isoäiti kertoisi. Isoäiti kertoo mulle aina kaiken ja selittää kaiken. 

Isoäiti ei koskaan valehtele mulle. 

     Musta näyttää siltä kuin äiti kirjoittaisi ylös autojen rekisterinumeroita. Niin kuin mäkin joskus 

teen kavereiden kanssa. Me seisotaan tien penkalla muistivihon ja kynän kanssa. Katsotaan 

ohiajavan auton rekkari ja kirjoitetaan se äkkiä ylös ennen kuin seuraava auto ehtii ajaa ohi. Isoäiti 

sanoo, että äiti saa viestejä autoilta ja ne viestit täytyy kirjoittaa tarkasti muistiin. Tai siis että äiti 

luulee saavansa viestejä autoilta. Mutta eivät autot mitään viestejä lähettele. Mä tiedän. Äiti seisoo 

koko päivän ikkunan vieressä ja kirjoittaa nopeasti. Kadulla on kai ruuhkaa. Mutta vain valoisaan 

aikaan. Äiti menee nukkumaan aikaisin, kun on tullut pimeää. Olen kurkistanut oven raosta oikein 

hiljaa. 

     Äiti on viety pois sillä aikaa, kun mä olin koulussa. Tiedän kyllä, minne. Kupittaalle. Isoäiti 

kertoi. Menen kadunpuoleiseen huoneeseen. Mä en ole ollut siellä pitkään aikaan. Kuukausiin, 

isoäiti sanoi. Huone on aivan täynnä papereita. Niitä on joka puolella. Pitkä ja leveä, kivinen 

ikkunalauta, pöydät, lattiat, tuolit. Joka paikassa on paperipinoja. Ne on kirjoitettu aivan täyteen 

äidin käsialalla. Osaan jo lukea, mutta en sitä kieltä, jota papereissa on. Autot ovat lähettäneet 

salaisia viestejä äidille. Jonkinlaista koodikieltä. 

 

kari 
 

Kirjoitan äidistä kirjoittamassa autojen lähettämiä viestejä Brysselissä Félix Sterckxstraatilla 

numerossa 8. Leijun Brysselin punatiilisten kattojen yllä. Olen matkalla Alden Biesenistä luovan 

kirjoittamisen opettajien kurssilta Lontooseen ja olen pysähtynyt viikoksi Brysseliin kirjoittamaan 
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gradua. Ensimmäisestä tapahtumasta, josta kirjoitan täällä, on lähes 50 vuotta. Olin silloin alle 10-

vuotias, nyt olen 54. 

     Istun kirjoittamassa, parvekkeen ovi on auki. Kun vuosikymmenten takaiset muistikuvat käyvät 

liian kipeiksi, katselen punaisten kattojen yli. En pysty kirjoittamaan näin pitkän ajan jälkeen itse 

tapahtumasta. Kirjoitan sen muistelemisesta. Kirjoitan aikuisen itseni kautta. En tavoita pienen 

pojan näkökulmaa, enkä pienen pojan ääntä. Selaan muistojani kuin valokuva-albumia. Kuvittelen 

muistot uudelleen. Yritän palauttaa mieleeni niiden pienimmätkin yksityiskohdat. Katselen 

mielessäni tarkkoja muistikuvia, joita minulla tapahtumista on. Muistan selvästi, miltä äiti näytti ja 

millaisessa kunnossa huone oli sen jälkeen, kun äiti oli viety pakkohoitoon. Selkeys ei kuitenkaan 

takaa sitä, että muistaisin yksityiskohdat oikein. 

     Muistot tunteista ovat selkeämpiä. Muistan pelon ja ahdistuksen, jotka eivät ole koskaan 

hellittäneet, mutta toisaalta olin jo tuolloin tottunut äidin sairauteen. Sairaus, paranoidi skitsofrenia, 

on pelottavaa. Aikuisen, saatikka lapsen, on vaikea ymmärtää sitä. Mutta pelkoonkin tottuu. Sen 

kanssa oppii elämään, kun on pakko. Autojen viestien vastaanottaminen ei ollut ensimmäinen 

sairastuminen. Ilmenemismuoto oli uusi, itse sairaus ei. 

 

blue 
 
Pojan syntämäpäivä. Isoäiti pyörätuolissa lukemassa 
pojalle kirjaa. Poika loikoilee sohvalla. Pöydällä 
lahjapaketti. Isoäiti ei lässytä pojalle babytalkia, vaan 
puhuu kuin aikuiselle. 
 
ISOÄITI (lukee) 
...Seis! Seis! Minähän lupasin Eemelin äidille, etten 
ikinä kerro mitä hän teki marraskuun kolmantena, sillä 
totta puhuen... 
 
POIKA 
Mitä siinä on? 
 
ISOÄITI 
Sanoin jo, etten kerro. Saat odottaa iltaan, kun vieraat 
tulevat. (jatkaa lukemista) Juuri sen tempun jälkeen 
vaahteramäkeläiset keräsivät rahat, joilla Eemeli piti 
lähettää Amerikkaan... 
 
POIKA 
Onko siinä höyrykone? 
 
ISOÄITI 
Ei 
 
POIKA 
Onko siinä kauko-ohjattava auto? 
 

ISOÄITI 
Ei. Sinä mariset kuin Eemeli Vainikan markkinoilla. 
 
POIKA 
Onko siinä moottorivene? 
 
ISOÄITI 
Ei. Siinä on siivet. 
 
POIKA 
Siivet! 
 
ISOÄITI 
Joilla pääsee lentoon. 
 
POIKA 
Mamma sä oot höhlä. Ei ihmisillä ole siipiä eikä 
semmoisia voi liimata selkään. 
 
ISOÄITI 
Joillakin on. Ei kylläkään liimattavia. 
 
POIKA 
Osaaks ne muka lentää? 
 
ISOÄITI 
Osaa 
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POIKA 
Mamma, taas sä juksaat. 
 
ISOÄITI 
En juksaa. 
 
POIKA 

Onko ne niin kuin äiti? Äiti luulee, että se on auto. Äiti 
ymmärtää autojen puhettakin. 
 
ISOÄITI 
Äidillä on omat siivet. Ihan erityiset siivet, joilla voi 
tehdä mitä vain, mennä minne vain.

 

8 MITÄ MUISTAN, KUN MUISTELEN? 
Jätkät piirtävät pilakuvaa äidistä, heitän tyypit ulos. 
 

poika 
 

Pakkasyö on kirkkaan tummansininen. Lumi, kuu ja tähdet kiillottavat sen. Aurinko ei nouse vielä 

moneen tuntiin, vaikka on aamuyö. Hämeentie on autio. Yhtään autoa ei tule vastaan, yksikään ei 

aja ohitseni. Muita ihmisiä ei näy missään. Jalkojen alla narskuu. Olen menossa isän vanhempien 

luokse. Kotoa on matkaa sinne vajaat 7 kilometriä. Reilun tunnin reippailu. Uloshengitys höyrystyy. 

Ei mun kylmä ole. Pipoa ei ole. Untuvatakki on lämmin. 

     Huolikaan ei kalva. Olen tottunut tähän jo kauan sitten. En mä äidin pitkää leipäveistä pakoon 

lähtenyt. Lähdin, koska äiti ei antanut mun nukkua. Äiti on taas sairastunut. Koko yön se ravasi 

mun huoneessa, avasi oven, laittoi valot päälle katkaisijasta. Jäi joka kerta tuijottamaan kynnykselle 

pitkäksi aikaa, sanomatta mitään. Kuulee taas ääniä. Niitä se kai jäi kynnykselle kuuntelemaan. 

     Kun äiti kuulee ääniä, hän keskustelee sisäänpäin. Ulospäin kuuluu vain pieniä hiljaisia 

sirpaleita, lauseiden loppuja, sanojen häntiä. Huokauksia, mutinoita, myöntämisiä, jotka juuri ja 

juuri erottaa sanoiksi. Aiettä… Oivoi… Juu-juu-juu… Äiti tyrskähtää nauruun. 

Kädessään äidillä on pitkä leipäveitsi. 

     Tiedän, ettei äitiin saa enää mitään yhteyttä. Olisi ajan haaskausta käskeä häntä jättämään mut 

rauhaan. Vaihtoehdot ovat valvoa tai lähteä Kauselaan. Lähden, vaikka joudun jättämään isoäidin 

äidin kanssa kahden. Tiedän kuitenkin, ettei äiti tee leipäveitsellä mitään. Ei äiti ole väkivaltainen. 

     Aurinko nousee maaliskuussa myöhään. Päivä valkenee yhtä kirkkaana ja kylmänä kuin yö. 

Laskeudun alas portaat, jotka lapsena tuntuivat pelottavilta. Menen keittiöön. Tai tuvaksihan sitä 

isossa talossa sanotaan. Isänäiti yllättyy, että olen tullut yöllä. 

     ”Äiti ei antanut nukkua”, vastaan ja jatkan aamiaisen syömistä. Isoäiti alkaa laittaa eväitä. 

Lähden kohta ylioppilaskirjoituksiin kirjoittamaan äidinkielen. 

8.1 Fiktiivisiä tosikertomuksia 

 

kari 
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Tässä teoksessa keskeisessä ovat muistot eli muistamisen, muistelemisen ja kuvittelemisen 

tuotokset. Ne punovat yhteen sen, kuka minä olen, ja ovat samalla materiaalia autoetnografiselle 

tutkimusmetodille sekä autobiografiselle ja autofiktiiviselle kirjoittamiselle. Georges Perec ja hänen 

teoksensa W eli lapsuudenmuisto on yksi tutkielman esikuvallisista kaunokirjallisista teoksista. Hän 

julkaisi ranskaksi ilmestyneen omaelämäkerrallisen W ou le souvenir d'enfancen vuonna 1975. 

Teoksen on suomentanut Päivi Kosonen. 

     Perec kuului sukupolveen, jolta toinen maailmansota katkaisi yhdellä suurella rysäyksellä sekä 

yksityisen että kollektiivisen jatkuvuuden tunteen. Hän jäi orvoksi, kun isä kaatui sodassa ja äiti 

kuoli natsien tuhoamisleirillä. ’”Minulla ei ole lapsuudenmuistoja”, Perec totesi – ja kirjoitti niistä 

sitten kirjan’, lukee kirjan takakannessa. Kaksiosaisessa teoksessa on kaksi kerronnan linjaa. 

Ensimmäisessä Perec käyttää minämuotoa kertoessaan muistojensa sirpaleita. Kyse ei kuitenkaan 

ole kronologisesta omaelämäkerrallisesta tarinasta, loogisesti etenevästä juonesta, vaan yksittäisistä 

tuokioista, kuvista, tilanteista ja ihmisistä. Perec rikkoo kausaalisen tarinallisen kerronnan myös 

rakenteellisesti: Jotkut tekstin kohdat on numeroitu ja niitä täydennetään, selitetään tai 

kommentoidaan luvun lopussa. Toinen kerronnan linja eli kertomus paikasta nimeltä W on 

kaksiosainen204. Minä kirjoittaisin takakannen tekstin toisin: Minulla ei ole elämäntarinaa, Perec 

totesi, mutta kertoi sen silti. Mitkään kerronnan linjat eivät muodosta tarinaa, vaan ovat kuvista 

muodostuva jono, joiden välit lukija saa täyttää omalla mielikuvituksellaan niin hyvin kuin 

kuvittelukyvyllään pystyy. 

     Omaelämäkertoja kutsutaan usein muistelmiksi. Perec problematisoi muistamisen. Hän esittää 

muistelemisen hetken, kyseenalaistaa omat muistonsa, osoittaa niiden puutteellisuuden tai 

suoranaisen vääristyneisyyden, joskus jopa täydellisen fiktiivisyyden, kun muisto osoittautuu oman 

mielikuvituksen tuotteeksi tai valemuistoksi, joltakulta toiselta pihistetyksi tapahtumaksi tai pikku 

tarinaksi. Kerronnankeinoina Perec käyttää konditionaalimuotoa (juuri siellä Ella olisi yrittänyt 

saada minut pyörän selkään), johdattamalla metatekstein (hän on ehkä muistuttanut minua tästä 

vierailusta, tai sitten se on puhtaasi keksitty, ja kuitenkin minulla on ehdottoman tarkka kuva tästä 

tapahtumasta) sekä sirpaleisen rakenteen kautta. 
     Perecin omaelämäkerrallinen kertoja on damasiolainen jatkuvassa muutoksen virrassa elävä 

subjekti. Ajallinen etäisyys muuttaa meitä ja perspektiivi menneeseen muuttuu, muistelija ei voi 

tarkastella muistoa samasta näkövinkkelistä eikä niin ollen nähdä samanlaisena. Antonio Damasio 

kuvaa muistia ja muistamista itseytemme ja elämän jatkuvuuden perustana. Damasio käyttää 
 

204 Kirjan ensimmäisessä osassa Gaspard Winkleriksi nimetty henkilö tapaa Otto Apfelstahlin ja toinen osa on allegoria 
kolmannesta valtakunnasta, sen armeijasta ja elämästä tuhoamisleireillä. 
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omaelämäkerrallisen muistin (autobiographical memory) käsitettä, joka on perusta ymmärrykselle 

omasta persoonastamme ja identiteetistämme205. Kyky muistaa mahdollistaa oman elämäntarinan 

luomisen, jolle koko identiteetti perustetaan ja me luomme ja muovaamme sitä jatkuvasti. Pereciä 

voi lukea myös Kirsti Määttäsen lukulasien läpi: ”Kertomalla tarinansa kirjoittajat luovat eheyden 

ja jatkuvuuden tuntoa itseensä ja itsestään. Ei vain palatakseen taaksepäin, vaan jäsentääkseen 

sisäisen maailmansa sen tulevaisuuden perspektiivistä206.” Tai nenälleen voi laittaa Ricoeurin lasit 

ja nähdä identiteetin jatkuvasti uudelleen rakentuvana elämäntarinana. Perec palaa teoksessaan noin 

kolmenkymmenen vuoden takaisiin muistoihinsa, joista hän ei rakenna tunteisiin vetoavaa tarinaa 

orpopojan selviytymisestä, vaan hän osoittaa sormellaan muistamisen prosessia itsessään: se ei ole 

vain tärkeää, se on olennaista. Muisti ei kykene takaamaan pysyvää identiteettiä mutta sen 

takuumiehenä voi olla muistelemisen prosessi. 

     Jean-Jacques Rousseau maalasi minuuden kahteen kertaan. Kirjallisuudentutkija Päivi Kosonen 

kirjoittaa Roussean Yksinäisen kulkijan mietteitä (2010), Les rêveries d’un promeneur solitaire 

(1782) siteeraten, että ”mennyttä itseä ei voi saada takaisin, vaikka muistoja tutkisi kuinka syvältä 

sisältä ja ihon alta, intus et in cute. Omaa sielun historiaa voi kuitenkin tutkia ja minuutta luoda – 

hetki ja kävely kerrallaan – itseä varten, vanhuuden päivien iloksi”207. Ajatuksen minuuden 

uudelleenluomisesta ja kahteen kertaan maalatusta muistelevasta minästä voisi uudistaa 

rekursiiviseksi minuudeksi. Metaforassa voi melkein kuulla ääriviivojen huojunnan, niiden 

rekursiivisen värinän sekä narratiivisen sfumato-pensselin vedot. Maalata-verbi assosioituu 

väreihin. Perecillä on ollut käytössään Rousseaun värit208 ja leveä pensseli. Muistin ja 

mielikuvituksen, muistelemisen ja kuvittelemisen välinen ero on laveerattu viiva. Värit saavat 

sävynsä tunteista, jotka antavat niille merkityksen ja arvon. 

 

mies 
 

 
205 Damasio 2010, 201. 
206 Määttänen 1993, 162. 
207 Kosonen, 2016, 45. 
208 Perinteisessä 1700-luvulla kehitetyssä väriympyrässä perusväreiksi katsottiin punainen, keltainen ja sininen. Näistä 
kunkin vasta- eli komplementtiväriksi katsottiin se, joka saadaan kahta muuta yhdistämällä, toisin sanoen punaisen 
vastaväriksi katsottiin vihreä, keltaisen vastaväriksi violetti ja sinisen vastaväriksi oranssi. Tätä värimallia 
sanotaan RYB- eli red-yellow-blue-malliksi. Nykyisin tätä mallia pidetään virheellisenä, ja sen vakiintumiseen onkin 
vaikuttanut, ettei eroa värien additiivisen ja subtraktiivisen yhdistämisen välillä ole ymmärretty. Todellisuudessa tämän 
mallin mukaiset "vastavärit" eivät kumoa toisiaan, eli ilmiön paljastavassa optisissa sekoituksissa ei suinkaan nähdä 
harmaata. RGB- eli red-green-blue-mallissa, joka keksittiin 1800-luvulla ja jota täydennettiin 1900-luvulla, käytetään 
punaisen, vihreän ja sinisen valon yhdistelmiä mustaa taustaa vasten. Näin saadaan additiivinen värien yhdistyminen. 
Täten muodostetaan muun muassa kaikki tietokonenäytöllä ja väritelevisiossa näkyvät värit. RGB-mallissa päävärit 
ovat punainen, sininen ja vihreä. Niistä kunkin vastaväri on kahden muun päävärin yhdistelmä, toisin sanoen punaisen 
vastaväri on syaani, vihreän magenta ja sinisen keltainen. Lähde: www.Wikipedia.fi 
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Käymässä Turussa. 

     Menen katsomaan, missä kunnossa äiti on. 

     Äiti on kotona. 

     Äidillä on poikaystävä. Mua nuorempi täyshulttio, joka käyttää äitiä hyväkseen. Vie kaikki äidin 

vähät rahat, pilkkaa päälle. 

     Poikaystäväkin on kotona. Koko kaveriremmi, viis kuus jätkää, on kotona. 

     Siellä ne istuvat äidin pienessä asunnossa pöydän ympärillä ja vetävät tupakkaa päät sakeana. 

Joku piirtää äidistä härskiä pilakuvaa. Löydän sen jälkeenpäin. Joku vetää sohvan vierestä 

lehtipinkasta Suosikin ja avaa sen uikkarijutun kohdalta auki. 

     ”Kauhee läski toi malli”, sanoo joku. Muut nauravat räkäistä naurua päälle. 

     Heitän tyypit ulos. 

 

irak 
 
     Siri Hustvedt pohtii artikkelissaan Tositarina209 romaanin ja muistelman eroja. ”Vaikka 

kirjailijan ja hänen fiktionaalisen henkilönsä välillä vallitsisi läheinen sukulaisuussuhde, ne pysyvät 

silti erillään210.” Hän erottaa toisistaan omaelämäkerran fiktiivisen henkilöhahmon ja todellisen 

elämän henkilön, joka on kirjoittanut edellisen. Lukijoina edellytämme muistelmien kirjoittajan 

kertoneen totuuden, vaikka Hustvedt, Perec ja Freud sekä lukuisat tutkijat ovat osoittaneet meille 

muistojen muokkautuvuuden ja siten epäluotettavuuden. Hustvedt kutsuu muistojaan sekavaksi 

keitokseksi, jossa aivoihin tallentuneet ja mielessä säilyneet kuvat ja sanat porisevat. Muistot 

aktivoituvat törmätessään johonkin. Ne nousevat pintaan kohdatessaan jonkun rajan, kuten toisten 

ihmisten sanat, hajut, äänet, näyt. Muisti on virtaa, muisti virtaa. Hustvedt kirjoittaa meidän 

muistavan aivojemme kovalevylle tallentuneen viimeisimmän version. Dokumenttia siis 

muokataan, maalataan ja laveerataan Rousseaun pensselillä sekä muilla tekstinkäsittelyn ja 

kuvamanipulaatioiden keinoin. Muisti on aktiivinen luova prosessi, johon mielikuvitus osallistuu. 

Keksimme menneisyyttä alati uudelleen, mutta emme tahallamme. Harhaluulo ei ole valhe, sillä 

tiedämme milloin valhetelemme, kuten Hustvedt kirjoittaa.211 

     Kirjailijoita saatetaan kutsua ”ammattivalehtelijoiksi”, sillä he voivat keksiä mitä tahansa eikä 

heitä sido esimerkiksi tietokirjailijoiden välttämättömyys kuvata todellisuudessa tapahtuneita 

asioita. Hustvedt kavahtaa lisämäärettä, sillä hänestä hyvät romaanit eivät koskaan valehtele. Hän 

 
209 Hustvedt 2016, 119–147. 
210 Hustvedt 2016, 120. 
211 Hustvedt 2016, 120–121, 132–133. 
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kirjoittaa Rousseausta, joka uskoi kertomiseen kertomisen itsensä vuoksi ja joka purki 

Tunnustuksissaan mieltään ja sieluaan kaikessa rujoudessaan koko ihmiskunnan tirkisteltäväksi – 

hitustakaan kaunistelematta itseään. Hustvedt kysyy, puhuiko Rousseau totta, sillä esimerkiksi 

monet yksityiskohdat on osoitettu vääriksi eikä teosta voi pitää ehdottoman omaelämäkerrallisena. 

Silti hänestä ei koskaan tunnu siltä, että Rousseau valehtelee, vaan ennemminkin luisuu 

itsepetokseen. Rousseau paljastaa saattavansa kompuroida faktoissa, mutta ei omissa tunteissaan. 

Tunteet lujittavat muistomme ja menneisyydestä muistamme parhaiten katkelmat, jotka ovat 

tunteiden, ilon, surun tai häpeän, värittämiä.212 

     Puhuvatko tunteet aina totta? 

     ”Muistelmien kirjoittaminen tarkoittaa sellaisten muistojen järjestämistä sanalliseksi 

kerronnaksi, joiden uskon olevan tosia eikä kuviteltuja”, Hustvedt vastaa213. 

     Niinkin kauan sitten kuin 1800-luvun lopussa saksalainen psykologian uranuurtaja Wilhelm 

Wundt pyyhki muistin ja luovuuden rajat tipotiehen: 
On ilmeistä, että mitään tarkkaa rajaa ei voi käytännössä vetää mielikuvituksen ja muistin tuottamien 
kuvien väliin [-] Niin ollen kaikki muistomme koostuvat ”todesta ja kuvitellusta” (Wahrheit und 
Dichtung). Muisto muuttuu tunteidemme ja tahtomme välityksellä mielikuvituksen kuviksi, ja on 
yleinen harha erehtyä luulemaan niitä todellisten kokemustemme näköisiksi.214 

 

mies 
 

Tuo ääni, kuulen sen kuin eilen. 

     Kulunut rottinkisohva valittaa. Se huokaisee joka kerta, kun kookas mies nousee seisomaan. 

Mies asettuu naisen eteen, katselee sohvan takana olevasta ikkunasta ulos eikä sano mitään. Nainen 

ei vastaa. Sohva parahtaa, kun mies istuu alas. 

     Istun pimeässä ja kuuntelen, miten sohva kiristelee hampaitaan. Ainoa valon kajo loistaa 

televisiosta, jossa miehet pelaavat jalkapalloa, tekevät maaleja, syöksyvät toistensa syliin. Joku 

kampitetaan, jotakuta toista potkaistaan nilkkaan. 

     Sohva nitisee, natisee surullista virttä, veisaan mukana, valpastun, jännityn, herpaannun säe 

säkeeltä. Nostan sinisen koulusalkun syliini. Se on upouusi. Joka kerta kun äiti pääsee takaisin 

kotiin, hän on samea. Osa äidistä jää häilymään jonnekin ja on entistäkin enemmän poissa. En olisi 

muuten saanut kallista, uutta koululaukkua. Penaalikin sen sisällä on uusi. Samoin neulanterävät 

lyijy- ja värikynät, puhdas pyyhekumi, teroitin. Koulu alkaa maanantaina, ala-asteen kolmas 

luokka. 

 
212 Hustvedt 2016, 132. 
213 Hustvedt 2016, 134. 
214 Wundt 1897. 
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     Nainen on kaunis. Hän on kuuluisa siitä, tunnettu tyylikkyydestään. Silmät ovat suuret ja 

tummat, ripset pitkät ja tuuheat, niistä kuvastuvat sairaus ja lääkkeet. Katse on sumu, jonka takaa 

naista ei näe. Nainen on päässyt pois suljetulta. Sohva huokaisee. 

   ”Otetaas taas”, katkaisee mies, kummisetä. Ja istuutuu naisen viereen. Täyttää lasit pöydällä. 

Nainen tarttuu grogilasiin. Äidin ei pitäisi juoda, valpastun. Pimeässä huoneessa erottuvat tummat 

hahmot, pimeät möhkäleet. En erota tummansinistä mokkahametta ja sinivihreää angoravillatakkia, 

jotka äidillä on yllään. Hauraus on kiedottu tiukasti pehmeään neuleeseen. Kesämökin olohuoneessa 

jalkapalloilijat jatkavat peliään. 

     Tiedän, että kummisetä tulee, että sohvan laulu oli esisoitto. Nukun äidin kanssa kirkkomajassa, 

pikkuruisessa vierasmökissä metsän reunassa. Oikeastaan se on hutera leikkimökki, jossa korkea 

katto kuin kirkossa. Sisälle mahtuu juuri ja juuri kaksi kapeaa laveria, niiden väliin räsymatto ja 

pieni yöpöytä. Äiti makaa toisella laverilla, valvon selälläni toisella, kädet ristittyinä rinnalle ja 

odotan. Mökin portaat parkuvat raskaiden askelten alla. 

     Iso mies kahmaisee oven auki, astuu askeleella sisälle, tarttuu naista hiuksiin, raastaa polvilleen 

ja asettaa eteensä. Äiti on veltto räsynukke. 

     Voisin tarttua mieheen, niin lähellä hän on. Mutta en tartu. Painaudun yhä syvemmälle ja 

syvemmälle nurkkaan silmät naulittuina. ”[-] katsoi ja näki. Silloin hän tiesi mitä ymmärsi – ja 

lakkasi ymmärtämästä.”215 

     Mies sysää äidin selälleen lattialle, sänkyjen väliin, räsymaton päälle. Raa’asti hän levittää 

naisen jalat ja laskeutuu koko tuhoavalla painollaan päälle. Turhaan. Nainen ei vastustele, vaan on 

hiljaa ja liikkumatta kuin gaselli leijonan hampaissa. 

     Miehen mentyä jään nurkkaan. Se, mikä on jo pitkään jäätynyt, on saavuttanut lakipisteensä, 

rautajään, ja mennyt rikki. Sirpaleet ovat tippuneet lattialle ja sulaneet. Nyt sisällä ole enää mitään. 

En tunne enää mitään. 

 

Kuulen äänen kuin eilen. 

     Kolhitun kypärän ruostunut virsi.  Sitä soittaa tuuli. Vuosikymmenien natiseva pilkkalaulu, jota 

pakenen. Katselen linnan puistoon hylättyä haarniskaa ja miettin, millainen se on ollut loistonsa 

päivinä. Säihkyvä, uljas, luja, voittamaton. Nyt tyhjä, kova, kylmä, kuollut. Raskas taakka 

kantajalleen. Läpäisemätön ääriviiva. 

     Se on nostettu vinssillä korskean sotaratsun selkään. Se on viilettänyt liehuvin lipuin joukon 

kärjessä. Nyt ruoste syö sitä. Sammal valloittaa sen kupeet. Olen iloinen ja surullinen, ilo 

 
215 Viita 1950, 184. 
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päällimmäisenä. Onko vielä liian aikaista lähteä sinne, jota varten tulin kaupunkiin? Polvistuakseni 

jonkun tuntemattoman eteen. Nujertuakseni niin kuin en siitä enää ylös nousisi. Katsoakseni 

ylöspäin jotain vitun mitätöntä mulkkua. Jotta saisin niellä ja tukehtua, nauttia sen kuolan-, liman- 

ja spermanmakuisen viimeisen ehtoolliseni. Että tuntisin edes hetken olevani elossa. Painan alas 

visiirin ja lähden.216 

 

orange 
 

Suoristan peitettä pienokaisen ympärillä. Se näyttää koomiselta suurella vuoteellaan. Pikkurukka, 

joka on piirretty hurjan suureen sänkyyn. Liian suuri peitto on vedetty aivan nenänpäähän kiinni. 

Vain pelästyneet silmät ammottavat lakanan reunan yli, kun ovelta jylisee: ”Kuka on nukkunut 

minun sängyssäni?” Pohdin, millainen siitä kasvaa. Ryhdikäs ja reipas, vankka ja vahva vai 

kiemurainen käppyrä, joka on saanut selkäänsä kaikki maailman tuulet ja tuiskut? Kasvattaako se 

suoran selän vain köyryyn painuneen kyttyrän sen jälkeen, jos sen varsi viilletään rikki? Mieleeni 

muistuu 2004 kirjoittamani novellitrilogia ja sen viimeinen osa, jonka nimeä en muista. 

 

kari 
 

Minä ja hän, välissämme on ampumahaava, faktan ja fiktion välinen raja. 

 

orange 
 

Työnsin tänään multaan kaksi uutta siementä. Valkeita ja sileitä. Peittelin pehmeään petiin. R pyysi 

laittamaan päivämäärän ylös, jotta saamme tietää, kuinka pitkä odotusaika on. 

 

 

mies 
 

”Kyllä minä nostan hattua, miten hienosti sinä hallitsit hermosi silloin ylioppilaskirjoituksissa”, 

Senni-täti sanoo saattohoitokodin vuoteella. 

     Olen ällistynyt. En osannut aavistaakaan, että hän tietäisi hermoistani yhtään mitään. Ilmeisesti 

hän on kuullut niistä kälyltään, isänäidiltäni. 
 

216 Silvola, 2004, 2014, 2017, 2019. 
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     ”Kuolinvuoteella lausutut sanat muistaa lopun elämänsä”, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen 

viestintäpäällikkö Sakari Lauriala Helsingin Sanomien haastattelussa217. Senni-täti ei makaa 

vuoteella, vaan istuu sen laidalla ja heiluttelee jalkojaan. Hänellä on leukemia, lempeä tappaja, niin 

kuin hän itse sitä kutsuu. Luulisi hänen tietävän, sillä hänhän on sekä lääkäri että hammaslääkäri. 

     Se on viimeinen kerta, kun näen hänet. Kuolinvuoteella lausutut viimeiset sanat muistaa lopun 

elämänsä. 

 

orange 
 

Yksi kuopuksen lehdistä alkaa kuivua. Mieleni tekisi leikata se. Pistän nuorimmaisen poikki tänään. 

 

poika 
 

Me mennään katsomaan äitiä suljetulle. 

     Mä, isoäiti ja veli. Se ei ole helppoa. Isoäiti ei mene koskaan ulos. Ei pääse. Porraskäytävän 

portaat hissiltä ulko-ovelle ovat tuskalliset. On suuri työ saada isoäiti tavalliseen henkilöautoon. 

     Sairaalan porraskäytävä on korkea, kolea ja harmaa. Siellä kaikuu. Osaston suljettu ovikin on 

korkea. Jättiläinen mahtuisi kulkemaan siitä sisään kumartumatta. Oven lasit ovat sameat eikä 

niiden läpi voi nähdä. Nousen varpaille, painan ovikelloa.  

     Hoitaja tulee avaamaan. Suuri avainnippu on kytketty pitkällä ketjulla vyötärölle. Se kilisee 

piripintaan täynnä valtaa. Osastolla tiedetään, että olemme tulossa katsomaan äitiä. Hoitaja ohjaa 

meidät istumaan tyhjälle penkille ja menee hakemaan äitiä. 

     Käytävällä kelaa porukkaa. Potilaat laahustavat, raahaavat suhisevia tohveleitaan pitkin lattiaa. 

Jotkut harppovat, toiset koikkelehtivat. Monilla on pakkoliikkeitä. Joillain nykii, joku vääntelehtii. 

Yks kuiskii, toinen hokee, kolmas ulvoo. Joku laulaa, joku nauraa, harva on hiljaa. 

     Melu on kammottavaa. 

     Äiti tulee. Yhtä laihana kuin ennenkin. Hiukset yhtä sekaisin kuin ennenkin. Yhtä vaitonaisena 

kuin ennenkin. Äiti ei puhu. Lyyhistyy vain isoveljen viereen alas penkille. Äiti on aivan varmasti 

huumattu lääkkeillä. Äiti on niin samea. 

     Äiti on sumu. 

     Mun eteen pysähtyy äidin ikäinen, ehkä vähän nuorempi nainen. Hänellä on raavitut, näppyläiset 

kasvot ja tummat sekaiset hiukset. Hän työntää kasvonsa niin lähelle mun kasvoja, että tunnen 
 

217 Haettu 3.12.2019 https://dynamic.hs.fi/2019/onnettomuustutkija/?_ga=2.114188419.524056191.1570690956-
2142146806.1564038615 
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kostean, pahanhajuisen hengityksen ja sylkipisarat poskillani, kun hän hokee: ”kaunis poika, kaunis 

poika”. Nainen hyväilee hikisillä käsillään mun kasvoja. ”Mennään panemaan, mennään panemaan. 

Saat panna mua, panna mua”, nainen hokee, kihertää naurua ja lääppii kasvojani. 

     Mua pelottaa. En pysty sanomaan mitään. En uskalla liikahtaakaan. Käytävällä ei näy hoitajaa. 

Vain potilasvirta velloo ohitse. En osaa puolustaa itseäni. Muut penkillä ei kehtaa. Olemme yhtä 

mykkiä kuin äiti naispotilaan edessä. 

 

kari 
 

En pysty kirjoittamaan enempää. 

     Muistokin lamaannuttaa. Kokemus on absurdi. Minä olen penkillä pienin ja nuorin, alle 10-

vuotias. Olemme penkillä satimessa. Kukaan ei uskalla lähteä hakemaan hoitajaa. Kukaan ei kehtaa 

ajaa naista pois. Ajaa pois potilasta. Mehän siellä vieraina olemme. 

     Voimaton. Puolustuskyvytön. Aina alttiina jostain suunnasta tulevalle katastrofille. Ajan myötä 

kiiltävä haarniska kovettuu, kasvattaa paksuutta, mutta sisin pysyy hyytelönä. Kyvyttömänä 

puolustamaan itseään. Ei sittenkään, valehtelen. En ole enää kyvytön puolustautumaan. Päinvastoin. 

Olen haka puolustamaan itseäni. Mutta joka kerran kun niin teen, joudun kysymään itseltäni, onko 

minulla oikeus puolustaa itseäni. Useimmiten minusta tuntuu, että minun oikeudessani on jotain 

vikaa, jokin puute tai vaillinaisuus. 

 

orange 
 

Esikoinen ei kasva pituutta. Hän on edelleen 27 senttiä, siipiväli on 43 senttiä. Latva tuo mieleen 

lentokoneen potkurin. Kun aika tulee, tämä pienokainen lentää pesästä eikä pelkoa putoamisesta 

ole. 

 

kari 
 

Kirjoitan ylioppilaskirjoituksista ja siitä, kuinka äiti sekosi isoäidin kuoleman jälkeen, JJ:n luona 

Verran Roadilla Balhamissa, Etelä-Lontoossa. Kirjoittaminen on helppoa ja vaikeaa. Minun ei 

tarvitse keksiä mitään. Kirjoitan niin kuin kaiken muistan. Kirjoitan hitaasti, koska muistelen 

samalla. Palautan mieleeni yksityiskohtia, vaikka en kirjoita niitä. Kirjoitan pelkät tapahtumat. Jos 

kirjoitan yksityiskohdat, Risto varmasti kommentoi, että vähennä kuvailua. 
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     Tapahtumat ovat yllättävän kirkkaina ja selkeinä muistikuvina mielessäni. Vai kuvittelenko 

vain? Kuinka vääristyneitä muistikuvani voisivat olla? Miten voin muistaa ne niin selvinä? Muistan 

esimerkiksi, että hoitokokous on vanhassa Kupittaan sairaalassa, huone on suuri, lattia on harmaa. 

Kupittaalla kaikki on harmaata. Ylläni on sininen Jockey-merkkinen untuvatakki, jonka sisään 

uppoudun. Takin sisässä on lämmin. Tunnelma on kireä. En muista millaisiin lopputuloksiin 

päädytään. Ei kai mihinkään muuhun kuin että kaikki on minun syytäni. 

     Kirjoitan hitaasti, sillä käyn jokaisen tapahtuman, jokaisen muistikuvan tarkkaan läpi. Pidän 

tekstistä. Siihen on pelkistetty vain olennainen. Olenhan varmasti jättänyt kaiken turhan pois? Jätän 

tarpeellisiakin sanoja pois. Teksti on paljas kuin sään kalvama kalanruoto kalliolla. Sen 

kirjoittaminen on raskasta. Valehtelen. Ei kirjoittaminen ole, muistojen läpikäyminen on. 

Muisteleminen on tuskallista. On revittävä haavat auki. Sattuu. Päätä alkaa särkeä. Vihlova kipu 

oikealla puolella. Kirjoitan lyhyttä episodia. Saan sen nopeasti valmiiksi. Tallennan. Kone kiinni. 

Lasken sen yöpöydälle. Vedän paksun rapisevan untuvapeiton pään yli. 

 

9 VASTAVÄRIIN OTETTU KUVA 
Jos Neso olis elossa, kaikki menis sittenkin päin persettä. 
 

kari 
 

Ricardoun artikkelin The Story within the Story keskeinen käsite on mise en abyme, kuva kuvassa, 

tarina tarinan sisällä tai ”syvälle sisään asetettu”. Artikkelissa Ricardou ja erityisesti Poe korostavat 

sitä, että tarinan tulee johtaa johonkin lopputulemaan. Kirjoittajalla pitää olla selvänä mielessään 

tämä tarinan kulku loppuineen ennen kuin kastaa sulkakynänsä musteeseen.218 Ricardoun mukaan 

mise en abyme -rakenne voi toimia etiäisenä, alluusiona, loppuratkaisusta tai siitä, mihin tapahtumat 

tulevat johtamaan tai se voi kiinnittää huomiota itse tekstiin ja sen tekstuaalisuuteen, sekä samalla 

luoda koko tekstin rakenteen ja tehdä siitä kaksiulotteisen, tai oikeastaan spatiaalisen 

tekstiavaruuden.219 

     Olen eri mieltä. 

     Saan Ricardoulta idean taiteelliseen osiooni. Usein mise en abyme -efektiä kuvataan 

kaksoispeilikuvaefektillä. Peilikuva on tutuin tapa havainnollistaa käsite. Ricardoun esittelemässä 

Robbe-Grillet’n The Voyer -teoksessa pieni tyttö astuu sisään peilikuvaan, kuvaan kuvassa. Alan 

pohtia, jospa taiteellisen osion kehyskertomus eli olisikaan prinsessan ja kuninkaan tarina, vaan 

 
218 Ricardou 1981, 323. 
219 Ricardou 1981, 327. 
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kerronta tapahtuisi päähenkilön pään sisällä. Hän ei yritä vietellä kuningasta vaan itsensä; hän on 

kiintymyssuhteeltaan vaurioitunut, joka ei kykene rakastamaan itseään.220  Onko tässä yhtymäkohta 

blogiin: kirjoitan itselleni hyväksyäkseni itseni sellaisena kuin olen? Suljinko blogin kaappiin siksi, 

etten pysty hyväksymään itseäni vieläkään vai siksi, että halusin pitää sen mustasukkaisesti vain 

itselläni? Halusinko blogien olevan vuoropuhelua itseni kanssa, jolloin mahdollinen lukija on 

toissijainen, sattumanvarainen ja äänivallaton? Vai oliko taustalla jälleen hylätyksi, tässä 

tapauksessa lukemattomaksi, tulemisen pelko? Enkö uskalla yrittää lumota lukijaa, vaan katson 

mieluummin itseäni peilistä, jonka kuva ei ole kaunis vaan raadollinen? Blogi on peili. Teksti on 

peili. Valokuva on peili. Romaani on peili. Valokuvamallina pystyin näkemään vilauksen itsestäni 

muiden silmin. Kaikki näyttää kiertyvän peilin ympärille. Sekä blogin että taiteellisen osion 

punainen lanka alkaa tulla näkyviin. 

     Mahdottomalta tuntuva tehtävä: kirjoittaa teos, jossa limittyvät teoreettinen osuus, blogit ja 

taiteellinen osio, jossa on kehyskertomus ja sisäkkäistarinat. Teos on autofiktiivinen. Se on muhinut 

alitajunnassani vuosia. Se on syy, miksi hakeudun Jyväskylän yliopistoon kirjallisuuden 

kirjoittajalinjalle. Haluan kokeilla, kantavatko kynäni siivet. 

 

poika 
 

Syksyllä isoäiti kuolee. 

     Olen varma, että hän sinnittelee viimeiset vuodet elon syrjässä kiinni pelkällä tahdonvoimallaan. 

Kai hän aavistaa, että jos hän kuolisi aiemmin, mä en jaksaisi käydä lukiota loppuun. Tokalla olen 

jo vähällä jättää leikin kesken. 

     Mut mä saan valkolakin päähäni ja mamma saattaa nukkua pois. 

     Molempien tyttärenpoikien pääsy ylioppilaaksi on iso asia pohjoisesta, Oulun yläpuolelta 

pienestä töllistä nuorena lähteneelle naiselle, jonka isä matkusti siirtolaisena Amerikkaan ja jätti 

vaimonsa karuihin oloihin selviämään yksin lapsiliudan kanssa. Isoäiti oli silloin vuoden vanha. 

Kotitöllistään lähdettyään hän päätyi Porin kautta lopulta Turkuun, missä tapasi tulevan miehensä, 

ison talon pojan. Poika, vaikka oli vanhin, ei jäänyt pitämän taloa, vaan otti perintöosansa rahana. 

Niillä ostettiin muotiliike, jota isoäiti alkoi pitää. Se menestyi hyvin. Sodan aikana he adoptoivat 

äidin, 9-kuukauden ikäisen vauvan. Ei hän sotaorpo ole. Avioton lapsi hän on. Äiti antoi vauvan 

lastenkotiin. Sieltä isoäiti ja isoisä hänet hakivat. 

     Muotiliikkeen takahuoneessa kasvoi kaunis prinsessa. 

 
220 HS:n Sinkkosen haastattelu 8.11.2018. 
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     Pelkään, että äiti romahtaa. Mutta ei se romahda. Se sairastuu hivuttamalla niin kuin aina. 

Hautajaisten järjestely pitää äidin jotenkuten kasassa. Ihmettelen, miten se pystyy järjestämään ne. 

Ei se halua apua. Se haluaa tehdä kaiken just sen oman pään mukaan. Isoäiti haluaa tulla tuhkatuksi. 

Äiti haluaa, että mä kannan uurnan haudalle. Marraskuussa maa on vielä paljas, kun kannan 

tammista uurnaa vanhalla hautausmaalla. Mukana tulee haudankaivaja, joka luo pienen kuopan 

umpeen. Lasken hautakivestä, että isoäiti ehti olla kaksi päivää vajaat 30 vuotta leskenä. Isoisä on 

jo kuollut, kun mä synnyn. Hän on mystinen hahmo. Asiat meidän perheessä ei olis menny niin 

täydellisesti pieleen, ”jos Neso olis eläny”. ”Jos Neso olis elossa…” oli isoäidillä tapana sanoa. Se 

tarkoittaa, että mitään pahaa ei tapahtuis silloin. Mut Neso ei ole ollut elossa pitkään aikaan. 

     Hyvä onkin, ettei ole, ajattelen. Äiti kertoi, että juovuspäissään se hakkasi isoäitiä niin kuin 

maan tapa silloin oli. Äitiä se ei kuulemma lyönyt koskaan. 

 

Tällä kertaa äiti käpertyy itseensä. Ehkä siksi, että menettää jo toisen äitinsä. Äiti lopettaa 

puhumisen. Imee ketjuna tupakkaa ja juo mustaa kahvia. Se lopettaa syömisenkin. Istuu vain 

keittiön pöydän ääressä, missä isoäiti on vuosia sitten aina istunut. Silloin hyvinä aikoina, kun vielä 

pääsi ylös sängystä. Äiti istuu pöydän yli kumartuneena, tupakka käryää tuhkakupissa tai 

suupielessä, kahvimuki käden ulottuvilla ja kirjoittaa muistikirjaan, vihkoon, lehden kulmiin, mihin 

tahansa paperinpalaan. Muistiinpanoja alkaa kertyä pinoiksi. Pinot kasvavat kasoiksi. Kasat 

kaappaavat yhä enemmän tilaa itselleen. Yritän lukea äidin muistiinpanoja, kun hän on mennyt 

nukkumaan. Mutta vaikka ne on kirjoitettu sen kauniilla ja tasaisella käsialalla, en saa kielestä 

selvää. 

     Äiti laihtuu. Pieni ja siro se on ennestäänkin, mutta nyt pelkään, että se menee poikki vyötäröstä. 

Soitan aamulla ennen kuin äiti herää psykiatrian poliklinikalle. Pyydän äitiä hoitavalle lääkärille. 

Hän on Hasse Karlsson. Kerron kuinka äiti istuu vain keittiössä, polttaa tupakkaa ja juo mustaa 

kahvia. Kirjoittaa käsittämätöntä tekstiä muistivihkoihin. Ei puhu, ei syö. Hasse kertoo, ettei voi 

kirjoittaa pakkohoitomääräystä näkemättä potilasta. En mä äitiä poliklinikalle saa. Ei ole kontaktia. 

Ja vaikka olisi, ei äiti sinne lähtisi. Se paikka on viimeinen maailmassa, jonne äiti lähtisi 

vapaaehtoisesti. 

     Jatkan soittelua Hasselle. Toistan samaa. Ei puhu, ei syö, on vaaraksi itselleen. Kuolee 

aliravitsemukseen kohta. Lopulta Hasse antaa periksi. On alkuilta, ulkona on jo pimeää, kun 

ovikello soi. Menen avaamaan. Ovella seisoo kaksi isokokoista, siviilipukuista poliisia. He ovat 

tulleet hakemaan äitiä. Se on keittiössä kirjoittamassa ja polttamassa tupakkaa. Miehet astelevat 

keittiöön peräkanaa. Kumma kyllä äiti on aivan rauhallinen. Vaikka se on psykoosissa, se 

ymmärtää, mistä on kysymys. Se ei pane hanttiin, vaan nousee alistuneesti ylös, menee miesten 
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perässä eteiseen, laittaa päällystakin päälle, kengät jalkaan. Sitten kolmikko on ulkona. Mä olen 

yksin kotona. Mä olen järjestänyt äidin pakkohoitoon. Sinne kamalaan paikkaan, jossa kukaan ei 

parane, vaan tulee vain entistä hullummaksi. 

 

Istun ainoassa hoitokokouksessa, johon mut on koskaan kutsuttu. Myös veli on paikalla. Sekä äiti. 

Plus Hasse, osastonhoitaja, äidin omahoitaja, sosiaalihoitaja ja muuta Kupittaan porukkaa. Meitä 

istuu iso piiri ympyrässä mielisairaalan harmaudessa. 

     Äiti on pirun kiukkuinen mulle. Mähän sen toimitin tänne lukkojen taakse. Ei se halua olla 

täällä. Ei se mikään ihme ole. Kuka haluaisi? Tätä kierrettä on vain jatkunut niin kauan, aina sama 

kuvio221. Pakkohoitoon, muutama kuukausi Kupittaalla, pilleripurkin kanssa kotiin. Mutta eihän 

skitsofreenikoilla ole sairaudentuntoa. Eivät he koe itseään sairaaksi. Eivät he ota lääkkeitään. Ja 

niissä on hirveät sivuvaikutukset. Joskus 1970-luvun puolivälissä äiti sai kamalan vahvat pillerit. 

Niiden sivuvaikutukset olivat pelottavia. Vähän ajan päästä pillerin ottamisesta äiti jähmettyi. Sen 

kieli meni spasmiin. Ensin puhe muuttui mongerrukseksi, sitten yhä hitaammaksi ja hitaammaksi 

kuin hidastuvassa filmissä. Lopulta koko kieli työntyi ulos suusta niin pitkälle kuin mahdollista eikä 

äiti pystynyt puhumaan pitkään aikaan. Tuijotti vain lasittunut katse silmissään, tönkkö kieli suusta 

törröttäen. Mutta totta kai se tajusi, mitä sille tapahtui. Joskus se sai sen kohtauksen, kun oltiin 

kaupungilla. Ihmiset tuijottivat sitä ja olivat kauhuissaan. Niin, hetken se otti niitä lääkkeitä, mutta 

jätti ne sitten pois. Pikkuhiljaa kierre alkoi alusta. 

     ”Sinä ja Leenan äiti sairastutatte hänet.” Äidin omahoitaja on sitä mieltä, että mä ja isoäiti ollaan 

syypäitä äidin sairastumiseen. Ehkä se on totta. Ainahan se on palautettu osastolta takaisin samaan 

sairastuttavaan kuvioon. Kotiin invalidin äidin luo kahden pojan yksinhuoltajaksi. Mutta isoäiti nyt 

ainakin on kuollut, joten häntä on turha tästä kaikesta syyttää. 

 

orange 
 

Kolmonenkin on muuttunut rapeaksi. Katkaisen sen varren tänään. Jäljelle jää vain tynkä. 

 

mies 
 

Olette toivoton tapaus, emmekä siksi voi myöntää teille kuntoutuspsykoterapiaa. 

 
221 Haettu 3.12.2019 https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/aitini-tarina-miksi-73-vuotias-nainen-yritti-polttaa-
naapurinsa-asunnon/ 
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     Suurin piirtein näin lukee Kelan päätöksessä vuonna 1994, olen 29-vuotias eikä mua 

virkakoneiston mielestä kannata enää hoitaa. Teen kolmea freelancetyötä mallina, toimittajana ja 

liikunnanohjaajana. Suoritan elämää, sinnittelen juuri ja juuri pinnan yläpuolella, kärsin. Olen 

jatkuvasti masentunut, vaikken ymmärrä sitä itse. Se on ollut vakio-olotilani lapsuudesta asti enkä 

tule koskaan toipumaan siitä kokonaan. 

     Mulle on myönnetty kuntoutuspsykoterapia viittä vuotta aikaisemmin, 1989, melkein 

onnistuneen itsemurhayrityksen jälkeen. Hasse järjesti sen mulle. Aloitan terapian kaksi kertaa 

viikossa frekvenssillä. Olen kuitenkin liian huonossa kunnossa, jotta pystyisin asettautumaan 

pitkäjänteiseen terapiaan. Ei mulla ole henkisiä eikä materiaalisia voimavaroja siihen. Olen 

tuuliajolla. Olen asunnoton, vaikka mulla on hyvä työ liikunnanopettajana Turun Kauppaopistossa. 

Meitä on neljä liikunnanopettajaa, mä ja kolme tyttöjen opettajaa. Meidän toimisto ja pukutilat ovat 

entisessä talonmiehen asunnossa. Mulla on siellä oma pukuhuone, pikkuruinen koppi, melkein 

pelkkä komero. Joinain öinä mä nukun siellä. Muina öinä rappukäytävissä. Suihkussa käyn aikaisin 

aamulla ennen kuin naiset tulevat. Häviän terapiasta muutaman kuukauden jälkeen. Raskaiden 

kokemusten läpikäyminen ja kipeiden tunteiden uudelleenkokeminen ovat liikaa. 

     Terapeuttini ei luovuta Kelan hylkäävän päätöksen jälkeen. Terapiaa haetaan uudelleen. Hylky 

tulee silläkin kertaa: Olette mielestämme liian hyväkuntoinen ollaksenne oikeutettu Kelan tukemaan 

kuntoutuspsykoterapiaan. Näin päätöksessä suurin piirtein lukee. Terapeutti ei luovuta vieläkään, 

vaan tukea haetaan kolmannen kerran. Sairaushistorianne on niin pitkä, että emme katso 

psykoterapiasta enää teidän tapauksessanne olevan hyötyä. Valitettavasti emme voi myöntää teille 

psykoterapiaa kuntoutuksena. Terapeuttini ei luovuta. Seuraavaksi terapiaa haetaan kaupungilta. 

Menen arviointikäynnille toiselle psykiatrille, koska hakemusta varten tarvitaan lausunto kahdelta 

erikoislääkäriltä. Tällä kertaa päätös on myönteinen. Turun kaupunki myöntää kuntoutuksena 80 

käyntikertaa. Ne riittävät melkein koko vuodeksi. 

     Terapia pääsee alkamaan 1995, koska kaikkiin anomisiin kuluu aikaa lähes puolitoista vuotta. 

Terapiaa anotaan kaupungilta joka vuosi erikseen kuutena vuonna peräkkäin. Terapia päättyy 

vuoden 2000 keväällä. Olen 35-vuotias. Terapian aikana olen pystynyt rakentamaan itselleni kodin 

sekä pääsemään sisään yliopistoon opiskelemaan yleistä kirjallisuustiedettä. Ensimmäistä kertaa 

elämässäni mulla on tulevaisuus, joka ulottuu muutamaa kuukautta pitemmälle. 

 

orange 
 

Uusi siemen halkeaa. Yön aikana se ujuttaa hennon varrentynkänsä ulos. Iloitsen, vaikka tiedän, 

että se on jo viikkoja kasvattanut juurta alaspäin. 
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blue 
 

NIMBY. Eräs raja tämäkin. 

 

kari 
 

Vanhan väriopin mukaan sinisen vastaväri222 on oranssi, uuden mukaan keltainen. 

 

kari 
 

Luen Hesarista jutun. 
No niin, Kirsi. Nyt keksit tähän tosi nasakan alun. SANAT erottuvat päässäni yhtä selvästi kuin joku 
puhuisi ääneen. Jos keskityt toviksi ja kuulostelet, saatat tunnistaa samankaltaisen äänettömän äänen 
omasta kehostasi. Joillakin se kaikuu rinnassa, toisilla – kuten minulla – se paikantuu korvien väliin. 
Ääni voi muodostaa yksittäisiä sanoja tai täydellisiä lauseita, kehua tai käskeä, puhua lempeästi tai 
äkäisesti tai jollakin muulla tavalla. Se voi kuulostaa omalta puheääneltäsi tai joltakulta toiselta. 
Äänelläsi voi olla esimerkiksi aksentti – tai jos olet monikielinen, se voi vaikka vaihdella kieltä. 
Exactly!223 
 

     Tallennan jutun arkistooni. Saan idean. 

     Voisinko rakentaa sisäisestä puheesta yhden kerronnan tason romaaniini? Sisäinen puhe toisessa 

persoonassa siten, ettei lukija ymmärrä sitä sisäiseksi vaan ulkoiseksi puheeksi, toiseksi 

persoonaksi, mutta joka lopussa sisäistyy sisäiseksi. Artikkelissa sanotaan, ettei skitsofreenikko 

ehkä ymmärrä sisäistä puhetta sisäiseksi, vaan ulkoiseksi, eli skitsofreenikon aivot tulkitsevat 

puhujaksi jonkun ulkopuolisen. Kiinnostava havainto oli myös se, ettei itseään voi kutittaa. 

     Eikö muka voi? 

 

kari 
 

Maagista: tuuli pysähtyi tarkoituksella. Mise en abyme ja transgressio: hautajaisissa vainajan kuva, 

jossa vainaja kuvattuna omissa hautajaisissaan vainajan kuvan vieressä. 

 
 

222 Vastavärit eli komplementtivärit (complementary color, opposite color) ovat värejä, jotka kumoavat toisensa eli 
yhdistettyinä tuottavat harmaan sävyn, valkoisen tai mustan. Sijoitettuina vierekkäin ne muodostavat toisilleen 
suurimman mahdollisen vastakohdan. 
223 HS.fi, Kirsi Heikkinen. Julkaistu: 9.11.2019. 
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mies 
 

Aamu on vauvanvaaleansininen. Ilma tuntuu kipuna silmissä, meri kihelmöi turkoosina, palmut 

seisovat hiljaa paikoillaan, viheriö Shatti Qurumin rannalla näyttää kuin vihreä maali olisi vielä 

märkää. Kuvaan videonpätkän rantaan leudosti lyövistä aalloista. 

     Videolle tallentuu kaksi pientä intialaispoikaa leikkimässä aivan veden tuntumassa. 

Kyykistyneinä he kaivavat rantahiekasta kiviä ja heittävät niitä mereen. Pojilla on iloisen raidalliset 

t-paidat päällään. Video palauttaa mieleeni lapsuusmuiston Paraisilta kesällä 1976. Leikimme 

Antonin kanssa rannalla yhtä huolettomina kuin intialaispojat tänään. 

     Äidin raiskauksen myötä opin häpeämään omaa sukupuoltani. Häpesin olla poika, josta kasvaisi 

mies. Miehet tekevät pahaa äidille. Siten asia kävi pikkupojan järkeen. Häpeä tuli ilmi saunassa ja 

uimahallin suihkussa, joissa aloin peittää pikkupojan vehkeeni käsilläni. 

     ”Ota heti kädet pois pippelin edestä! Mitä sä oikein pelleilet!” 

     Isä on vihainen, kun huomaa reaktioni saunassa. Olen kesälomalla viikon isän ja äitipuolen 

mökillä. Mutta Paraisilla en peittele mitään. Kirmailemme Antonin kanssa lokkien sotkemilla 

rantakallioilla yhtä nakuina, yhtä villeinä ja yhtä vapaina kuin lokinpoikaset, jotka ovat juuri 

oppineet lentämään. 

     Kyykimme vedenrajassa kuin pojat Shatti Qurumissa, kun uitamme uusia purjeveneitämme. 

Meillä on samanlaiset. Suuret, puiset, kiiltäväkylkiset veneet, joissa on ihan oikeat kankaiset purjeet 

ja köydet kalastajanlangasta. Äiti on päässyt vähän aikaa sitten pois suljetulta. Juuri ennen kuin 

lähden Antonin perheen mukana Paraisille, äiti käy ostamassa purjeveneen. 

 

 

 

mies 
 

Vastarinta rintaa vasten. Käännyn kapinaan sisäänpäin. Virhe. 

 

10 INTIIMIÄ VASTARINTAA 
Sanon mitä tahansa haluat, kunhan et kirjoita mt-ykköstä. 
 

irak 
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Julia Kristevan vastarinta on intiimiä. 

     Yleisesti ottaen kapinalla tai vastarinnalla tarkoitetaan protestia vallitsevia ja hallitsevia normeja, 

arvoja ja valtaa vastaan. Julia Kristeva kysyy teoksessaan Intimate Revolt (2002), sen luvussa What 

Revolt Today? ketä vastaan me tänä päivänä kapinoimme, kun valta on demokraattisen kehityksen 

myötä vapautunut ja toisaalta arvot ovat turmeltuneet ja korruptoituneet. Kuka nousee vastarintaan 

nyt, kun mies ei ole enää itsenäinen subjekti, vaan hän on kutistunut kasaksi elimiä, 

patrilineaariseksi hahmoksi, joka on taloudellisesti, geneettisesti ja psykologisesti sidottu isälinjaan, 

ja jolla on valtaa hädin tuskin koskea television kaukosäätimeen. Samalla kun poliittisten 

puolueiden ideologiat ja puolueet itsessään eroavat toisistaan yhä vähemmän, eurooppalaisen 

kulttuurin ydin – epäily ja kritiikki – on menettämässä sen moraalisen ja esteettisen vaikutuksen. 

Moraalinen ja esteettinen ulottuvuus on työnnetty syrjään marginaaliin ja sitä käyttää hyväkseen 

koristeellisena alibina spektaakkelien yhteiskunta silloin kun se ei ole työnnetty täysin pinnan alle ja 

tehty mahdottomaksi viihde, esittävän- ja show-kulttuurin toimesta. 

     Kristeva näkee dekkarit ja salapoliisikirjat vastarinnan alempina muotoina. Vaikka ihmiset 

lopettavat lukemisen, he saattavat vielä lukea juuri dekkareita ja salapoliisitarinoita: arvostelukyvyn 

nolla-aste on kuulustelu, joka jää ainoaksi puolusteluksemme pahuuden banaaliutta vastaan. 

Kristevalle naisten universumi tarjoaa vaihtoehdon robotisoinnille ja mahtavuuden kulttuurille, 

jotka tuhoavat vastarinnan. Tämä vaihtoehto on aistimuksellinen tai aistillinen läheisyys. Ihmiset 

eivät lakkaa tekemästä kysymyksiä, ihmiset eivät lakkaa kyselemästä. Kristeva on vakuuttunut, että 

huolimatta kaikista enemmän tai vähemmän järkevistä ja lupaavista projekteista ja sloganeista, joita 

feministit ovat julistaneet viime vuosikymmeninä, naisten saapuminen sosiaaliseen ja eettiseen 

etulinjaan on nostanut aistimuksellisen kokemuksen uuteen arvoon, mikä on vasta-ainetta tekniselle 

hiustenhalkomiselle.224 Rinnalla ja lisäyksenä kuvien kulttuurille, sen viettelykselle, sukkeluudelle, 

brutaaliudelle ja torjunnalle, sanojen kulttuuri, kerronta ja paikka, jossa se rauhoittuu meditaatioon, 

tarjoaa minimaalisen määrän vaihtelua vastarinnalle.  Se ei ole paljoa, mutta Kristevan käsityksen 

mukaan saatamme olla saavuttaneet pisteen, josta ei ole paluuta, pisteen, jossa meidän on 

uudelleenkäännyttävä pienten asioiden puoleen, pienen vastarinnan puoleen, suojellaksemme ja 

varjellaksemme mieltämme ja lajiamme. Kapina, palaamisen (return) tai takaisin kääntymisen 

(turning back), paikaltaan siirtämisen (displacement) tai muutoksen (change) merkityksessä ja sen 

tarkkanäköisyys ovat uhattuina tänä päivänä. Tulevaisuudessa (kuten kommunismi ja onnekkaat 

uskonnot väittävät) ei ole mieltä vaan kapinassa eli menneisyyden kyseenalaistamisessa ja 

 
224 Kristeva 2002, 3–5. 
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paikaltaan/toiseen paikkaan siirtämisessä. Tulevaisuus, jos sellainen on olemassa, riippuu siitä, 

väittää Kristeva.225 

 

kari 
 

”Tällä kertaa pakolaisia tai siirtolaisia ei ole otsikoissa, joten on tarvittu uusi viholliskuva. Se rooli 

on sovitettu ”LGBT-ideologian” harteille. Seksuaalivähemmistöjen peikko valjastettiin käyttöön jo 

viime kevään eurovaaleissa, joissa PiS murskasi opposition keräten kaikkien aikojen ääniosuuden, 

45 prosenttia. Homojen, lesbojen ja muiden seksuaalivähemmistöjen vastainen propaganda on 

syksyn saapuessa ollut lakkaamatonta, kertoo Kampanja homofobiaa vastaan -järjestön 

koordinaattori Magdalena Świder ’Ääni rakkaudelle’ -vaalitilaisuudessa”, kirjoittaa Helsingin 

Sanomat 11.10.2019226. Puolan tilanne on vain yksi esimerkki LGBTIQ-vähemmistöä sortavasta 

kielenkäytöstä sekä kaapista ihmisten jakajana normaaleihin ja epänormaaleihin. 

      Suomessakaan HLBTIQ-vähemmistön asema ei ole niin hyvä kuin se voisi olla, mutta se on 

parempi kuin suurimmassa osassa maailman muita maita. Meillä on tasa-arvoinen avioliittolaki. 

Samansukupuolisilla on adoptio-oikeus. Käytännössä samansukupuoliset parit saavat – jos saavat – 

kaikkein haastavimmat lapset, joita heteroparit eivät huoli. Meillä on uusi sukunimilaki, joka sallii 

samansukupuolisille yhteisen sukunimen. Meillä on syrjinnän kieltävä laki. 

     Mutta entä silmien välähdykset? Kolmen pisteen lauseen katkaisut ja ne kaikkein kuuluvimmat 

eli ilmaan roikkumaan jäävät sanat? Eivät ne ole hävinneet, vaikkakin toivottavasti vähentyneet. 

Omanissa näistä asioista ei puhuta. Niin kuin ei monesta muustakaan asiasta. Täällä ei ole 

sananvapautta. Täällä hallitsee yksinvaltias, sulttaani Qaboos. Kritiikki ei ole sallittua, ei edes 

kriittinen ajattelu. Homoseksuaalisuus on rikos ja tabu. Kun raja hetero- ja homoseksuaalien välillä 

on poispyyhkäisty, voin lopettaa kirjoittamisen. 

 

Tapaan ystäväni Lucyn Windridgen, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettajan Cardiff Metropolitan 

yliopistosta, Cardiffissa. Hän kertoo parikymppisistä lapsistaan, pojastaan ja tyttärestään. Lucy 

kertoo, että he eivät enää oleta seksuaalista suuntautuneisuutta vieraan ihmisen tavatessaan. Siinä se 

on, raja, kaadettuna ja poispyyhkäistynä. 

     Kaappi tekee altavastaajan. Samalla se tekee anarkistin. Haluan purkaa epäterveitä rakenteita, en 

ylläpitää niitä. Kulunut sanonta: se, että joku on yleistä, ei tee siitä luonnollista tai normaalia. 

Kirjoitan yleistyksiä vastaan silloin kun ne sortavat tai syrjivät. 
 

225 Kristeva 2002, 5. 
226 Haettu 3.12.2019 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006268689.html 
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     En tiedä muuta keinoa puuttua näkymättömään syrjintään, joka ilmenee tekemättä jättämisenä tai 

epäsuorasti, kuin kirjoittaminen. Onko näkyväksi tekeminen ratkaisu vai välttämätön vaihe matkalla 

kohti ratkaisua eli tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Onko naispresidentti osoitus tasa-arvosta vai sen 

puutteesta? Onko hän ensisijaisesti nainen vai ensisijaisesti pätevä? Aikaamme leimaa 

leimaaminen. Tiede ja tutkimus, markkinat ja talous, politiikka ja muu yhteiskunnallinen toiminta, 

media, sosiaalinen media, kanssakäyminen ja vuorovaikutus korostavat leimoja ja perustuvat niille. 

Digitaalisaatio vahvistaa tätä kehitystä. Jos häivytämme sanojan kategoriset määreet – sukupuolen, 

iän, statuksen, ihonvärin, seksuaalisen suuntautuneisuuden – syyllistymme puheaktin rakenteiden ja 

kontekstin häivyttämiseen, joissain tapauksissa vallankäytön rakenteiden piilottamiseen. Jos taas 

lausumme kategoriat ääneen, tulemme samalla rajanneeksi sen, kenelle puhumme tai kenellä 

ylipäätään on oikeus puhua asiasta. Olemme kadottaneet moniäänisen keskustelun. Olemme 

hukanneet idean siitä, että erilaiset, eri ikäiset, taustaltaan erilaiset ihmiset voisivat osallistua 

tasavertaisina yhteiseen keskusteluun. Vai onko sellaista keskustelua koskaan käytykään? Ääntä 

korotetaan kilpaa, huomiosta taistellaan verissä päin. 

 

mies 
 

”Tiedättehän, että tämä lääke saattaa aiheuttaa itsemurha-ajatuksia?” Niin kertoo farmaseutti 

Mäntsälän apteekissa vuonna 2010, kun olen hakemassa psykiatrin määräämää Cymbalta-nimistä 

”uudensukupolven” masennuslääkettä pieleen menneen itsemurhayrityksen jälkeen. 

     Nyt tiedän. 

     Tähän asti olen kieltäytynyt kaikista psyykenlääkkeistä. Lapsuuden kokemukset äidin 

lääkityksestä ja lääkkeiden sivuvaikutuksista ovat liian masentavia. Kesällä 2010 Järvenpään 

mielenterveystoimiston vastaanotolla olen kuitenkin valmis antamaan periksi ja kokeilemaan 

masennuslääkitystä. 

     Melko nopeasti mieliala alkaa kohentua. Vai kuvittelenko vain? Lääkkeiden ei pitäisi alkaa 

vaikuttaa näin nopeasti. 

     Mua laulattaa. 

     En ole laulanut sen jälkeen, kun opettaja tokalla luokalla sanoi, ettei mun kannattaisi mennä 

musiikkiluokan pääsykokeisiin ”vaikka laulankin korkealta”. Laulaminen loppui siihen paikkaan, 

vaikka siihen asti olin laulellut aina. 

     Nyt lallattelen mieli keventyneenä. 

     Viikot katoavat. Mua alkaa väsyttää. Nukun enemmän ja enemmän. Nukun päiväunet, nukun 

kahdet, nukun kolmet. Olen kuolemanväsynyt. Nukunko vuosikymmenien masennusta pois? 
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Nostaako lääke vuosikymmeniä patoutuneen, pakolla piilossa pidetyn ahdistuksen pintaan? Nukun 

kellon ympäri. En voi jatkaa tällä tavalla. Mun on pakko lopettaa lääkkeet. 

     Laulaminen loppuu siihen. 

 

orange 
 

Invalidi. In-valid. Kyttyrä siitä kasvoi. Selässään se kantaa liian suurta riippaa, joka imee varren 

kuiviin. Nyljetyt vuodat taivuttavat varren köyryyn melkein maahan asti. Tuuli tarttuu siihen ja 

painaa sen entistä kumarampaan. Kuinka paljon selkä kestää ennen kuin se katkeaa? 

 

irak 
 

Sarah K. Hansen ja Rebecca Tuvel kirjoittavat artikkelissaan Introduction – Twenty Years of 

Revolt, että Kristevalle kapina on oleellinen tilanne globaalien kriisien uhkaamissa ja vaarantamissa 

yhteiskunnissa. Se on tapahtuma, joka elvyttää symbolisia siteitä ja voimaannuttaa yksilöt luomaan 

merkityksiä. Artikkelin kirjoittajien mukaan Kristeva tähdentää sitä, että nykyoloissa ei ole täysin 

selvää, kuka voi kapinoida ja ketä vastaan. Talouden romahduksista ilmastonmuutokseen, 

terrorismista sosiaaliseen eriarvoisuuteen, meidän psyykeeltämme on riistetty tukea antavat 

sosiaaliset suhteet ja syvät sisäiset kokemukset. Kristeva kysyy, ketä vastaan meidän, joiden psyyke 

on hauras, tulisi kapinoida? Valtaa on nykyoloissa vaikea paikantaa, sillä se on hajautunut lukuisiin 

eri instituutioihin, puolueisiin ja normalisoiviin voimiin ja joukkoihin. Ja jos valtaa ei pysty 

paikantamaan, miten sitä voisi vastustaa tai miten sen voisi kukistaa, kysyy Kristeva. Kristeva 

määrittelee semioottisen choran227 varhaisen psyykkisen vaiheen vieteiksi, rytmiksi ja latauksiksi. 

Toisin kuin patriarkaalinen kertomus, joka yhdistää symbolisen ruumistaan irrotettuun 

maskuliinisuuteen ja ei-kielellisen feminiinisyyden ruumiillistumaan, minkä Kristeva näkee 

vahvistuksena kehon suhteesta kieleen ja niiden välisestä yhteydestä. Semioottiset vietit ovat sekä 

liikkuvia että säänneltyjä. Ne eivät ole kielelle vastakkaisia, vaan ennemminkin tuovat esille kielen 

logiikan ja tukevat lapsen myöhempää kehitystä siirryttäessä symboliseen. Esimerkiksi varhaisessa 

äiti-lapsi-symbioosissa kehot ovat sulautuneet yhteen tavalla, joka mahdollistaa sellaisen 

 
227 The earliest stage in your psychosexual development (0-6 months), according to Julia Kristeva. In this pre-lingual 
stage of development, you were dominated by a chaotic mix of perceptions, feelings, and needs. You did not distinguish 
your own self from that of your mother or even the world around you. Rather, you spent your time taking into yourself 
everything that you experienced as pleasurable without any acknowledgment of boundaries. This is the stage, then, 
when you were closest to the pure materiality of existence, or what Lacan terms "the Real." At this stage, you were, 
according to Kristeva, purely dominated by your drives (both life drives and the death drives). 
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kommunikoinnin ja signaloinnin, jotka myöhemmin johtavat kielen kehittymiseen228. Kristevalle 

kieli itsessään on vallankumouksellista sen heterogeenisen ja epäyhtenäisen luonteen vuoksi. Hänen 

mukaansa semioottinen on symbolista, vaikkei sitä vielä olekaan, ja symbolinen on vielä 

semioottista, vaikkei sitä enää olekaan. Kielen loogisten ja kieliopillisten rakenteiden keskellä 

sykkivät sinnikkäästi ja peräänantamattomasti vietit. Symbolinen järjestys saattaa yrittää 

tukahduttaa ja hämärtää semioottiset vietit, mutta vietit ovat olennainen, joskus hajottava ja 

vallankumouksellinen tekijä kielen merkitysten muodostumisessa. Runous ja avantgarde-

kirjallisuus edustavat Kristevalle niitä kielenkäytön muotoja, joissa sen vallankumouksellinen 

potentiaali konkretisoituu ja joissa ”merkityksenannon (signifying) prosessi yhdistyy sosiaaliseen 

vallankumoukseen”. Runous ja avantgarde-kirjallisuus eivät tuhoa Symbolista eivätkä aja 

semioottisia viettejä kaaokseen. Päinvastoin, ne provosoivat Symbolisen järjestyksen muutoksen 

herättämällä sen heterogeeniset ja epäyhtenäiset elementit. Runous paljastaa musiikin, rytmin ja 

äänteiden avulla kielen materiaalisuuden, avantgarde-kirjallisuus muokkaa ja löysentää kieliopillisia 

tekijöitä ja kielenkäytön tapoja avaten kieltä sen keholliselle ulottuvuudelle. Kristeva määrittelee 

artikkelissa teeman, jota hän kutsuu haavoittuvuudeksi (vulnerability). Hänen mukaansa 

haavoittuvuus sijaitsee biologian ja kielen muodostamassa tienristeyksessä, ja että ”se on 

olennainen osa ihmislajin identiteettiä ja puhuvan subjektin ominaisuus”229. Epäonnistuminen 

sanojen (kielen) ja kehon liitoskohdan tunnistamisessa johtavat rotuun, luokkaan tai uskonnollisiin 

eroihin perustuviin torjuntoihin230. Subjektit joko kieltävät haavoittuvuuden tavoilla, jotka 

synnyttävät väkivaltaa toisia kohtaan, tai subjektit tulevat haavoittuvuuden nielaisemiksi ja 

puolustautuvat depression sadomasokismilla tai muilla huterilla minän puolustuskeinoilla. 

Kristevan teorian mukaan yksilö voi vastarinnan ja kapinoinnin avulla palata takaisin varhaisiin 

kielen ja biologian risteyskohtiin ja palauttaa siten rakkauden ja mielihyvän, jotka luonnehtivat 

haavoittuvuutta. Kapinan ja vastarinnan loppumaton kyseenalaistaminen, kysyminen, antavat 

yksilölle mahdollisuuden käydä perusteellisesti läpi psyyken vauriot ja haavat ennemminkin kuin 

vain kokea ne uudelleen. Kristeva menee niin pitkälle, että hän asettaa haavoittuvuuden neljänneksi 

jäseneksi ranskalaisen valistuksen vapauden, tasa-arvon ja veljeyden rinnalle ja muotoilee sen 

jakamisesta huolehtimiseksi231. Kristevan mobilisoi humanisminsa valtatyhjiötä vastaan, erityisesti 

sen ”pehmeän totalitarismin” merkityksessä. Kun vallan pyrkimyksenä on normalisoida ja hallita 

elämää itseään (onko sillä ollut joskus jotain muita pyrkimyksiä?), se kantaa mukanaan 

totalitarismin uhkaa, joka lopulta tuhoaa elämän vietyään ensin arvon kysymykseltä sen 
 

228 Oliver, 34. 
229 Kristeva 2010, 42. 
230 Kristeva 2010, 43. 
231 Kristeva 2010, 42. 
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merkityksestä232. Ihmiset on typistetty patrimoniaalisiksi yksilöiksi ja pelkiksi elinten kasaumiksi 

viemällä heiltä heitä tukevat sosiaaliset rakenteet ja suhteet sekä merkittävät sisäiset elämykset ja 

kokemukset233. Patrimoniaalaiset yksilöt ovat normalisoituja ja joustamattomia eivät he kykene 

kyseenalaistamaan tai kysymään. He eivät kykene vastustamaan auktoriteetteja eikä heistä ole 

vallankumouksellisiksi. Kristevan mukaan emme ole käymässä läpi ainoastaan taloudellista, 

poliittista ja sosiaalista kriisiä, vaan myös eksistentiaalista kriisiä, jonka perimmäinen kysymys on: 

Mikä on mies, mikä on nainen? Mitä on humaanius? Loputtomat vastausyritykset näihin 

kysymyksiin resonoivat Homo Sapiensin kriisin kanssa. Konkreettisesti kysymys on ihmisen 

identiteetistä ylipäätään sekä myös siitä, että identiteetin moninaisuus tai monimuotoisuus on 

kriisissä: seksuaalinen, rodullinen, etninen, kansallinen, uskonnollinen, familiaarinen (luokka, 

vammaisuus, sairaus) jne234. Pehmeän totalitarismin uhan estäminen edellyttää Kristevan mukaan 

kapinallisen voiman ja vastarinnan uudelleen käyttöönottoa sekä humanismin ja 

humanistisen/humaanin kyseenalaistamisen virkistämistä. Kristevalle se tarkoittaa tietävän 

subjektin kannustamista kyseenalaistamaan itsensä ja omat totuutensa235.236 

 

kari 
 

Mikä onkaan tutkimuskysymys? Kaapissa kirjoittaminen, writing in the closet? Miten vastata 

kysymykseen? Kaappi on metaforinen raja, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen konstruktio. En pysty 

erittelemään sitä itsestäni. Olen kirjoittanut ehkä enemmän elämästäni ennen kaappiin menoa kuin 

elämästäni kaapissa. Kaapissa kirjoittaminen ei tarkoita kohdallani vain kaapista kirjoittamista, 

vaan kirjoittamisen tilaa, jossa kirjoitan kaikesta siitä, mistä pystyn kirjoittamaan. 

     Kirjoittajan paikka on läpikotaisin eletty elämä. Pystyn ainoastaan kuvaamaan kirjoittamisen 

prosessia ja luomaan siitä tulkintoja omasta subjektiivisesta näkökulmastani käsin. Jos kirjoittaisin 

arabiaksi ja pitäisin blogia arabiankielisessä mediassa, kirjoittaisin hyvin eri tavalla ja ehkä 

erilaisista aiheistakin. Kirjoittaessani kaapissa suomeksi ja suomalaiseen mediaan sekä pro gradu -

tutkielmaa suomalaiseen yliopistoon, kaappi ei rajoita temaattisesti, vaan on sosiaalinen tila, johon 

olen joutunut palaamaan ja jossa elän ja ennen kaikkea muistelen tässä ja nyt. Yritän tavoittaa ja 

sanoittaa outoa, hylättyä ja epämääräistä itsessäni, kaikkea sitä, jota on vaikea pukea sanoihin. 

Tekstini rakenteet ovat hauraita ja pakoilevia maailmassa, joka perustuu rautateille, menestymisen 

 
232 Kristeva 2001, 13. 
233 Kristeva 2002, 4. 
234 Kristeva 2014, 3. 
235 Kristeva 2002, 8. 
236 Hansen & Tuvel 2017, 1–8. 
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eetokselle, selkeille monumenteille, täsmällisille sanavalinnoille. Konteksti, jossa kirjoitan, 

perustuu asioille, joille voi antaa nimet, sanat ja jotka tulee luokitella. Minä haluan jättää tekstin 

epämääräiseksi – tai jättää siihen niin paljon epämäärää kuin mahdollista. Vain hauraat ja huojuvat 

rakenteet hyväksyvät, että olen rikki. 

      Mihin suuntaan prosessi johtaa? Kysyin tutkielman alussa, millaista kaapissa kirjoittaminen 

käytännössä on? Millaista on kirjoittaa yksinäisyydessä, kun ahdistus kasvaa ja masennus syvenee? 

     Minä hajoaa. Minä hajoan. 

     En löydä omaa ääntäni, vain kaiut kaapin seinistä vastaavat. Se, jota luullaan minun äänekseni, 

on tekoääni, kuin naamari ja peruukki. Se heijastelee sitä, mitä luulen kuulijan haluavan minun 

sanovan. Se on naamio, jonka taakse piiloudun ja jonka takana saan olla rauhassa. Kirjoittamiseni 

on huijaamista, peittelyä, harhauttamista, suojautumista. Se on kaikkea sitä, mitä sen ei pitäisi olla, 

eikä lainkaan sitä, mitä sen tulisi olla. Vilpitöntä, aitoa. En pysty kirjoittamaan minäkertojan äänellä 

ilman että hajautan itseni fiktiivisiin hahmoihin. Kirjoittaessani näin tajuan kirjoittavani silkkaa 

valhetta. Tai ei sittenkään: kirjoitan puolitotuuksia. Tämä pitää paikkansa silloin, kun kirjoitan 

julkaistavaksi, kun kirjoitan luettavaksi, jollekin toiselle. Mutta ei se pidä lainkaan paikkaansa 

silloin, kun kirjoitan kaapissa vain itselleni. Tekstini, jonka ensimmäinen ja ainoa lukija olen, on 

vapaa kaapin rajoista; olen vapaa kaikista rajoista. Kirjoittaessani kaapin seinät sortuvat, kaappi on 

vain loimilankaa muistojeni kudelmissa, mutta ei kirjoittamisen raja. Toinen on raja. Ei sittenkään. 

Minun ja muiden välillä kulkee raja. Lukija pystyttää sen. 

     Lohduttaudun Rousseaun ajatuksella, joka kiteyttää huojuvat paperipinoni ja hapuilevat 

yritykseni analysoida sitä, kuka minä olen, ja kirjoittaa siitä: 
”Aion kohdistaa itseeni tietyssä mielessä samoja toimenpiteitä, joilla luonnontutkijat selvittävät ilman 
päivittäistä tilaa. Tutkin kuin barometrillä omaa sieluani, ja jos tekisin mittaukset johdonmukaisesti ja 
toistuvasti, voisin saada yhtä varmoja tuloksia kuin he. En kuitenkaan vie yritystäni niin pitkälle. 
Tyydyn kirjaamaan mittaustulokset pyrkimättä muokkaamaan niitä järjestelmäksi. Yritän samaa kuin 
Montaigne, mutta tavoitteeni on täysin päinvastainen: hän kirjoitti Esseensä muita varten, minä 
kirjoitan uneksuntani vain itselleni.”237 

 

      Kaappi ei ole vain raja vaan myös kontrolli. Rajoja vartioidaan, rajoilla osoitetaan mahti, 

rajoilla pelotellaan238. Kaapin kohdalla kontrollointia tapahtuu sekä sisällä että ulkopuolella. 

Sisäpuolella kontrolloidaan itseä paljastumisen pelossa eli salaillaan, valehdellaan, vihjataan, 

kiertoilmaistaan, vaietaan. Rajan ulkopuolella kaappi on tiukan silmälläpidon alla. 

     Ulostuleminen on olennainen tekijä kaapin tematiikassa. Ulostuleminen on usein yksittäinen 

teko, esimerkiksi vanhemmille, ystäville tai työkavereille kertominen. Siitä huolimatta se on jatkuva 

 
237 Rousseau 2010, 2, 27. 
238 Haettu 3.12.2019 https://voima.fi/blogikirjoitus/2019/rajatarkastus/ 
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prosessi. Useimmat eivät ole koskaan sataprosenttisesti kaapissa tai ”ulkona”. Voin olla kaapissa 

työkavereilleni, mutta ulkona ystävilleni. Kaapista tullaan ulos useita kertoja eri sosiaalisissa 

yhteyksissä. Minun tilanteeni erikoislaatu on kaappiin palaaminen. 

     Muuttaessani keväällä 2018 Omaniin, ulostuloprosenttini oli paljon lähempänä sataa kuin nollaa. 

Melkein elleivät kaikki tiesivät. Paluu takaisin kaappiin ei tapahtunut vain sosiaalisessa 

viitekehyksessä vaan myös juridisesti: minusta tuli rikollinen. Psyykeeni joutuu koville. 

Salaaminen, päivittäiset valheet, teeskentely, kiertely ja jatkuva itsekontrolli pienentävät sosiaalista 

kehääni päivä päivältä, valhe valheelta. 

 

kari 
 

”Yksinäisyys tappaa”, sanoo terapeutti. 

     Pysyäksemme elossa tarvitsemme itseemme kohdistuvan katseen. Mutta riittääkö tuoksi 

elämänlangaksi oma katseemme? Vai onko elinehto tulla nähdyksi muille? Entäpä siinä 

tapauksessa, että emme milloinkaan voi tulla nähdyksi omana itsenämme? Onko turvallisempaa 

nähdä itse itsensä, kuvata tai videoida itse itseään, luoda itselleen yhä uusia profiileja ja uusia 

identiteettejä, kuin luottaa siihen, että muut todella näkisivät meidät? Miten meille käy, jos 

profiilimme ei vedä huomiota puoleensa? Kuollut Sebastian kiinnittää huomiomme kahteen 

Suddenly, Last Summer239 -näytelmässä (1958) kilpailevaan tarinaan: kumpi kerrotuista versioista 

on totta? Onnistuuko äiti, rouva Venable, vaientamaan itselleen epämieluisan version tarinasta 

tekemällä sen epäuskottavaksi? Kyseessä on yritys tappaa tarina, päähenkilö on murhamysteerissä 

jo kuollut. Olennaista Williamsin näytelmässä on se, että Sebastian ei esiinny fyysisesti näyttämöllä 

lainkaan, vaikka onkin näyttämöllä esiripun ensimmäisestä avauksesta loppukumarruksiin asti, 

puheena muiden henkilöiden vuorosanoissa. Sebastian on paradoksi, näkymätön näyttelijä, joka 

tulee sitä näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi, mitä enemmän häntä yritetään työntää näkymättömiin. 

 

kari 
 

Kiitospäivän jälkeen musta perjantai. 

      Luovan kirjoittamisen työelämäprofessori Joseph Skibellin240 mielestä harvat ihmiset osaavat 

kertoa tarinoita. Hän kertoo minulle kirjoittamisen kultaisesta nelikentästä: puolet on lukijan, puolet 

 
239 Williams 1976. 
240 Työelämäprofessori Joseph Skibell opettaa luovaa kirjoittamista Emoryn yliopistossa Atlantassa. Haastattelin häntä 
21.11.2018 klo 14–15.30 kahvilassa Toco Hill Shopping Centerissä. 
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kirjoittajan, puolet lukijan kentästä on lukijan odotukset, puolet lukemisen nautinto, puolet 

kirjoittajan kentästä on kirjoittajan persoona, puolet kirjoittajan työkalupakki. Nelikentän viimeinen 

neljännes, kirjoittajan työkalupakki, on ainoa asia, johon kirjoittaja voi vaikuttaa, esimerkiksi 

opiskelemalla luovaa kirjoittamista. Henkilöt ja tarina ovat romaanin perusta. 

 

kari 
 

Menemme R:n ja R:n isän kanssa katsomassa vanhempien yhtä tonttia Cambridge Hillsissä. Mäen 

juurella R:n isä kertoo tarinan Jamaikalta. 

     Pikkupoikana äiti lähetti hänet hakemaan kalastajilta tuoretta kalaa. Hän ajoi rantaan 

polkupyörällä. Pikku poika halusi polskuttelemaan mereen, vaikkei osannut uida. Hän otti maasta 

katkenneen bambunoksan ja asetti sen kellukkeeksi rintansa alle. Bambu kannatteli pinnalla, poika 

potki jaloilla eteenpäin. Niin hän ui kalastajien luo. 

     Hän alkoi uida joka päivä bambunoksa rinnan alla. Yhtenä päivänä hän yritti uida oikein 

nopeasti. Hän kauhoi vimmatusti käsillään ja potki jaloillaan kuin sammakko. Yhtäkkiä hän 

huomasi, ettei bambu enää ollutkaan hänen rintansa alla. Hän pelästyi. Nyt hän aivan varmasti 

hukkuu. Hän jatkoi kuitenkin vetoja käsillään ja potkuja jaloillaan. Hän ei hukkunut, vaan pysyi 

pinnalla. Hänhän osasi uida! 

     Bambunoksa rinnan alla opettelen kirjoittamaan. 

 

kari 
 

Sattuu. Haavan kautta kirjoittaminen tekee kipeää. Missä kohtaa kehoa minun haavani on? Mikä 

sen on viiltänyt? Kuka sen on aiheuttanut? Onko haavan oltava auki, jotta pystyn kirjoittamaan? 

Onko se revittävä vereslihalle uudelleen ja uudelleen, suuremmaksi ja suuremmaksi päästäkseni 

ihon alle? 

 

kari 
 

Chika Unigwe241 sanoo, ettei todellisuus kelpaa materiaaliksi fiktioon, sillä fiktiossa tapahtumilla 

pitää olla motiivi, mutta todellisuudessa niin ei ole; asiat vain tapahtuvat, sattumanvaraisesti ilman 

 
241 Chika Unigwe on palkittu kirjailija, joka oli juuri aloittanut luovan kirjoittamisen tuntiopettajana Emoryn 
yliopistossa Atlantassa, kun haastattelin häntä 27.11.2018 klo 16–18.30 Emoryn yliopistossa. 
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sen kummempaa logiikkaa. Aloitteleva kirjoittaja haluaa ladata tekstiin kaiken mahdollisen. Chika 

neuvoo opiskelijoitaan valitsemaan yhden asian ja keskittymään siihen. 

     Taidan olla aloitteleva kirjoittaja. 

 

kari 
 

Luen Manuel Puigin Kiss of the Spider Womanin (1978) ristiriitaisin tuntein. 

     Alkuun en malta lopettaa lukemista. Sitten sen rakenteellinen hajanaisuus ja eri tekstilajien 

sekoittaminen alkavat ärsyttää. Alaviitteeksi sijoitetut pitkät psykoanalyyttisen teorian esittelyt ja 

Freudin teoriat homoseksuaalisuudesta alkavat puuduttaa. Viitteet ovat tolkuttoman pitkiä. Kirja 

ilmestyi 1978, teoriat ovat vanhentuneita. Kaunokirjallisuus kestää ajan hampaissa paremmin kuin 

tieteellinen teksti. Otan alaviitteet rakenteellisina ja taiteellisina keinoina ja jätän ne hyvällä 

omallatunnolla lukematta. 

     Hämmästyttävää, miten paljon teoksessa on yhtymäkohtia suunnitteilla olevaan romaaniini. 

Homoseksuaalisuus, kahden miehen rakkaustarina. Suljettu tila, minulla paniikkihuone, Puigilla 

vankiselli. Sisäkkäistarinarakenne, Puigilla elokuvat ja alaviitteiden teoreettiset viitteet, minulla 

sisäkkäistarinat vielä suunnittelupöydällä, mise en abyme -rakenne on kuitenkin varma. Molinan 

tuntemukset minän ja toisen, hänen ja Valentinen, sekoittumisesta tai osien vaihtumisesta. Puig ei 

kuitenkaan kehittele tätä teemaa pitemmälle. 

 

orange 
 

Uudenvuoden aatto. Istutan salaa siemenen, vaikka lupasin R:lle, etten istuta enää uusia. 

 

kari 
 

Mise en abyme. 

     Mies lukee kirjaa, jossa mies lukee kirjaa. Mies katsoo kuvaa, jossa mies katsoo kuvaa. Mies 

katsoo videota, jossa mies katsoo videota. Mies ottaa itselön katsomassa videota, jossa mies ottaa 

itselön katsomassa videota. Mies videokuvaa itseään katsomassa videota, jossa mies videokuvaa 

itseään katsomassa videota, jossa mies videokuvaa itseään katsomassa videota. Peilisalin 

moninkertaistuneet heijastukset. Näyteikkunoiden peilien kuvajaiset. Peilikuvat ylipäätään. Kuvassa 

muuttuvat elementit: jokin kuvassa on muuttunut, jotain puuttuu tai on tullut lisää. Kuva pysyy 
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samana, mutta katsoja muuttuu, henkilöhahmo muuttuu. Henkilö A lukee kirjaa [–] henkilö B 

kääntää kirjan sivua. A silittää kissaa [–] B tuntee, kuinka pehmeä sen turkki on. Mies katsoo 

itseään televisiosta. Mies näkee itsensä muotikuvissa. Mies näkee itsensä uutisissa, uutiskuvissa tai 

uutislähetyksessä, vieraalla maalla, vieraassa kulttuurissa, toisena aikana. Mies ei tunnista itseään. 

Mies katsoo peiliin ja sieltä katsoo joku muu, vieras, tuntematon. Tiedostamaton. Mies tekee 

kasvojen liikkeitä, peilikuva toistaa ne. Peilikuva ei toista niitä. 

 

orange 
 

Meillä menee mukavasti, kiitos kysymästä, vaikka ruuhkavuosia tässä elellään. 

 

kari 
 

Peili-itselö. Kaksinkertainen heijastus, ensin peili, sitten kuva peilin heijastuksesta. Kuvaan voi 

sisäistää toisen henkilön, ”sattumalta” taustalla näkyvän henkilön ja kerronnan tason voi muuttaa 

sijoittamalla kertomukseen sisäkkäiskertomuksen tästä henkilöstä. Aukkoja loogisella tasolla: 

patsaat, jääkaappimagneetit, lumihiutalepallo, maatuskanukke, Chinese-box, pelikortti, näytön 

taustakuva, hiirimatto, kartta, kirjanmerkki, pääsiäismuna. 

 

mies 
 

Se sanoi, että mieluummin näen poikani kuolleena kuin homona. 

 

kari 
 

En tavoita kirjoittamalla autenttista minää enkä edes minua. Kielikuvat jäävät painaumiksi 

pehmeään hiekkaan. Niillä on minun ääriviivani, mutta niistä ei tunnista minua. Ne pystyvät 

ainoastaan representoimaan minää joka en ole minä. Sillä hetkellä, kun nousen ylös maasta, hiekka 

pinkaisee juoksuun aavikolla, ääriviivat murtuvat tai aalto pyyhkäisee kuvan tiehensä. Se, mitä voin 

yrittää kuvata kirjoittamalla, on tuon ääriviivan murtumisen, haipumisen, liudentumisen hetki, alati 

liikkeessä oleva minän muutos ja sukupuolittamisen pysähtymätön liike. Ääriviiva on kiintein piste, 

josta voin kuvitella saavani otteen. Asiat, ilmiöt ja tapahtumat rajan kummallakin puolen ovat liian 

summittaisia, jotta pystyisin kirjoittamaan niistä. 
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     Rajaa lähestyttäessä tilastolliset likimääräisyydet tihenevät. Kenraalit kokoavat erilaisista 

näkökulmista, premisseistä, ennakkoluuloista ja ennakkoasenteista sekä huolella valituista 

totuuksista ja käsin poimituista valheista koostuvat joukkonsa tiiviisiin riveihin ja tihentävät 

askeleitaan marssiessaan kohti rajaa valmiina puolustamaan sitä tai kaatamaan sen. Tasaväkisten 

joukkioiden kohdatessa rajalla käydään neuvotteluita, eikä koskaan voi etukäteen tietää, kummalle 

puolelle aita kellahtaa vai jääkö se pystyyn väräjämään. 

     Kyse on sodasta, jossa identiteettipolitiikan joukkoihin ryhmittyvät queeriuden ohella muut 

identiteettipoliittisesti suuntautuneet, kuten esimerkiksi rotuun, etniseen alkuperään ja sukupuoleen, 

perustuvat liikkeet. Gamson väittää, että kaikenlainen sorto sekä valta perustuvat kiinteille 

sukupuolikategorioille. Hän tuo esille huolensa siitä, mitä tapahtuu, kun eri identiteeteille 

perustuvat yhteiskunnalliset liikkeet tunnustavat identiteetin suuremman ja syvällisemmän 

epävakauden, virtaavuuden ja rakentuneisuuden kuin mitä niiden piirissä on tähän asti oletettu. 

Gamsonin mukaan queerius edellyttää pitkälle vietyä ja kehittynyttä teoriaa kollektiivisen 

identiteetin muodostumisesta sekä sen suhteista instituutioihin ja merkitysten muodostumiseen sekä 

ymmärrystä identiteettien purkamisesta tai jopa poistamisesta kokonaan.242 

 

11 ALUN LOPUSSA OLI JO LOPUN ALKU 
Vuoteeni ympärillä touhuaa homo sairaanhoitaja, jolle olen antanut pakit baarissa. 
 

kari 
 

Elonkehä. Voinko muokata siitä kirjoittamiseen liittyvän uudissanan? Sanankehä, tarinankehä, 

kertomuksenkehä? Kertomuksenkehässä on alkusointu. Sanankehä on kaunis. 

 

mies 
 

Ei enää. Päätän jo varhain katkaista traumojen periytymisen. Vaikka en mihinkään muuhun 

eläissäni pystyisi, vaikka minusta ei mihinkään muuhun olisi, siihen pystyn. Laitan stopin 

onnettomuuden kierteelle. Siltä perinnöltä suojelen syntymättömät lapseni. 

     Näen unta. Olen aivan varma, että nukun – tässä ja nyt. 

Haluan tappaa itseni. Olen halunnut jo pitkään. Oikeastaan alusta asti. Makaan vuoteella 

ullakkohuoneessa Brysselin punaisten kattojen yllä. Vuoteeni on pehmeä. Lakanat lumivalkoiset. 

Suunnittelen punaista, Mariannea. Vain punainen puuttuu. 
 

242 Gamson 1995, 391. 
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     Makaan sängyllä, pää muhkealla tyynyllä ja pitelen himmeää revolveria ohimollani. Olen 

vetänyt varmistimen ulos, kiristän otettani hitaasti liipaisimesta oikealla etusormellani. Se antaa 

hyvin öljytysti myöten. Päästän liipaisinta varovasti takaisin, mutten anna kaikkea pois. Pelkään, 

että jään henkiin. Vammautuneena. Että kuula vain viistäisi kalloani uppoamatta riittävän syvälle, 

mutta kuitenkin tekisi tuhojaan ja potkaisisi minut ojastani allikkoon. 

     Piippu ohimollani vaivun syvään horrokseen. Näen painajaisen. Olen täydellisen halvaantunut. 

En pysty liikuttamaan pienintäkään osaa ruumiistani. En näe mitään, kaikki ympärilläni on syttä. En 

pysty puhumaan. Ainoa, mihin pystyn, on ajatteleminen. Mulla on vain tietoisuuteni tallella. Olen 

tietoinen itsestäni. Tajuan, että joudun lusimaan elämäni loppuun asti tässä tilassa. En pysty edes 

tappamaan itseäni. Miksen tehnyt sitä ajoissa? Tuntuu, että tukehdun. Toivon, että niin tapahtuisi. 

Kokoan yhteen kaiken tuskani ja puristan kokoon epätoivoni vimman, päästän suustani yhden 

hirvittävän huudon. 

     Herään huutooni.  

     Pääni lepää tyynyllä, piippu painaa ohimoani. Valkoista satiinia rumentaa nyt tuskan pisarat, 

jotka valuvat niskasta kankaalle ja imeytyvät siihen. Lakana tummenee yön edetessä. Tiedän, että 

kun ase laukeaa, se pamahtaa, herään siihen. 

     En halua herätä, haluan kuolla. 

     Mitä tapahtuisi, jos antaisin itseni herätä? Mitä keinoja minulla olisi valveilla ottaa itseltäni 

henki pois? Olen kantanut mukanani valmiiksi solmittua hirttoköyttä jo kuukausia, mutta en ole 

löytänyt mieleistäni paikkaa, mihin sen ripustaa. Pelkuri kun olen. Lääkkeet? Mistä saisin niitä 

tarpeeksi ja riittävän vahvoja? Myrkkykeiso? Sitä saisin luonnosta, vieläpä ilmaiseksi, mutta se olisi 

liian tuskallista. Odotella muina miehinä, kun sisuskaluni syöpyvät hajalle ja lakkaavat toimimasta. 

Missä kulkee raja, jolla taju lähtee, missä kohtaa kaikki loppuu? Näillä seuduin ei ole 

kallioleikkausta, ei pyöröpaalien riviä heinäpellolla eikä yhtäkään jykevää kiviseinää, jonka 

kestävyyttä ajaa autolla päin en olisi mittaillut. Mutta liian epävarmaa. Loukkaantuminen, 

halvaantuminen, kitumaan jääminen ja niin päin pois. Rekan eteen heittäytyminen? Varmasti varma 

keino, mutta siihen en suostu. En, en, en. En voi mitenkään antaa syyllisyyden murhaani langeta 

syyttömän kannettavaksi. 

 

Turhaa herätä. Ei siitä mitään tule valveillakaan. Yksi vaihtoehto tietysti on olemassa. Kallis, se on 

sen huonopuoli. Mistä rahat? Varma konsti se on, erittäin varma. Ellei satu kohdalle roisto. Mistä 

rahat palkkamurhaan? Onko sinulla muuten tietoa, paljonko sellainen maksaisi? Paljonko murha 

maksaa nykyään? Luuletko, että saisin helpon työn alennusta? Palkkamurhaajanhan ei tarvitsisi 
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vaania pilvenpiirtäjien katoilla, ei väijyä yökausia autossa talon edessä, ei ottaa jyvälle satojen 

metrien päästä. 

     Kun oikein ajattelen, mieleeni johtuu soma juoni. Voisimme lyödä kaksi kirjailijaa, tai 

sanoisinko kaksi kirjoittajaa, yhdellä iskulla, sinä ja minä. Sinä olisit mielestäni paras vaihtoehto 

tähän nopeaan ja helppoon hommaan. Voimme sopia ajan ja paikan tässä ja nyt. Kas tässä ja nyt. 

Sovitaanko pois? Voit nitistää minut aivan helposti: lopetat vain lukemisen. Teet sen nopeasti ja 

siististi, kuin saksilla naps. Ja kivuttomasti, jos saan pyytää. Ja toivoisin vielä, ettet sotkisi mukaan 

ketään ulkopuolisia. Kiinnijäämisen riskiä sinulla ei ole. Eivät he, ei kukaan ikimaailmassa, osaisi 

epäillä sinua. Sen suhteen voit olla aivan huoletta. Etkä sitten kerro tästä kenellekään. Kolmas pyörä 

nostaa kiinnijäämisen riskiä. 

 

orange 
 

Kiskon pienokaisen ylös vuoteeltaan. Se näyttää käsivarsillani niin pieneltä ja heiveröiseltä, vaikka 

on jo niin suuri, etten olisi uskonut sen enää mahtuvan syliini. Se on tulikuuma, kuivunut. 

Hengittääkö se enää? Työnnän jalkojani kaikin voimin syvemmälle mustaan, juurrutan itseni 

paikoilleni, kietoudun yhteen lujaksi punokseksi pienokaiseni kanssa ja imetän sille omaa 

elämänvoimaani. 

     Musta sekoittuu aavikolta kantautuneen hiekkapölyn appelsiiniin, meripihkaan ja kultaan. Pöly 

hallitsee meitä, tätä kaupunkia, tätä vihamielistä maanosaa. Sitä ei pääse pakoon minnekään. Ilman 

virrat jauhavat sitä kuin purukumia, myrskyt nostavat sen tulikuumalla ja ruutikuivalla aavikolla 

lentoon. Tuuli kantaa sen kaupunkiin. Pöly hehkuu punaisena, kellertävänä ja harmaana utuna. 

Askelistani jää jäljet paperille. 

 

mies 

 
Joskus pelkään, että kun nukun, luulen olevani hereillä ja vain teeskentelen nukkuvani. Sillä usein 

uskottelen itselleni, että nukun, vaikka pystyisin avaamaan silmät, jos vain haluaisin. Mutta en 

halua. Niin luulen, sillä en yleensä avaa silmiä. Haluan ennemmin uskoa, että todellakin nukun ja 

näen vain unta, että avaan silmäni; että olen hereillä unessa. 

     Haluan kuolla. Väärin, se ei pidä paikkaansa. En ole koskaan halunnut kuolla. Olen vain väsynyt 

elämään. Ei, sekin on väärin. Olen väsynyt kärsimään. Haluan pois, sillä en jaksa enää hetkeäkään. 
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kari 
 

Rajoja: kaappi, huntu, luokka, sukupuoli, WC-koppi, vankila, sairaala, vanhainkoti, kohderyhmät, 

identiteetit, seksuaalinen suuntautuneisuus. Hermoromahdus on rajan ylitys. Skitsofreniassa raja 

menee rikki. 

     Rajojen kirjoittaminen. Kerronnan eri loogisten tasojen väliset rajat. Tarina-aineksen, juonen, 

henkilöhahmojen, tapahtumien sisältämät rajat. Kielen rajat. Tekstin ja metatekstin välinen raja. 

     Omat rajat. Kulttuuriset ja sosiaaliset rajat. Aikaraja. Kirjoitan vain aiheista, jotka ovat olleet 

esillä mediassa tiettynä ajankohtana. Annan rajan itselleni annettuna. Kirjoitan suomeksi ja 

englanniksi. Kirjoitan word-muodossa tekstidokumenttiin, en hiilen palasella leirinuotiolla tai 

sormella rantahiekkaan. Voin kirjoittaa vain omasta näkökulmastani, omasta positiostani, joka on 

sekin häilyvä ja liukuva; yritykseni kirjoittaa muista näkökulmista tai sijoittumiset muiden 

positioihin, ovat puhtaasti mielikuvittelun tulosta. 

     Päätös kirjoittaa rajoista on itsessään raja. 

 

mies 
 

Avaan pienen nyytin. Sen sisässä on kourallinen lääkkeitä. Olen pihistänyt niitä pikkuhiljaa Helmi-

tädin lääkekaapista. Helmi-täti on hammaslääkäri. Eläkkeellä. Vastaanotto naapuriasunnossa on yhä 

siinä kunnossa kuin viimeisen asiakkaan lähdettyä. Hiivin sinne ja otan pillereitä. 

     Oikeasti Helmi-täti on isotäti, isoisän sisko, ei tätini. Ymmärrän purkkien kyljistä, että pillerit 

ovat barbituraatteja. Tänään on se päivä, nyt on se hetki, jolloin tulee raja vastaan: en jaksa enää. 

Haluan päästä pois. Ei, väärin. Haluan, että tämä ikuinen kipu loppuu. Sitä minä haluan, en kuolla. 

Mutta kuolema on ainoa keino päästä eroon kärsimyksestä. Ihmiset, joilla ei ole suurta kärsimystä, 

eivät ymmärrä sitä, eivätkä sitä, kuinka voimat voivat loppua kokonaan. 

     Seison tiskialtaan luona ja pitelen nyrkissäni pillereitä. Lasken hanasta vettä lasiin. Pillereitä on 

niin paljon, etten pysty nielemään niitä kerralla. Nielen ne pienemmissä erissä. Vettä päälle. Noin! 

Nyt ne ovat alhaalla. Se on menoa nyt. Käyn pitkäkseni sängylle. Muistan kuulleeni, että 

unilääkkeillä itsemurhan tehneet useimmiten tukehtuvat oksennukseensa, tajuttomana. Missä 

asennossa olisi hyvä maata, että oksennus varmasti tukkisi nielun? Että varmasti tukehtuisi? Aika 

nopeasti taju lähtee. 

     Pimeys. 
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     Herään letkuissa. Kirkastun vähitellen kuin kylpyhuoneen sumuinen peili suihkun jälkeen. 

Tajuan olevani sairaalassa. Suunnitelma on mennyt pieleen. Kukaan muu ei ole voinut löytää mua 

kuin äiti, joka on aivan sekaisin ja jonka ei olisi pitänyt tulla kotiin ollenkaan. Mikä sai äidin 

tulemaan? Sairaanhoitaja kertoo, että äiti on soittanut ambulanssin. Miten se on pystynyt, vaikka on 

ihan sekaisin? 

     Mulla on katetri. Tämäkin nöyryytys vielä. Tunnistan vuoteen ympärillä touhuavan 

miessairaanhoitajan. Homo. Olen antanut sille kerran pakit baarissa. Se nostaa lakanaa ja tarkistaa, 

onko katetri kunnolla. Miehen ilmeestä päättelen, että se haluaa vain nöyryyttää mua. Myöhemmin 

illansuussa se kopeloi vehkeitäni, kun ottaa katetrin pois. Ei varmaan halunnut päästää tilaisuutta 

näpeistään ennen kuin vuoro loppuu. Pitikö tässä joutua kokemaan sekin, kuinka ylpeys käy 

lankeemuksen edellä? 

     Joudun jäämään tiputukseen. Vatsahuuhtelu on laittanut veriarvot sekaisin. Kukaan ei tule 

katsomaan mua. Paitsi Helmi-täti. Hän ei tiedä pillereistä tai teeskentelee, ettei tiedä. Asiasta ei 

puhuta. Mistään ei puhuta. Ollaan vain kuin ei oltaisikaan. Niin kuin olisin sairaalassa piknikillä tai 

hupaisalla kevätretkellä. 

     Päivystävä psykiatri tulee katsomaan mua osastolle. Tunnen hänetkin. Onko tämä unta vai b-

luokan leffa? Hän on Hasse, äitiä hoitava lääkäri. Kun isoäiti kuolee muutama vuosi sitten, 

ylioppilaskirjoitusteni jälkeen, äiti sekoaa jälleen kerran. Se on odotettavissakin. Soitan Hasselle 

melkein joka päivä niin pitkään, että saan hänet kirjoittamaan äidille pakkohoitomääräyksen. 

     Nyt Hasse on tullut hoitamaan mua. Olen valmis tekemään mitä tahansa, sanomaan mitä tahansa, 

että hän ei kirjoittaisi pakkohoitomääräystä mulle. Haluan sairaalasta pois. En kerro, ettei mulla ole 

kotia. Olen asunnoton. Joskus pääsen äidin luo, jos äiti sattuu olemaan kotona ja riittävän vähän 

sekaisin päästääkseen mut sisään. Muuten asun porraskäytävissä. 

     Hasse ei viivy osastolla kauaa. En ole psykoottinen, vaan väsynyt. Hän ei kirjoita lomaketta. 

Kun veriarvot ovat kunnossa muutaman päivän päästä, pääsen pois sairaalasta. Isoveljeni ja hänen 

tyttöystävänsä hakevat mut sieltä. Pyydän heitä viemään mut suoraan tallille. Haluan vain mennä 

ratsastamaan. 

 

Isä ei soita. Minä soitan sille. Hän kysyy, mitä mä yritän esittää tempullani. Hän kysyy, yritänkö mä 

kiristää niitä, sitä ja äitipuolta. Raivoan puhelimessa suoraa huutoa. Annan tulla ensimmäistä kertaa 

elämässäni täydeltä laidalta. Kerron, mikä itsekäs, mitätön paska se on. Kykenemätön isäksi. Oma 

suu aina ensin. Eikä siitä muille sitten jääkään mitään. Sellaiset mulkut pitäis steriloida valtion 

toimesta ennen kuin ne pääsevät sikiämään. Vittumaisinta kaikessa on se, miten se pystyy 
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isovanhempien rahoilla pitämään yllä kunnollisuuden julkisivua, kun äiti ja mä saadaan kantaa 

hullun raskasta leimaa. 

     Isä lyö luurin korvaan. 

 

Blue 

 
KARI 
Isä 
 
ISÄ 
Mitä sinä sillä yritit osoittaa? 
 
KARI (epäuskoisesti) 
Osoittaa 
 
ISÄ 
Yritätkö sinä kiristää meitä vai mitä sinä... 
 
KARI 
Kiristää teitä? Sä olet hullu. 
 
ISÄ 
Sinä se sekaisin olet. 
 
KARI 
Ja kenen syy? 
 
ISÄ 

Etkös sinä ole meistä kahdesta se, joka on siellä missä 
hulluja pidetään? 
 
KARI 
Voi jumalauta 
 
ISÄ 
Teet tuommoisia hullun temppuja kiinnittääksesi vain 
huomiota [–] Sinä ole sairas. 
 
KARI (epäuskoisesti) 
Temppuja [–] sairas [–] Voi saatana 
 
ISÄ 
Siivoa kielenkäyttösi! Ja lopeta nuo pelleilyt. 
 
KARI 
Isä... 
 
ISÄ 
Äläkä soittele tänne enää

 
Näyttämö pimenee. 

 

blue 

 
Isä istuu salissa nojatuolissa, koira nukkuu. Kari 
istuu lattialla, leikkii koiran pallolla. Taustalla 
linnunlaulu ja laineiden liplatus. Isä nojaa eteen, 
kurkottaa koiraan, tarttuu sitä jalasta, alkaa 
vääntää julmasti, pikkuhiljaa kovemmin ja 
kovemmin, kunnes koira ulvahtaa kivusta. 

 
ÄITIPUOLI (näyttämön ulkopuolelta, vihaisesti) 
Kari, älä kiusaa sitä koiraa. 
 
Isä katsoo Karien, virnistää. Kumpikaan ei sano 
mitään. 

 

blue 
 
ÄITIPUOLI 
Itsehän sinä olet helvettisi rakentanut. 
 
KARI 
Mä synnyin helvettiin. 
 
ÄITIPUOLI 

Minä menin naimisiin Hannun kanssa. En minä teitä 
poikia nainut. 
 
KARI 
Mä tajusin vasta aikuisena sun pelis. Sä halusit 
faijan rakkauden kokonaisena. Ja teidän 
syntymättömälle lapselle. Mutta sä olit maho. Ja 
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faija oli heikko luonne. Suuruudenhullu 
taiteilijareppana, sun tossus alla. Jumal’auta mitä 
porukkaa me ollaan! Sun suurin pelkos oli että 
murukin sen rakkaudesta olis tippunu pöydältä. 
 
ÄITIPUOLI 
Ei se minun vikani ollut, ettei sinun isäsi rakastanut 
sinua! Kuka sinua olisi voinut rakastaa? Olit niin 
vaikea lapsi, ettet ymmärrä itsekään. Etkä sinäkään 
isääsi rakastanut. 

 
KARI 
Ai se menee niin päin, että lapsen tulee rakastaa 
vanhempaansa, jotta tämä rakastaisi lastaan. 
 
ÄITIPUOLI 
Anna nyt jo olla. Anna isäsi maata edes haudassa 
rauhassa. Kyllä minä tiedän, ettet sinä sitä koiraa 
koskaan kiusannut.

 

kari 
 

Kysyn itseltäni, millaista on kirjoittaa kaapissa? Älä kysy, kirjoita saatana, vastaat. 

 

blue 

 
Kari konttaa pitkin lattiaa käsissään miesten kenkä. 
Nousee seisomaan, pitelee sitä vesihanan alla, kuuluva 
veden lorina, laskee kengän varovasti lattialle kuin 
yrittäisi olla läikyttämättä vettä. 
 
ÄITI 
Luuletko että tämä tulee olemaan helppoa 
yksinhuoltajana? 
 
ISÄ 
Ositus tehdään lain kirjaimen mukaan. 
 
ÄITI 
Paljonko aiot maksaa elatusmaksua? 
 
ISÄ 
Saat pesukoneen jos haluat. Minulla ei ole tarvetta 
sille. 
 
ÄITI 
Hänellä on siis pesukone? 
 
ISÄ 
[-] 
 
ÄITI 
Luulin ettei hän pysty parempaan kuin halpaan 
parfyymiin. 
 
ISÄ 
Mitä tarkoitat? 

 
ÄITI 
Sitä miten autosi alkoi lemuta halvalle hajuvedelle 
töiden jälkeen. 
 
ISÄ 
Älä höpötä. Mitä sinä muka tiedät auton lemuista 
töiden jälkeen? 
 
ÄITI 
Kaiken. Kävin haistelemassa joka ilta, kun tulit kotiin? 
 
ISÄ 
Minä otan nyt hopeat ja kristallit mukaani. Taulut ja 
taidelasikokoelman tulen hakemaan myöhemmin. 
 
ISÄ astuu valokeilaan. KARI seisoo valon ja pimeän 
rajalla, katsoo isään ylöspäin, muttei uskalla liikahtaa. 
ISÄ alkaa laittaa kenkiä jalkaan.  
 
ISÄ 
Mitä helvettiä toi kakara on tehnyt, jumalauta! 
 
KARI pakenee pimeään pois valosta, ISÄ seuraa 
perässä. Pimeästä kuuluu ääni, joka syntyy, kun lapsi 
heitetään seinään. 
 
ÄITI 
Älä tapa sitä poikaa. 
 
Esirippu.

 

kari 
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Esirippu laskeutuu, mutta tarina ei lopu tähän, sillä tarinaa ei ole. On vain sorakuoro ja kakofonia. 

 

JÄLKISANAT 

 

ertomuksen alussa lähdin etsimään kadonnutta ääntäni. Etsin sitä kahdesta eri suunnasta, 

narratologisen tutkimuksen piiristä ja kaapista queer-teorioiden alueelta. Kahden eri 

tieteenalan ja tutkimussuuntauksen, kahden eritasoille sijoittuvan ”maailman” (narratologia 

sijoittuu kerronnan sisään kieleen, queer-teoriat puhuvat reaalisen maailman ilmiöistä) 

yhteensovittaminen sekä oman kokevan ruumiin tutkiminen niitä vasten peilaamalla edellyttivät 

taiteellisen tai ainakin luovan prosessin. En ehkä löytänyt tunnistettavaa, ainutkertaista kirjailijan 

ääntä vieläkään, mutta paikannuin tutkijana ja kirjoittajana. Muisteleminen, kuvitteleminen, luova 

kirjoittamisen prosessi ja itsetutkistelu tutkimuskirjallisuuteen reflektoimalla auttoivat löytämään ja 

asuttamaan kirjoittajan paikkani, näkemään selkeämmin ja monipuolisemmin oman kontekstini. 

     Tässä kohtaa tiemme eroavat. 

 

Pyrin jatkamaan opintojani suuntautumalla sekä sosiologisesti että kirjallisuustieteellisesti 

painottuneeseen luovan kirjoittamisen tutkimukseen. 

     Suunnittelen tohtoriopintoja ja väitöskirjaa, joka asettuu kulttuurintutkimuksessa 

kirjallisuusteorian ja narratologian piiriin, tarkemmin sanottuna diegesiksen ja kerronnan eri tasojen 

rajatapauksien ja niiden välisten rajarikkojen tutkimukseen. Haluan jatkaa tässä tutkielmassa esiin 

nousseiden seikkojen tutkimista ja kehitellä kerronnan rajoja kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiöitä 

kuvaavina kerronnan keinoina. Jatkumona narratologi Viveca Füredyn työlle ja jo määritellyille 

rajatyypeille olen alustavasti hahmotellut vielä tutkimattoman rajatyypin, jonka olen tässä vaiheessa 

nimennyt narratiiviseksi sfumato -tekniikaksi. Spesifi väitöstutkimuksen aiheeni tulisi olemaan 

sfumato-tekniikan teoreettinen määritteleminen sekä soveltaminen identiteettiin ja sen kulttuurisiin 

ja sosiaalisiin representaatioihin luovan kirjoittamisen keinoin. 

     Leonardo da Vincin kuuluisaksi tekemä sfumato-tekniikka on saanut nimensä savua tai sumua 

tarkoittavasta italian kielen sanasta sfumo. Sfumatolla eli valohämytekniikalla tarkoitetaan 

maalaustapaa, jossa jyrkät ääriviivat pehmennetään sulauttamalla eri värisävyt toisiinsa. Utuinen ja 

hämyinen, kolmiulotteinen vaikutelma luodaan ohuin maalikerroksin, joita maalataan useita. da 

Vinci loivensi eri värisävyjen sekä valon ja varjon väliset rajat useilla kymmenillä, ohuilla 

maalikerroksilla, joista jokainen oli vain kahden mikrometrin paksuinen. Sfumato-tekniikka 

perustuu siten toistolle (repetition). Maalaustapa sai Mona Lisan hymyn, suupielet ja 

silmänympärykset näyttämään lähestulkoon valokuvamaisilta. Renessanssineron tapa häivyttää 

k 
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ääriviivat lukuisilla eri kerroksilla oli yksi hänen keinoistaan tehdä tauluista mahdollisimman 

eläviä. Oman teoriani mukaan sfumatossakin on kyse rajarikosta, mutta aivan erityislaatuisesta 

sellaisesta. Kyseessä on erityinen transgressio. Tavoitteeni on tutkia kerronnan eri tasojen välisiä 

rajarikkoja, joiden pyrkimyksenä on tekstin ontologioiden esille tuomisen tai kerronnan rakenteiden 

korostamisen sijaan päinvastoin mahdollisimman elävän tuntuinen, jopa valokuvamainen, 

kolmiulotteiselta vaikuttava tekstin sisäisten maailmojen kokonaisuus. Mitä tapahtuu, jos tekstin eri 

loogisten tasojen välisen rajan häivyttää valohämytekniikalla liukuvaksi siirtymäksi, jossa rajaa ei 

voi silmin nähden erottaa, sen olemassaolon voi vain aavistaa? Miten häivytys käytännössä 

tapahtuu, miten tekstissä saadaan aikaiseksi sfumato-efekti? Palaan ajattelussani Füredyn 

näkemykseen siitä, että tekstin eri loogisten tasojen väliset rajat eivät koskaan häviä tai pyyhkiydy 

pois kokonaan, mikä pitää paikkansa myös sfumato-tekniikalla luodun ääriviivan kohdalla. Raja 

itsessään ei häviä, vaikka viiva hämärtyy ja haipuu pois näkyvistä. Kyseessä on olemassa oleva 

poissaolo ja hiljaisuus. 

     Hypoteesini mukaan sfumato-tekniikka soveltuu erityisen hyvin binaaristen aiheiden, kuten 

ilmastokriisin, sukupuolen, sotien, poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten ideologioiden 

ristiriitojen käsittelemiseen. Näkökulma teemoihin kaivautuu asemaan, jossa niiden dikotomia sekä 

rajan tematiikka aktualisoituvat ilman että rajat tulevat välttämättä näkyviin: luonto–ihminen, 

ihminen–eläimet, mies–nainen, kansallisvaltioiden rajat, markkinaliberalismi–pohjoismainen 

hyvinvointiyhteiskuntamalli. Esimerkiksi sukupuolitematiikka ja male–female–akseli tarjoavat 

hedelmällisen alustan metodin tutkimiselle ja rajojen tarkastelulle, sillä niiden kohdalla ei ole kyse 

suorasta janasta, vaan määritelmiä haastavasta tai jopa rajoja pakenevasta tilasta. Muunsukupuoliset 

haastavat perinteisen mies-nais-asetelman rajalinjat uudella tavalla. 

     Narratologisen tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavia ovat tilat, joissa rajat kuplivat ja 

värisevät (oscillating) pinnan alla, vaikka itse raja- tai ääriviiva on häivytetty näkyvistä. 

Pyrkimykseni on soveltaa väitöskirjassani sfumato-tekniikkaa kulttuuriseen ja sosiaaliseen ilmiöön, 

joka värisee piilossaan ja johon liittyy salailu. Sfumato-käsitteen teoretisoimiseksi pyrkimykseni on  

soveltaa sitä käytäntöön valitsemalla tutkimuskohteekseni sosiaalinen ilmiö, jota kutsutaan termillä 

passing. Harlemin renessanssia, nykyisin ennemmin New Negro Renaissance,  edustava Nella 

Larsenin pienoisromaani Passing (1929) käsitteli ilmiötä, jossa värilliset (people of colour) [were] 

passing for white. Oma spesifi tutkimuskohteeni on ilmiö passing for straight. 

     Pro gradu -tutkielmani käsitteli kaapissa kirjoittamista. Sosiaalisena ilmiönä passing for straight 

sisältyy metaforisen kaapin käsitteeseen. Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija ja feministi Eve 

Kosofsky Sedgwick kirjoittaa teoksessaan Epistemology of the Closet (1990), että viime vuosisadan 

vaihteesta alkaneen episteemisen kriisin keskiössä on miesten seksuaalisuuden määritteleminen ja 
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miesten jakaminen homo tai heteroseksuaaleiksi. Sedgwickin mukaan kaappi ja kaapissa eläminen 

ovat käsitteitä, joita ilman kulttuurista ”normaaliutta” ei voitaisi tuottaa. 

     Sedgwickin mukaan kaappi rakentuu salailun varaan ja ilmenee peittelemällä, kiertelemällä ja 

vaikenemalla. Paradoksaalisesti juuri salaamisen eleet vetävät huomiomme niihin ja paljastavat, että 

on olemassa jotain, jota salataan. Kaappi rakentuu vaikenemisen ja hiljaisuuksien puheaktien 

varaan. Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija D.A. Miller määrittelee homoseksuaalisuuden 

avoimeksi salaisuudeksi (open secret). Miller tarkoittaa käsitteellä kulttuurista puolittaisen 

tietämisen mekanismia, jossa olennaista ei ole tiedon salaaminen vaan sen salaaminen, mitä 

todellisuudessa tiedetään. Millerin mukaan yksityinen ja julkinen, sisäpuolinen ja ulkopuolinen, 

subjekti ja objekti vastakkainasettelussa edeltävä termi jätetään ”pyhänä” koskemattomaksi ja 

”avoimen salaisuuden” ilmiö ei johda binaarien romahtamiseen, vaan pikemminkin 

fantasmaattiseen elpymiseen. Avoin salaisuus on jännitteen synnyttävä virta julkisen ja yksityisen 

välisessä sähköaidassa. Millerin mukaan homoseksuaalisuus avoimena salaisuutena luo 

”vaihtoehdon, jota on mahdoton ajatella” sekä sellaisen kulttuurisen toiseuden muodon, joka on 

pidettävä yksityisen alueella. Paradoksaalisesti rajan valvominen ja homoseksuaalisuuden 

pitäminen yksityisen puolella edellyttävät ilmiön jonkinasteista julkisuutta. Tukeudun sosiaalisen ja 

kulttuurisen teoriakehyksen luomisessa myös Judith Butleriin: ”Uusi tapa ymmärtää 

yhteiskunnallinen ja sosiaalinen, joka romahduttaa eron fantasian ja todellisuuden, fiktion ja 

historian, poleemisen ja akateemisen diskurssin, yhteiskuntatieteiden ja kirjallisuudentutkimuksen 

välillä, ovat ymmärrettävissä homo- ja heteroseksuaalisuuksien oppositioasemien kautta”. 

     Sedgwickin, Millerin ja Butlerin määritelmät heteronormatiivisuudesta ja 

homoseksuaalisuudesta, jonka hetronormi pyrkii työntämään marginaaliin, tiivistyvät metaforisen 

kaapin muodostamalla rajalla ja lihallistuvat homoseksuaalien miesten ruumiissa tapauksissa, joissa 

homoseksuaalimies elää kaapissa ja jolloin hänen, päästäkseen kaappiin sisälle, on oltava 

heteronoloinen eli kyettävä pass for heterosexual. 

     Sfumato-hypoteesini mukaan kaappi pystytetään, sen sisälle astutaan ja siinä eletään 

samankaltaisilla performatiivisilla toistoteoilla, joilla sukupuolta ylipäätään rakennetaan ja luodaan 

(Butler), mutta kyse on rajarikosta, transgressiosta (Füredy), vieläpä salaa, pimeyden turvin rajan 

yli hiipimisestä. Tarkoitukseni on tutkia väitöskirjassani sekä niitä kielellisiä, kerronnallisia ja 

kirjallisuudellisia keinoja ja sfumato-tekniikan sanallisia siveltimenvetoja, joilla kaapin 

tematiikkaan liittyvää passing-ilmiötä kuvataan ja joilla siitä kirjoitetaan, että muita kulttuurisen 

kuvaston identiteetin representaatioita. 

     Pro gradu -tutkielmassani merkittävä huomioni on se, että sekä kulttuuriset ja sosiaaliset että 

kerronnan tasojen väliset rajat ovat jatkuvassa liikkeessä, niistä käydään neuvotteluja ja niitä 
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siirrellään. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät rajat erityisesti ovat jatkuvassa liikkeessä ja 

uudelleen määrittelyn tilassa. Ne myös eroavat kulttuurisesti ja maakohtaisesti toisistaan suurestikin 

niin Euroopan sisällä kuin maailmanlaajuisestikin. Uutiset itäisestä Euroopasta ovat huolestuttavia 

ja aktualisoivat sekä kytkevät heteroseksuaalien ja homoseksuaalien välisen rajan normaalin ja 

epänormaalin, hyväksytyn ja kielletyn erontekona kieleen ja kielenkäyttöön, kun poliittinen johto 

käyttää tematiikkaa poliittisen propagoinnin välineenä. Lisääntyvä maahanmuutto ja eri 

kulttuuritaustaisten ihmisten sekoittuminen aiheuttavat tulenarkoja ristiriitoja kaapin kynnyksellä, 

mikä pitää tematiikan ja sen ilmenemismuodot elävinä, jatkuvassa liikkeessä ja yhä uusien 

neuvotteluiden kohteena. 

     Tutkimusotteeni on sekä kirjallisuusteoreettinen että auto- ja etnografinen. Pyrkimykseni on 

asettaa itseni tutkimuskohteeksi sekä tutkijana että kirjoittajana ja kirjailijana. Kaapin tematiikka 

herää eloon omassa tutkijan ja kirjailijan lainsuojattomassa ruumiissani. Oma kaappini sijaitsee 

myös kulttuurien välisellä rajalla, sillä asun rikollisena, kielletyssä ja laittomassa parisuhteessa 

Arabian niemimaalla. Toisen tutkimuksen kohderyhmän muodostavat ulos tulleet huippu-urheilijat. 

Erityisesti sm-liigakiekkoilija Janne Puhakan ulostuloon kulminoituu nykypäivän kulttuurisen 

maskuliinisuuden ja herooisen miesidentiteetin viimeinen pyhänä pidetty ja tarkoin varjeltu raja ja 

sen ulostulemisen ryminällä tapahtunut ylitys. Jääkiekkoilijan suojavarustus on toiminut näihin 

päiviin asti modernina kiiltävänä haarniskana, jonka suojiin homoseksuaalisesti suuntautuneet 

pelaajat ovat joutuneet piiloutumaan tai saaneet piiloutua – ja käymään heterosta – vaikka 

yhteiskunta muuten on liberalisoitunut ja asenteet homoseksuaaleja kohtaan ovat muuttuneet. 

Tutkimusaineistoani ovat tekstit (lehtiartikkelit, kommenttiketjut, sosiaalisen median tekstit sekä 

tutkimushaastattelut), jotka käsittelevät huippu-urheilijoiden, aikamme herooisten sankareiden, 

kaapista ulostuloa sekä tutkimushaastattelut, joiden avulla pyrin saamaan esiin ne toistoteot, joilla 

miesidentiteettiä tuotetaan ja toisaalta ne toistot ja pikkurillin asennot, jotka ovat ”epäilyttäviä”, 

joita salaillaan ja joita muokataan muottiin sopiviksi. Tarkoitukseni on tutkia kaappipuheen lisäksi 

myös erityistä koppipuhetta eli jääkiekkoilijoiden harrastamaa roisia, seksististä ja rasististakin 

kielenkäyttöä pukukopin suljetussa piirissä. Maskuliinisuus on se väri, jolla kaappi maalataan ja 

jota sen sisällä sivellään da Vincin sfumato-siveltimellä kerros kerrokselta. Maskuliinisuuden 

piirteet, maskuliiniset piirteet ovat niitä kerrostumia ja toistumia, joilla kaapissa olija häivyttää 

itsensä ja seksuaalisuutensa, ja maskuliinisuuden piirteistä muodostavat ne käsitteet, joilla 

ympäristö selittää ilmiön ja tekee sen itselleen ymmärrettäväksi silloin kun kansallissankari tulee 

kaapista ulos. 

     Elämäntilanteeni vuoksi asun Omanin pääkaupungissa Masqatissa, mutta vietän myös paljon 

aikaa Briteissä sekä Yhdysvalloissa, mistä syystä tarkoitukseni on tehdä vertailevaa tutkimusta 



 146 

amerikkalaisten ja brittiläisten urheilusankareiden ulostuloista ja niihin liittyvistä teksteistä. 

Yksittäisiä tapauksia löytyy, kuten esimerkiksi Michael Sam (USA, amerikkalainen jalkapallo), 

Gareth Thomas (UK, rugby), Jason Collins (USA, koripallo). Tavoitteeni ei siis ole tutkia vain 

tekstuaalisten rajojen transgressioita, vaan maiden ja maanosien rajoja ylityksiä. 

     Koska tutkimukseni pyrkii tuomaan näkyville ja sanoittamaan salatun ja vaiennetun, tulen 

koostamaan aineistoni laajasta kokoelmasta kulttuurista kuvastoa ja sanastosta, johon sovellan auto- 

ja etnografisia metodeja kuten itsereflektointi (self-reflection), kokoelma (assemblage), kolmiointi 

(trangulation) ja paalutus (supported-salient). Tutkimusaineiston assemblaasi muodostuu 

kulttuurisista ja taiteellisista kuvastoista, representaatioista ja kerronnan eri tasoista, kuten 

kirjallisuudesta, haastatteluista, lehtiartikkeleista, elokuva- ja tv-käsikirjoituksista sekä sosiaalisen 

median teksteistä ja representaatioista, joissa modernia minätyötä tehdään ja identiteettipolitiikkaa 

harjoitetaan ja joissa tutkittavaa ilmiötä (passing for straight) sanoitetaan tavalla tai toisella. 

     Tavoitteeni on löytää ja sanoittaa se näkymätön, hauras ja piilotettu raja, se nimenomainen piste 

tai askelma, jonka toisella puolella subjekti pass for sillä liukumolla, jonka toisessa päässä 

ilmiasunsa saa kategorinen heteroseksuaalisuus ja toisessa päässä homoseksuaalisuus, ja joka on 

häivytetty näkyvistä sfumato-tekniikalla. Pyrin tutkimaan ja analysoimaan niitä kielellisiä, kirjallisia 

ja kirjallisuudellisia sanoituksia ja muiden kulttuuristen kuvastojen markkereita eli eleitä, ilmeitä, 

toistotekoja, ilmauksia, vihjauksia, kiertelyitä ja hiljaisuuksia, joiden avulla raja ylitetään 

onnistuneesti eli subjekti pass for successfully. 
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