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silvooJAT VARKATNA LUC|A BERLTNtN "SilVOOJAN KÄSTKTRJASSA" JA
ELLZABETH JOLLEYN "VTtMETSESSÄ SADOSSA"

Tatjq Roihø

Siivoojan työ on työväenluokkainen ja naisvaltainen ammatti, jonka suorittajalta
edellytetään siivoustaitojen ohella nöyrää ja huomaamatonta olemisen tapaa. Mutta mitä tapahtuu, kun siivooja rikkoo kuuliaisen roolinsa ja alkaa varastaa? Artikkelissa tarkastellaan poliittista emansipaatiota ja sen sukupuolittuneisuutta varastelevia siivoojia kuvaavissa kaunokirjaÌlisissa teksteissä. Tarkastelun kohteena on
kaksi novellia: Lucia BerÌinin "Siivoojan käsikirja" sekä Elizabeth folleyn "Viimeinen
sato", joita analysoidaan teoreettisesti orientoituneen lähiluvun keinoin. Analyysin
teoreettinen viitekehys ammentaa facques Rancièren ajattelusta, jossa taiteen poliittisuus ymmärretään esteettisenä katkoksena vallitsevan kokemusmaailman ja
esteettisen esityksen väliÌlä. Esitän, että varastelevien siivoojien kuvauksen poliittisuuden ytimessä on siivoojien kykyyhdistellä yhtääÌtä varastamisen kautta ilmenevää transgressiivisuuden politiikkaa, toisaalta taas kuuliaisuuden performoiminen strategisella tavaÌla.

ModemiTuhkÌmo, 2012

AVAINSANAT: ELIZABETH JOLLEY, JACQUES RANCIÈRE, LUcIA BERLIN, SIIVOOJAT, YHTEISKUNTALUOKKA

Filosof i ]acques Rancière kuvaa teoksessaan

Vap

au-

tunut katsoja (2016, 71) työhönsä uppoutunutta puuseppää, joka rakentaa uutta parkettia työnantajansa
asuntoon. Kesken puurtamisensa käsityöläinen "antaa kãsiensä levähtää hetken ja liitää haaveissaan

näin haltuunsa. Maiju Loukolan (zor7,r97l sanoin:
"Tila ja aika murtuvat tässä esteettisen emansipaation avaamassa tilanteessa esteettisen ja poliittisen

makeammin kuin naapuriasuntojen omistajat

osuessa yksiin, kun katse tulee otettua omaksi." Katsominen laajenee passiivisesta tuijottelusta aktiiviseen toimintaan ja emansipaation väÌineeksi, muuttaen näin tapaa käsittää elämän ajalÌista ja tilallista

konsanaan".l Ohikiitävän hetken ajaksi puuseppä
Iakkaa työskentelemästä ja anastaa itselÌeen asunnon omistajan katseen, kuvitellen toiselle remontoimansa asunnon omaksi tilakseen ja ottaen sen

ulottuvuutta.
Siivoo jakoulutusta sukupuolen ja yhteiskuntaÌuokan näkökulmasta tutkinut Mari Käyhkö (zoo6a,
5z) kirjoittaa, kuinka "siivoojan työnkuva muodos-

kohti taivaanrantaa nauttien avarasta näköalasta

r

Kyseinen puuseppää kuvaava fragmentti ja sitä koskeva sitaatti on peräisin Louis Gabriel Gaunyn tekstistä "Le treà Ìa journée". Se on julkaistu alun perin vuonna 1848 työläisten vallankumouksellisessa päivälehdessä Ie Tocsin des
travailleurs. (Ks. Rancière zor6, 7r.)
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tuu perinteisistå naiselle kuuluviksi katsotuista yksityisen tilan kotitöistä ja palvelemisesta - toisia
varten olemisesta". Käyhkön mukaan siivoojakoulutuksessa olennaista ei ole ainoastaan siivoamisen
käytåintöjen opettelu, vaan myös "palkkatyöläisen
nöyrään ja kuuliaiseen mentaliteettiin kasvattaminen" (emt., 54). Mutta entäpã jos siivooia kieltäytyy
sopeutumasta tähän rooliin? Millaisia emansipaation mahdollisuuì<sia aukeaa, kun (nais)siivooia hylkää nöyrn/den ja kuuliaisuuden ja alkaa olla itseään
varten? Entä silloin, kun hän alkaa varastaa?
Tarkastelen artikkelissani tilan, aian ia tavaroiden varastamista, emansipaation poìitiikkaa ja
sukupuolta ranciérelaisesta näkökulmasta poliittisen haltuunoton mekanismina kahdessa novellis"Siisa. Analyysini kohdetekstit ovat Lucia Berlinin
voojan käsikir ja" (zot7lrg77, suom. Kristiina Drews)

ja Elizabeth fotleyn "Viimeinen sato" (1993/1983'
suom. Hilppa Lappalainen), ioista molemmat

käsittelevät yhteiskunnallisia Ìuokkasuhteita
siivoojan hahmon kautta. "Siivoojan kãsikirjassa" (=SK) sisäiskertoja Maggie May käy busseissa
istuessaan ja pysäkeillä odotellessaan läpi omia
kokemuksiaan siivoojana varakkaissa kodeissa,
antaa vinkkeiä muille siivooiille sekä suree omaa
henkilökohtaista menetystään. Bussilinjoien nimien
(esim. "43 - SHATTUCK - BERKELEY") lisäksi novellin

rakennetta rytmittävät muun tekstin joukkoon
upotetut, sulkeisiin merkityt vinkit siivooiille' jotka
Iiittyvät pitkälti siivooian ja työnantaian eli useimmiten "rouvan" välisten suhteiden neuvotteluihin.
folleyn novelli "Viimeinen sato" (=VS) kerrotaan
sen keskushenkilön, siivoojana toimivan mutta nimettömäksi iäävän äidin niin ikään nimeämättömän tyttären näkökulmasta' Novellin alussa kuvataan äidin työtä hulppean, South Heights -nimisen
kerrostalon luksusasunto jen siivoojana. Asukkaiden
poissa ollessa ¿iiti j¿irjest¿iä kattohuoneistoissa iuhlia, joihin hän kutsuu oman naapurustonsa väkeä.
Siivoojantyön kuvauksen rinnaÌla novellissa käsiteltään äidin suhdetta isäänsä eli kertoian isoisään
ja tämän omistamaan maatilaan. Novellin loppupuolella isoisä kuolee, ia äidille iää perinnöksi maatila, jota hänellå ei ole varaa hallinnoida. Äiti tekee
tilaa havittelevan ostaian kanssa "herrasmiessopi-

muksen": kaupat tehdään, mutta äidille annetaan

mahdollisuus kasvattaa tiìalla vielä "viimeinen

8

sato". Tarkoitusta varten äiti tilaa istutettavaksi eukalyptuspuita, joiden "sadon vaimistumiseen menee vuosia ja ulosia" (VS,37), anastaen näin itselleen
käyttöoikeuden tilaan pitkãlle tulevaisuuteen. No-

vellin keskeisenä teemana onkin sellaisten tiloien
haltuunotto, loita siivooia-äiti ei omista, mutta ioita håin kokee oikeudekseen hallinnoida.
"siivoojan käsikirjan" ja "Viimeisen sadon" siivoojia yhdistää se, etteivät he työskentele iulkisissa tiioissa vaan Rancièren fragmentissa esiintyvän
puusepän tapaan rikkaiden ihmisten kodeissa - yksityisissä tiloissa, jotka on totuttu näkemään tuotannon ulkopuolisena alueena (ks. myös Käyhkö zoo6b'
U). Kuten puusepän, myös siivoojien katseet kiertávät ja toimivat tiloissa ladaten ne omilla poliittisilla
merkityksilläåin. Haltuunotto ei siivooiilla kuitenkaan rajoitu katsomiseen, vaan he myös varastavat
itselleen la läheisilleen paitsi tavaraa, myös ennen
kaikkea aikaa la tilaa. Toisaalta erottavaksi tekiiäksi puusepän ja siivoojien välillä voidaan olettaa työläissubjektien sukupuoli ja sen mukanaan tuomat
merkitykset.
Edellä kuvatuista lähtökohdista käsin tarkastelen artikkelissani sitä, miten analysoitavat novellit
kuvaavat ajan, tilan ja tavaroidenvarastamista suhteessa sukupuolittuneeseen luokkakonf liktiin sekä
millaisia emansipatorisia merkityksiä varastaminen
novelleissa saa.
Artikkelini aluksi kuvaan analyysini kohdeteokset sekä niitä koskevan aikaisemman tutkimuksen'
minkä jälkeen siirryn teoreettisen viitekehyksen kuvaamiseen ja siitã varsinaiseen analyysiin. Lopuksi
summaan artikketini keskeiset johtopäätöksetyhteenvedossa.

BERLTNIN JA JOLTEYN NOVELLIT

TUTI(IM USI(OHTEINA
Yhdysvaltalainen Lucia Berlin (1936-zoo4) iulkaisi
elinaikanaan vai aat kahdeksankymmentä novellia
novellikokoetmissa ia kiriallisuuslehdissä. Suuren
suosion Berlin saavutti vasta postuumisti, vuonna
2015 Yhdysvalloissa iulkaistun novellikokoelman.A
Manual for Cleaning Women myötä. Berlinin novellien vastaanotossa on usein painotettu niiden autofiktiivisiä piirteitä, mikä ei ole "Siivoojan käsikiriankaan" osalta kaukaa haettua. Alun perin "Maggie
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en ¿iiti tilaa istutettavaksi eu-

"sadon valmistumiseen me'S, 37), anastaen näin itselleen
pitkälle tulevaisuuteen. Norana onkin sellaisten tilojen
loja-äiti ei omista, mutta joi-

May" -nimeÌlä vuonna 1977 julkaistun novellin kiroitusajankohtana Berlin lyöskenteli kotisiivooiana,
kasvattaen samaan aikaan yksinhuoltaiana neliäå

j

lastaan (Smith 1993,39). Berìin kuvaa novelleissaan
tyypillisesti työväenluokkaa, alkohoiisteja ja maa-

rn" ja "Viimeisen sadon" sii-'ivät he työskentele julkisisren fragmentissa esiinWvän
liden ihmisten kodeissa -yk-

hanmuuttajia, eri tavoin yhteiskunnasta syrjäytet'
tyä tai sen laitamilla olevaa våikeä, sekä erityisesti
naisten työtå (Smith 1993, 39). rggoluvulla "Maggie
May" julkaistiin myös Janet Zandyn toimittamassa,
työväenluokkaisten naiskirjailijoiden lyhytproosaa
esittelevässä novelliantologi assa Calling Home: Wor-

ln totuttu näkemá¿in tuotan-

king

:ena (ks. myös Käyhkö 2oo6b,
ryös siivoojien katseet kiertäadaten ne omilla poliittisilla
runotto ei siivoojilla kuiten:en, vaan he myös varastavat
r paitsi tavaraa, myös ennen

Akateemista tutkimusta Berlinin tuotannosta on toistaiseksi tehty erittãin niukasti, mutta hänestä löytyy merkintöjä joistakin kirjallisuushistoriikeista. Eräässä näistä historiikeista Smith (r993)
kirjoittaa, kuinka Berlinin teksteissä korostuvat ul-

:seen

hallinnoida.

loisaalta erottavaksi tekijäk:n välillä voidaan olettaa työoli ja sen mukanaan tuomat

ihtökohdista käsin tarkastemiten analysoitavat novellit
:avaroiden varastamista suh3seen
;ia

luokkakonfliktiin sekä

merkityksiå varastaminen

-Cl as s

Women's Wri tin g.

kopuolisuuden kuvaukset sekä paikan merkitykset.
Vaikka noveÌleissa kuvatut elämäntilanteet ovat
usein hankalia, ne eivât ole ìannistavia eivätkä täysin toivottomia. Kirjallisuuskriitikko Maggie Dohertyn (zor5) mukaan Berlinin tuotantoa leimaavat "kurittomuus" ja humoristisuus, jotka myös haastavat
usein synkän ja vakavan työkeskeisen työväenkirjallisuuden perinteen, kyseenalaistaen nâin joitain Ìa-

jin konventionaalisimpia ilmentymiä.
Elizabeth Jolley (t923-zoo7) on Berliniin verrattuna Suomessa heikosti tunnettu, mutta englan-

rvaan analy'rTsini kohdeteok-

ninkielisessä maailmassa ja erityisesti kotimaassaan

aikaisemman tutkimuksen,
roreettisen viitekehyksen kuinaiseen anallysiin. Lopuksi
(eskeiset johtop¿iätökset yh-

Australiassa arvostettu kirjailija, jonka tuotanto
koostuu romaaneista, novelleista ja omaelãmäkerrallisista teoksista. Tässä artikkelissa analyysin kohteeksi valikoitunut novelli "Viimeinen sato" on ainoa Jolleylta suomennettu teksti, ja se on julkaistu
osana Angela Carterin alun perin englanniksi toi-

rN NOVETIIT

mittaman novelliantologian käännöstä Paåolo fyf-

¡A

töjä, villejri naisro (r993). Novellista on tehty myös tvelokuvasovitus (The Lost Crop, 199o). Alkukielinen
novelli julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1976
nimeÌlä "A Gentleman's Agreement" Jolleyn ensimmäisessä novellikokoelmass a F ive Acre Virg in (Dibble
zoot, zr7-zt8l. NovelÌi julkaistiin uudestaan vuonna
tg83 nimellä "The Last Crop" kokoeÌmassaWoman
in a Lompshade (JolÌey t986). Tämä versio on myös
Carterin toimittamaan antologiaan sisällytetty no-

a Berlin (1936-zo04) juÌkaisi
hdeksankymmentâ novellia
kirj allisuuslehdissä. Suuren
i vasta postuumisti, vuonna
kaistun noveÌlikokoelman,4
?men myötä. Berlinin novel.sein painotettu niiden autoä ei ole "Siivoojan käsikirjanaettua. Alun perin "Maggie

z

vellin sovitus ja siten myos käsillä oÌevan analyysin
kohdeteksti.
Myös jolleylla oli käytännön kokemusta lukuisista niistä ammateista, joissa hãnen teostensa henki-

Iöt toimivat. ]olley työskenteli paitsi koulutustaan
vastaavasti sairaanhoitajana, myös myyiänå ja kotisiivoojana (Dibble zoor, z16). Myös Jolleyn fiktion
keskiössä ovat usein yhteiskunnan ulkopuoliset ja

marginalisoidut (Kellman zoo9, 1325). Erityisesti Five
Acre Virgin -kokoelman henkilöhahmoja on kuvattu arkikielisesti "luusereiksi" (DibbÌe zo01, zr6). Jolley itse nimitti kuvaamiaan siivoojia, vankeja, koulupudokkaita ja muita hahmoja "hylälyiksi4 (emt.).
Sanavalinta viittaa "luusereita" selvemmin yhteiskunnalliseen valtasuhteeseen ja sen tuottamaan
epätasa-arvoon.

Berlinin tuotantoon verrattuna JoÌleyn teokset
ovat saaneet osakseen runsaampaa huomiota myös
kirjallisuudentutkimuÌ<sen saralla, usein feministisestä näkökulmasta (ks. esim. Herrero zorr; Baines zor4). 199oluvun alkupuolella julkaistiin myös
Jolleyn tuotantoa käsittelevã esseekokoeÌma E/izabeth Jolley: New Critical Essays. Suomessa JoÌleyn
vähäinen tunnettuus asettaa kuitenkin haasteen

hänen teostensa ja niitä koskevan tutkimuksen
saatavuudelle. folleyn teosten vastaanotossa ja niitä koskevassa tutkimuksessa on usein painotettu
maan omistamiseen liittyvän tematiikan keskeisyyttä erityisesti varhaisen tuotannon osalta. Brian
Dibblen (zoor, zt7) mukaan maan omistaminen
symboÌoi Jolleylle turvaa ja toivoa sekä mahdollistaa keskittymisen elämän nykyhetkeen menneisyyden tai tulevaisuuden murehtimisen sijaan. Erityisesti maaseudulle suuntautuvan vetäytymisen voi
Jolleyn tuotannossa nähdä tarjoavan katkoksen esimerkiksi työnantajien tai perheenjäsenten asettamiin paineisiin ja velvollisuuksiin (Dibble z o ot, zt7).
Maan omistamisen voi siis katsoa symboloivan autonomiaa ja vapautumista ympäröivän yhteiskunnan vaateista erityisesti naisille.
Molempia novelÌeja analysoidaan artikkelissa

teoreettisesti orientoituneen ja feministisesti paikantuneen 1ähiÌuvun keinoin. Lähiluvun kohteena
ovat teksteissä kuvatut varastamisen ja haltuunoton
teemat, jotka oletetaan valitun teoreettisen viiteke-

Engl. "discarders" (Dibble zoor, z16).
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a

hyksen perusteella lähtökohtaisesti poliittisiksi ja
emansipatorisiksi tapahtumiksi. MenetelmÊin tarkoituksena on tãten kiinnittää aktiivisesti huomiota
teksteissá ilmeneviin yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin ja erityisesti tilanteisiin, joissa tuota valtasuhdetta haastetaan. Tällaisen poliittisen asemoinnin
ottaminen suhteessa kohdetekstiin on keskeinen
feministisen Ìuennan lähtökohta (ks. Rooney 2oo6,
75). Metodologista valintaa voidaan luonnehtia
myös vastustavaksi lukemisen strategiaksi, sillä se
pyrkii sekä nostamaan esiin että purkamaan teksteissä ilmeneviä ristiriito ja ja hierarkioita ylläpitäviä

mekanismej a (ks. Karkuleht o zott, 76-77\.
RANCrÈRE JA SOpTMATTOMAT tNTOHtMOT
ËMANSIPAATION LÄHTEENÄ
facques Rancière on yksi keskeisimmistä taiteen ja
politiikan suhteita teoretisoivista nykyf ilosof eista.
Rancièren mukaan taiteen poliittisuutta ei voida
pelkistäå asioiden nâyttämiseen ja ymmärryksen
lisäämiseen mimeettisin eli esittävin keinoin, vaan
kyse on laajemmin aistisen jãrjestyksen, kokemusmaailman ja näiden kautta eÌetyn todellisuuden ehtojen muuttamisesta. Rancière (2016, 7z) kirjoittaa:
"alistettujen ongelmana ei näet koskaan ole ollut se,

kuinka tulla tietoiseksi hallinnan mekanismeista,
vaan kuinka tehdä itsestään ruumis jonka kohtalona on jotakin aivan muuta kuin alistua". fuuri tämän

emansipoituneen ruumiin ja sen mahdoilisuuksien
hahmottaminen on Rancièren taiteen poliittisuutta koskevan teorian ydinkysymyksiä. Kirjallisuuden,
kuten myös muiden taidemuotojen, poliittisuuden
keskiössä eivät ole sen tarjoamat mahdollisuudet
työväenluokkaisten naisten tai muun alistetun ryhmän eÌâmän ja kurjuuden representoimiseen, vaan
taiteen kyky tarjota esteettinen katkos vallitsevaan
kokemusmaailmaan ja täten osoittaa teoksen tulkitsijalle, että asioita voi eÌää toisin jo nyt (Rancière zor7, xxxiii).
Taiteen poliittisuus ei siis tarkoita Rancièrelle
(yksinomaan) sitä, ettã se ilmentäisi jotain mäãr¿ittyä eettistä tai moraalista hyveellisyyttä tai "paljastaisi" jonkin yhteiskunnalÌisen epäkohdan. Pikemminkin kysymys on vallitsevien aistisen iåir jestyksen
tapojen muuttamisesta. Näin se myös resonol hänen
edustamansa politiikkakrisityksen kanssa, ionka kes-
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kiössä on erimielisyys (ks. Rancière zoog;Tuomikos-

kizorTl. Politiikka alkaa RancièrelÌe (zor6, 70) siitä,
"kun ihmiset, joiden kohtalona oli pysyä työn näkymättömåssä tilassa, työssä, joka ei jâtä aikaa mihinkään muuhun, ottavat ajan jota heillä ei ole ja näin
vahvistavatolevansa osaÌlisiayhteiseen maailmaan
(- -)". Puuttuvaa aikaa ei siis pyydetä, vaan se otetaan; näkökulmasta riippuen tätã voisi kutsua joko
haltuunotoksi tai varastamiseksi. Tuloksena on yhtä
kaikki uudenlaisen poliittisen subjektiviteetin muodostuminen, jossa näkymätön tehdään näkyväksi
(emt.,70).
Miten sitten saavuttaa "esteettinen katkos", joka
perustuu "aististen muotojen" ja yhteiskunnallisten päämãärien murtamiseen ja mahdollistaa näin
taiteen poliittisuuden (Rancière zor6, 69)? Yksi esimerkki tällaisen katkoksen saavuttamisesta on artikkelin alussa mainittu fragmentti puusepästä.
Puusepän hahmossa on Rancièren mukaan kysymys
"työläisenä olemisen tapojen hajoamisesta", koska
se "murtaa jaon niihin, jotka joutuvat alistumaan, ja
niihin, joilla on katsomisen vapaus" (emt.,7z). Puuseppã ei pysy lestissään. Klassisen marxilaisen luokkatietoiseksi tulemisen siiaan hän tulee tietoisiksi tiIanteeseen sopimattomista "intohimoistaan" (emt.),
toisin sanoen tilasta, jossa hän työskentelee ja jonka
hån haluaa, mutta joka ei silti kuulu hänelle.

Samanlainen logiikka on löydettävissä myös
Kukku Melkaksen (zoo5) käyttämåstä tilakurittomuuden käsitteestä. MeÌkas (zoo5, t69-t7 o) soveltaa käsitettä Maria fotunin romaanista Huojuva
falo tekemäänsä analyysiin, jonka mukaan romaanin palvelijahahmot kieÌtäytyvät noudattamasta
tapahtumamiljöössä valÌitsevaa, sukupuolen jayhteiskuntaluokan mukaan rakentuvaa tiÌaiärjestystä.
MeÌkaksen mukaan "lplalvelijoiden raiolen ylitys kodin tiloissa huojuttaa sitå itsestäåin seÌvältä vaikuttavaa perheen jäsentymistä, jossa jokaiselle on määrätty oma paikkansa ja omat tehtävänsä" (emt., Uo).
Vastaavasti Berlinin ja folleyn novelleissa siivooj at koettelevat vallitsevan j ärjestyksen kestâr,1yttä
ottamaìla haltuunsa heille Ì<uulumattomia asioita,
oli kysymys sitten torkkuien ottamisesta työn lomassa (SK,74) tai työnantajan peruukkien luvattomasta
kokeilemisesta (VS, z6), rikkoen näin normatiivisen
odotuksen työväenluokkaisille (siivooja)naisille soveliaasta käyttäytymisestä (Käyhkö zoo6b). Tämän
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Rancière zoog; TuomikosRancièrelle (zo16,7o) siitã,
rhtalona oli pysyä työn näkyks.

artikkelin kehyksessä esteettistä katkosta symboloi

timaisessa kirjallisuudentutkimuksessa

a

erityisestivarastamisen tapahtuma. Ajatus resonoi
myös ranskalaisen f eministif ilosof i Hélène Cixous'n
kuvaamanvarastamisen määritelmän kanssa. "Puhaltaminen" on Cixous'n (2013,131; kursiivi alkuperäinen) mukaan "naisen ele", mihin liittyvässä assosiatiivisessa ketiussa toisiinsa yhdistyvät naisen,
varkaan ja linnun hahmot. Kaikki mainituista "tulevat ja menevät, nauttivat siitä, ett¿i saavat myllertää
kaikkeuden järjestystä, luoda hämminkiä, vaihtaa
paikko j a, muì-rttaa arvojärjestystä, hajottaa, raivata rakenteita, sekoittaa puhtaasti omaa" (emt., 132).
Varastamisen näkemlnen luokkaan ja sukupuoleen

nostetut kirjalliset esimerkit suorastaan painottavat alistettujen ryhmien uhrin asemaa (ks. Ojajärvi zot3, t37). f os "kapitalismin ylivalta" pyritäänkin

)ssä, joka ei jätä aikaa

mihin-

ajan jota heillä ei ole ja näin
;allisia yhteiseen maailmaan
L ei siis pyydetä, vaan se oteppuen tätä voisi kutsua joko
tamiseksi. Tuloksena on yhtä

iittisen subjektiviteetin muorymätön tehdään näkyväksi
.aa

"esteettinen katkos", joka

uotoien" ja yhteiskunnallismiseen ia mahdollistaa näin
(Rancière zor6, 69)? Yksi esi,ksen saavuttamisesta on arttì-r

linkittyvänä haltuunoton prosessina haastaa kysymään, mistã omaisuus ylipäätään muodostuu ja
onko sen yhteiskunnallinen jakautuminen oikeudenmukaista.

fragmentti puusepästå.

Rancièren mukaan kysymys
apojen hajoamisesta", koska
jotka joutuvat alistumaan, ja
r

risen vapaus" (emt., 7z). PuuL. Klassisen marxilaisen luok-

TyöLÄTSKTRJATUSUUDEN

PERINTö JA

TUOKKAI(ONFtII(TIN SUI(UPUOLITTUNUT
TUONNE

l ei silti kuulu hänelle.
kka on löydettävissä myös

Ranciéren kritisoiman mimeettisen funktion korostuminen voidaan nähdä olennaisena piirteenä erityisesti realistiselle kirjallisuudelle.3 Realismin "ristiriitaista poetiikkaa" kuvatessaan Riikka Rossi ja Saija
Isomaa (zot5,6) kirjoittavat, kuinka tässä poetiikassa yhdistyvät "empaattinen eläylyminen ja eettinen

tiÌakuritto-

huoli kuvatusta tarinamaailmasta, Ìukemisen nau-

,{elkas (zoo5, 169-r7o) sovel-

tinto ja emotionaalinen etäänlyminen". Tällainen
määritelmä sisältää implisiittisen oletuksen siitä,
että lukijan eletly todellisuus eroaa materiaalisilta
puitteiltaan teoksen kuvaamasta tarinamaailmasta. Lukijan on tällöin emansipoitumisen sijaan "empaattisesti eläydyttävä" ja kannettava "huolta" siitä maailmasta, joka hänelÌe on kirjallisesti välitetty.
Kirj allisuuden luokkakuvauksiin paneutuneen
kirjallisuudentutkija fussi Ojajärven (2o16,366) mu-

sijaan hän tulee tietoisiksi tirista "intohimoistaan" (emt.),
ssa hän työskentelee ja jonka

c5) käyttämästä

rtunin romaanista Huojuva
ysiin, jonka mukaan romaa-

deltäytyvät noudattamasta
allitsevaa, sukupuoÌen ja yhan rakentuvaa tiÌaj ärj estystä.
lalvelijoiden rajojen ylitys kotä itsestään selvältä vaikuttaistä, jossa jokaiselle on määomat tehtävänsä" (emt., 17o).
r ja loileyn noveìÌeissa siivoovan j ärj estyksen kestävyyttä
eilÌe kuulumattomia asioita,
ujen ottamisesta työn lomasan peruukkien Ìuvattomasta
, rikkoen näin normatiivisen
kkaisille (siivooja)naisiÌle soestä (Käyhkö zoo6b). Tämän

kaan "luokkamaaiÌmo jen kuvaus on painottunut vähÈivaltaisten luokkien kokemukseen, joÌÌe on haettu

yhteiskunnallista näkyqryttä". On kuvaavaa, että ko-

usein esiin

ylittämään tai haastamaan pelkän oÌosuhteiden kuvaamisen sijaan, haetaan ratkaisuiksi pikemminkin
humanistisista ihanteista ponnistavaa empatiaa ja
solidaarisuutta tai kapitalismiin kohdistuvaa moralismia kuin luokka-antagonismia (ks. esim. Ojajärvi zor3, r5U Ojajärvi zor6, 366). Työläiskirjallisuuden tutkiiat ovat myös usein huomauttaneet, että
työväenluokan kuvaukset ovat harvoin työläisten
itsensä kirjoittamia tai heidän näkökulmastaan kuvattuja (esim. Balthaser zor7,37; Hyttinen 2o15, 6o).

Työväenkirjallisuuden määritelmâ onkin aina
sidoksinen siihen, mikäymmärretään työväenluokaksi. Työväenluokan konnotaatiot ovat usein varsin maskuliinisia, mikä heijastuu myös työvâenkirjallisuuden perinnön miesvaltaisuuteen (ks. esim.
Hyttinen & Launis zor7, 75). Kysymys ei ole ainoastaan "työmiehen" sukupuolittuneesta hahmosta,
vaan myös tuotannon aloista, joilla tämän ajatellaan työskentelevän. Esimerkiksi marxilaisuuden
feministisessä kritiikissä on arvosteltu tapaa, jolla Marx sivuutti kotiapulaisten työn tulkitsemalla
sen "ei-työksi" (Steedman zo09, 16; Mannevuo 2015,
z8). Myös kotiapuiaiseen vertautuvan palvelijantyön
kuvauksia kotimaisessa kirjallisuudessa tutkineen
Melkaksen (zoo5) mukaan palvelijan tai piian hahmo on lähtökohtaisesti Ìuokka-asemaltaan ambivalentti. Yhtäältä palvelija työskentelee porvarillisen
perheyksikön sisällä ilman, että häntä hyväksytään
sen varsinaiseksi jäseneksi; toisaalta näistä porvarilÌisista kytköksistä johtuen palvelija ei kelpaa myös-

kään työväenluokan "ihanteelliseksi edustajaksi"
(Melkas zoo5, r65). Tämä vaikuttaa myös siihen, millainen toiminta tullaan ymmärtåneeksi poÌiittisuudeksi ja/tai tavoiteltaviksi työtaistelun muodoiksi.
Esimerkiksi feministinen Precarias a Ia Deriva -kol-

lektiivi (zoo9,

17-18) on tuonut esiin, kuinka lakon
mieltäminen tärkeimpänä työtaisteiun muotona on

3

On kuitenkin syytä huomioida, että Rancièren kãsitys realistisen kirjallisuuden poliittisuudesta ei ole historiallisesti
täysin johdonmukainen. Esimerkiksi yhtä keskeistä ranskalaisen realismin merkkiteosta, Gustave Flaubertin Mo¿1ame

Bouarga (r857), Rancière kuvaa aikanaan suorastaan vallankumoukselliseksi teokseksi (ks. Rancière zorT). Teosten po-

liittinen merkitys onkin aina luettava suhteessa niiden (kirjallisuus)historialliseen kontekstiin, ottaen huomioon myös
realistisen kirjallisuuden laajan ja moniulotteisen spektrin (ks. esim. Rossi & Isomaa zor5).
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Käsil'
käsitys. tetaan normista poikkeavasti' (Emt' ã8-2¡6')
feministisestä näkökulmasta puutteellinen
pâinvastaipiilee
radikaalius
analyysissåi
pääosin Iä olevassa
Lakko nimittäin'ei tavoita (--)kokemusta
,ei.tuottavalla, alueella tekemän,, tyon mer- sesti juuri siinä, että normia ylläpitämäIlä voidaan
naisten
jäåivää raivata suojaisaa tilaa autonomian rakentamiselle'
kityksestätaihuomioiuseinnäkymättömäksi
Precariás a la Derivan edellä kuvattu feministi
ja kaikin puolin prekaaria työtä sellaisilla naisvat-

taisillaaloillakutenhoiva.,seksijakotityo(emt.).nenkritiikkilakostaensisijaisenatyötaistelunmuo.
luopu'
ei tarkoita kollektiiville työtaisteluista
takkoilun ia työstäkieltäytymisen elemàntti on tona
sinun
',Mikä
on
kysymåiän:
herättää
mista, vaan
ollut marxilaisessa teoriassa keskeinen erityisesti
a la Deriva
(Precarias
sotasi?"
sinun
on
Mikä
lakkosi?
niin sanotulle autonomimarxilaisuudelle "ii op"kysymysten esittämisen kautta
zoog, ro). Tällaisten

raismo-perinteelle, jonka keskeisenä lähtökohtanaonolluttyöläistenjaerityisestitehdastyöläistenonmahdollistapäästäkäsiksisellaistenemansipaa.
ka- tion ilmentymien tarkasteluun' iotka eivät manifes'
vallan ja autonomian korostaminen suhtlessa

pitalistiseentuotantoon(esim'Mannevuo2o:15,23itoidujo-tiedetyillätavoilla'vaanmuotoutuvathie.
88).Radikaaleistalähtökohdistaanhuolimattaope.novaraisiniaarvaamattominkeinoin.

raismo'perinne on usein nähty iännitteisenä femiTAVARAN
nistisenteorian japolitiikankanssa(ks'McRobbie IAINATA JA VARASTAA z6)
(zor5'
TA
ES
lS
fn,t'l
Mannevuon
nnS
Vn
Mona
zo11; Mannewo zor5).
teo'
mukaan tämä jännitteisyys ilmenee erityisesti
Pofülds en taloustieteen arvostetavoissa lahestyä affektin Karl Marx kirioittaa
riasuuntausten erilaisissa
politiikkaa. Siinä missä operaismo-perinne

ottaa

ihanteekseen transgressiivis"r, 1-iesjtyoläisen

ja

teminisii-

tämän aktiivisen työstäkieltäytymisen,
nen politiikka kytkeyt)¡y pikemminkin'inegatiivis- '
ott"r,
ten" ja,,huonojen'tunteidentarkastelemise"¡
(nais)
uusliberalistisen
saa
kiinnostunut siitä, mikä
työläissubiektin toteuttamaan häneltä vaadìttua

näytlussa (r979a), kuinka,'[p]orvarillinen rikkaus

tää ensi silmäyksellävaltavalta tavarakasautumalta'
yksittäinen tavara sen olemisen alkiolta"' "Siivoo-

jan käsikiriassa" kuvatut siivottavien kotien miljööt pursuilevat kaikenlaista tavaraa siinä määrin'
että kåiyttötavarakin muuttuu usein runsaudessaan turhakkeeksi' Esimerkiksi huonomuistisella
kerrotaan olevan ruokakomerosrouva
Jesselillä

roolia (emt.).

lKutentässäartikkelissaanalysoimaninovellitsaan''viisitoistapurkillistaseesaminsiemeniä"ja
neljäkymmentä paria pääosin keskenään sakuitenkin osoittavat, naistyöIäissuu¡ettin ei

j
]

tar-

sata

puolesmanlaisia kenkiä (sK, 63)' Tohtori Blumilla
stereolaitteet"'
arvoiset
tonnin
"on yli kahden
"maskuliiniseksi" tulkitun transgressiivisuuden taan
mikä kuulostaa jokseenkin ylimitoitetulta hänen
väliltä.
mukautumisen
ia toisaalta,,feminiinisen,,
koon ("viisi tevyä") huomioiden
päinvastoin nämåi voivat toimia toisiaan tukevina levykokoelmansa
ei siis novelleissa kilpisty aino'
Ylettömyys
68)'
strategioina esimerkik' (sK'
ia keskenään sekoittuvina

ja
uitse väIttåimättä valita kokonaisvaltaisen

usein

sisilloin,kunkuuliaisuudenperformoimisenkaut.astaantavaroidenmääräåin,vaanmyösniidensuh.
teettomaan ylenpalttisuuteen' Näin on erityisesti
ta luodaan tilaa arjen kumouksellisille toiminnoil'viimeisessã sadossa', iossa hienostoasuntoien ku'
le. Näin)¡mmärrettynä perforrnatiivisuus

poikkeaa

on

kautta linjan"' fopavessa
käsite. siinämissä vataan olevan "luksusta
|udith Butlerintavastalrmmärtää
Meret oppenheimin taiteesta muistuttavaan tyyliin
Butlerille performatiivisuus mäãrittyy sisäistettynä

turkiksilla vuorattu' (VS' r7')
;¿iyttäytyy Vaikka molempien novellien siivoolat työsken'
ar'
performatiMsuus televätvaurauden keskellä, he eivät siltivarasta

luonnolliståmista
ia toistuvana sukupuolen
rooe, ,s-rã),
(Butler
vana tekoien sariana

tuotta-

kuuliaisuudennormiaylläpitËivä
jastrategitässäartikkelissapikemminkintietoisena
rutteriuefsutupuoten¡
myös
Toki
toimintana.
sena
performatiivisuudessa piilee kumoutseilitet potentiaali, mitä voidaan käyttää strategisesti' Tämä
tulee näkyviin erityisesti silloin, kun suiupuoltatois-
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votavaroita.'Siivooian käsikirjan" Maggienmukaan
siivooiat eivät varasta "sellaista' mistä työnantajat
hermoilevat' (SK' 6z)' esimerkiksi rahaa tai erityisen
arvokkaita esineitä' Päinvastoin tällaisten tavaroi'
qii
den osalta Maggie pyrkii, ja neuvoo myös muita

33(20201:

1

'

s' 7-19

ARTII(KELI

kkeavasti. (Emt. 218-236.) Käsil-

radikaalius piilee päinvastainormia ylläpitämällâ voidaan
ìa autonomian rakentamiseÌle.
rivan edellä kuvattu feministiensisijaisena työtaistelun muoektiiville työtaisteluista luopuiä kysymään: "Mikä on sinun
un sotasi?" (Precarias a la Deriva
kysymysten esittämisen kautta
sä

L

tä käsiksi sellaisten emansipaarkasteluun, jotka eivät manifesavoiìla, vaan muotoutuvat hie-

nattomin keinoin.
TSTAA

-

TAVARAN

{
Po I

r

iittisen

ta Iou

stiete en arvo s te-

"Ip]orvarillinen rikkaus näyt-

valtavalta tavarakasautumalta,
en olemisen alkiolta". "Siivoo-

voojia pyrkimään, jopa korostettuìin rehellisyyteen.
Pöydälle iätetystä vaihtoraha-astiasta h¿in ei ota ainoatakaan Ianttia, vaan jopa "lisää entisiin muutaman roposen". Korujen ja arvokkaiden asusteiden

paikat tarkistetaan huoleÌla, jotta "rouvan" etsiessä
niitä voidaan neuvoa häntä tavaroiden löytåmisessä ja näin pönkittåä luottamusta siivoojaan. (Emt.)
Myöskäãn "Viimeisessä sadossa" ei kuvata arvotavaroiden varastamista.
Samalla kun raha, korut ja kalliit asusteet jätetään koskemattomiksi, ovat varastetut tavarat suorastaan alleviivaavan vähäpätöisiä: pala nailonmattoa, siemeniä ia roseeviiniä4. "Viimeisen sadon" åiti
"pihistää" rosmariininoksan vieraasta pensasaidasta, koska siinä on "niin ihana tuoksu". Äiti vohkii
myös hieman villaa Iampaiden turkista voidakseen
viedä villanäytteen isoisälle. Koska villa osoittautuu
huonolaatuiseksi, äiti p¿iätyY varastamaan vielå herra Bakerilta "pikkuriikkisen palasen" nailonmattoa,
jonka hän sitten uskottelee isoisälle olevan villaa.
(v5,24-25.1

Varastamista ei novelleissa Iiiemmin perustel- se vain yksinkertaisesti tapahtuu. Maggie toteaa heti "Siivoojan käsikirjan" alussa suorasanaisesti, että "Is]iivoojat myös varastavat" (SK, 6z), vaikkei
itse vaikutakaan erityisen kunnianhimoiselta varkaalta. Bussia odoteÌlessaan siivoojat myös jutustelevat avoimesti varastamistaan aarteista:

.vatut siivottavien kotien milkenlaista tavaraa siinä määrin,
in muuttuu usein runsaudesEsimerkiksi huonomuistisella
rotaan olevan ruokakomerosrkilÌista seesaminsiemeniä" ja
ä paria pääosin keskenään sa(, 63). Tohtori Blumilla puolestonnin arvoiset stereolaitteet",
;eenkin ylimitoitetulta hänen
ron ("viisi levyå") huomioiden
ei siis novelleissa kilpisty ainoräärään, vaan myös niiden suhttisuuteen. Näin on erityisesti
1", jossa hienostoasuntojen kutsta kautta linjan". Jopa vessa on
taiteesta muistuttavaan tyyliin

Ia

(VS, 17.)

mitä hän haluaa kähveltää mukaansa. Kaikki mainitut tavarat ovat luonteeltaan melko intiimejä tai

en novellien siivoojat työskeneskeÌlä, he eivät silti varasta arrn

käsikirjan" Maggien mukaan

[a "sellaista, mistä

työnantajat

esimerkiksi rahaa tai erityisen
Päinvastoin tällaisten tavaroiyrkii, ja neuvoo myös muita siir,

Minä panin tupakaksi ia muut vertailivat saalistaan. Mitä kaikkea he olivat vieneet: kynsilakkaa,
hajuvettä, vessapaperia. Mitä heille oli annettu:

parittomia korvakoruja, parikymrnentä vaateripustinta, risoia rintaliivejä. (SK, 63.)
Varastettu saalis ei tässäkään tapauksessa ole rahassa mitattuna erityisen arvokasta. Laadultaan se yhdistelee luksus- ja tarve-esineistöä aina hajuvedestã vessapaperiin - onhan varas saanut itse p¿iätt¿iä,

suoranaisia hygieniatuotteita, sekã pääosin naisten kuÌutustavaroiksi suunnattuja. Maggien varastamia seesaminsiemeniä muut siivooiat eivåt pidä
arvossaan: "He nauroivat katketakseen. 'Voi helIanlettas! Seesaminsiemeniä?"' (SK, 63.) Pääasiassa
Maggie kertoo varastavansa unitabletteja, joita hän
kerää "pahan päivãnvaralle", mikä on tulkittavissa
kiertoilmaisuna itsemurhan suunnittelulle (SK, 62);
vähän kerrallaan eri työnantajilta pihistämãllä hän
on onnistunut keräämään itselleen "kaikkiaan kolmekymmentä tablettia" (SK, 67).
Varastettua tavaraa ei selvästi ole anastettu sen
jälleenmyynti- vaan käyttöarvon perusteella; tavaralla siis "on arvoa vain käytön kannalta ja se toteutuu vain kulutusprosessissa" (Marx rg79a). Siivooiien varastamat tavarat tekevät käyttäjilleen "tavaran
palveluksen" (emt.) - viini humalluttaa juojansa ja
unilääkkeet tuovat turvaa, rosmariinin tuoksu nautintoa. On epätodennäköistä, että varastetut tavarat
voisivat tuottaa siivoojille taioudellista hyöty¿i. Annetut ja varastetut esineet eroavat toisistaan siten,
että annetut tavarat ovat joko käyttökelvottomia
(pariton korvakoru, kuluneet alusvaatteet) tai melko arvottomia (vaateripustinröykkiö). Tähån viittaa
myös samassa yhteydessä annettu vinkki työnantajan lahjoittamien tavaroiden hylkäämisestä linja-autoon: "(Vinkki siivoojalle: ota vastaan kaikki
mitä rouva antaa ia sano kiitos. Voit jättää tavarat
bussiin penkin ja seinän väliin.)" (SK, 63.) Ajatus siitä, että mikään työnantajan hyväntekeväisyyttään
Ìuovuttama tavara voisi olla saajalleen hyödyllinen,
nautinnollinen tai säilyttämisen arvoinen, esitetään
varsin epätodennäköisenä. Voisi siis ajatella, että varastamisessa olennaista ei oÌe ensisijaisesti sen kautta hankittu tavara vaan teon transgressiivisuus itsessään.

Arvoesineiden varastamatta jättäminen ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö siivoojat voisi himoita
tai tavoitella niitå. Näin on erityisesti "Viimeisessä
sadossa", missä viitataan toistuvasti äidin haluun
jäljitellä yläluokan makua. Aiti ei tyydy ainoastaan

4
Lancers
tosee on
tiìausvalikoimista, mutta sen
hinnaksi mainitaan 9,49 euroa pullolta (Viinikartta.fì). Hintatiedot ovat toki aina maa- ja aikasidonnaisia, mutta voitaneen silti turvallisesti olettaa, ettei þseessä ole varsinainen luksusviini vaan arkinen kä¡tötavara, joka on sellaisenaan
erityisesti alkoholistille arvokas. "siivoojan käsikirjan" hienovarainen kerronta vihjaa, että pullon sisältö on huvennut
siivoustyön lomassa (SK, Zz).
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ihailemaan rikkaiden tavaroita ja niiden ilmentämäã elämäntyyliä kaukaa, vaan pyrkii harjoitta-

käy siivoojien "hermoille" (SK, 62). Roina hidastaa
siivousta, ja turkispäällysteinen wc tukkii kaiken 1i-

maan sitä mahdollisuuksien mukaan myös omassa
elämässään. Tyttären mukaan "[e]räs äidin vaikeuksista oli hänen oma mieltymyksensä kalliisiin asi-

säksi

oihin, hän ei tiennyt miksi hänellä oli kallis maku"
(VS,2o). Tytärtään hän neuvoo nimittämään lautasliinoja lautasliinoiksi, sillä "vain rahvas kutsuu nii
tä servieteiksi" (emt.). Ruokailuun liittyvien normien osalta tärkeää eivät ole pelkät tavarat, vaan myös
kyky käyttäÍi niitä hienostuneesti: esimerkiksi veistä on kannateltava niin, "että kämmen tulee kahvan
päälìe" (emt.). Samalla yläluokkaisen elämlin jäljittelyssä on jotakin huvittavaa. Kokeillessaan yhden
työnantajansa, Kaljupäåin, peruukkeja tämän asunnossa äiti toteaa olevansa "kuin mikäkin iso karvainen kotka tämã päässäni" (VS,26). Yläluokkaisen
elämäntyylin himoitseminen saa "Viimeisessä sadossa" paikoin karnevalistisen sävyn: sitä halutaan
ja sillä ilakoidaan pysyen silti jossain määrin tietoisina siitä, ettei tuo eÌämäntapa täysin kuulu itselle.
Työnantajaan muodostetun luottamussuhteen
ohella myös tavaroiden ylenmääräisyys tekee niiden
varastamisesta - tai "lainaamisesta" - mahdollista.
Muistellessaan ensimmäistä osallistumistaan äitinsä apulaisena tämän siivouskeikalle "Viimeiden sadon" minäkertoja kertoo rikkoneensa herra Bakerin
tuhkakupin. Tytär tunnustaa vahingon äidilteen h¿idissään, mutta äiti ei ole tästä miltänsäkään. Tytärtãän hän lohduttaa toteamalla, kuinka "[k]attohuoneistonvanhalla Kaljupäällii on koko kaappi täynnti
tavaroita, joita hän ei ikinä käytä (- -) Löydämme
sieltä jotakin." (VS, zo.) Kertoja kuvaa tätä varastamista tosin pikemminkin lainaamiseksi: "Äiti lainaili aina tavaroita henkilöltä toiselle ja maksoi niitä
sitten takaisin toiselta toiselle ilman että ihmiset
itse tiesivät asiasta mitään" (emt.). Kuvattu varastelu on laadultaan itsekkään sijaan altruistista. Kertojan arvio siitä, etteivät näpistelyn kohteeksi joutuneet ole olleet tästä "lainailusta" edes tietoisia,
viittaa siihen, että esineitä on anastettu tarpeeseen
niiltä, joilla tuota tarvetta ei ole ollut, koska niiden
runsaus on tehnyt tavarasta omistajalleen merkityksetöntåi. Tasapainoilun ketju muistuttaa marxiIaisena tunnetuksi tutlutta teesiä "jokaiselta kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan" (Marx
t979b). Silti pääasiallisesti "turhan tavaran paljous"
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imurin

(VS, r7).

JUHUMTSTA TYöNANTAJTEN KODETSSA:
TITAN HATTUUNOTON TUOKKAPOTITIIKKA
Molempien novellien keskeisiä tapahtumapaikkoja
ovat yksityishenkilöiden kodit, joita novelleissa kuvataan siivoojan näkökulmasta. Asetelmaan liittyy
jo lähtökohtaisesti luokkaristiriidan mahdollisuus,
kun yläluokkaiset ihmiset avaavat asuntojensa ovet
matalapalkkaisille siivoojille, joita Ìähtökohtaisesti
pidetään epäilyttävinä ja joiden luotettavuutta on
"testattava" (SK, 6z; ks. myös Yle Puhe zo19). Erityisesti "Viimeisen sadon" siivoojahahmosta voitaisiin
sanoa, että hän tuskin lienee yläluokkaisten työn-

antajien luottamuksen arvoinen - hän nimittäin
järjestää näiden kodeissa omalle naapurustolleen
suunnattuja juhlia. Yksi "Viimeisen sadon" keskeisiä teemoja onkin tilojen haltuunoton kautta ilmenevä luokkaristiriita.
"Viimeisessä sadossa" on kaksi juonen kannalta
keskeistä tapahtumapaikkaa: hienostoalue South
Heights sekä kertojan isoisän omistama maatila.
South Heights on nimensä mukaisesti korkeuksissa,

arkisen elämän yläpuolella sijaitseva kerrosta-

lo, jonka asunnot ovat pröystäileviä. Turkispäätlysteisen wc:n lisäksi erään kattohuoneiston omistajan

kerrotaan asennuttaneen itselleen erikoisnosturin
avulla kaiken yläpuolelle "ikioman uima-altaan"
(VS, z7). Kertojan isoisän omistama maatila on puolestaan surkeassa kunnossa ja sijaitsee huonolla

maaperällä, vaikeakulkuisen bussimatkan päässä South Heightsista. Maatila oli isoisän pitkäaikainen haave, johon hänellä lopuÌta oli varaa vasta van-

hoilla päivillään, mutta jonka hankkimisen jtilkeen
hän välittömästi halvaantui eikä siten päässyt kos-

kaan asumaan haaveilemassaan paikassa (VS, 3r).
Kolmantena tapahtumapaikkana novellissa mainitaan melko ohimennen kertojanperheen koti, jonka
kuvaillaan olevan "ruma ja ahdas ja rähjäinen" (VS,
z6) ja jonka ikkunoista "ei ollut mitään katseltavaa,
paitsi roskapöntöt ja ohikulkevat (- -) ihmiset, joiden elämä oli yhtä rankkaa ja kiireistä kuin äidinkin" (VS,::). Sijainnista toiseen työläisiä kuljettaa
bussi, kuten myös "Siivoojan käsikirjassa".
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Rankan ja kiireisen elämän realistisen kuvauksen

sijaan "Viimeinen sato" keskittyy ilakoimaan keinoilla kurjuuden ylittãmiseksi. Keskeisenä toimintatapana tässä projektissa toimii rikkaiden ihmisten
tilojen luvaton lainaaminen eli omanlaisensavarastaminen, jota koskevan idean kerrotaan virinneen
siivooja-äidin ollessa "toista kertaa vankilassa" (VS,
r8). Siellä oltessaan äidin kerrotaan tajunneen, "ettã
ihmisten elämä oti tytsää ilman mitään odotettavaa
eivätkä he tienneet mitään nautinnoista, jotka hänestä olivat täällä maanpää11ä nauttimista varten"
(VS, r9). Àidin mukaan "[e]hkzi elokuva silloin tälIöin" saattoi tuoda iloa ihmisten elämään, "mutta
sekin on vain toisten ihmisten elämän katselemista"
(emt.). Sen sijaan että äiti pyrkisi tekemään oman ia
naapurustonsa elämän niukkuudesta hyveen (vrt.
Kivistö 2oi1), hän p¿iättääkin tavoitella aktiivisesti
seÌlaista elämäntyyliä, joka ei vallitsevissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa hänelle kuulu. Rancièrilaisittain hän siis tulee tietoiseksi luokka-asemaansa
sopimattomista intohimoistaan (Rancière 2016, 72Ì,.
Ratkaisuksi annettujen olosuhteiden ylittämiseen muodostuu konkreettisten elämän ehtolen

laajentaminen tilaÌlisen haltuunoton kautta: "Kun
asunnot olivat tyhjillään, siis sillä aikaa kun asukkaat olivat toimistoissaan tai kampaaialla tai pelaamassa golfia tai ratsastamassa tai Iiikematkoilla
ja muissa rikkaiden puuhissa, äiti päästi asuntoihin muita ihmisiä." (VS, t9.) Nuoripari, joka joutuu asumaan ahtaissa oloissa "tytön suureen perheen kanssa" (VS, zo), pääsee hetkeksi viettämään
lemmenlomaa; "vanhat miehet" (emt.) puolestaan
vierailevat herra Bakerin asunnossa viikoittain juomassa kahvia ja ranskalaista konjakkia. Suurin ponnistelu on Kaljupäån asunnossa järjestettävät hääjuhlat, jonne kutsutaan koko kortteÌin väki. Yhtenä
ohjelmanumerona vieraille iopa tarjotaan lainaksi ylellinen pyyhe ja mahdollisuus käydä hienossa,
kuumassa suihkussa. Aiti ohjeistaa tytärtään: "Näytä
heille miten noita hienoja hanoja käytetään (--) He
eivät todenntiköisesti ole koskaan nähneet tällaista
kylpyhuonetta." (VS, 28.)
Aivan kuten varastettavien tavaroiden osalta,
myös tilojen haltuunoton suhteen hyödynnetään
eräänlaista ylijäämää eti aikaa, jolloin asunnot ovat
tyhlillâän ja käyttöä vailla. Tilat otetaan käyttöön yhteisöä varten, mutta niissä ei aleta muodostaa yh-

teisöä samalla tavalla kuin vallatuissa taloissa on
tapana tehdä. Tilojen "ìainaamisen" jälkeen iäljet
siivotaan ja muutenkin ollaan varuillaan sen suhteen, etteivät asunnon haltijat saa tietää niissä tapahtuvasta toiminnasta mitään. Kun hääjuhlien aikana ãiti hetken aikaa peìkää asunnon omistajan
saapuneen ennenaikaisesti kotiin, hän alkaa panikoida. Kertojan kuvauksen mukaan "[ä]itiin tarttui hänen ainoa pelkonsa, kiinnijäämisen pelko"
(VS, 28). Ehkä äiti pelkää joutuvansa takaisin vankilaan tai vähintään menettävänsä työpaikkansa,
siis elämänsä taloudellisen turvan ja perustan; tai
toisaalta jäävänsä kiinni aiemmin kuvatusta taipumuksestaan jäljitellä yläluokan kallista makua. Niin
tai näin, prekaarista asemastaan ja siihen kytkeytyvâstä pelosta huolimatta äiti ei suostu omaksumaan
siivooialle pakotettua kuuliaisuuden normia, vaan
tasapainoiÌee transgressiivisuuden ja mukautumisen vålimaastossa. Precarias a la Derivaa (zoo9, ro)
mukaillen voidaan todeta, että äiti valitsee oman
lakl<onsa, joka saa muotonsa tilojen haltuunoton
kautta. Haltuunotto huipentuu noveÌlin lopussa,

kun äiti "herrasmiessopimuksen" (VS, 36) avulla
orrnistuu saamaan itseileen halÌintaoikeuden isomaatilaan. Vaikka äiti onkin tapahtuman seurauksena "pahoillaan joutuessaan pettämään South
Heightsin ihmiset", hän myös iloitsee uuden kotinsa sisustamisesta ("oi, kuinka ihanaa oli 1ähteä tuhIaamaan") ja alkaa jopa suunnitella jonkin kurssin
suorittamista (VS,37-38). Maalle muutto irrottaa äisisåin

din siivoojantyön elinpiiristä, tarjoten siten autonomian toteutumisen puitteetsiitäkin huolimatta,
että maaperän laatu on huono.

TYösTÄ KIETTÄYTYVÄT R¡TRvRnTRRT
Vaikka aika ja tila anaÌyysissä näennäisesti erotetaankin toisistaan, ne kytkeytyvät käytännössä tiiviisti yhteen. Tilat tulevat saavutettavaksi ajalia peÌaamisen ansiosta, kun juhlat järjestetään asunnon
omistajien oÌlessa määrätyn ajan poissa kodistaan
tai kun isoisän tilan luovutusoikeus sidotaan sadon
kypsymisen vaatimaan aikaan. Aika sekä mittaa
työsuoritetta, matelee siivoojien kulkiessa bussilia
Ì<ohteesta toiseen, että toisaaÌta näyttäytyy luksuksena ja emansipaation välineenä silloin, kun se mahdollistaa vetelehtimisen ja haltuunoton. Vapautu-
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minen ajasta symboloi vapautumista kontrollista,
kuten Maggien kellojen pysäyttämistä koskevassa
haaveessa: "Taas Burkella. Ei mitään uutta. Talossa
on kymmenen digitaalista kelloa, joka ikinen samassa, oikeassa ajassa. Vielä jonain päivänåi, kun lopetan täällä, pysäytän ne kaikki." (SK, ZS.)
Ajasta vapautumisessa ei kuitenkaan tarvitse
odottaa työpäivän tai -suhteiden päättrrrmiseen saakka, vaan aikaa voi varastaa myös työajalla vetelehtien. Kuten kotiapulaisten työn historiaa tutkinut
Carolyn Steedman huomauttaa, on kotiapulaisten
työaialla lorviminen tulkittu historiassa työnantajalta varastamiseksi (Steedman 2oo4, 6; Mannewo
zot5, z8-291. Myös Marx kirjoittaa Pddomcn ensimmäisessä osassa, että "[j]os työmies kuluttaa käytettävissä olevan aikansa itseään varten, hän varastaa

Kuvattu työrytmi muistuttaa pikemminkin kotitöiden tekemistä kuin asiakkaan kodin siivoamista palkattuna työntekijänä - rytmi on vaihtelevaa, ja sen
lomassa on soveliasta tupakoida ja lueskella intiimiin elämänpiiriin lukeutuvaa kirjallisuutta, kuten pornoa ja kodin rakennusopasta. Mutta miksi
Maggie ylipäätään siivoaa ystäviensä kotia palkan
ollessa normaalia alhaisempi, ja vaikka hän neuvoo muita siivoojia välttåimään työn tekemistä ystävien alaisuudessa (SK, 65)?Tässäkin kohtauksessa
tila niveltyy aikaan ja aikatilaan. Kiriojen ja lehtien
selailun ohella - ja vieläpä 'enimmäkseen" - Maggie tuijottelee 'ikkunasta naapuritontin taloa, jossa me ennen asuimme" (SK, 65-66). Näin Maggie

kapitalistilta" (Marx zor3, zr6-.2r7). Kapitalismikriit-

kaa,

tisessä hengessä aikaa varastaa myös "Siivoojan kä-

sikirjan" Maggie, ioka asettuu pötköttelemään
työajalla pianon alle: "Luojan kiitos kaikilla on ainakinyksi televisio-ohjelma, johon he ovatkoukussa. Minä napsautan imurin päälle puoleksi tunniksi (lohdullinen ääni)ja käyn pianon alle pitkäkseni,

pölyrätti varmuudenvuoksi kädessä. Makaanvain,
hyräilen ja ajattelen." (SK, Z¿.) Ajan varastaminen
tapahtuu hienovaraisesti; sen toteutuminen edellyttä¿l useiden eri tekijöiden ennakointia. Käteen
jätetty siivousriepu auttaa pitämään yllä illuusiota
kunnollisuudesta samalla, kun se mahdollistaa vetelehtimisen. (Nais)siivoojan kuuliaisuus saa siis perf ormatiÍvisen luonteen; se omaksutaan strategisesti
tavalla, jonka tarkoituksena on lujittaa työnantajan
luottamusta siivoojaan, mikä puolestaan mahdollistaa siivoojalle suuremman autonomian.
Ajan vapaus ja siitä seuraava itsemääräämisoi
keuden lisääntyminen voivat myös kohentaa työmukavuutta rahallisen palkkion jäädessä tavallistakin pienemmäksi, kuten Maggien ystÊivien Lindan
ja Bobbin kodissa, jota hän siivoaa.
Tässä talossa en tienaa kovin palion, koska en ve-

loita työtuntien mukaan enkåi pyydä matkarahaa.
Enkä taatusti ruokarahaa. Saan paiskia töitä ihan
kunnolla. Mutta välillä pidän taukoja ja viivp pitkään. Poltan tupakkaa ja luen The NewYork Timesia, pornokirjoja, tee se itse -oppaita- KuÌnka rakentaa kuistin kano. (SK, 65.)
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muistelee paitsi menetettyä tilaa eli entistä kotiaan, myös edesmennyttä kumppaniaan Teriä ja ai-

jolloin Ter oli elossa.
Perimmäiseksi ajanjakajaksi muodostuu mo-

lemmissa novelleissa lopulta kuolema, mikä
näyttäytyy lopullisena leposijana ja siten työstä
vapautumisena. "Viimeisen sadon' äiti haluaa kai-

verruttaa isoisän hautakiven tekstiksi katkelman
Raamatun psalmia rz7: "Turhaan te nousette varhain ja raadatte leipänne eteen. Yhtä lailla Herra
antaa omilleen, vaikka he nukkuisivatkin." Tyttären ihmetellessä valintaa äiti toteaa sen olevan 'todella kaunis ja niin sopiva". (VS, gz-E:.) Pintatasolla luonnehdinta tuntuu ristiriitaiselta, sillä isoisää
on kuvattu aiemmin novellissa työteliääksi mieheksi. Muistokirjoitus lieneekin tarkoitettu isoisän kuvauksen sijaan muistutukseksi eläville. Tästä viestii
äidin toteamus, jonka mukaan hän ottaisi mielelIään saman kaiverruksen "myös itselleen' muttei
voi tehdä sitä, koska hän joutuu edelleen raatamaan
elääkseen eikä ole vielä kuollut. (Emt.)
LOPUKSI
Edellä esittämässäni analyysissä olen tarkastellut
siivoojien hahmojen kirjallisia esityksiä teoreettisesti orientoituneen ja feministisesti paikantuneen
lähiluvun keinoin kahdessa novellissa: Lucia Berlinin "Siivoojankäsikirjassa" ja Elizabethfolleyn "Viimeisessä sadossa". Olen tarkastellut erityisesti novelleissa ilmenevää varastamisen tematiikkaa sekä
sen suhdetta naisvaltaiseen ja työväenluokkaiseen
siivoojan ammattiin kytkeytyviin normeihin, odo-
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muistuttaa pikemminkin kotitöin asiakkaan kodin siivoamista palänä - rytmi on vaihtelevaa, ja sen
asta tupakoida ja lueskella intiiin lukeutuvaa kirjallisuutta, kulin rakennusopasta. Mutta miksi
n siivoaa ystãviensä kotia palkan
ì alhaisempi, ja vaikka hän neuia välttämään työn tekemistä ys;a (SK, 65)? Tässäkin kohtauksessa

aika tilaan. Kirjojen ja Ìehtien
vieläpä "enimmäkseen" - Magkunasta naapuritontin taloa, josmme" (SK, 65-66). Näin Maggie
nenetettyâ tilaa eÌi entistä koti)nnytt¿i kumppaniaan Teriä ja ain ja
a

elossa.

i ajanjakajaksi muodostuu moleissa lopulta kuolema, mikä
lisena leposijana ja siten työstä
Viimeisen sadon" äiti haluaa kai-

hautakiven tekstiksi katkelman
"Turhaan te nousette vareipänne eteen. Yhtä laiÌla Herra
aikka he nukkuisivatkin." Tyttä.a 127:

'alintaa Êiiti toteaa sen olevan "ton sopiva". (VS, :z-::.) Pintatasoluntuu ristiriitaiselta, sillä isoisää
,in novellissa työteliääksi miehekIieneekin tarkoitettu isoisän kuristutukseksi eläville. Tästä viestii
)nka mukaan hän ottaisi mielel-

tuksiin ia niiden rikkomiseen. Vastustavalle lukemisen strategialle ominaisen, tekstin ristiriitaisuuksia esiin nostavan analyysin avulla voidaan osoittaa,
kuinka novelleissa kuvatut siivoojat rikkovat normeja varastamalla, Iorvimalla ja tunkeutumalla työnantaiiensa asuntoihin, samalla kuitenkin perf ormoiden sitä kunnollisuutta ja "palkkatyöläisen nöyrää ja
kuuliaista mentaliteettia", johon naissiivooiia kasvatetaan (Käyhk ö 20 o6a, 54). Luotettavuutta pidetään
yliä esimerkiksi raportoimalla työnantajalle rikkoutuneesta tuhkakupista (VS' zo) tai lisäämällä kolikoita näytille jätettyjen vaihtorahojen sekaan (SK,
6z). Osin juuri tällaisen strategisen performoimisen
kautta hankitun luottamuksen avulla siivoojat varastavat itselleen ja läheisilleen arvokkainta mitä
on: myös tavaraa, mutta ensisijaisesti aikaa ja tilaa.
Varastamisen pyrkimyksenä ei kuitenkaan anaIysoiduissa novelleissa oÌe ainoastaan ajallisten, tilallisten ja materiaalisten resurssien kartuttaminen,
vaan sen kautta määriteÌlään myös oman toimiiuuden ja autonomian rajoja. Rancièrelaisittain tulkittuna siivoojahahmot tavoittelevat elämliänsä su-

sitten vähäpätöisiä tai eivät, siivoojat kieltäytyvät
tn/lymästä heille yhteiskunnassa asetettuun rooliin
niin luokkansa kuin sukupuolensakin osaÌta. Emansipaatio ei tarkoita sitå, että siivoojat olisivat vapaita kaikista heille asetetuistavaatimuksista, mutta he
kykenevät yhtä kaikki luomaan tilaa, jossa he voivat
antaa "käsiensä levähtää" ja "liitää haaveissaan kohti taivaanrantaa" (Rancière zor6, 7t). Varastaminen
on toteutettava huomaamattomasti siten, ettei siivooja riskeeraa esimerkiksi toimeentuloaan. Kuitenkin tämä kuuliaisuus on pikemminkin harkittua ja
strategista toimintaa kuin tåydellisesti ruumiiseen
sisäistettyä kuuliaisuutta, josta ei ole pakokeinoa.
Tarkastelun kohteena olleet novellit - tekijöiden
muusta tuotannosta puhumattakaan - eivät luonnollisesti tyhjene tässä artikkelissa esiteftyyn analyysiin. Erityisesti "Siivoojan käsikirja" on kiinnostava
esimerkki Ìuokkaristiriitojen ilmenemisestä korostuneesti naisten välisissä suhteissa. Näiden suhteiden tarkempi jatkoanalyysi voisi tarjota hedelmäÌlisiä näkökulmia sukupuolen ja yhteiskuntaÌuokan
välisiin risteytymiin.

kupuolittuneeseen luokka-asemaansa nähden
"sopimattomia intohimoja" (Rancière zor7,7z),kuten vapaa-aikaa ja tilallista autonomiaa, päihteitä
ja juhlatiloja. Näin he myös rikkovat erilyisesti työväenluokkaisilta naisilta vaadittua kunnollisuuden
normia tavalla, mikä ei kuitenkaan vaaranna naisten jo låihtökohtaisesti prekaaria asemaa. Varas-
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Cleaning is a female-dominated working-class profession. In addition to the act of
cleaning itself, cleaners are often required to perform themselves in a humble and
dutiful manner. But what happens when a cleaning woman breaks her obedient
role and starts to steal? In this article, I analyse the emancipatory potential manifested in the figure of a stealing female cleaner in two short stories: Lucia Berlin's "A
Manual for Cleaning Women" and Elizabeth f olley's "The Last Crop". The method of
analysis is close reading. The theoretical framework of the analysis draws from the
writings of facques Rancière and especially his ideas of art and emancipation. Based
on my analysis, I argue that what makes the figure of the cleaning woman emancipatory in these texts is their capability of combining transgressive actions, such as
stealing, with performing obedience in a strategic way for the benefit of themselves
and their close ones.
KEYWORDS: CLEANERS, ETIZABETH
JOLLEY, IACQUES RANCIÈRE, TUCIA BERIIN,
SOCIAL CTASS
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