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1 Johdanto

Toi seu den on gel ma on ih mi sen on gel ma. Tie dos ta ma ton taso psyy kes -

sä, ku vi tel lun, ima ginaa ri sen, yk sey den ha jo ami nen, toi nen meis sä it -

ses säm me, ovat kaik ki osa toi seu den on gel maa yk si lö tasol la. Ensim -

mäise nä kä si tet tä on käyt tä nyt Jac ques Lacan, joka erot taa »ima -

ginää ri sen toi sen» ja »sym bo li sen Toi sen» se minaa ri-is tun nos sa

25.5.1955. (Kurki 2004, 36)

Tar koi tuk se ni on tut kia, mi ten Joen suu vii mei sim mäs sä ro maanis -

saan Har jun pää ja pa han pap pi ra ken taa ja toi saal ta rik koo toi seu den

ste re o ty pi oi ta. Pää huomio ni on ni mi hen ki löis sä, ri kosyli kons taa pe li

Timo Har jun pääs sä ja »pa han pap pi» Mar kus Luu kas Paa va li Hei nos -

sa, mut ta lu vus sa 7 kä sit te len myös kes kei siä si vu hen ki löi tä. Läh tö -

koh tana ni oli ha vain to sii tä, että Har jun pään hah mos sa myös yk sit täi -

nen po lii si edus taa tie tyl lä ta val la toi seut ta mm. joutumalla oman

ammattikuntansa marginaaliin muista poikkeavien arvojensa vuoksi.

Uut ta yh teisöl li syyt tä edus ta vat yh teen liit ty mät, esim. fa niuteen pe -

rus tu vat ker hot, jois sa ol laan mu ka na niin kau an kuin se pal ve lee

omia tar koi tuk sia. Osa ker hois ta to teu tuu vir tu aa li ses ti, osa ko koon -

tuu seu raa maan ot te lua tai kon sert tia yh des sä. Tori Amos myös ta paa

ih mi siä joi hin hä nen mu siik kin sa on vai kut ta nut. kult ti kir jan vii te

Tapa sin erään en ti sen Jugos la vi an alu eel ta, Mit ro vi ces tä, ko toi sin ole -

van mie hen joka ker toi web-si vus tos ta jon ne hä nen kan san sa jäsenet

lähettävät oman valokuvansa. Valtio toteutuu vain virtuaalisesti.

Suo mes sa ti lan ne on muu hun Euroop paan ver rat tu na vie lä hyvä,

mut ta meil lä kin on jo kes kus te lua yh teis kun ta rauhan säi ly mi seen liit -

ty vis tä uh kis ta. Täs sä yh teydes sä toi seudes ta käy tä vä kes kus te lu ker -
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too pal jon kä sit teen mo ni mer ki tyk sel li syy des tä ja vai keudes ta. Toi -

seus on aina toi seut ta suh tees sa jo hon kin. Se ra jaa pu hu jan ase man

meik si ja pu heen koh teen toi sik si. Jul ki ses sa kes kus te lus sa toi seus

tu lee vää jää mät tä mää ri tel lyk si eri lai suu dek si, ta val li suu des ta poik -

keavak si, nor mei hin mah tu mat to mak si. Puhe toi seudes ta mää rit tää

pait si sitä, mikä on mei dän ul ko puo lel la myös mei tä it seäm me. Täl lä

ta voin tuo kes kus te lu ta val laan vah vis taa kah tiaja on ase tel maa, joi -

den kin mie les tä jopa syn nyt tää sitä (Hel ne 2002, 1-11). 

Mat ti Yrjä nä Joen suu on kai kis sa ro maa neis saan tuo nut yllä mai ni -

tun ja kau tu mi sen te ma tii kan kan sa lais ten tie toi suu teen em paat ti sel -

la, syi tä poh ti val la ta val la. Polii si na hän on koh dan nut nämä on gel mat 

pal jon en nen kuin ne nä kyi vät kan sa lai sil le ka tu ku vas sa. Kir jai li ja na

hän on pys ty nyt rea goi maan nii hin no peam min ja tuo maan ne huo -

mat ta vas ti useam man kan sa lai sen tie toi suu teen kuin po liit ti nen tai

yh teis kun nal li nen kes kus te lu ja tut ki mus kos kaan pys ty vät. Lisäk si

kir jai li ja na hä nel lä on tut ki joi ta ja pää tök sen te ki jöi tä pa rem mat mah -

dol li suu det ko ros taa tai hei ken tää, kär jis tää tai lien nyt tää, osoit taa tai 

pei tel lä nii tä te ki jöi tä ja omi nai suuk sia, joi den kaut ta kah tiaja ko ih mi -

sil le ar jes sa yleen sä hah mot tuu. Hänel lä on myös val ta ja kaa sel lai sia

puheenvuoroja ja kirjoittaa sellaisia vuorosanoja, jotka elävässä

elämässä eivät tavoita juuri muita kuin auttamisammateissa

työskenteleviä.

Voi ma vaa tii aina vas ta voi man, po la ri teet tia ei ole il man tois ta ää ri pää -

tä. Mitä kau em mak si toi nen napa me nee, sitä kau em mak si toi sen kin

on men tä vä jot ta ta sa pai no säi lyy. Mei tä ei ole il man toi sia, eikä mei kä -

läi siä il man muu ka lai sia. Paha si joi te taan it sen ul ko puo lel le. Perin tei -

nen dek ka ri kir jal li suus ra ken tuu tä män hyvä–paha-pe rus ku vi on va -

raan. Sii nä po lii si edus taa hy vää (mei tä) ja po lii sin asiak kaat pa haa

(toi sia). Tähän vii te ke hyk seen Joen suu kin on ro maanin sa si joit ta nut,
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mut ta hä nen ku vion sa vain on pal jon mo niulot tei sem pi, sil lä hä nen

hen ki lö hah mon sa ovat har voin yk siulot tei sen ste re otyyp pi siä. Romaa -

nei den kes kei sin pää hen ki lö, Timo Har jun pää, niin po lii si kuin on kin,

on »eri lai nen» po lii si, eivätkä kaikki rikollisetkaan ole pelkästään

pahoja (joskus he eivät ole pahoja ollenkaan).

Lähes tyin toi seut ta aluk si fe mi nis ti sen nä kö kul man kaut ta, mut ta

psy ko analyyt ti nen kir jal li suu den tut ki mus al koi tun tua tut ki muk sen

ede tes sä omim mal ta. Oma psy ko analyyt ti nen vii te ke hyk se ni on muo -

dos tu nut Ryh mä työ r.y:n ryh mänoh jaa jakou lu tuk se ni ai ka na, ja siel -

tä olen am men ta nut tie tä myk se ni, jota so vel lan kir jal li suu den tut ki -

muk seen. Ihmis ku va ni on psy ko dynaa mi nen; ih mi sen toi min ta näyt -

täy tyy oman his to ri an kaut ta. His to ria seu raa mei tä ikään kuin (ta bu la 

rasa) vi nyy li le vyl le kai ver ret tu na in for maa tio na, joka tie dos tet tui na tai 

tie dos ta mat to mi na mo tii vei na oh jaa toi min taam me. Sol mu koh dis sa ja 

häi riöti lan teis sa »neu la» hy päh tää pai koil leen toistamaan tiettyä

kuviota. Valitsemani poikkitieteellinen näkökulma toimii mielestäni

hyvin juuri Joensuun tekstien tutkimisessa.

Omaa nä ke mys tä ni on muo van nut myös mo ni vuo ti nen työs ken te ly ni

maa han muut ta ji en kans sa Espoon Kiven lah den per he ryh mä ko din

joh ta ja na. Tutus tut tu a ni tois ten kult tuu ri en hen ke viin, eet ti siin ja sy -

dä mel li siin edus ta jiin on ste re otyyp pi nen ajat te lu ta pa ni vä kisin kin

kar siu tu nut. Rasis mi liit tyy lä hei ses ti toi seuteen, sil lä sii nä kin näh -

dään toi set ryh mät »mui na». Pro jisoi mal la hei hin kaik ki paha, voi daan

ku vi tel la mei dät hy vi nä ja vält tyä omi en vi ko jen tar kas te lul ta. Kään tei -

ses sä ra sis mis sa ihan noi daan jo tain kan saa tai ro tua yleen sä, ja tämä

yleis tä mi nen (af rik ka lai set ovat ryt mi ta jui sia, ete lä ame rik ka lai set kiih -

kei tä ra kas ta jia, ete lä eu roop pa lai set vä lit tö miä jne.), jos sa kaik ki näh -

dään per soonat to ma na mas sa na yh dis tet ty nä sii hen, että näi den ryh -

mi en edus ta jiin tu lee suh tau tua jo ten kin aut ta vas ti, te kee ajattelusta
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rasistisen. Eiväthän kaikki suomalaisetkaan ole lenkkimakkaraa

syöviä, humalaisia öykkäreitä, jotka selvänä ovat tuulipukuun

pukeutuneita tuppisuita.

Kir jai li jak si va lit sin Joen suun alun pe rin juu ri sen vuok si, että hän on

tuo tan nos saan pie nen ih mi sen puo lel la ja poh tii psyy ken var jo puo lia.

Tar kas te lu koh tee na on kui ten kin teok sen si säl tö, ei te ki jä. Teok sis -

saan hän nos taa toi seu den edus ta jat pää hen ki löik si Har jun pään rin -

nal le. Tut ki mus proses sin ede tes sä tie dos tin vie lä yh den mer kit tä vän

syyn ai heen va lin nal le. Yllä tyk sek se ni se oli vah vis tuk sen et si mi nen

omal le pes si mis ti sel le maa il man ku val le ni, erään lai sen ym mär re tyk si

tu le mi sen et sin tä; kir jai li ja puhuu asioista niin kuin minä ajattelen,

meitä yhdistää sukulaissieluisuuden ja jaetun taakan ajatus.

Pro ses sin ede tes sä pi tem mäl le aloin löy tää loh tua tuo via asi oi ta Joen -

suun ker ron nas ta ja se vai kut ti myös omaan maa il man ku vaa ni. Löy tyi 

pal jon syi tä, mik si tääl lä kan nat taa elää. Sukel lus synk kyy teen toi ar -

mon ko ke muk sen; per he, omat lap set ja kai ken taus tal la syvä ja kau -

nis yh teys mie hen ja nai sen vä lil lä, rak kaus, rak kaus kans saih mi siin,

ken ties Juma lan rak kaus ihmisiin. Myötätunto, ja ystävyys, Eros ja

Agape.
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2 »Elämän ne ga tii viin» syntynyt kir jai li ja

»Kou lus sa jo kai sel la luo kal la oli hil jai nen hep pu. Aina kin yksi. Sem moi -

nen jon ka pi poa hei tel tiin vä li tun nil la ja joka ei us kal ta nut men nä ha -

ke maan sitä pois, jon ka ne nän isot kun dit vään si vät pu nai sek si ja joka

lau loi lau lu ko keis sa vuo des ta toi seen ’Tein minä pil lin pajupuusta’.

Aina yhtä vää rin. Minä olin se hep pu. (Ekholm & Park ki nen 1985, 137)

Näin ker too Mat ti Yrjä nä Joen suu it ses tään ar tik ke lis sa Eväät ja maail -

mat (Ekholm & Park ki nen 1985). Ehkä toi seu den tee ma on hä nel le niin

lä hei nen juu ri oma koh tais ten ko ke mus ten kaut ta. Joen suu on toi mi -

nut kir jai li ja na 1970-lu vun lo pus ta läh tien. Hän on jul kais sut 11 teos -

ta, joi den pai nos mää rä on kas va nut suu rek si. Tut kit ta va teos Harjun -

pää ja pa han pap pi (täs tä läh tien ly hen net ty nä: Hpp) saa vut ti kah dek -

san nen pai nok sen vuon na 2004.

Joen suu on tuo tan nol laan ol lut vai kut ta mas sa dek ka ri kir jal li suu den

ar vos tuk sen nou suun osoit ta mal la, että laa du kas dek ka ri voi olla mo -

ni tasois ta, tun tei ta ja oi val luk sia he rät tä vää ja yleen sä kin va ka vas ti

otet ta vaa kir jal li suut ta (Haa sio 2001,54). Hänet on pal kit tu useas ti ja

mo nel la vuo si kym me nel lä. Jo en sim mäi nen teos (Väki val lan virkamies)

toi voi ton poh jois mai ses sa ri kos ro maanikil pai lus sa vuon na 1976.

Vuon na 1982 hän sai Val ti on kir jal li suus pal kin non (Har jun pää ja

kaptee ni Kar hu), vuo si na 1985 ja 1994 tuli Suo men dek ka riseuran

Vuo den joh to lan ka -pal kin to (Har jun pää ja hei mo lai set sekä Har junpää

ja rak kau den näl kä, jos ta teh tiin myös tv-sar ja). Ruot sis sa hä nel le

myön net tiin vuon na 1987 Svens ka Dec ka ra ka de mins sto ra pris Har -

jun pää ja kiu san te ki jät kään nök ses tä ja Ruot sin ra di on Kali ber-pal -

kin to vuon na 1995. Kir kon kir jal li suus pal kin non hän sai  vuon na

7



1990, ja myös uu sim mas ta teok ses taan Har jun pää ja pa han pappi hän

sai Vuoden johtolanka -palkinnon vuonna 2004.

Joen suu on suo rit ta nut myös po lii si pääl lys tön vir ka tut kin non ja työs -

ken nel lyt vuo sia ri kosyli kons taa pe li na Hel sin gis sä. Tämän vuok si hä -

nel lä on ko ke muk sia, joi den avul la hän pys tyy ku vaa maan rea lis ti ses ti 

vä ki val lan il menemis tä, sen mo tii ve ja ja tut kin taa (Haa sio 2001, 53).

Kir jai li ja itse ker too Yleis ra di on sar jas sa »Sata vuot ta tu hat kir jaa»

(1999), että tuli Väki val lan vir ka mie hes sä ku van neek si lii an kin suo -

raan ta pah tu mia ja nä ky miä ri kos pai koil la kos ka oli itse niin tot tu nut

nii hin et tei osan nut aja tel la nii den ole van mel ko ku vot ta via lu ki jal le.

Väki val lan vir ka mie hen jäl keen Joen suun tuo tan nos sa on saa nut koko

ajan eneneväs ti ti laa psy ko lo gi nen as pek ti. Tämä il me nee li sään tynee nä 

ih mis suh tei den ku vauk se na ja Har jun pään per he-elä män seu raa mi se -

na. Myö hem mäs sä tuo tan nos sa do ku men taa ri suus on saa nut väis tyä

sym bo li sem man, yleis pä te väm män, tai teel li sen tai kir jal li sen kus tan -

nuk sel la, il man että ne oli si vat muo dos tu neet it se tar koi tuk sel li sik si tai

tun tui si vat kei no te koi sil ta. Edel lä mai ni tul la ta val la muut tu nut ku vaus 

voi tar koit taa myös pa rem paa kir jal li suut ta. Sitä koe tan pe rus tel la tut -

kit ta van teok sen ana lyy sis sä. Joen suun tuo tan to on muut tu nut rea lis -

ti ses ta ku vauk ses ta so si aa li psy ko lo gi an suun taan. (Haasio 2001, 55)

Sata vuot ta tu hat kir jaa tv-oh jel mas sa Joen suu myön tää, että pet ty mys 

ri kos po lii sin työ hön oli mel koi nen ja ehkä juu ri se te kee hä nen teok sis -

taan niin ro man tisoi mat to mia ri kos po lii sin työ tä koh taan. Samas sa

haas tat te lus sa hän se lit tää po lii sin työ tä koh taan esit tä män sä kri tii -

kin ole van koko yh teis kun nan epä koh tien va lot ta mis ta, mut ta gen ren

vaa ti muk ses ta hän an taa sen näyt täy tyä kor rup toi tu neen esi mie hen

hah mos sa ku ten esim. Har jun pää ja rak kau den nälkä -ro maa nin

komisario Kontiona.
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Sjö wall–Wah löön vai kut tei ta Joen suun tuo tan nos sa ovat näh neet

Haa sio (2001, 53), sekä Ruo ho nen (2005, 254). Ken ties ko misario Mar -

tin Beck on Timo Har jun pään sie lun veli. Molem mat ovat vä ki val lan

vir ka mie hiä, pai non ol les sa jäl kim mäi sel lä sa nal la, mo lem mat ovat

kiin nos tu nei ta pa risuh teen sa toi mi vuu des ta ja las ten sa kans sa vuo ro -

vai ku tuk ses ta, mo lem mat ovat »ta val li sia» oman yh teis kun tan sa mie -

hiä, ehkä hie man her kem piä, ehkä hie man mar ginaa lis sa omas sa kol -

le gios saan. Joen suu itse on to den nut pyr kineen sä vält tä mään »ne rok -

kaan san ka rin» luo mis ta. Myös Hen ning Man kel lin luo ma Kurt Wal -

lan der ete lä ruot sa lai se na ko misario na on Har jun pään su ku lais sielu.

Wal lan de ril la on mo ni mut kai nen suh de tyt tä reen sä, isään sä ja nai -

siin sa. Myös hä nel le po lii si or ga ni saa tio on usein pet ty myk sen aihe.

Yhteis kun taa Man kell kui ten kin ar vos te lee suo raan, ei po lii sin kaut ta. 

Voit to Ruo ho nen (2005) kiin nit tää väi tös kir jas saan huo miota myös

Joen suun ja Man kel lin dek ka ri tuotan non hen ki lö hah mo jen yh -

tenevyyk siin. Hänen mu kaan sa sekä Wal lan der että Har jun pää pyr ki -

vät säi lyt tä mään sie lun sa puh tau den ka oot ti ses sa maa il mas sa. Mie -

les tä ni Har jun pään hah mo on in teg roi tuneem pi, saa vut ta nut mi nän

ehey den fik tii vis tä vir ka vel je ään Wallanderia paremmin.

Joen suun teok sis sa esiin tyy lap sia ja nuo ria, joi den mi nän ra ken tu mi -

ses sa, in teg raa tios sa, esiin tyy puut tei ta. Ne joh ta vat on gel miin yh teis -

kun taan so peu tu mi ses sa ja kas va mi ses sa eheäk si ai kui sek si. Pää hen -

ki löi nä on yleen sä eri ta val la kal toin koh del tu ja tai syr jit ty jä ih mi siä.

Hei dän his to rias saan on ol lut mo nen lai sia trau maat ti sia ta pah tu mia,

hyl kää mis- ja vä ki val ta ko ke muk sia. Esi merk kei nä tä män kal tai sis ta

hen ki löis tä ovat luon ne häiri öi nen (Har jun pää ja kiu san tekijät), ro ma ni

(Har jun pää ja hei mo lai set), nar sis ti nen nais ten hui ja ri (Harjun pää ja rak -

kau den lait), pa ranoidi ses ta skit so frenias ta kär si vä (Harjun pää ja pa han 

pap pi). Joen suun teok sis sa tär kein tä ei ole mo ni mut kai nen juo nen ke -

hit te ly ri kok sen rat kai se mi sek si ja syyl li sen sel vit tä mi sek si, ”who dunit-
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la jin” ta paan, ei myös kään lu ki jan älyl li nen viih dyt tä mi nen ku ten esim.

Agat ha Chris tien teok sis sa. Joen suu näyt tää ri kok sen kai kes sa ru muu -

des saan, ty pe ryy des sään ja epä toi voi suu des saan. Tapah tu mat ovat

osin on net to mi en sat tu mi en sum maa, osin vää jää mät tö miä koh ta -

lonomai sia kulkuja kohti tuhoa. 

Suu rin osa ih mi sis tä ei jou du ri kos ten, eikä var sin kaan mur han kans -

sa te ke mi siin kuin elo ku vi en ja dek ka ri en kaut ta. Joen suu ku vaa ku -

vit teel li ses sa ja to del li ses sa maa il mas sa ta pah tu vi en mur hi en eroa

seu raa vas ti (Ekholm, Parkkinen 1985, 138–140):

Mur ha; sen osa puo let ovat rik kai ta, ehkä pe rä ti mil jonää re jä, ai -

na kin me nes ty viä ja me ne viä, kau nii ta, viet te le viä, ko mei ta. Ja

älyk käi tä. Ja sen myö tä las kel moivan häi käi le mät tö miä. Sen vai -

kut ti me na on ta loudel li nen hyö ty, tun tu va, huo mat ta va. […] Ja

sen tut ki jat ovat vä ke viä ja pe lot to mia ja ne rok kai ta – he ky kene -

vät päät te le mäl lä sel vit tä mään kuka on mur haa ja, ja en nen kuin

he ko ko a vat kaik ki epäil lyt no ja tuoli ryh mään ta kan ää reen, he

pois ta vat mur haa jan tie tä mät tä tä män asees ta panokset, ja niin

viimehetken kostoyritys jää pelkäksi iskurin naksahdukseksi.

Toi nen mur ha; sen osa puo let ovat al ko ho lisoi tu nei ta ja ah dis tu -

nei ta, hen ki ses ti häi riin ty nei tä tai kyp sy mät tö miä, he elää ki tuut -

ta vat niu kan pal kan tai eläk keen tai so si aa liavus tuk sen tur vin,

ehkä va ras ta mal la tai myy mäl lä vii naa, it se ään; hei dän läh tö koh -

tan sa ja evään sä sel viy tyä yh teis kun nas sa ja elä mäs sä ovat kai kin 

ta voin hei kom mat kuin ns. kun non kan sa lais ten. […] Ja sen tut ki -

jat ovat ta val li sia ih mi siä, sel lai sia joi ta is tuu vä synei nä rai -

tiovaunuis sa ja ruuh ka bus seis sa, joi ta huo let taa asun to ve lan

ly hen tä mi nen tai esi koi sen il tai set ret ket, puo lison pak ko lo mau -

tus tai omas sa sy dänalas sa tun tu va pis te ly; ja jos he saa vat mur -

han sa sel vi tet tyä, he saa vat sen ai kaan mo nen mie hen ja nai sen

yh teis työl lä, pien ten sir pa lei den seu lo mi sel la, lo put to mal la ky se -

le mi sel lä ja ha ke mi sel la – yrit tä mäl lä uu del leen ja uu del leen, vaik -

ka tie tä vät, että 99 pro sent tia hei dän yrit tä mi ses tään on

huk ka työ tä.

Kehi tys psy ko lo gia ja yh teis kun nan ra ken teel li set syyt se lit tä vät pit käl -

le ri kok siin joh ta vaa elä män kaar ta Joen suun teok sis sa (Haa sio 2001,
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54). Syi den ym mär tä mi nen tu lee lu ki jal le mah dol li sek si kos ka Joen -

suu ei ku vaa ri kol li sia pel käs tään hei dän toi min tan sa kaut ta, vaan an -

taa ta pah tu miin osal lis tu van ko ki ja-ker to jan tunteiden ja sisäisen

logiikan tulla näkyväksi.

Väki val ta ri kok set ovat Joen suun ku vaa ma na kal toin koh del tu jen,

yleen sä jo lap suu des ta läh tien trau ma tisoi tu nei den ih mis ten pa han

olon ac ting-ou tia, jos sa on gel mat py ri tään rat kai se maan tie dos ta -

mat to mi en mo tii vi en ai he ut ta mi en im puls si en to teut ta mi sel la.

Acting-out on ulos päin suun tau tu vaa toi min taa, joka syn tyy, kun

ref lek tio ja omi en tun tei den tun nis ta mi nen ohi te taan lii an vai kea na

teh tä vä nä. Sisäi nen kaa os ul kois te taan ja si ten saa daan het kel li nen

hel po tus. Acting-ou tin vas ta pa ri na on ac ting-in, jos sa toi min ta koh -

dis tuu it seen. Täs tä on usein kyse mm. it sen sä viil te lys sä ja syö -

mishäiri öis sä. (Lany ado, Hor ne 1999, 65) Nai set rea goi vat tyy pil li -

sem min si sään päin kuin mie het. Luki ja näh dään kun kaik ki tie tä vä

ker to ja tar kas te lee asi oi ta ku vaa man sa hen ki lön ta jun nan läpi ja

näin Joen suun ku vaa man ri kol li sen toi min ta omas sa sai raas sa lo gii -

kas saan tu lee ymmärrettäväksi.

Tuo tan non pää tee mois sa esiin ty vät tois tu vas ti ih mi sen pe rus tar peet,

rak kaus, sek su aa li suus ja tun tei den tie dos ta mi nen. Tun teet ovat läpi

elet tyi nä väy lä merk ke jä, joi den avul la tie tää vält tää jo tain toi min taa tai

jat kaa tiet tyyn suun taan. Esi mer kik si hä pe än tun teen koh taa mi sen

vält tä mi nen saa ih mi sen te ke mään us ko mat to mia te ko ja, kir jai li ja lait -

taa luo man sa hah mon työn tä mään toi sia ih mi siä met ro ju nan alle (Hpp, 

86). Välin pi tä mät tö mäs ti koh del lut, puut teel li ses ti in teg roi tu neet lap set 

te ke vät ää rim mäi siä te ko ja. Syy nä on mie len suo ja me kanis mi na, de -

fens si nä, käy tet ty lä päisemä tön kuo ri, tun teet ovat lii an tus kal li sia koh -

dat ta vak si. Täs tä seu raa kui ten kin tyh jyy den tun ne mi kään ei tun nu

mil tään ja se on niin pe lot ta va kuo le man kal tai nen tila että on teh tä vä
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hir vit tä viä te ko ja jot ta ne lä päisisi vät de fens sit ja täl lä ta voin voi si tun -

tea edes jo tain. Kateus on tie dos ta mat to ma na tu ho a va tun ne. Se voi

koh dis tua ka teu den koh tee seen, jol ta py ri tään vie mään hyvä pois, vaik -

ka sii nä itse tu hou tui si sa mal la (ks. Esim. Har jun pää ja kiu san te ki jät).

Joen suun maa il man ku va on synk kä. Itse hän ker too em. Yleis ra di on

oh jel masar jan haas tat te lus sa syn tyneen sä »elä män ne ga tii viin», ei sii -

hen elä mään jo hon vau va nor maa lis ti syn tyy. Kir jai li ja ker too syn -

tyneen sä sel lai seen ai kaan ja ti laan, että elä mäs sä ole vat hy vät asi at,

ku ten rak kaus toi seen ih mi seen, sek su aa li suus ja he del mäl li syys ja

näi den hy vi en voi mi en tuo ma elä män täyt ty mys ovat ali ta jui ses ti tun -

tuneet kin pa hoil ta asi oil ta. Tämän hän ajat te lee joh tu van kah den

edel li sen su ku pol ven va lin nois ta, ja ver taa tätä Van han Testamentin

uhkaukseen isien pahojen tekojen kostosta kolmanteen ja neljänteen

polveen.

Joen suun lap suu den kal tai ses sa il ma pii ris sä syyl li syys on jat ku vas ti

tar jol la . Tark kaan ot ta en syyl li syys ei ole tun ne, vaan to si asia (joko

tein sen tai en teh nyt). Tekoon ja sen seu rauk siin liit tyy pal jon tun tei -

ta. Syyl li syys liit tyy val taan sil lä ta voin, että voi olla to del la syyl li nen

sil loin kun te ki jäl lä on mah dol li suus vai kut taa asi oi hin, esim. pie nen

lap sen ky vyt esim. van hem pi en vä li siin rii toi hin puut tu mi seen ovat

ole mat to mat, silti lapsi tuntee syyllisyyttä. (Tuovinen 1998, 126)

Täs sä saat taa olla avain Joen suun em paat ti suu den ym mär tä mi seen,

kos ka juu ri syyl li syys te kee meis tä ih mi siä. Ilman ky kyä tun tea syyl li -

syyt tä ei si säi nen kont rol li toi mi, vaan ih mi nen käyt täy tyy tun teet to -

mas ti ky kenemät tä asettumaan toisen ihmisen asemaan.

Sosio lo gi nen ja psy ko dynaa mi nen nä kö kul ma ja sen li sään ty mi nen

Har jun pää-sar jas sa ker too kir jai li jan omas ta agen das ta: ri kol li sia ei
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pidä koh del la vas tuut to mina lap sina ja lo put to mas ti ym mär tää. Ihmi -

ses tä teh dään tois tu vi en elä män tra ge di oi den ja oman his to ri an kaut ta 

al ko ho lis ti, nar ko maa ni tai so si aa li ses ti ra joit tei nen, mikä usein joh -

taa ri kol li suu teen ja yh teis kun nan lai dal le, yh teisön ul ko puo lel le, toi -

seuteen.
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3 Teo rias ta ja vii te ke hyk ses tä

Psy ko analyyt ti nen kir jal li suu den tut ki mus on fe mi nis ti sen kir jal li suu -

den tut ki muk sen kaut ta nous sut mi nul le tär keim mäk si teo reet ti sek si

vii te ke hyk sek si. Lacanil ta olen ot ta nut toi seu den kä sit teen. Lacan laa -

jen taa toi seu den kä sit teen kos ke maan kaik kea ih mis ten vä lis tä

kanssakäymistä, ei pelkästään sukupuolesta johtuvaa.

Kris te va koh dis taa nä kö kul maa yh teisös tä yk si löön, aja tuk seen muu -

ka lai ses ta it ses säm me (Kris te va 1992, 19).

Toi seus voi daan kä sit tää psy ko analyyt ti ses ti tai kult tuu rin tut ki muk -

sen osa na. Toi seu den kä si tet tä aja tel laan aina suh tees sa jo hon kin, se

on suh de nai seuteen, toi siin et ni siin ryh miin, tai ih mi sen suh de it -

seen sä. »Ainut tapa hah mot taa toi sen kult tuu rin toi seus on teh dä se

toi sen kult tuu rin nä kö kul mas ta kä sin» kir joit taa Heik ki Tork ke li

(2005) ar tik ke lis saan Mitä tah dom me unoh taa. Tut ki muk ses sa pai no -

pis te on en si si jai ses ti teok sen hen ki löi den suhteessa itseensä ja

toissijaisesti heidän suhteessaan yhteisöön.

Psy ko dynaa mi nen ajat te lu ni on ke hit ty nyt vuo si en kou lu tuk sen ja

kou lut ta mi sen ai ka na ja tar koi tuk se ni on so vel taa sitä kir jal li suu den -

tut ki muk seen si ten, että tut kin teok sen si säl töä sen hen ki lö hah mo jen

toi min nan kaut ta ja ker ron nal lis ta us kot ta vuut ta ymmärtämällä

heidän tekojensa sisäisiä vaikuttimia.

Psy ko analyyt ti nen kir jal li suu den tut ki mus voi daan Eag le to nin (1997)

mu kaan kar keas ti ja kaa nel jään tyyp piin, riip puen sii tä mikä va li taan

tarkastelun kohteeksi.
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Tut kit ta va na voi olla pää asias sa:

– teok sen te ki jä

– teok sen si säl tö

– teok sen muo dol li nen ra ken ne

– lu ki ja

(Eag le ton 1997, 220–221)

Oma tut ki muk se ni edus taa näis tä lä hin nä kol mat ta, eli teok sen si säl -

lön tutkimista.

Kir jai li jan esit te lyn li säk si ja his to rial lis-biog ra fis ten fak to jen poh jal ta

en voi vält tyä tie tyil tä tul kin noil ta jot ka kos ke vat ker to ja Mat ti Yrjä nä

Joen suu ta. Luki ja na sa mais tun jos sain mää rin ro maa nin ker to ja hen ki -

löi hin ja hei dän ko ke muk siin sa ja tun tei siin sa, sekä ref lek toin it seä ni ja 

si ten pei laan omia en nak ko luu lo ja ni. Teok sen ra ken teen tar kas te lun

olen ra jan nut tut ki muk sen ul ko puo lel le.

Toi seut ta tar kas te len psy ko analyyt ti ses tä vii te ke hyk ses tä Kris te van ja

Laca nin aja tuk sia so vel ta en. Toi seus on kes kei ses ti läs nä myös fe mi nis -

ti ses sä kir jal li suu den tut ki muk ses sa vaik ka ter mi on pe räi sin Lacanil ta. 

Simo ne de Be au voir teok ses saan Toi nen su ku puo li vuon na 1949 käyt tä -

nyt ter miä aja tuk se naan että nai sek si tul laan, ei syn ny tä. De Be au voir

kä sit tää »toi sen» ek sis ten ti aa li ses ti, nai nen on mie hen toi nen, joka jä te -

tään ul ko puo lel le. (Moi 1990, 109–110) Nai nen on mää ri tel ty mie hen

kaut ta, hän on ei-mies, mie hen »Toi nen». (Hosi ais luoma 2003, 242)

Kir jai li ja, kir jal li suu den tut ki ja ja psy ko analyy tik ko Julie Kris te va

mää rit te lee toi seu den psy ko analyyt ti ses ti: Toi nen on vie ras meis sä it -

ses säm me (olem me Muu ka lai sia it sel lem me), ole te tus sa yk sey des säm -

me, eril li syy des säm me. Toi nen on oma tie dos ta ma ton taso meissä

itsessämme. (Kristeva 1992, 187,189)
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Kris te van kir joit ta ma aja tus on nai sen mar ginaa li suus po si tionaa lise -

na, ei ole muk sel lise na. Nai nen ei ole omi nai suuk sien sa vuok si syr jäs -

sä, vaan hä net on ase tet tu sivuun. (Moi 1990, 180)

Ima ginaa ri nen ja sym bo li nen jär jes tys ovat Laca nin pe rus ta va kä si -

teyh dis tel mä. Lacan ajat te lee alun ima ginää ri sen jär jes tyk sen (isän

lain) me net tä mi sen vuo ro vai ku tuk sel lise na. »Minä olen» voi daan kään -

tää kuu lu maan »minä olen se, joka on me net tä nyt jo tain» (ima ginää ri -

sen yh tey den äi tiin ja maa il maan), jos ta seu raa se, että »minä olen se

mitä en ole». (Moi 1990, 117–118) Siir ty mi nen sym bo li seen jär jes tyk -

seen avaa tie dos ta mat to man. Niin kuin uni, sym bo li nen ker too ver ho -

tus ti tie dos ta mat to man ker rok sen tor ju tuis ta ha luis ta, ha lus ta yh -

teyteen, joka tie de tään me ne te tyk si. Lacan ku vaa eroa kä sit teil lä »Aut -

re» kir joi tet tu na isol la A-kir jai mel la ja »aut re» pie nel lä a-kir jai mel la.

Ter mi »Aut re» on ra ken ne so si aa li sis sa suh teis sa ja kie les sä, jos sa

sub jek tin on otet ta va paik kan sa. Aut re edus taa kiel tä, sig ni fi oi jan

paik kaa, sym bo lis ta jär jes tys tä tai mitä ta han sa kol mat ta osa puol ta

kol miomai ses sa ra ken tees sa. Ter mi aut re viit taa ha lum me koh tei siin

sym bo li ses sa jär jes tyk ses sä. Halua ei voi tyy dyt tää, kos ka ei ole ole -

mas sa lo pul lis ta ob jek tia (tai sig ni fi oi jaa), joka voi si olla se joka on

lopul li ses ti me ne tet ty (Moi 1990, 119). Lacan sa noo myös että »tie dos ta -

ma ton on ra kentunut kuin kieli » (Eag le ton 1997, 195).

Ima ginaa ri nen on siis esi oi di paa li nen sym bi oot ti nen tila, jos sa minä ei

ole eriy ty nyt, vaan ko kee it sen sä osak si äi ti ään, eikä osaa teh dä eroa

sub jek tin ja ob jek tin vä lil lä. Vas ta sym bo li ses sa jär jes tyk ses sä erot ja

erot te lut mi nän ja mui den, sub jek tin ja ob jek tin vä lil lä mah dol lis tu vat. 

Paluu eheyteen, ima ginaa ri sen maa il man har moni aan on mah dol lis ta

vain kuvitelmissa. (Hosiaisluoma 2003, 341, 891).
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Yksi lön ta sol la yh tey den me net tä mi nen omiin tun tei siin es tää tun tei ta 

toi mi mas ta oh jaa vi na suun nan näyt tä ji nä. Yhtei sön ta sol la ryh män

ha jo ami nen koe taan pe lot ta va na hyl kää mi se nä ja kaa ok se na. Yksi lön

ko ke muk se na mi nän ra ken tei den ha jo ami nen koe taan ns. hul luk si

tu le mi se na. Har ri Hei no nen (2005) on tuo rees sa väi tös kir jas saan ver -

ran nut jal ka pal lo fa nien toimintaa ilmiönä »isän» kai puu seen. Vahva

johtaja pitää yhteisön kasassa.

Runoi li ja Walt Whit man il mai see asi an näin: »Puhun ko mie les tä si ristirii -

tai ses ti? No hyvä, minä siis pu hun ris ti rii tai ses ti, olen ra ja ton, sisällän

kaik keuk sia.» Tämä »lain» ul ko puo lel la ole mi nen, jous ta vuus, il me nee

ra jo jen lä päisevyy te nä tai ra jo jen kes tä mät tö myy te nä, joka ai he ut taa

ha jo a mi sen. Bart hes pu huu dis kurs sin ra jal le aset tu mi ses ta, ti lan ul -

ko puo lel le me ne mi ses tä (ra jan ylit tä mi nen). Kie len ris ti rii tai suus, mer -

ki tyk set tö myys, hil jai suus, pois sa olo muo dos ta vat kie len ha jot ta van,

he te ro geeni sen ulot tu vuu den, jota ei voi van gi ta ling vis ti sen teo ri an ra -

joi hin. Sub jek ti ka to aa. (Moi 1990, 138)

Jär jes tyk sen ja kaa ok sen pai no pis tei den vaih te lu es teet ti ses sä ra ken -

tees sa on näh ty ste re otyyp pi ses ti si ten, että pat riar kaa li nen (fal li nen)

edus taa jär jes tys tä ja mat riar kaa li nen kaa os ta. Vält tääk seen su den -

kuop paa, jos sa val lan (ja lain) ot taa mat riar kaa li nen. Mary Ellman pu -

huu »nes tei den me kanii kas ta», jos sa nai nen il me nee elo ho peamaise -

na, ne rok kaas sa liik kees sä olevana, ennalta arvaamattomana

entiteettinä. (Moi 1990, 54)

Luce Iri ga ray ja Hélène Cixous mää rit te le vät asi an seu raa vas ti: »Pat -

riar kaa li nen eheä minä on fal li nen, yl vään it se näi nen minä, joka kiel -

tää it ses tään kon flik tit, ris ti rii tai suu det ja mo niselit tei syy den». (Moi

1990, 24) Tämän vas ta koh ta na fe mi nis ti nen kä si tys nä kee elä mää
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kan ta vi na ja ke hit tä vi nä voi mi na juu ri mo niulot tei suu den, ris tiriitai -

suu den ja yhteisöllisyyden.

Moi ar vos te lee teks ti läh töis tä kir jal li suu den tut ki mus ta his to riat to -

muu des ta ja es te tisoivas ta dis kurs sis ta. Feminis ti nen kir jal li suu den -

tut ki mus ot taa hä nen mu kaan sa myös his to rial li set ja so sio lo gi set

tekijät huomioon. (Moi 1990, 65–66)

Psy ko analyyt ti sen tul kin nan mu kai ses ti mie li on kol mi ker rok si nen.

Ylim pä nä on SUPEREGO, jos sa pu huu kaik ki van hem pi en, kas va tuk -

sen, us kon non ja yh teis kun nan nor mit, erään lai nen oma tun to, jon ka

teh tä vä nä on pi tää alin ker ros, ID ja sen vie tit ku ris sa. EGO, minä, on

kes kim mäi nen ker ros, tie toi nen minä, joka kamp pai lee eril li syy des -

tään kah den voi man vä lis sä. Tie toi seen mi nään aset taa odo tuk sia ja

vaa ti muk sia myös ympärillä oleva yhteisö. (Egidius 1980, 239–240)

Iden ti fi kaa tiop roses si ta pah tuu so si aa li sis sa suh teis sa sub jek tin sul -

kies sa toi sen it sen sä ul ko puo lel le, ja näin erot tuu toi ses ta omak si it -

sek seen. Ihmi nen to teu tuu vain suh tees sa toi siin ih mi siin. (Mor ley &

Robin son 1995, 47) Ilman tois ta ei voi olla eroa. Psy ko analyyt ti ses sä

mal lis sa toi nen on vält tä mä tön mi nuu den muotoutumisen kannalta

(Hall 1999, 153–157).

Lacan pu huu pei li vai hees ta lap sen ke hit ty es sä. Vai he liit tyy ai kaan

jol loin lap sen halu on suu rem pi kuin hä nen fyy si set ky kyn sä ja hän

nä kee pei lis sä it sen sä täy del li sem pä nä kuin on. Tämä vää rä tul kin ta

pei li ku vas ta oi ke aa it seä pa rem pa na se li te tään ide aa liego na, ja si säis -

tet ty nä se aut taa myö hem mis sä (oi di paa li ses sa) ke hi tys vai heis sa sa -

mais tu maan mui hin ih mi siin (Mul vey 1985, 8). Toi nen on siis vält tä -

mä tön oman eril li syy ten sä löy tä mi sen kannalta. Kulttuurisesti sitä

voidaan käyttää myös oman identiteetin korostamisena.
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Oma tun to, su pe re go tai »van hem pi» trans ak tioanalyy sin mu kaan

(Har ris 1967) on toi sil la rea li teet te ja vää ris tä vän an ka ra. Niin an ka ra,

että se saa ih mi sen käyt täy ty mään it se ään vas taan ja kär si mään syyl -

li syyt tä, vaikka itse asiassa on uhri.

Toi seudes ta ei voi pu hua pu hu mat ta ste re oty pi ois ta, iden ti tee tis tä yh -

teisöl li syy des tä. Me on yh tei sö, jon ka pii ris tä toi set ovat syr jäy ty neet,

jou tu neet ul ko puo lel le. W.G. Sum ner (1906) on so sio lo gias sa luo nut

aja tuk sen »mei kä läi sis tä» ja »hei kä läi sis tä». Mei kä läisiin kin kuu luu si -

sä ryh mä ja ul ko ryh mä, jos sa si sä ryh mä muo dos taa kiin te än so si aa li -

sen vii te ryh män, joka on ul ko ryh miä koh taan vi ha mie lei nen. (Lieb kind 

1988, 72). Toi seus jul ki ses sa kes kus te lus sa on siis ul ko puo lel le jou tu -

mis ta, ei jät täy ty mis tä. Myös Julia Kris te va viit taa tä hän sa no mal la,

että kult tuu ris sam me on us kon to na sa muu den pal vo mi nen, ho mo -

geeni suus on hy vää, eri lai suus uhkaavaa. (Helne 2002, 116–121).

Toiseutta voidaan tässä merkityksessä ajatella yhteisöä ja minuutta

uhkaavaksi erilaisuudeksi.

Rans ka lai sen fi lo so fin, so sio lo gi an pro fes so ri Mic hel Maf fesolin kä si tys

uu des ta so si aa li suu den pe ri aat tees ta, joka ko ros taa yh teen kuu lu vai -

suu den »täs sä-ja-nyt-tun teen» it se tar koi tuk sel li suut ta, kos ka his to ria,

tra di ti ot ja us kon to ovat tur vat to muut ta luo van kau ka na nyky- yh teis -

kun nas sam me. Tra di ti oi den yl lä pi tä mi nen vaa tii vai van nä köä eikä ole

vä lit tö mäs ti pal kit se vaa.Tämä saat taa olla yh te nä syy nä sii hen et tei per -

he nou da ta enää vuo sit tai sia tai päi vit täi siä ru tiine ja esim. yh tei siä ruo -

ka het kiä, kir kos sa käyn tiä ja sään nöl li siä su ku lais vierai lu ja. Kulut ta -

mi seen, es teet ti seen nau tin toon ja mys tiik kaan liit ty vä yh des sä ko ke -

mi sen hur mio on Maf fesolin mie les tä merk ki al ku voi mai ses ta yh teisöl li -

syy des tä. Sen tun nus merk kei nä hän pi tää mm. kiih ty vää tun net ta, or -

gas tis ta ko ke mus ta yh ty mi ses tä ja nor maa lin ra jo jen rik kou tu mi ses ta.

Moder nin yh teis kun nan yk si lö kes kei syys ei joh da kaan vie raan tu mi -
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seen ja voi mat to muu teen vaan uu den ener gi an syn ty mi seen tar koi tuk -

set to mas sa kol lek tii vi suu des sa. (Maffesoli 1995, 5–7)

Maf fesolin mu kaan yk si lö löy tää ar von ja iden ti tee tin enää sii nä ryh -

mäs sä, jos sa hän esiin tyy, ja jos sa jäl jit te lee jo tain »tyyp piä» par hai ten

edus ta vaa esim. lau la jaa tai us kon nol lis ta joh ta jaa. Täs sä yh teydes sä

tu lee mie leen Lévi-Straus sin teo ria myy tis tä joka ajat te lee ih mi sen

kaut ta eikä päin vas toin, ja si säl tää tyyp pe jä, erään lai sia ylei ses ti

hyväksyttyjä malleja. (Eagleton 1997, 132)

Tyyp pi kin voi daan näh dä ark ki tyyp pise nä san ka ri na, joka il me nee ih -

mi sen kaut ta. Eri tyi nen ja yk si löl li nen väis ty vät an taak seen si jaa »tyy -

pil le» ja tyy pil li sel le, joi hin yh dy tään, mut ta jot ka sa man ai kai ses ti

vaik ka kin hie man pa ra dok saa li ses ti an ta vat yk si löl le elä män. Sub jek -

tin au tonomia hä vi ää ja esiin nou see yksi tai useam pia iden ti fi kaa ti oi -

ta, jot ka te ke vät mi näs tä he te rony mi sen olen non, jon kun joka on ole -

mas sa vain toi sen kaut ta ja hä nen an sios taan. Yhtei syy den tun tee -

seen liit ty viä merk ke jä oli tie tys ti ole mas sa jo mo der nin ai ka kau del la.

Nämä yk si lön käy tök seen ve to a vat roo li mal lit oli vat kol lek tii vi sen nar -

sis min merk ke jä. Post mo der nil la ajal la kol lek tii vi sen nar sis min mer -

keis tä on teh ty ar ki päi vään so pi via ihan tei ta. Yhteis kun ta ei pe rus tu

enää so pi muk sel le vaan em pa tial le, jossa kukin voi tunnistaa,

millaista tyyppiä tai millaista karikatyyria hänen oletetaan edustavan

kussakin ryhmässä. (Maffesoli 1995, 90–91, 126)

Uusi tapa su pe re gon ra ken ta mi sel le ovat nämä ide aa li tyy pit, fa niu den

koh teet, joi hin sa mas tu mal la py ri tään saa maan hei dän omi nai suuk -

sia it seen sä. Esi mer kik si kult tuu ri ses ti hy väk syt tyä tai tei li jan ihan ne -

tyyp piä ja sen ste ro ty pi aa käyt tää Ismo Alan ko lau lu teks tis sään»Tai tei -

li ja elä mää».
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Yhtei söl li syy des tä Maf fesoli (1995) ei puhu täs sä yh teydes sä mi tään.

Onko niin et tei yh teisöl li syyt tä ole edes var teen otet ta va na vas ta voi ma -

na kol lek tii vi sel le nar sis mil le? Vai onko ny ky ajan yh teisöl li syys eri lais -

ta, ikään kuin yh den asi an liik keen yh teisöl li syyt tä, jo hon voi liit tyä ja

ero ta mil loin it sel le so pii tai se tuot taa mie li hy vää? Onko täs sä ha vait -

ta vis sa kai puu Kris te van se mi oot ti seen tai Laca nin ima ginaa ri seen

maa il maan. Joka ta pauk ses sa post mo der nis sa maa il mas sa »shop pail -

laan» mi nän ai nek sia. (Hosi ais luoma 2003, 333) Minä ra ken tuu psy ko -

dynaa mi sen ajat te lun mu kaan koko elä män ajan, mut ta var hai sel la

vuo ro vai ku tuk sel la ja sen häi ri öil lä on kor jaa mat to mi na va ka via seu -

rauk sia ih mi sen psyy kel le. Edel lä mai nit tu on sel keäs ti näh tä vis sä

sekä Hei non toi min nas sa, vau ri ot aja vat hä net ri kol li siin te koi hin.

Moi sio pur kaa lap suu den trau mo jaan kir joit ta mi seen, ja lee na et sii

Mat ti Moi si on kans sa mi nuu den ra ken nus ai nei ta sieltä mistä saa.

Nykyi sen yl tiönar sis ti sen ja jul kisuusha kui sen yh teis kun nan ta val li -

sil le jä senil le on luo tu ter mi »ta vis», vas tin pa rik si »julk kik sel le», jot ta

»mekin»olisim me ole mas sa. Toi seus voi olla iden ti tee tin ra ken nus ai ne,

kei no erot tua jou kos ta. Tämä mas sas ta erot tu mi nen hin nal la mil lä hy -

vän sä on mie len kiin toi nen il miö. Tun tuu sil tä, että ai no as taan jul ki -

suus saa ih mi sen ole maan olemassa, eksistenssi on riippuvainen

ulkoisesta havainnoinnista.

Toi seus liit tyy olen nai ses ti myös kult tuu rin tut ki mi seen, jol loin sii nä

on kes keise nä läh tö koh ta na län si mai den mar ginalisoi mi en kult tuu ri -

en ase man ja mer ki tyk sen ko ros ta mi nen. Kes keis tä on näi den ei-eu -

roop pa lais ten ja ei-yh dys val ta lais ten kan sal li seen ja kult tuu ri-iden ti -

teet tiin liit ty vät ky sy myk set sekä mar ginaa li suu den prob le ma tii kan

tar kas te lu uu des ta nä kö kul mas ta. (Kyl mä nen 1994, 9) Kau ka na kes -

kus tas ta (kes kei sis tä ar vois ta?) ole vat alu eet riip pu vat tar kas te li jan si -

jain nis ta. Jos kes ki pis te ase te taan esim. Afrik kaan, joka oli si pe rus tel -
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tua kos ka sitä pi de tään nykyihmisen syntymäkotina, niin USA olisi

marginaalissa ja länsimaiset narsistiset arvot edustaisivat toiseutta.

Toi seus on yh teis kun nal lise na il miö nä hy vin herk kä sil le mi ten asi at

esi te tään, kuin ka fo ka lisoi daan, ja mikä näyt tö kul ma va li taan. Tie do -

tusopin alaan kuu lu vas sa tut ki muk ses saan Venä läi set ja vi ro lai set

suo ma lais ten Toi si na Pent ti Rait ti la pa neu tuu et ni seen toi seuteen.

Hänen sa no ma leh ti kir joi tus ten tut ki mi sen pe rus teel la te ke män sä joh -

to pää tös on, että vä hem mis tö ryh mät ei vät useim mi ten pää se it se ään

kos ke vis sa ju tuis sa ääneen vaan jäävät erilaisten viranomaistahojen

puheen kohteiksi. (Saltevo 2005)

Mary Ellma nin mu kaan su ku puo li ste reo ty pi at, joi den mu kaan mies

on vah va ja ak tii vi nen, elä mää eteen päin vie vä ja nai nen heik ko ja pas -

sii vi nen, elä mää säi lyt tä vä ja luo va, vai kut ta vat vie lä ny ky ään kin. Esi -

merk ki nä hän mai nit see syn nyt tä mi seen, ras kau teen ja he del möi tyk -

seen liit ty vi en lu kuis ten me ta fo ri en ole mas sa olon vie lä ny ky ai kana -

kin, vaik ka he del mäl li syys ei ole enää yh teis kun nal li ses ti mer kit tä vää

eikä miehen fyysinen voima sen enempää. (Moi 1968, 52)

Toi seu den edus ta jal le an net tu oma ääni on tär keä, oli pa hän pää- tai

si vu hen ki lö. Joen suu ker to ja ei ku vaa hei tä ul ko puo lel ta, vaan fo ka -

lisaa ti on muu tos ten ja näyt tö kul man avul la esim. pa pin oma his to ria

ja aja tuk set tu le vat lu ki jan tie toon, ja sitä kaut ta hä nen te ko jen sa

logiikka tulee ymmärrettäviksi. (Hpp, 7–17)
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4 Tut ki muk sen etenemi nen

Alun pe rin ajat te lin läh teä tut ki maan toi seu den il menemis tä Joen -

suun koko tuo tan nos sa, mut ta jo al ku vai hees sa ra ja sin työni hä nen

vii mei sim pään teok seen sa. Myös tut ki muson gel man muo toi lu ja tut ki -

mus kysymyk set ovat elä neet mat kan var rel la, sil lä teo reet ti nen vii te -

ke hys kin on ra jau tu nut alun yh teis kun nal li sen, ja fe mi nis ti sen kir jal -

li suu den tut ki muk sen kautta psykoanalyyttiseen tulkintaan.

Stuart Hall (1999) mää rit te lee ste ro tyy pin seu raa vas ti:

Ste re otyyp pi on eri tyi nen rep resen taa tio, jos sa jo kin ole mus köyh -

dy te tään se mi oot ti ses ti jo hon kin sen yk sit täi seen piir tee seen, jos -

ta tu lee ko ko naisuut ta mää rit tä vä te ki jä, merk ki itseasiassa. (Hall

1999, 190)

Toi seut ta voi si mää ri tel lä Hal lin mu kaan (1999) si ten, että jos iden ti -

teet ti pe rus tuu eron po li tii kal le, ja se on mah dol li nen vain suh tees sa sii -

hen mitä se ei ole, sub jek tin on muo dos tet ta va toi seus rep resen taa ti on

kei noin. Toi seu den tuot ta mi ses sa kes kei seen ase maan nou se vat tie tyis -

tä ih mis ryh mis tä ja tyy peis tä esiin nos te tut piir teet. Jos rep resen taa ti ot

jäh me te tään kult tuu rin ta sol le, kier ry tään ta kai sin ste re oty pi aan (Hall

1999, 14).

Toi seu den mää ri tel mä on psy ko analyyt ti sen ih mis ku van mu kaan sitä

että ih mi nen ei ole ko ko nai nen, en nen kuin on si säis tä nyt toi seuten sa. 

Integ roi mal la it ses sään ole van hy vän ja pahan ihminen tulee ehjäksi.

Aiem min mää rit te le mää ni toi seu den ra jauk seen riip puen sii tä, mi hin

se on suh tees sa, ha lu ai sin li sä tä vie lä yh teis kun nal li sen näkökulman.
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Toi seus on kä sit tee nä lä hel lä eri lai suut ta ja tun te ma ton ta. Toi -

seu den sub jek tii vi nen ko ke mus muo dos tuu, kun joi tain ih mi siä

tai ryh miä ei huo mi oi da ar jen ti lan teis sa tai asi oi den mää rit te lys -

sä, vaan hei dät jä te tään ul ko puo lel la. Toi seut ta tuot taa myös se,

kun ih mi siä ei hy väk sy tä osak si »mei tä», vaik ka he ovat kin läs nä.

(http://www.join.fi/seis/koulutusmateriaali/ 02/03.shtml)

Ste re oty pia on yk sin ker tais tet tu, lei maa va, ka pea ja kaa va mai nen

mie li ku va, mie li pi de tai ar vio. Se voi daan muo dos taa esi mer kik si

toi ses ta ih mi ses tä, ryh mäs tä tai kan sas ta. Suo ma lai sia on mää ri -

tel ty re hel li sik si, mut ta hil jai sik si, rans ka lai sia on ku vat tu her -

kut te li joik si ja sak sa lai sia so ti laal li sik si. Ste re oty pi an on gel ma on

yk si löl li syy den ja yk si löl lis ten erojen unohtaminen. Vähem mis töi -

hin liitetään usein stereotypioita.

(http://www.join.fi/seis/koulutusmateriaali/02/03.shtml)

Toi seuteen liit ty vi nä asi oi na kä sit te len siis nii tä hen ki löi tä ja ti lan tei ta, 

jois sa joku jät täy tyy tai jä te tään ul ko puo lel le. Ihmi set tuo mi taan toi -

seuteen useim mi ten ste re oty pi oi den kaut ta; ho moil la on aids, nar ko -

maanit ovat vä ki val tai sia, mus ta lai set va ras ta vat jne. sik si ha lu sin

tut kia, mi ten kir jai li ja voi käyt tää ste re oty pi oi ta romaanihenkilöidensä 

persoonan kuvaamiseen.

Tut ki muk se ni tar koi tus on sel vit tää, mi ten Joen suun po lii si ro maa -

neis sa nä kyy kir jai li jan mah dol li suu det luo da mo nisär mäi sem pää ku -

vaa ylei sen kä si tyk sen toi seuteen liit tä mis tä il mi öis tä. Suu ria lu ki ja lu -

ku ja saa vut ta neen kir jai li jan teok sil la on mah dol li suus jopa toi mia yh -

te nä vä linee nä, jol la yh teis kun nas sa voi mis tu vaa vas tak kaisaset te lua

(oikea–väärä, hyvä–paha, joko–tai) voitaisiin lieventää.

Tut kit ta vaa teos ta ana lysoin seu raa vi en tut ki mus kysymys ten avulla:

1. Miten Joen suu ku vaa ih mi sen si säis tä ha janai suut ta (puut teel lis -

ta in teg raa tiota) ja vie raut ta it sel leen ? Mikä on ni mi hen ki löi den suhde 

toiseuteen?
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2. Miten ku vat ta van hen ki lön his to ria vai kut taa hä nen ko ke maan sa

suh tees sa mui hin ih mi siin? Miten psy ko dynaa mi nen mal li il me nee

hen ki löi den kuvauksessa?

3. Onko pää hen ki löt ku vat tu ste re otyyp pi ses ti ja onko heil lä oma

ääni?

Joen suun tuo tan to oli mi nul le en nes tään tut tu, mut ta tut ki mus ta

var ten luin kaik ki kym me nen Har jun pää kir jaa uu des taan. Tein tul -

kin ta ni Joen suun hen ki löi den edus ta mas ta maa il man ku vas ta ja ih -

mis kä si tyk ses tä. Lit te roin ni mi hen ki löi tä, Har jun pää tä ja Hei noa,

kos ke vat tie dot omak si ko ko naisuu dek seen, joi ta sit ten läh din tut ki -

maan suo raan tut ki mus kysymys ten kaut ta lä hin nä lu vus sa 7. Ste re -

oty pi oi ta tai nii den puut tu mis ta et sin muis ta kes kei sis tä hen ki lö hah -

mois ta luvussa 8.
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5 Gen res tä

Odo tam me tiet ty jen asi oi den ta pah tu van tie tyn la ji ses sa gen res sä,

kos ka opim me la jin kon ven ti ot lu ke mal la, kat so mal la te le visiota ja elo -

ku via. (Asa-Ber ger 1992, xi) Rikos- ja sa la po lii si ker to muk sis ta käy te -

tään myös yh teis ni mi tys tä jän ni tys ker to muk set (engl. mys te ry sto -

ries). Anne Fried (1994) tuo esiin sen, että mys te ry sto rys sa kir jai li jaa

kiin nos taa eri tyi ses ti hy vän ja pa han on gel ma, bi po laa ri suus, ole mas -

sa olon pe rus taan kuu lu va ali tui nen jän ni tys tai itse elä män pe rus ta.

Pää huomio ei siis ole lain vas tais ten tekojen yksityiskohtaisissa

kuvauksissa, takaa-ajoissa eikä rangaistuksissa.

Sala po lii si ro maa nia, dek ka ria (engl. de tec ti ve sto ry) pi det tiin vie lä

70-lu vul la viih de kir jal li suu te na, jol lain ta val la huo nom pa na, ke vy em -

pä nä po pu laa ri kir jal li suu te na. Nykyi sin ar vo asetel mat ovat muut tu -

neet, eikä »hyvä» ja »oi kea» kir jal li suus ole si ten vä hem män viih dyt tä -

vää, ras kas ta eikä ta loudel li ses ti kan nat ta ma ton ta. Eräs syy sii hen,

mik si nai set 1800-lu vul la va lit si vat dek ka ri-gen ren on se, että kir jal li -

suu den la ji it ses sään oli vähemmän ar vos tet tu, ja miehet olivat »oi kei -

ta» kir jai li joi ta. (Moi 1990, 109)

Klas si ses sa mys tee ris sä psy ko analyyt ti nen tul kin ta on mo raa li nen

faa be li, jos sa muis tu tam me mie liim me nii tä vaa ro ja ja seu rauk sia, joi -

ta ai heu tuu pääs tä es säm me viet ti-im puls sit va paas ti vir taa maan. Sii -

nä po lii si edus taa su pe re goa ja yh teis kun taa, mur haa ja Idiä, joka riis -

täy tyy kont rol lis ta ja do minoi psyy keä. Polii sil ta puut tuu kui ten kin

kyky kont rol loi da Idiä (tai löy tää mur haa ja) ja sik si Ego-hahmo,

yksityisetsivä, on välttämätön. (Asa-Berger, 1992, 88)
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Hah mot ta es sa ni dek ka ri kir jal li suu den gen ren edus ta jia oli Ray mond

Chan dler eräs käyt tä mä ni mit ta puu. Phi lip Mar lo we on ny ky dek ka rin

ark ki tyyp pi nen hah mo: nuk ka vieru, mo raa li ses ti oi keu den mu kai nen

ja pi tää kil pen sä puh taa na lah juk sis ta. Toi seu den edus ta ja na hän tä

voi daan pi tää sii nä mie les sä, että hän tä ei aina huo maa ar jen ti lan teis -

sa sen enem pää po lii si kuin asiakaskaan, vaan hän on ulkopuolinen,

yksinäinen ratsastaja.

Ver tai lu koh tia gen ren ko ti mai siin mar ginaa lis sa ole viin pää hen ki löi hin

voi löy tää esim. Rei jo Mäen ja Lee na Leh to lai sen teok sis ta. Niis sä nä kyy

sekä ko vak si kei te tyn dek ka rin piir tei tä (Mäki), että ny ky ai kai sen nais -

po lii siin, mo der nin nai sen ku vaus ta. Mies val tai ses sa po lii sis sa Maria

Kal lio jou tuu nai se na ul ko puo li sek si (Leh to lai nen). Leh to lai sen teok sis -

sa esiin tyy me nes ty vä nä po lii si na viet na mi lai nen maa han muut ta ja

Wang, joka on in teg roi tu nut suo ma lai seen yh teis kun taan.

Mah dol li ses ta as si mi loi tu mi ses ta Leh to lai sel la ei ole ku vaus ta, mis -

sään ei ker ro ta Wan gin suh tees ta läh tö maan sa kult tuu riin, tai sitä nä -

kyy kö viet na mi lai nen kult tuu ri Wan gin elä mäs sä. Leh to lai nen ku vaa

Wan gin ul koi sen fo ka lisoi jan avul la, mut ta Wan gin omat tun teet ja

aja tuk set jää vät ker to mat ta. Mäki on ot ta nut Varek sen ys tä väk si piz -

ze ri an pi tä jän, jo ten kin ul ko koh tai ses ti kuin ko ros taak seen et tei hän

ole ra sis ti nen kir jai li ja, vaik ka esim. mus li mi on ste re otyyp pi ses ti ter -

ro ris ti, vi ro lai nen am mat ti tap pa ja ja ve nä läi nen nai nen pros ti tu oi tu.

Suo ma lai sia valtaväestöstä poikkeavia ystäviä Vareksella on, esim.

alkoholisoitunut antikvariaatin pitäjä pastori Alanen.

Jus si Vares on Rei jo Mäen dek ka reis sa ste re otyyp pi sen yk si tyiset si vän 

puh dasop pi nen edus ta ja: vii naan me ne vä, nuk ka vieru, ja hän edus taa 

it se kin toi seut ta sa mois ta syis tä kuin Chan dle rin ko vak si kei te tyn lajin 

edustaja Marlowe.
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Joen suun synk kä maa il man ku va ja ur baa ni tum masävyi nen mil jöö

tuo vat mie leen film noi rin. Film noir on sak sa lai sen eks pres sionis min ja 

ko vak si kei te tyn (hard boi led) ka li for nia lai sen ri kos ro maa nin koh taa mi -

ses ta 1920–1930-lu ku jen vaih tees sa syn ty nyt elo ku va la ji. (www.sea.fi

6.11.2004)

Ekspres sionis min syn ty sai ra vin ton sa sak sa lai sen kie li alu een yh teis -

kun nal li ses ta kaa ok ses ta ja Freu din pe rin tees tä, jos sa synk kiä mie len

tie dos ta mat to mia ker rok sia us kal let tiin koh da ta, mm. sek su aa li siin

poik keavuuk siin ja vä ki val tai siin im puls sei hin vih jail tiin, jos kus unen

kaut ta, jos kus toi min nan ta sol la. Elo ku van la jia ovat käyt tä neet esim.

Howard Hawks Syvän unen fil ma tisoin nis sa ja John Huston Maltan

haukassa. (www.sea.fi 6.11.2004)

Koti mai sis ta te ki jöis tä Aki Kau ris mä ki si joit tuu tee moil taan ja tun nel -

mil taan film noi ren ja Joen suun ke hyk siin, pie nen ih mi sen puo lus ta -

mi nen ja omal la ta val laan elä vi en ih mis ten em paat ti nen ku vaus esi -

merk ki nä. Sivu pol kua elo ku vaan voi si jat kaa vie lä ai na kin Mat ti Ijäk -

sel lä, jon ka hah mot elä vät lä hes poik keuk set ta mar ginaa lis sa. Itse asi -

as sa näyt tää sil tä, että syr jäy ty nei siin koh dis te taan pal jon kat sei ta,

vaik ka hei dän ole te taan ole van si vus sa ja unoh det tu ja. Kau ris mä en ja

Ijäk sen luen kyllä Joensuun rinnalle niihin tekijöihin, jotka antavat

syrjäytyneille oman äänen.

Tuu la Hel nen (Hel ne 2002, 86) sa noin »Nämä unoh de tut ovat suo ras -

taan tie do tus vä li nei den, elo ku vi en ja kir jal li suu den kes to tee ma.»

Usein kaan tämä kiin nos tus (eten kään tie do tus vä li neis sä) ei ole koh tei -

taan tun nis ta vaa ja hei dän läh tö koh ti aan ym mär tä vää, vaan pi kem -

min kin leimaavaa ja erilaisuutta korostavaa.
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Poliisiro maa ni on klas sis ta sa la po lii si ro maa nia rea lis ti sem pi ri kos ro -

maa ni, jos sa ku va taan am mat ti po lii sin toi min taa ja tut ki muk sia ri -

kok sen sel vit tä mi sek si. (Hosi ais luoma 2003, 716) Tämä mää ri tel mä

so pii par hai ten Joen suun Har jun pää- kir joi hin. Itse hän on tuo tan ton -

sa al ku ai koi na määritellyt teoksensa epiteetillä »ro maa ni rikoksesta».
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6 Tutkittava teos

Joen suu käyt tää sekä ul kois ta että si säis tä fo ka lisoin tia ku va tes saan

Har jun pää tä ja Heinoa.

Rim mon-Kena nin ter mino lo gi aan (1991, 92–103) tu keu tuen voi sa noa, 

että Hei no ku va taan si säi sen fo ka lisoin nin kaut ta, psy ko lo gian alu een

ja emo tii vi sen kom ponen tin avul la sil loin, kun hän pu huu it ses tään ja

omis ta aja tuk sis taan. Tämä ta pah tuu lu vuis sa, jois sa Hei no on ker to -

ja na. Täl lä ta val la ku va tes saan Joen suun teos an taa lu ki jal le ku van

pirs ta lei sen mie len si säi ses tä lo gii kas ta. Mie len ter veyson gel mai sen

toi min ta tu lee loo gi sek si omas sa, jos kin sai raas sa, lo gii kas saan. Muis -

sa lu vuis sa Hei no esi te tään ul koi sen fo ka lisoi jan kautta, jolloin

kuvaus lähenee mielenterveysongelmaisten stereotypista kuvaamista.

Har jun pään Joen suu ku vaa käyt tä en si säis tä fo ka lisoin tia, mut ta

emo tii vi sen kom ponen tin li säk si käy tös sä on kog ni tii vi nen kom -

ponent ti. Emo tii vi nen kom ponent ti on Har jun pään per het tä ja tun tei ta 

kos ke vis sa jak sois sa, kog ni tii vi nen taas po lii sin työ hön liit ty vi en asi oi -

den muis ta mi seen ja ha vain noin tiin liit ty vis sä teks tin osis sa. Teok ses -

sa on myös sel lai sia jak so ja, jois sa kes kushen ki lö Har jun pää ku vit te -

lee, mi ten ul koi nen fo ka lisoi ja ku vai si teok sen maa il man ta pah tu mia.

Esi merk ke jä täs tä ovat Har jun pään miet teet sii tä, mi ten il ta päi vä leh -

det ar vos te li si vat hä päiseväs ti poliisin toimia ja siitä, miten työtoverit

irvailisivat hänen työskentelytapojaan. (Hpp, 266, 267–268)

Mik ko Matias Moi si on ja Mat ti Moi si on ku vauk ses sa fo ka lisoin ti on sa -

moin kuin Hei non koh dal la si säis tä, psy ko lo gis ta ja emo tii vis ta. Tämä

aset taa fo ka lisoin nin koh teek si pirs ta lei sen mie len toi min nan ja syn ty -

me kanis mit. Puut teel li ses ti in teg roi tu nut mie li on Joen suun ker ron nan 

var si nai nen koh de.
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Aar ne Kin nu nen pu huu nä kö kul man ja näyt tö kul ma erois ta. Näyt tö -

kul ma on sitä mi ten ker to ja ha lu aa näyt tää asi at, nä kö kul ma mi ten

hän nä kee ne. (Kin nu nen 1989, 189) Juu ri näyt tö kul man va lin nal la

Joen suu an taa lu ki jan ym mär tää Hei non te ko jen si säi sen lo giik ka, sa -

moin kun an taa isä ja poi ka Moi siol le oman ää nen, ja sitä kaut ta lu ki ja 

ym mär tää psyyk kis ten on gel mi en syn ty me kanis me ja.

Har jun pää ja pa han pap pi jat kaa Joen suun kes keis ten tee mo jen kä -

sit te lyä: rak kau den kai puu, sen su aa li suus ja sek su aa li suus, kump -

panuu den ja tur van sekä ko din kai puu. Näi den to teu tu mi sen es tee nä

ovat mo net sään nöt, nä ky mät tö mät es teet, mie len van ki lat. Ne ovat

ikään kuin tul leet hen ki löi den ta jun taan var ti oi maan sitä, et tei mi -

kään hyvä pää si si ta pah tu maan hei dän elä mäs sään.

Kei no va li koi man sa Joen suu on täs sä teok ses sa li sän nyt ra ken teel li -

seen pilk ko mi seen pe rus tu van hä mää mi sen ja sii nä mie les sä tul lut lä -

hem mäk si ny ky dek ka rin ra ken net ta. Täl lais ta te ho kei noa hän ei ole

ai kai sem mis sa teok sis saan käyt tä nyt. Pahan pa pin alus sa ku va taan

pie nen po jan ja hä nen si sa ren sa trau maat ti sia ko ke muk sia. He jou tui -

vat tois tu vas ti kuun te le maan isän ja äi din rii te lyä ja es tä mään ka tast -

ro fin es ka loi tu mi sen isän it se mur haan saak ka. Raken teel li ses ti, (ky -

sees sä on kir jan en sim mäi nen luku, käy tet ty ai ka muo to on im per fek ti) 

ja sen vuok si, että ker to jak si on va lit tu lap si tämä an taa vih jeen sii tä,

että ky sees sä on ta kauma. Kos ka kir jan ni me nä on Pahan pap pi, joka

ole tet ta vas ti on ai kui nen ri kol li nen, edel lä mai ni tus ta saat tai si hel pos -

ti ve tää sen joh to pää tök sen, että alun kal toin kohdeltu lapsi on juuri

kyseinen päähenkilö, Heino. Vai onko niin, että hämäys ei onnistuisi,

jos ei tuntisi genren konventioita ja Joensuun tyyliä?

Pahan pap pi, kir jan toi nen ni mi hen ki lö hah mot tuu gen rel le omi nai sel -

la ta val la ko ko naisek si ja omal la ta val laan ym mär ret tä väk si hen ki lök -
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si. Toi sin sa noen hä nen si nän sä tuo mit ta vi en te ko jen sa si säi nen lo -

giik ka tu lee kä si tet tä väk si sekä empaattisesti perustelluksi. 

Psy ko dynaa mi sen ih mis kä si tyk sen mu kai ses ti mi kään ih mi sen ke hi -

tyk ses sä ei ole ir ral lis ta, vaan kaik ki ta pah tuu tie tyn kau saa li sen lo gii -

kan mu kaan. Var sin kin lap sen ja hä nel le tär kei den ai kuis ten vä li nen

suh de muok kaa ih mi sen koko tu le vai suut ta. Tämä te ma tiik ka on kes -

keis tä Pahan pa pis sa ja koko Joen suun tuo tan nos sa, jos sa ri kol li set

näh dään enem män kin uh rei na kuin »syn ty mä pa hoi na». Tämän vuok si 

hän tut kii ta pah tu mi en syy- ja seuraussuhteita eikä pelkästään

ulkoisesti havainnoi pahantekijöitä.

Mat ti ja Lee na ovat otol li sia uh re ja Pahan pa pil le, sil lä he ovat mo nin

ta voin tur vat to mia. Matin äiti koh te lee poi kaa sa dis ti ses ti kiu sa ten ja

li säk si sa bo toi isän (kir jai li ja Mik ko Matiak sen) ja po jan yh teyt tä. Lee -

na on li ha va, ja sik si kou lu kiusat tu. Hei non avul la hän on päässyt

eroon kiusaamisesta.

Mat ti kuun te lee mu siik kia ko val la kuu losuojai met pääs sä (jot ta kor ke -

at ää net leik kau tui si vat pois) ja loh dut taa it se ään la siesi nei tä kat se le -

mal la ja tans si mal la. Äiti tu lee huo nee seen, rik koo Matin la siesi neet ja

ker too muut ta van sa mies ys tä vän sä Karin (Ken gu) kans sa pie nem pään 

asun toon, kos ka Matin isä vaa tii osi tus ta (ra ken ta mas taan talosta).

Uuteen asuntoon poika ei enää mahdu.

– Niin että mitä? Mut si hyök kä si. Kuu losuojai met ko li si vat jon ne -

kin, ja se al koi tul jut taa hän tä kak sin kou rin tu kas ta, ja se teki ki -

pe ää, polt ti kuin kie hu vaa vet tä oli si kaa det tu pää hän, eikä hän

voi nut muu ta kuin yrit tää re piä irti, mut ta tur haa se oli. Sit ten

hän yrit ti lyö dä ja ehkä osui kin.

– Kari! Se al koi kir kua. – Kari apuun! Mat ti hak kaa mi nua! Apua!

Sit ten se pääs ti hä nes tä yl lät tä en irti, sot kot ti tuk kaan sa ja teki

pos keen sa nän nä rin: ni pis ti sitä oi kein kun nol la rys ty jen sä vä lis -
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sä niin että iho al koi hoh taa. Kuu lui as kel ten tö minää kun Ken gu

lauk ka si olk ka ris ta etei seen, ja tö mi nä vain vah vis tui, oli kuin lau -

ma he vo sia oli si ne lis tä nyt koh ti.

– Kari apuun! mut si kil jui aina vain, vaik kei sil lä ol lut sii hen mi -

tään syy tä. Se harp pa si hä nen ohit seen, yh del lä ai no al la as ke leel -

la, eikä sen tar vin nut pot kais ta kuin ker ran: koko sin fo nia oli

men nyt tä, ha jal laan. (Hpp, 124)

Täs sä ti lan tees sa äiti te kee mon ta va ka vaa nuo ren mi nuut ta uh kaa vaa 

te koa: ker too hyl kää vän sä, vie ai no an loh dun pois, va leh te lee, la vas taa 

syyl li sek si ja käyt tää fyysistä väkivaltaa.

Kun Mat tia kiu sa taan kou lus sa, Lee na pe las taa hä net ylem män luo -

kan poi ki en kä sis tä ja an taa hä nel le pu he lin nu me ron sa. Lee na on ai -

kai sem min saa nut »pa pil ta» apua, ja kun Mat ti äi tin sä kiu saa ma na on

epä toi voi nen, eh dot taa Leena Heinon etsimistä apuun.

– Mä vien sut ta paan yhtä ihme tyyp piä. Muis tat sä kun mua kiu -

sat tiin vie lä syk syl lä?

– Joo

– Tää tyyp pi jo ten kin pa ran si mut.

– Älä? Mikä tyyp pi se oi kein on?

– Joku saar na mies. Tai pap pi. Mut tei se mi kään kir kon pap pi ole

vaan joku lah ko lai nen.

– Mä en tyk kää mis tään us kon to ju tuis ta.

– Tää on kin jo tain ihan muu ta. Se te kee ihme tai ka temp pu ja ja

pu huu aina vä lil lä jo tain dai jua kiel tä. Läh de tään hei!

– Mis sä se asuu?

Ei me sen hi maan men nä. Se on aina jol lain met ro asemal la tai

Steis sil lä. (Hpp, 100)

Tur vau tu mi nen toi seen ih mi seen, vas tak kais ta su ku puol ta ole vaan

kump paniin, maa gi siin ah dis tuk sen tor jun ta kei noi hin tai mys ti seen

aut ta jaan ovat tär keim piä sel viy ty mis kei no ja, joi ta Joen suun syn kän

maa il man ku van vastapainoksi voi löytää.
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Maa gi sia ah dis tuk sen tor ju mis kei no ja ovat esim. Matil la pu hu vat

lenk ka rit, sä vel tä mi nen ja lentäminen.

Mut ta se kin kaik ki unoh tui kun hän sä vel si. Ja hän sä vel si sil lä

lail la, että al koi vain tui jot taa jo tain, niin kuin nyt vaik ka pi han

hiek kaa, ja his suk seen hän sit ten huo ma si, et tei se ol lut kaan

pelk kää hiek kaa, vaan toi nen toi sis taan eros sa ole via pikkuisia

kiviä. (Hpp,69)

Sit ten äk kiä hän ei enää vain näh nyt kään noi ta ki tei tä, vaan hän

kuu li ne, ja hän kuu li ne aina mu siik ki na, mah ta va na suu ren or -

kes te rin pau hu na. (Hpp, 70)

Nämä ovat mi nän suo ja me kanis me ja ah dis ta vaa to del li suut ta vas -

taan. Saman ta pai sia sha manis ti sia, tai neu root ti sia kei no ja löy tyy

muis ta kin Joensuun teoksista.

Sek su aa lis ten viet tien sub li moin ti ja voi mak kaat por no gra fi set mie li -

ku vat myl ler tä vät pa pin mie les sä ja ehkä nii den tu kah du tet tu voi ma

saa ID:in ener gi an tul vi maan hal lit se mat to mas ti yli ja muut tu maan

tu ho avak si kos tok si. Hei non tun te man ka teu den tun teen ol les sa täy -

del li ses ti kiel let ty nä ja tun nis ta mat to ma na tie dos ta mat to mas sa mie -

len ker rok ses sa. Papin tun teet yli pää tään ovat tun nis ta mat ta ja lä -

pielä mät tä ja ai he ut ta vat siitä syystä niiden ratkaisuyrityksenä

tiedostamatonta käsittelyä toiminnan tasolla.

Fried (1994) ku vaa Joen suun tyy liä tun te mat to man rea lis mik si,

realism of the unk nown.. Artik ke lis saan teok ses ta Har jun pää ja rak -

kau den näl kä Fried tuo esiin hy vin mer kit tä vän tee man, Joen suun us -

kon nol li suu den ku vauk sen sha manis ti set piir teet. Käsi tyk set trans si -

ti las sa ta pah tu vis ta eläi mek si muut tu mi ses ta kuu lui poh jois mai seen

pe rin tee seen vie lä vii kin ki ai koina kin. Saa me lai set sha maanit te ke vät

mat ko ja voi ma eläi men hah mos sa ali seen. Nurin päin kään net ty maa il -

ma on siel lä toi sel la puo lel la, jos sa kaik ki on päin vas toin kuin tääl lä.
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Näin aja tel tu na toi seu den kä si te omaa hy vin van hat juu ret ajat te lus -

sam me. Tuo ne lan laut tu ri Kha ros vie mei dät toi sel le puo lel le ja sik si

on ol ta va ko li kot sil mi en pai no na mak suk si laut tu ril le. Ver ra tes saan

lin tua Tipi ni mi seen hen ki löön ja hä nen ää ri mäis tä ais ti herk kyyt tään

(Fried 1994) ja (Rak kau den Näl kä 1993, 102) löy däm me yh ty mä koh -

dan pa han pa pin ekst rasen so ri sel le tasolle yltävään aistiherkkyyteen,

jossa hän ajatuksen voimalla kutsuu »ope tus lap si aan» luok seen, tai

aistii heidän läsnäolonsa. (Hpp, 189–190)

Maam mo omaa myös sen sha maanil le kuu lu van tai don, että hän voi

men nä kal li on si sään. Tai dos ta on ku vaus mm. Peter Freuche nin Nuo -

ruu te ni Grön lan nis sa teok ses sa, jos sa kir jai li ja to dis taa sha maa nin

hä viämis tä trans si ti las sa luo lan sei nän läpi. (Freuchen 1958, 36) Ali -

seen viit taa myös met ro tun ne lis to ja Kyö pe li vuoren si säl lä asu va »pap -

pi» Hei no. Toi saal ta yli seen viit taa vat suh de lin tui hin ja asu mi nen vuo -

rel la. Joen suun yl hääl lä–al haal la-te ma tiik kaan viit taa myös mie hen ja 

nai sen sek su aa li nen yh ty mi nen, yh tey den ko ke mus. Har jun pää ko kee 

pe lot ta van tun teen men nes sään met ro tun ne liin ja ek sy es sään sin ne.

Häpeä epä on nis tu mi ses ta ja il ta päi vä leh tien pilk kaa vat löö pit kum -

mit te le vat hä nen mie les sään. Ver taus ku val li nen siir ty mä aliseen,

tiedostamattomaan kerrokseen omassa mielessä ja siellä lymyäviin

häpeän ja avuttomuuden tunteisiin. (Hpp, 259, 266)

Maam mo voi ot taa sekä mie hen että nai sen hah mon. Hei non oma kul -

loinen kin hah mo mää rit tyy Maam mon il mes ty mishah mon mukaisesti. 

Pahan pap pi te kee myös eläinuh ri toi mi tuk sia, hän uh raa pu lu ja (Hpp,

31). Lin tu ja len tä mi nen on eräs kes kei nen sha manis ti nen mo tii vi ja

ver tau tuu myös edel lä mai nit tuun Rak kau den Nälän hen ki lön Tipiin

ja hä nen muuttumiseensa huuhkajaksi.
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7 Nimi hen ki löt roo lien sa van ki na

ja niil tä ulot tu matto mis sa

7.1  Har jun pää po lii si na, mie he nä ja per heenisä nä

Ana lysoi mal la kir jai li jan ta paa ku va ta ni mi hen ki löiden sä ole mis ta ja te -

ke mis tä, py rin et si mään ta po ja, joil la hän ra ken taa tai rik koo ylei siä po -

lii sia ja ri kol lis ta ku vaa via ste re oty pi oi ta. Ennak ko-ole tuk se ni oli, että

sekä Har jun pään että Hei non ku vauk sis sa pai not tui si ste re oty pi oi ta

rik ko va osuus. Har jun pään osal ta niin näyt täi si ole van kin, mut ta ana -

lyysi ni pal jas ti Hei non ku vauk sen pi kem min kin vah vis ta van har hoihin -

sa ek sy neen »hul lun» ste re oty pi aa. Toi saal ta kyse ei ole var si nai ses ti ri -

kol li sen mie len ste re oty pi an vah vis ta mi ses ta, vaan enem män kin va ka -

vas ti sai ras tu neen hen ki lön ku vauk ses ta. Näin Joen suu kui ten kin tu -

lee vah vis taneek si sitä uh ka ku vaa, joka kan sa lai sil la hoi ta mat ta jää vis -

tä psyyk ki ses ti sai rais ta hen ki löis tä po ten ti aa li si na rikollisina on.

Molem mat ni mi hen ki löt pu hu vat teok ses sa omal la ää nel lään. Joen -

suu nos taa Hei non mar ginaa lis ta, toi seudes ta ak tii vi sek si tekijäksi,

kokijaksi.

Har jun pään ih mis suh teet ovat Joen suun tuo tan non ai ka na tul leet

yhä tär keäm mäk si tee mak si. Väki val lan vir ka mie hes sä hä net ohi tet -

tiin mai nin nal la, pai no pis teen ol les sa juo nen kul jet ta mi ses sa. Sivu -

juo ni al koi kas vaa ja Pyro maanis sa, Kap tee ni Kar hus sa ja Ahdis te li -

jas sa sil lä on jo mer kit tä vä osa rin nak kaise na juo ne na. Ame rik ka lai -

ses sa ny ky dek ka ris sa esim. Pat ri cia Corn wall, skan dinaa vi sis ta nais -

dek ka ri kir jai li jois ta mm. Karin Fos sum ja Anne Holt sekä suo ma lai sis -

ta esim. Ilkka Remes (sa lanimi) ja Taa vi Soi nin vaa ra käyt tä vät tätä elo -

ku val lis ta lo mit tais ker ron nan ra ken net ta. Kak si juo nel lis ta jat ku moa

pil ko taan pa la sik si ja ase tel laan vuo ro tel len, pe räk käin opuk seen ja
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näin saa daan ai kaan kei no te kois ta jän ni tet tä ja kon tinui teet tia. Joen -

suu ei sor ru tä hän, vaan si vu juo ni ni vou tuu luon te vas ti osak si ker ron -

taa ja to teute taan nä kö kul man ja ajal li sen vaih te lun avul la »koh tauk -

ses ta» toi seen. Har jun pää tä ku va tes saan Joen suun ker to jan va lin ta

an taa mah dol li suu den pää hen ki lön aja tus ten seu raa mi seen. Hänel lä

on vai keuk sia työn ja per he-elä män yhteensovittamisessa. Rikokset

pitäisi ratkaista vaikka ylitöinä, mutta myös vaimo ja kolme tytärtä

vaativat aikaa ja huomiota. Harjunpää kokee usein syyllisyyttä vaimon 

ja lasten laiminlyömisestä.

Har jun pääl lä on kor kea mo raa li, joka ai he ut taa hä nel le usein vai kei ta

ti lan tei ta. Har jun pääs tä juorutaan näin:

– Mil lai nen mies se Har jun pää on? Kon tio ky syi hie man yl lät tä en.

– Ihan se sem moi nen – va kioka lus toon kuu lu va.

– Juo ko se?

– Kyl lä se jos sain sau nail las sa ot taa. Mut ta ei se sin ne sam mu nut

ole tai mi tään. Tai olen minä sel lai sen kuul lut että ker ran se oli

sen ver ran pöf fe lis sä, että Mäen Jamin oli on nis tu nut pu jaut taa

sen tas kuun Ullan pik ku pök syt, ja sit ten se oli ju nas sa kai va nut

lomp saan sa esiin ne oli vat pu don neet ja se oli...

– Minä tar koi tan, että jos joku väit täi si että se on ol lut vaik ka pa

yö vuoros sa vä hän mais tis saan niin us kot taisiin ko sitä?

– Ei helk ka ris sa.

– Mil lai nen se muu ten on?

– No... Se oli aiem min vä hän niu ho mut ta se on jo ten kin muut tu -

nut. Ste nu oli tie tä vi nään että sen vai mo oli si tul lut us koon. oli si -

ko se sit ten vai kut ta nut.

(teok ses sa Har jun pää ja rak kau den näl kä, 79 ja 84 )

Lai naus ku vaa Har jun pään tär keim piä alu ei ta, po si tiota suh tees sa

per hee seen, kol le goi hin ja esi mie hiin. Esi miehet edus ta vat Joen suun

tuo tan nos sa laa jem min kin yh teis kun taa, ku ten hän Yleis ra di on haas -

tat te lus sa (1999) on ker to nut. Näin suo raan hä nen hen ki lö ään ei

muus sa tuo tan nos sa ole ku vat tu. Per heen tär keys, var sin kin suh de

puo lisoon on tär keä ja aut taa Har jun pää tä hen ki ses sä kas vus sa su -
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vait se vam mak si. Esi mies, täs sä ta pauk ses sa ko misario Kon tio, on

kor rup toi tu nut ja ha lu aa löy tää eet ti ses tä Har jun pääs tä hei kon koh -

dan, jot ta voi si pa rem min käyt tää val taan sa. Se to sin on tur haa, kos ka 

Har jun pää suh tau tuu kun ni oit ta vas ti esi mie hiin sä, vaik ka on hen ki -

lö koh tai ses ti eri miel tä hei dän kans saan. Hie rark ki ses ti alem pi kol le ga 

on re hel li nen ja rei lu Har jun pää tä koh taan ja tuo esil le tä män eet ti syy -

den, jopa tur han kin tark kuu den. Kuvat tu pikkuhousu -episodikin

päättyi siihen, että pudotettuaan ne vahingossa taskustaan, hän oli

häpeissään jäänyt seuraavalla asemalla ulos junasta.

Pahan pa pis sa Har jun pää tun tee avut to muut ta, pel kää ja ah dis tuu

niin kuin kuka ta han sa ih mi nen. Polii sil le nämä tun teet ovat vai kei ta,

kos ka ne voi daan tul ki ta heik koudek si, eikä po lii si ole heik ko. Mah taa -

ko tämä olla syy nä sii hen, että Har jun pää ei ete ne ural laan niin kuin

ky seen alai sia keinoja käyttävä Piipponen (Hpp. 349)

Vas ta sil loin Har jun pää ehti pe läs tyä; hä neen läi käh ti jo tain kuu -

maa ja hän tun si ohi mois saan asti kui na sy dän löi, jum put ti suo -

raa huu toa, ja ko ti vä ki kävi vä läyk se nä hä nen mie les sään, se

kuin ka nämä selviäisivät. (Hpp, 40)

– Kiit ti. Tuo ta noin, Har jun pää aloit ti hy vin kin mää rä tie toi ses ti,

mut ta yl lät tä en hän ei enää tien nyt kään, mitä hä nen piti sa noa ja

teh dä. Hänen mie len sä oli täy del li sen tyh jä ja olon sa sel lai nen

kuin sil loin kun he rää yöl lä vie raas sa pai kas sa eikä ker ta kaik ki -

aan saa mie leen sä mis sä on.

– Tuo ta noin… (Hpp, 42)

Vas ta sil loin se iski hä neen, hiki no rui älk kiä hä nen ot sal taan ja

kai na lois taan ja hä nen kä ten sä tä risi vät niin että vih kisor mus

kal kat ti oh jaus pyörää vas ten: ka-ka-ka. (Hpp, 58)

Har jun pää ei koh te le ta paa mi aan asiak kai ta epä kun ni oit ta vas ti tai

huo nos ti, vaik ka he edus ta vat kin usein lai ta puo len kul ki joi ta tai mui ta 

syr jäs sä oli joi ta. Myös tut kit ta va teos kuvaa näitä tilanteita.
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Hän vink ka si lää kä rin ja Pelas tus lai tok sen mie het si sään, veti

oven kiin ni ja ku mar tui sen puo leen kuun te le maan. Kyl lä naa pu -

rit läh ti vät, sen erot ti loit tenevas ta pu hees ta ja as ke lis ta, ja sit ten

jo jos sain sul jet tiin ovi. Sii hen hän oli pyr kinyt kin. Niin oli Jarin

läh dön kan nal ta pa rem pi. (Hpp, 44)

Myö hem min hän vie lä huo leh tii, että Jari lää kä rin vas ta han kai suu des -

ta huo li mat ta pää see sai raa laan ja hä nen koi ran sa ken ne liin. Näis sä ti -

lan teis sa hän usein toi mii eri ta val la kuin kol le gan sa. Vai keis ta pak ko -

liik keis tä kär si vää to dis ta jaa hän kuun te lee, to sin hie man vai vaan -

tunee na, kos ka muis taa lap suusaiko jen ope tuk sen, et tei vam mai sia

saa tui jot taa. Kun mies sa noo jär ken sä ole van täy sin tal lel la, Har jun pää 

sa noo us ko van sa sen. Myö hem min hän jou tuu oi kaisemaan tut kin nan -

joh ta jaan sa, kun tämä to te aa: – eli meil lä on sit ten vain tä män ka he lin

väit tä mä. – Ei sil lä ol lut jär jes sä mi tään vi kaa. (Hpp, 109)

Har jun pää on po lii si or ga ni saa ti on la kiin (pat riar kaa li seen isän la -

kiin?) pe rus tu vas sa ym pä ris tös sä usein mar ginaa lis sa. Hän ei yhdy

mies ten nai sia alis ta vaan huu mo riin, poh tii ri kok sen te ki jän syi tä ja

sii hen joh tanut ta hen ki lö his to ri aa, eikä tyy dy pel käs tään sen seu -

rauk si en, ri kol li sen toi min nan sel vit tä mi seen. Ris ti rii taa Har jun pään

mie les sä ai he ut taa myös po lii sin jäy kät val tasuh teet. Suh de työ to ve ri

Oner vaan on on gel mal li nen, kos ka hän ei voi hy väk syä tun tei taan

Oner vaa kohtaan, sillä perhe on pyhä paitsi lain myös hänen

henkilökohtaisen arvomaailmansa vuoksi.

Loh tua Har jun pään elä mään tuo vat per he, lap set ja yh teys puo lisoon

sekä muu ta maan työ to ve riin. Koti to teu tuu Har jun pääl lä Juha Sil ta -

lan ku vaa mas sa tar koi tuk ses sa toi sil ta suo jat tu na paik ka na, jos sa voi 

psyyk ki ses ti syn tyä ole vak si jou tu mat ta mu ser re tuk si syn ty mäyri tyk -

sis sään. Koti pa laut taa ra jat, joi ta toi set ovat työ elä mäs sä tois tu vas ti

pyr ki neet rik ko maan. Koto na voi ehey tyä maa il man hyök käyk si en

torjumisen aiheuttamasta hajaannuksesta. (Siltala 1994, 465)
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– Timo, Eli sa sa noi hil jaa, eikä hä nen tar vin nut jat kaa pi dem mäl -

le, sil lä Har jun pää tie si mitä sa nan sävy mer kit si ja hän vas ta si: –

ja minä si nua. Pus.

– Pus.

Har jun pää ujut ti pu he li men ta kai sin tas kuun sa ja het ken ai kaa

hä nen mie les sään läi keh ti jo kin läm min ja hyvä, kuin hie nois ta

hie noin vil la kan gas. Oli suu ren mois ta, kun oli ole mas sa paik ka

min ne men nä ja mis sä olla, ja olla vie lä sel lais ten ih mis ten jou kos -

sa jot ka vä lit ti vät, ja jois ta vä lit ti itse. Oli ker ta kaik ki sen upe aa ja

liki us ko ma ton ta, että elä mäs sä oli niin ih meel li nen asia kuin rak -

kaus; il man sitä hän ei oli si var maan jak sa nut. Ja se oli hä nel le

sen tiis tain tär kein oi val lus. (Hpp, 112)

Näyt tää sil tä, että Har jun pää ei ole ko to naan ul ko puo li nen, toi seuteen

jou tu nut, vaik ka on kin työn sä vaa ti muk sis ta pa ko tet tu ole maan epä -

sään nöl li si nä ja en nal ta ar vaa mat to mi na ai koi na pois sa per heen sä pa -

ris ta. Tämä ai he ut taa syyl li syyt tä ja aja tuk set pa laa vat ko tiin, ikä vä

vai vaa, mut ta var muus pai kas ta jo hon pa la ta on suu ri loh tu jon ka va -

ras sa jak saa. Tämän loh dun hau raudes ta ko kir jai li ja lu ki jaa ha lu aa

muis tut taa, kun jät tää Harjunpään vielä viimeiselläkin sivulla

epätietoiseksi Elisan selviämisestä?

… mut ta sit ten hä neen iski vä ke vä nä pel ko, tai var muus se mil tei

oli, että hän me net tää Eli san jos jät tää tä män nyt, ja hän yk sin -

ker tai ses ti vain pu to si ta kai sin pol vil leen lat tial le, pai noi kas von sa 

vai mon sa kas vo ja vas ten ja itki. ja hän oli niin täy del li sen pie ni ja

täy del li sen yk sin, et tei hän ol lut vie lä mil loin kaan ollut niin pieni

että olisi ollut yhtä yk sin. (Hpp, 352)

Har jun pää tä ku va taan myös ta voil la, jot ka tuo vat hä net lä hem mäk si

mui ta mie hiä, ja osin myös suo ma lai sen mie hen ste ro ty pi aa. Hän

naut tii au tol la aja mi ses ta ja hy väs tä au tos ta (Hpps. 61), hä nel lä on

(po liiseil le ylei siä?) en nak ko aa vis tuk sia (Hpp, 33) ja hän ur put taa esi -

mie his tään (Hpps.166), vaikkakin kunnioittaa laillista esivaltaa.

Ennen kuo le maan sa Hei no käyt tää maa gi sia voi mi aan ja ma naa Har -

jun pääl le kuo le maa »Mor tuus et dia po li» (Hpp, 339–340). Mik si Joen -

40



suu lait taa Har jun pään kär si mään si nän sä ar me li aas ta teos ta (te ko -

hen gi tyk sen an ta mi nen hai se val le lai ta puo len kul ki jal le)? Kuvaa ko

Joen suu sii nä po lii sin työs sään koh taa mia epä miel lyt tä viä asi oi ta vai

pi tää kö Har jun pään kin saa da ran gais tus jos tain? Hänel lä on usein ol -

lut vai keuk sia per he-elä män ni vo mi ses sa työ hön, ihas tu mi nen työ to -

ve ri Oner va Nykäseen kin on ta pah tu nut to si asia, “Mik si ei voi ra kas taa 

vain yhtä ih mis tä“. Joen suu rat kai si on gel man ker taal leen an ta mal la

Oner van vaih taa työ paik kaa (Har jun pää ja Rak kau den näl kä, 75).

Pahan pa pis sa Har jun pää il mai see kai paa van sa Oner vaa, sekö on hä -

nen paha te kon sa, mie len si säi nen ris ti rii tan sa, omantunnon

kolkutus? Joensuu saattaa myös haluta osoittaa ettei poliisikaan ole

vapaa syyllisyydestä. Hyvä ja paha integroituu.

Har jun pään hen ki lö hah mo vai kut taa ole van yh teydes sä toi seuteen sa,

muu ka lai seen it ses sään. Joen suu ku vaa kir ja kir jal ta enem män hä -

nen suh det taan per hee seen sä, syyl li syy den tun tei ta ja si säis tä ris ti rii -

taa. Joen suun ker ron nan pers pek tii vi tu lee in tii mim mäk si pait si Har -

jun pää tä, myös ri kol li sia ku va tes saan Psy ko analyyt ti sen ih mis ku van

mu kai ses ti Joensuu piirtää Harjunpäästä kokonaisen, ehjän ihmisen.

7.2  Hei no psyyk ki ses ti sai raa na ja ri kol lise na

Hei non ku vaus toi seu den edus ta ja na on mo niuloit tei sem pi kuin Har -

jun pään. Joen suu ei ra ken na hä nen hen ki lö hah mo aan ri kol li sen ste re -

oty pi aan, päin vas toin hän mo nin pai koin rik koo näi tä piir tei tä, sen si -

jaan psyyk ki ses ti erit täin sai raan hen ki lön tun nus piir teet Hei nos ta löy -

ty vät lä hes op pi kir ja mai ses ti. Hänet voi si luo ki tel la pa ranoidi sek si skit -

so freenikok si. Joen suu an taa Hei non kui ten kin pu hua itse omal la ää -

nel lään, va li tes saan si säi sen fo ka lisoin nin psy ko lo gi sen alu een emo tii -

vi seen kom ponen tin..  
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Hei non sai raus nä kyy om ni po tent ti na har hai suu te na. Maam mon va lit -

tu na hän us koo ole van sa hy väl lä asi al la. Hän on ke hit tä nyt oman »us -

kon non», jos sa hä nen pirs tou tu nut ja ra ja ton mie len sä saa käs kyt ai -

no al ta ai dol ta ja py häl tä ju ma lal ta, Maam mol ta, joka ma ni fes toi tuu

kal lios ta ja jon ka apos to lei na ovat met ro junat. Maam mo voi mää rä tä

Hei non ot ta maan joko mie hen tai nai sen olo muo don, riippuen siitä,

missä muodossa hän kulloinkin itse ilmestyy.

Ei ol lut kuin yksi aito ja pyhä ju ma la, ja se oli Maam mo, Maam mo

Armas, ja sen kaik ki kol me il menemis muo toa: Pyhä Alku rä jäh dys, 

Pyhä Aurin ko ja Pyhä Rau tasydän, joka oli maan tie teel li ses ti hän -

tä kaik kein lä him pä nä, suo raan hä nen jal ko jen sa alla. Se heh kui

val taisa na su la na mas sa na maa pal lon uu menis sa ja odot ti siel lä

pur kau tu mis taan ja yh ty mis tään Pyhään Aurin koon ja Pyhään

Alku rä jäh dyk seen – se oli to tuus. (Hpp, 26)

Psy ko analyyt ti sen teo ri an mu kaan ih mi sen syn ty es sä hän ku vit te lee

ole van sa maa il man kes kus, to del li suu des sa hän on sym bi oo sis sa äi -

tin sä kans sa. Alus sa siis on ima ginaa ri nen jär jes tys, äi din ja lap sen

rik ku ma ton yh teys, jos sa lap si eriy ty mät tö mäs ti ajattelee maailman

olevan osa häntä itseään.

Pahan pap pi, Hei no tun tuu ole van juu ri se, joka on me net tä nyt jo tain

oleel li sen tär ke ää täs tä yh teydes tä, ja suis tu nut ku vi tel lun äi din,

»maam mon» pal vo jak si. Maam mo myös huo leh tii, pal kit see ja ran kai see 

Hei noa eli toi mii ku ten van hem man kuu luu. Vaik ka ei ker ro kaan ker ro -

ta Hei non lap suu des taan, voi pää tel lä, että var hai ses sa vuo ro vai ku tuk -

ses sa on ol lut häi ri öi tä ja myö hem min kin mer kit tä viä lai min lyön te jä

lap sen hoi dos sa ja huo len pi dos sa.

Pahan pap pi, teo lo gi an mais te ri ja us kon nonopet ta ja Hei no poh tii mi -

ten help poa ih mi sen tap pa mi nen on, vain ke vyt töy täys ja »hen ki er ka -

ni koko tuos ta ih mi sen ah naak si ja per ke leek si te ke väs tä saas tas ta»,
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eli ke hos ta. Hei no ajat te lee, että ky sees sä on va pau tu mi nen, kau nis

het ki jol loin hen ki pa laa ta kai sin maa han, maam mon ju ma lai seen li -

haan eli metrotunnelin kallioiseen seinään. Sen jälkeen hän lausuu:

– Ea le sum cum sa ba teum! Hän huu dah ti ja lii kah ti kiih tynees ti,

mut ta hil lit si it sen sä heti, teki sor mil laan no peas ti kaik ki kol me

py hää merk kiä ja pai noi pään sä, sil lä niin hä nen kin oli teh tä vä

Maam mon edes sä vaik ka hän oli kin sen va lit tu, maa hi nen, maan

alta tu le va, ih mis ten voi mia yli ver tai ses ti suu rem pi voi ma, hie man 

kuin enkelin ja papin ristisiitos. (Hpp, 24–25)

Ei, ei hän to del la kaan nii tä hy län nyt, sil lä hä nen teh tä vä nään oli

pe las taa ne. Itse Maam mo oli mää rän nyt niin.

Eikä tap pa mi nen ol lut edes syn ti. Ja sik si se ei voi nut olla to del li -

suu des sa ri kos kaan, kaik ki oli pelk kää ym mär tä mät tö mi en ih -

mis ten vää ren nös tä. (Hpp, 26)

Lai nauk sis ta käy ilmi Hei non kä si tys it ses tään, teh tä väs tään ja sitä

kaut ta oi keu des taan toi mia juu ri niin kuin hän toi mii. Hänet on »va lit -

tu» ja hän suo rit taa nöy räs ti saa maan sa py hää teh tä vää, aut taa hen -

kiä va pau tu maan li kai sen ke hon van ki las ta. Hänen maa il man sa on

siis hy vin kau ka na rea li tee teis ta, mut ta on omal la ta val laan loo gi nen

ja sel keä. Täs sä nä kyy myös Joen suun kyky em paat ti ses ti ku va ta toi -

seu den edus ta jia. Mur haa jaa ei ku va ta ul ko a päin pel käs tään toi min -

nan ta sol la, vaan kaik ki tie tä vän ker to jan nä kö kul maa käyt tä mäl lä

ker ron ta antaa lukijalle mahdollisuuden todella nähdä kuinka ihmisiä 

tappava henkilö ajattelee.

Hei no liik kuu su la vas ti sekä mie hen, että nai sen hah mos sa (mi ten

Maam mo kul loin kin mää rää), mut ta tun tee su ku puo lis ta hi moa, bio -

lo gi sen su ku puo len sa mu kai ses ti, he te rosek su aa li ses ti nai sia koh -

taan. Suku puo li sen ha lun sa hän kiel tää, sub li moi ja pro jisoi sen li -

kaise na ja tun nis ta mat to man kateuden vahvistamana uhreihinsa.

Hän oli va lin nut kai kis ta ih mi sis tä juu ri sen mie hen sik si, että

tämä oli pal jas ta nut syn nil li syy ten sä hä nel le. Mie hel lä oli hil jai -
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nen hymy kas voil laan. (…) Se kur ja oli ry pe nyt syn nis sä ja riet -

taudes sa, pol ke nut maam mon tah don lo kaan. Se vi he li äi nen oli

ken ties juu ri sinä aa mu na pi del lyt jon kun nai sen jal ko vä liä, ler -

ku tel lut sen pa huu den me huis ta mä räk si ja sit ten tun ke nut veh -

keen sä sin ne si sään, ja nai nut, na ker ta nut nän ne jä, ja ryt kyt tä nyt 

niin että pääs sä oli sumentunut. Ja ehkä se oli pannut sitä

persereikäänkin. Tai suuhun. (Hpp, 87)

Nai nen on hä nel le ob jek ti, por no gra fi sen ste re otyyp pi ses ti käy tet ty esi -

ne, eikä pa han pap pi näe mi tään tun nesidet tä mie hen ja nai sen vä lil lä.

Uhri näh dään il man min kään lais ta em paat tis ta ta jua. Tosiasias sa ky -

sei nen uhri oli on nel li ses ti nai mi sis sa, ja hä nen vai mon sa oli ras kaa na.

Sen to si asian ai he ut ta maa tyy ty väi syy den il met tä Hei no ei pys ty nyt ku -

vit te le maan.

Hei no edus taa toi seut ta Kris te van tar koit ta mas sa mie les sä si ten, että

toi nen on vie ras meis sä it ses säm me. Hei non mi nuus on sii nä mää rin

pirs ta loi tu nut, että ero sii hen mikä on var sinais ta mi nuut ta, ja mikä

vie ras ta, on vai kea erot taa. Eri lai set Maam mon in kar naa ti ot Hei no na

te ke vät jopa su ku puo len häi ly väk si. Jos al ku pe räis tä Hei noa on men -

nei syys us kon non opet ta ja na, niin vie ras hä nes sä it ses sään on ot ta nut

val lan ja häi vyt tä nyt Hei non mi nuu den. Täs tä seu raa ky vyt tö myys ih -

mis suh tei siin sekä nor maa liin elä mään, ja liit ty mi nen yh teis kun taan

asu mi sen ja työn tai muun toi min nan kaut ta on mah do ton ta.

Hei non koh dal la ste re otyyp pis tä ku vaus ta rik koo hä nen op pinei suu -

ten sa. Hän pu huu oman lais taan la ti naa, jota hä nen on täy ty nyt jos kus 

opis kel la. Latinan kie li sis tä »loit su jen» ana lysoin nin jä tin vä hem mäl le,

var sin kaan kun nii den si säl tö ei näyt tä nyt tuo van mi tään uut ta Hei -

non hah moon . Esim. »Pica pica ec cle sia» (Hpp, 89). voi tai siin kään tää

»Harak ko jen kan san ko kouk sek si», eikä anek doot ti mai nen noc tur no

urean sis tuo subs tans sia li sää. Toi saal ta tämä kuu los taa jon kin lai sel -

ta psy ko pu heel ta, jos sa ker to ja me nee hen ki lön mie len liik kei den taak -
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se. Se taas viit taa sii hen, että ker ron nan koh tee na ei ole Hei non aja -

tus maa il ma, vaan Hei no itse, tark kaan ot ta en mie lisairaan psyy ke.

Seka van tun tui set lau seet ku van ne vat myös mie len pirs ta lei suut ta,

jos sa se koit tuu ai kai sem min opis kel tu, sekä yri tys se lit tää ka oot tis ta

to del li suut ta. Hen ki lö hah mon opis ke luun viit taa myös se, että hän tie -

tää pal jon lin tu jen käyt täy ty mi ses tä (Hpp, 159). Teok ses sa vii ta taan

myös hä nen oles ke luun sa Intias sa (Hpp, 251), jos sa hän on har joi tel -

lut mie len ja ruu miin toi min to jen hal lit se mis ta. Hän osaa pait si sug ge -

roi da ja hyp no tisoi da, myös hi das taa sydämen sykkeensä. Vaikka hän

asuu luolassa, hänellä on paljon kirjoja (Hpp, 82). Linnut, niiden

pyydystäminen ja uhraaminen, sekä vuorella asuminen viittaavat

myös ”ylös”, tai yliseen.

Sai raas ta mie les tään huo li mat ta Hei no ha lu aa aut taa Lee naa eli hän

ky ke nee jon kin lai seen empatiaan.

Hän as te li edel lä ja tyt tö tö pöt te li pe räs sään. Hän tie si jo jos tain,

että se ai koi pyy tää hä nel tä jo tain, jo tain mikä oli sil le it sel leen sen 

pie nes sä mie les sä hy vin kin tär ke ää. itse asi as sa hän tä ei enää

har mit ta nut että se oli ai he ut ta nut hä nel le het kel li sen häi riöti lan,

vaan hän oli jol lain ta voin äk kiä hy vin kin lau pias. Mikä et tei hän

voisi moista raasua vähän auttaakin. (Hpp, 191)

Myös Mat tia koh taan hä nel lä on em pa tiaky kyä. »Poi kaan ex-isän kuo -

le ma ja suun ni tel mi en muut tu mi nen voi si vai kut taa al kuun jopa lu -

his ta vas ti», hän poh tii Matin isän tap pa mis ta suun ni tel les saan (s.

222). Tosin hän ai koo käyt tää Mat tia »Uuden al ku rä jäy tyk sen» vä li kap -

pa lee na, jo ten kauaa Matin ei isäänsä tarvitsisi surra.

Mie len kiin tois ta on myös se, mitä Joen suu ei ole ker to nut Hei nos ta.

Hänen lap suu teen sa ja per hee seen sä ei ole vii tat tu mis sään koh din.

Pahan pa pin, Mar kus Luu kas Paa va li Hei non an ka ran su pe re gon ta ka -

na voi vat olla hä nen omat van hem pan sa. Teok ses sa ei va lo te ta Hei non
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lap suut ta, mut ta hä nen ni mes tään voi ku vi tel la mel koi sen per he de le -

gaa ti on pai non. Mitä van hem mat ovat tie dos ta mat taan tai tie toi ses ti

»an ta neet teh tä väk si» po jal leen ni me tes sään hä net Jee suk sen ope tus -

lap si en ja evan ke liumin kir joit ta ji en mu kaan. Täl lai set per he de le gaa ti ot 

ovat ras kai ta kan net ta via lap sel le. Joen suu ei myös kään ker ro pa han

pa pin mah dol li sis ta lä hei sis tä ih mi sis tä, eikä hä nen tun teis taan ja aja -

tuk sis taan ter vee nä ol les sa. Mie les tä ni kir jai li ja Moi si on ko ke muk set

lap suu des saan ja ku vauk set hä nen per heen sä vai heis ta an ta vat vih jeen 

Hei non ko ke mus ten mah dol li ses ta sa man kal tai suu des ta. Joen suu se -

lit tää Hei non psy ko pa to lo gi aa ja sen syitä Moision kautta.

Dek ka riin la ji tyy pil li sel le hy vän ja pa han tais te lul le Joen suu viit taa

Hei non tu hou tu mi sen ku vauk sel la. Kir jan alus sa (s. 25) Joen suu ker -

too Hei nos ta, kuin ka val ta on hä nen kä sis sään niin vä ke vä nä, että ne

tun tu vat läm piävän. Hän kui ten kin nä kee, että ky sees sä ei ole hä nen

val tan sa, vaan Maam mon val ta, jon ka vä li kap pa lee na hän Maam mon

suo peu den an sios ta saa toi mia. Tähän hän alis tuu tot te le mal la si säi -

sen ää nen sä vaa ti mia ran gais tuk sia. Jot kut maam mon an ta mat ran -

gais tuk set ku va taan it sen sä viil te ly nä, jot ka ovat tyy pil li sem min nais -

ten käyt täy ty mis tä it sein hon val las sa, ai van ku ten syö mishäiriöt kin.

Näin Joen suu se lit tää myös kin Hei non esiin ty mis tä vuo roin mie he nä,

vuo roin nai se na. Vih je voi ker toa ki peäs tä suh tees ta (ai na kin ny ky het -

kes sä) me ne tet tyyn äi tiin. Tämä ver tau tuu Hitch kockin Psycho-elo ku -

van mie lisairaan ste re otyy pik si muo dos tu nee seen Nor man Bate siin.

Hei non asi at al ka vat men nä hä nen nä kö kul mas taan pie leen sen jäl -

keen, kun hän ryh tyy aja maan omia tar koi tus pe ri ään. Hän va lit see

kir jai li ja Mik ko Moi si on seu raa vak si uh rik seen, kos ka ha lu aa hä nen

poi kan sa Matin toi mi van Alku rä jäy tyk sen vä li kap pa lee na. Maam mo ei

kui ten kaan ole il mes ty nyt hä nel le tämän asian yhteydessä.
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Ja toi sek seen: hän oli poi ken nut ta vois taan. Sii hen asti hän oli va lin -

nut uh rat ta van aina vas ta vii me het kel lä met ro asemal la, juu ri hie man

en nen Orans sin Apos to lin tu loa, mut ta nyt hän oli kin va lin nut etu kä -

teen ja oli jopa valittua vastassa. (Hpp, 208)

Mik ko Moi sio sel vi ää met ro-on net to muu des ta, po lii si pää see Hei non

jäl jil le ja pa han pa pin luo ma maa il ma al kaa ha jo ta. Miet ties sään

Maam mon suut tu mi sen syy tä, Hei no ei kui ten kaan näe omaa osuut -

taan täs sä ta pah tu mas sa, vaan laittaa sen Harjunpään syyksi.

Se vää rä us koi nen, se po lii si joka oli ku vi tel lut el vyt täneen sä hän tä 

– se hä net oli saas tut ta nut! Ja se oli saas tut ta nut hä net kos ket ta -

mal la suul laan hä nen suu taan, maa hi sen suu ta, joka oli py hi tet ty 

Maam mol le kuu lu vil le ru kouk sil le. Se poliisi oli syyllinen! (Hpp,

339)

Hei no kuo lee luo laan sa pom miin sa tul lut ta vi kaa sel vi tel les sään.

Hänen luo lan sa rä jäh tää, eikä po lii si kos kaan voi löy tää mi tään, mikä

yh dis täi si hä net mur hiin. Kir jas sa po lii si ei edes saa sel vil le rä jäh dyk -

sen paik kaa eikä syy tä. Hei no siis kuo lee ta val laan tot te le mat to muu -

ten sa seu rauk se na. Paha saa palkkansa yhteisön ja yksilön tasolla.

Hei no on Joen suun hen ki löis tä tut kit ta vas sa teok ses sa eni ten toi -

seuten sa van ki. Hyvä ja paha ovat jyr käs ti toi sis taan ero tet tu ja. Hei -

non hah mo ei koe syyl li syyt tä mis sään koh taa, hä nen ku va taan vain

suo rit ta van vel vol li suut taan ja Maam mon käs ky jä.Nürn ber gin oi keu -

den käyn nit toi sen maa il man so dan jäl keen, sekä en ti sen Jugos la vi an

alu een so ti lai den se li tyk set ker to vat sa mas ta on gel mas ta. Pahuus on

siir ret ty it sen ul ko puo lel le, spli tat tu jol loin ih mi nen ei ole ko ko nai nen.

Hei no on ku vat tu hal ki nai se na hah mo na. Tork ke li (2005) viit taa Mic -

hel Ser re sin (1994) luon tosopi muk seen, joka tar koit taa ih mi sen luon -

nos ta vie raan tu mi sen ai he ut ta maa kaik ki voi pai suus har haa jos sa on
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unohdettu ihmisen riippuvuus luonnosta. Unohtamalla luonnollisen

puolensa hän unohtaa toiseutensa ja on itseytensä vanki.
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8 Muut hen ki löt

Kir jan mui ta hen ki löi tä en tut ki sy vem min. Teok ses ta löy tyy sekä

konk reet ti sia että sym bo li sia ulos sul ke mi sia, yh teisön ul ko puo lel le

aset ta mis ta ja syr jäy ty nei den ih mis ten ku vauk sia. Ohi tan kui ten kin

nämä ku vauk set ja kes ki tyn koko kir jan läpi kul ke vaan tee maan, pa -

huu teen ja sen il mene mi seen si säi sen vie rau den ko ke mi sen ku vauk -

se na. Ensin tar kas te len pahuuden uhreja ja lopuksi sen vastavoimaa,

hyvyyttä.

8.1 Elä män ja kuo le man uh rit

Teok ses sa pa huus il me nee mo nel la eri ta sol la ja sik si uh re ja kin on

mo nen lai sia. Kuo le man uh rit kuo le vat Hei non toi min nan seu rauk se -

na, mut ta hei dän kuo le man sa jää kir jas sa si vuosaan. Tero Kok ko nen,

mies jon ka Hei no työn tää met ron alle, ei saa kir jas sa omaa ään tä. Se

vähä, mitä hä nes tä tie de tään, tu lee ku va tuk si muus sa yh teydes sä.

Tuo re ker to jan va lin ta on syn ty mät tö män lap sen, Sini kan nä kö kul -

mas ta kerrottu puolisonsa menettäneen äidin tuska. (Hpp, 78)

Luvus sa kak si Joen suu ku vaa ma has sa ole van vau van mie len ke hit ty -

neen, mut ta sitä (miel tä) ei ku kaan tu li si kos kaan nä ke mään (Hpp,

18). Vih jaa ko Joen suu täs sä syn ty mät tö män lap sen olo suh tei den ai -

he ut ta maa mie len sai ras tu mis ta vai ek sis ten ti aa lis ta tyh jyyt tä ja yk -

sinäi syyt tä jota ih mi nen tu lee ko ke maan? Hei non toinen uhri, Leena

on sekä elämän että kuoleman uhri.

Ja oli Lee na muu ten kin vä hän outo. Sen nenä oli mel kein pys tys sä 

ja sil lä oli iso leu ka, kuin joil lain jät käl lä, ja jo tain jät kä mäis tä sii -

nä oli muu ten kin. Sen tuk ka kin oli lei kat tu niin kuin sil lä oli si ol -
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lut joku pur ti lo pääs sä. Sil loin kun sitä oli vie lä sa not tu ihan

ää neen Mou ka rin heit tä jäk si se oli vis kan nut ker ran yhtä Joo nas -

ta ki vel lä niin että sen pää nah ka oli auen nut, ja siitä oli tullut

valtavasti verta. (Hpp, 98)

Ulko nä kön sä ta kia Lee naa oli kiu sat tu kou lus sa, mut ta hän oli saa nut 

apua rau ta tie asemal la ta paa mal taan Hei nol ta. Hei no hal lit see hyp -

noo sin ja sug ges ti on ja on il mei ses ti nii tä käyt tä en li sän nyt Leenan

itseluottamusta.

Lee na luot taa Hei noon niin pal jon, että vie Matin kin ha ke maan täl tä

apua. Hän pyy tää Hei noa myös es tä mään Matin muut ta mi sen isän sä

luok se, kos ka on ihas tu nut Mat tiin eikä ha lua, että tämä vaih taa kou -

lua. Myö hem min hä nel le sel vi ää, että Hei no lait toi hä net ja Matin kan -

ta maan pom mia re pus saan tar koi tuk se naan rä jäyt tää se ih mis ten

kes kel lä ja sa mal la hän oi val taa, että juu ri Hei no yrit ti työn tää Matin

isän met ron alle. Syyl lise nä Lee na me nee ko vis te le maan Hei noa, jol -

loin tämä vi haise na musertaa tukemansa tytön psyykeä ja ajaa tämän

kuolemaan.

– Mil lai nen sinä olet? Pap pi ky syi hil jaa, eikä se edes odot tanut -

kaan vas taus ta, sil lä se jat koi sa man tien: – Sinä olet li ha va ja

ruma kön tys. Eikä ku kaan voi tuol lais ta oi keas ti ra kas taa… Vas -

taa mi nul le: millainen sinä olet?

– Li-li ha va ja ruma… Kön tys jota ku kaan ei voi oi keas ti ra kas taa,

hän kuis ka si ja tun si kuin ka ve det al koi vat va lua hä nen sil mis -

tään.

… Mut ta sinä olet lou kan nut mi nua ja it se ään Maam moa tör keäs -

ti. Sinun on en sin pyy det tä vä an teek si. Halu at ko sinä?

– Halu an, hän myön si hil jaa. Pap pi oli saa nut hä net taas val taan -

sa niin että kaik ki muut ih mi set tun tui vat ka don neen jon ne kin.

… Sit ten sinä otat vas taan Maam mon suu del man.

– Mi-min kä?

– Maam mon py hit tä vän suu del man. Näet hän sinä tuon kel tai sen

kou run tuol la kis ko jen toi sel la puo lel la? (Hpp, 332)
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Lee nas ta tuli kuo le man uhri aika hel pos ti, sil lä hän oli jo elä män uhri,

kiu sat tu, yk si näi nen, rak kaut ta ja hy väk syn tää ha ke va, ku ten kir jan

muut kin elämän uhrit.

– Nyt! Pap pi ko men si. – Mene ja ota vas taan Maam mon suu del ma

ja pe las ta itsesi.

– Minä me nen, Lee na kuu li sa no van sa, tai sit ten joku vie ras sa noi

hä nen ää nel lään sen, mut ta joka ta pauk ses sa hän läh ti liik keel le,

kä ve li va kain as ke lin lai tu rin reu nal le, eikä hän em pi nyt sii nä -

kään het keä kään, vaan hyp pä si alas. Sepe li vain rous kah ti hä nen

ja lois saan, ja jos tain hy vin kau kaa kuu lui ih mis ten kau his tu nei ta

ja va roit ta via huu to ja, mut ta hän ei vä lit tä nyt niis tä. Hän ajat te li

vain sitä ru noa:

»Kat sot pei lis tä ku vaas ja hy vin tie dät

vain vai voin nä ke määs tyt töä sie dät

suu sup pu tai le veä, ou toa la jia

rin nat pie net tai suu ret, vää rää pa ria.»

(Hpp, 333)

Teok sen kes kei sin hen ki lö on on nel li ses ta per hees tä ker to vaa kir jasar -

jaa kir joit ta va kir jai li ja Mik ko Moi sio. Iro nia on kir jasar jan tee mas sa

Joen suun ai noa ko mii kan pil kah dus syn käs sä teok ses sa. Mik ko Moi -

si on lap suus ku vaus ten kaut ta hah mot tuu per heen si säl lä ole va pa -

han dy na miik ka ja sen vai ku tuk set ulot tu vat pit käl le tu le vai suu teen.

Moi si on lap suu den tur vat to muus ja jat ku va mi tä töin ti sekä hä -

päisemi nen ku va taan yk si tyis koh tai ses ti var sin kin en sim mäi sen lu -

vun oma koh taise na ko ke muk se na, mi nä ker to jan avul la, sekä ta -

kauman avul la lu vus sa 40 »Jotain val ke nee». Lap suu des taan hän

muis taa kol me asi aa: lau sah duk set »No niin, pi ti hän se ar va ta» (Hpp,

235) ja »Tie tää hän sen et tei niis tä va sen kä ti sen tou huis ta mi tään tule»

(Hpp, 235 ) sekä »Häpeä!» (Hpp, 236 )

»Hänen van hem pien sa sa no ma, se min kä hän oli tie tä mät tään ot ta nut

lap se na to tuu te na vas taan, oli ol lut: ’Sinä et ole rak kau den ar voi nen.’

Sii tä taas oli ke hit ty nyt jat ko vies ti: ’Sinä et ole hyvä. Eikä hy vä nä ole -
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mi nen kuu lu kaan si nul le, sil lä si nus sa on jo kin vika.’ (…) vika oli kin

hä nen van hem mis saan. Hänen äi dis sä ja isäs sään (…) .hä nen oli ol lut

lap se na pak ko kye tä kiel tä mään it sel tään se raa ka to si asia, että äiti ja

isä oli vat pa ho ja ih mi siä. Jos hän ei oli si sii hen kyennyt, hän ei olisi

pystynyt peloltaan elämään». (Hpp, 236–237)

Edel lä mai ni tul la ta val la Joen suu piir tää lap sen pe rus ko ke muk set ja

näyt tää mi ten ne vai kut ta vat pit käl le aikuisuuteen.

Moi si on avio liit to ku va taan on net to mak si. Vai mo on käyt tä nyt hän tä

hy väk seen, kiu san nut ja ol lut jopa vä ki val tai nen. Kal toin koh te lu jat -

kuu avio eron jäl keen isän ja po jan vä li en sa bo toi mise na. Tytär on jo

muut ta nut isän sä luok se vai mon kiu sat tua ja pa hoin pi del tyä hän tä -

kin. Nyt poi ka on sa mas sa ti lan tees sa. Sekä Mat ti että Mik ko Moi sio

ovat kir jas sa elä män uh re ja. Joen suu nos taa hei dän kaut taan esiin

har vem min ti laa saa van il mi ön, naisten väkivaltaisuuden. Sekä

Mikkoa että Mattia on kiusannut äiti.

Ja äiti – muis tat ko sinä mi ten sinä ruos kit mi nua aina maal la?

Sinä rii suit mi nut en sin alas to mak si ja ko men sit sit ten tuo lil le sei -

so maan. Ja sit ten sinä aloit roi mia koi vun vit sal la. Ensin sää riin

taak se, sit ten eteen. Ja sinä ko ho tit nii tä is ku ja pik ku hil jaa ylem -

mäs ja ylem mäs ja lo pe tit vas ta kun ensimmäinen osui pippeliin.

(Hpp, 227)

– Isä si vaa tii osi tus ta. Ja se tie tää tä män asun non myy mis tä. Ja

se taas mer kit see sitä että Kari ja minä jou dum me muut ta maan

kak si oon tai kol mi oon. Tie dät kö mitä se taas puo les taan

merkitsee?

– No..

– Että si nul le ei ole sii nä ko dis sa ti laa! Niin pal jon isäs si nus ta vä -

lit tää että on val mis te ke mään si nus ta ko dit to man. Se muu ten

soit ti si nul le taas tä nään. Ja minä en sie dä sitä että se tun keu tuu

sil lä ta voin vä ki sin Karin ja mi nun ko tiin. Me sa no taan koko lan -

ka pu he lin irti. (Hpp, 123–124)
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Joen suu pilk kaa (mies)kir jai li jan auk to ri teet tia Moi si on en ti sen vai mon

kaut ta. Hän mu ser taa pat riar kaa li sen val lan suo raan ja raa’ asti, in ho -

realis ti ses ti, jol loin se kään tyy it se ään vas taan ja sym pa tia aset tuu pil -

kan koh teen puo lel le, ja itse asi as sa vah vis taa mies kir jai li jan ase maa.

Kir jai li ja Moi si on osa per he vä ki val lan uh ri na jat kui myös avio lii tos sa,

mut ta hän ei ole ker to nut siitä missään.

– Hak ka si se mi nu a kin. Minä en ole vain ker to nut. Minä is tuin sil -

lä ala ker ran pu nai sel la tuo lil la kun se äk kiä vain aloit ti. Takoi

mua kak sin kä sin nyr keil lä pää hän. Enkä minä voi nut kuin suo -

jau tua. Sil lä si tä hän se yrit ti että minä oli sin lyö nyt ta kai sin.

Arvaa vaan oli si vat ko löö pit kir ku neet seu raa va na päi vä nä:

»Mikko Matias Moiso pieksi vaimonsa»?

– No niin tie ten kin…

Ja ar vaa vaan saa vat ko ha ka tut mie het mis tään apua? Eivät.

Eivät kä ne edes keh taa pu hua koko asi as ta kos ka mies on sil loin

nah jus ja koo mi nen toh ve lisan ka ri. (Hpp, 114)

Häpe än pe rus tyyp pi on Iko sen ja Rec hardtin mu kaan hy väk sy vän vas -

ta vuo roi suu den puu te: kun lap si kään tyy van hem paa koh ti ja ta paa

jon kun toi sen tai sit ten äiti on kin sel lai ses sa mie len ti las sa, et tei ky ke -

ne vas taa maan lap sen koh ti ku rot tu mi seen si ten, että tämä tun ti si it -

sen sä ja tar peen sa tun nis te tuik si. Häpeä on kuo le man vietis tä käy te -

voi man sa am men ta vaa ve täy ty mis tä vää räs tä pai kas ta pois. Vää rä

paik ka vain sat tuu ole maan koko olemus ja oleminen. (Siltala 1994,

129) Moi sio kuvaa asian seuraavasti:

Pait si että hän oli ko dis sa joka oli kin va let ta hän oli kai ken li säk si

vie lä jos sain muu al la, ja siel lä ole mis ta hän vi ha si. Hän vi ha si sitä

mie len ti laa, jos sa hän oli. Aina vain, jo kuu det ta vuot ta, ja sen

mie len ti lan ovi kyl tis sä luki HELVETTI. (…) pu to aa rim peen ja

imey tyy yhä sy vem mäl le…vesi tul vah taa lo pul ta raas ta va na rin -

taan. Ja kuin ka sil ti vie lä kin toi voo että jos tain ojen tui si käsi –

mut ta sitä ei ole – ja ym pä ril lä ui vain sil mät tö miä ka lo ja jot ka

huu ta vat val koi set suut pyö rei nä: – Häpeä! Sinä olet syyllinen ja

sinun täytyy hävetä! (Hpp, 53)
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Pahuus per heen si säl lä saa vah vis tus ta vie lä nel jän nen elä män uh rin

hah mon kaut ta. Hän on Jari, joka löy tyy ko to aan yh des sä kuol leen äi -

tin sä kans sa. Iäkäs äiti on kuol lut ko to na sai ras koh tauk seen, mut ta

Jari ei ole ha lun nut luo pua äi dis tään, vaan on syöt tä nyt tä män ruu -

miil le kau ra puu roa viik ko jen ajan ennen tapauksen paljastumista.

Mies oli kuin van hus, ja kui ten kin hän oli vas ta hie man pääl le nel jän -

kym me nen. Hän kuun te li aina vain kuin kuis ket ta si säl tään, pää hie -

man kal lel laan, ja pa le li. Hän ei ol lut suos tu nut ve tä mään Har jun pään 

ko me ros ta löy tä mää ve ryt te ly pu kua pääl leen, ja niin hä nel lä oli vie lä -

kin yl lään pelk kä ohut ke sä mek ko ja nilkkoihin syltyiksi valahtaneet

nailonsukat.

– Fai ja rai vos tuu sii tä! Ja jos oven avaa niin se ryn tää suo raan

kurk kuun kiin ni!

– Jari kuun te le, Har jun pää yrit ti ja teki kä sil lään tyyn nyt tä vän

eleen. – Se on koi ra. Tans kan dog gi, niin kuin sinä itse sa noit.

– On se si tä kin, Jari myön si, mut ta empi sit ten kuin jon kin pa han

sa lai suu den ää rel lä. – Kat so, se on sa mal la kui ten kin fai ja. Sen

hen ki tuli sii hen tai vaas ta kun äiti… Minä tun nen kyl lä sen kat -

seen. Se on fai jan kat se ja se on mi nul le vi hai nen. Se tuli kos ta -

maan. (Hpp, 35–37)

Anka ran isän li säk si Jarin koh dal le oli sat tu nut äiti, joka »on ho ke -

nut hä nel le pik ku po jas ta läh tien kuin ka hän oli toi vo nut ty tär tä ja

että ty tön kans sa elä mä oli si ol lut pal jon hel pom paa». Äidin kuol tua

Jari us koi saa van sa hä net ta kai sin hen kiin ole mal la nai nen. Mek -

koon pu keu tu va Jari (Hpp, 35–36) on jäl leen yksi Bates viit taus, al -

luusio Psycho-elo ku vaan. Pukeu tuu ko Jari äi dik si ku ten Bates, vai

riit tää kö nai sek si pu keu tu mi nen.
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8.2 Elä mä kan taa

Var hais lap suu des sa koet tu van hem pi en vä ki val tai nen ja kyl mä suh -

tau tu mi nen avut to maan lap seen on psy ko dynaa mi sen ih mis kä si tyk -

sen mu kai nen vau ri oit ta va trau maat ti nen ko ke mus. Per he on täs sä -

kin teok ses sa ku vat tu pa huu den al ku ko ti na, mut ta sa mal la se ja lä -

hei set ih mi set toi mi vat myös voi man ja loh dun tyys si ja na. Joen suu

ker too Har jun pään per hees tä ja se tu lee kir ja kir jal ta lu ki joil le tu tum -

mak si. Samal la käy yhä sel vem mäk si, kuin ka tär keä nä vas ta pai no na

se po lii sin ka rul le ar jel le toi mii. Per he tulee mieleen hädän hetkellä ja

kotoa tuleva puhelu voi lohduttaa keskellä jumiutuneita tutkimuksia.

Har jun pääs tä tun tui peh meäl lä ta val la hy väl tä. Tai ehkä pi kem -

min kin tyyn nyt tä väl tä, sil tä että hän oli ker ran kin siel lä mis sä hä -

nen kuu lui kin olla, omas sa maa il mas saan omi en rak kait ten sa

kes kel lä. Koti oli hä nel le to del la kin pal jon enem män kuin pelk kä

paik ka jos sa asut tiin, se oli hä nel le kuin jon kin lai nen vir ta läh de,

voi ma la joka nol la si ja la ta si hä net tyystin huomaamatta

seuraavaa päivää varten. (Hpp, 134–135)

Per heen Joen suu ku vaa Mik ko Moi sion kin elä män tär keim mäk si voi -

ma va rak si ja loh duk si. Jos kus epä toi von het ki nä hän oli pi tä nyt pis -

too lin piip pua suus saan (Hpp, 165), mut ta ym mär tä nyt sit ten kui ten -

kin, että hän oli las ten sa ai nut tur va. Myös met ron alta hän pe las tuu

osin sik si, että oli juu ri het keä aiem min päät tä nyt ot taa Matin luok -

seen asu maan (Hpp, 271). Kor keam pi voi ma näyt täy tyy pe las ta ja na,

vaik ka Joen suu ei muu ten ku vaa Juma lan puut tu mis ta ih mi sen

elämään. Jostain hän saa kaatuessaan voimia hypätä raiteiden yli.

Mut ta sii nä hän nyt vain oli. Eikä hän voi nut mi tään sil le, että hä -

nen mie leen sä nou si tois tu vas ti yksi ja sama aja tus: oli ko hä net

pe las tet tu vain sik si, että Mat ti tar vit si isän ja ko din? Ja Juma la ko 

sen oli teh nyt? (Hpp, 343)
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Loh tua kir jai li jan elä mään tuo suh de nais ys tä vään sä Kik kaan. Las ten

kans sa hän tun tee enim mäk seen riit tä mät tö myyt tä, tus kal lis ta ikä vää 

ja syyl li syyt tä. Suh de nai seen on kah den vä li nen, ei per heyh teys jo hon

kuu lui si yh teisöl li sem pi ko ko naisuus. Sek su aa li suu den Joen suu ku -

vaa kauniina ja tärkeänä elämää ylläpitävänä voimana.

Ja se mikä oli tu los sa – se oli kau nein ta mitä hän tie si. Se ei ol lut

pelk kä fyy si nen toi mi tus – nain ti, ra kas te lu, pano – se oli lah jan

vaih ta mis ta, sen an ta mis ta ja vas taan ot ta mis ta, sitä että kak si ih -

mis tä luot ti toi siin sa niin pal jon että he ha lu si vat toi sil leen jo tain

kaik kein in tii mein tä it ses tään ja sa mal la sen mie li hy vän ja täyt ty -

myk sen, jota kum pi kaan ei olisi kyennyt saavuttamaan yksinään.

(Hpp, 119)

Toi nen hy vyyt tä ku vaa va voi ma teok ses sa on usko ih mi sen kas vuun.

Kas vun tuek si Joen suu an taa suh teen mui hin ih mi siin, per heyh -

teyteen, mut ta ei ai na kaan suo raan us kon toa eikä te ra pi aa. Sekä Mik -

ko että Mat ti Moi siol le pil kah taa kai ken epä toi von kes kel lä toi vo pa -

rem mas ta. Matin koh dal la Hei non sug ges tio aut taa hän tä löy tä mään

oman voi man sa. Hei no an taa Matil le voi ma ki ven (s. 145), ja opet taa

»Nyt ny ky het ki on tämä pas ka het ki, mut ta sa mal la se on kin jo se että

minä olen ko to na.». Näi den avul la Mat ti ei enää suos tu uh rik si, vaan

lyö kiu saa jaan sa ja lak kaa pel kää mäs tä kou luun me noa. Ehkä tämä

uusi voi ma ai he ut taa myös sen, että hän al kaa vas toin Hei non mää -

räys tä tut kia tämän hänelle ja Leenalle antamaa reppua, löytää

pommin ja palauttaa sen takaisin Heinolle.

Mik ko puo les taan ym mär tää, että hän itse ei ole kaan syyl li nen kir joi -

tus- ja elä mänon gel miin sa, syyl li siä ovat kin hä nen van hempansa.

Hän ajat te li nyt uu del leen äs keis tä ta paa mis ta ja sitä että juu ri

sen ai ka na hä nel le oli ru ven nut val kenemaan, että hä nel lä oli ol lut 

koko elä män sä ajan täy del li sen vää rä kä si tys it ses tään. Aina hän

oli aja tel lut että hä nes sä oli jo tain vial la, että hä nes sä on jo tain

mikä te kee hä nes tä huo non eikä sal li hä nen olla hyvä. Hän oli kyl -
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lä poh ti nut asi aa päi vä kir jois saan; mut ta nyt vas ta se oli jol lain ta -

voin muut tu nut to dek si: vika oli kin hä nen van hem mis saan.

Hänen äi dis sään ja isäs sään. Sen myön tä mi nen oli vain ta vat to -

man vai ke aa, vie lä kin mil tei kuin py häin hä väis tys. Nyt hän ym -

mär si että hä nen oli ol lut lap se na pak ko kye tä kiel tä mään

it sel tään se raa ka to si asia, että äiti ja isä oli vat pa ho ja ihmisiä. Jos 

hän ei olisi siihen kyennyt, hän ei olisi pystynyt peloltansa

elämään. (Hpp, 237) 

Hänen van hem mil taan puut tui kum mal ta kin yk sin ker tai ses ti kyky

tun tea rak kaut ta – edes omia lap si aan kohtaan.

Itse re flek ti on avul la Mik ko Moi sio va pau tuu men nei syy den pai no las -

tis taan ja oi val taa et tei syy ole hä nen va lin nois saan. Joen suu ku vaa

täs sä tii vis te tys ti psy ko te ra piap roses sin on nis tu neen pää tök sen.

Ajat te lun ja tun tei den lä pi käy mi sen Joen suu tar jo aa näin rat kai suk -

si tun teis taan vie rau tu neel le ih mi sel le. Joen suu jät tää auki sen, mi -

ten kir jai li ja Moi sio suh tau tuu van hem piin sa oi val luk sen sa jäl keen.

Anteek sian toa ei lu ki ja koe Moi si on kautta.
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9 Pää tel mät

Tar kas tel les sa ni psy ko analyyt ti ses tä vii te ke hyk ses tä Joen suun ro maa -

nin ni mi hen ki löi tä tu lee sel väs ti esiin hen ki lö his to ri an vai ku tuk set hei -

dän myö hem pään elä mään sä. Hei noa lu ki ja voi ym mär tää Joen suun

va lit se man ker to jan va lin nan avul la. Sitä kaut ta pa han edus ta ja saa

oman ää nen.

Toi seus on toi seut ta suh tees sa joko ym pä röivään yh teis kun taan tai ih -

mi seen it seen sä. Pahan pap pi, Hei no, on toi seu den edus ta ja näis sä

mo lem mis sa ulot tu vuuk sis sa. Hän on täy sin ir ral laan sekä omis ta

tun teis taan, että yh teis kun nas ta. Mie li on niin tai ta vas ti se lit tä nyt

maa il man Hei nol le, et tei hä nel lä ole syyl li syy den tun tei ta toi min nas -

taan, vaan hän ko kee täyt tä vän sä teh tä vää ja tot te le van sa käs ky jä.

Joen suu jät tää lu ki jal le va pau den pää tel lä itse, mi ten hän on ny kyi -

seen ti laan sa jou tu nut. Teok ses sa ei ku va ta Hei non lap suu den ko ke -

muk sia, mut ta sekä Mik ko että Mat ti Moi si on ko ke mus ten kaut ta tätä

dy na miik kaa ava taan lu ki jal le. Perus tel lus ti voi daan tul ki ta, että

Joen suu vih jaa lu ki jal le Moi si on kaut ta sen että Hei non var hai ses sa

vuo ro vai ku tuk ses saan on ta pah tu nut jo tain vau ri oit ta vaa, jon ka

vuok si hän on puut teel li ses ti in teg roi tu nut. Pahan hal ko mi nen it sen

ul ko puo lel le ns. split taus (ks. esim. Win ni cott 1981) teh dään, jot ta

oma ole mas sa olo ei oli si niin sie tä mä tön tä. han ka la olo on seu raus ta

itsessä olevan pahuuden aiheuttaman kestämättömän häpeän ja

mitättömyyden tunteiden takia. Integraatio kuitenkin edellyttää sitä,

että ymmärtää itsessään olevan hyvän ja pahan.

Pahuu den on gel ma yh teis kun nas sa on ki peä, mut ta tu lee yk si lö tasol -

la ym mär ret tä väk si, kun tie de tään hen ki lön lap suu den kokemukset.

58



Kuva tes saan kir jai li ja Moi si on lap suut ta Joen suu piir tää tar kas ti nä -

ky väk si sen me kanis min, joka vau ri oit taa ih mis mie len ja hä mär tää to -

del li suu den sel lai sek si, jos sa ky ke nee elä mään. Rea li tee tit ka to a vat ja

ih mi nen sai ras tuu psyyk ki ses ti. Joen suu tuo tä män esiin ku vaa mal la

em paat ti ses ti lap suut ta muis te lu jen ja ta kaumi en avul la ja näyt tä mäl -

lä psy ko dynaa mi sen ih mis kä si tyk sen mu kai ses ti ih mi sen mie len

muo vau tu mi sen vi noon ja tus kai seen oloon. Kir jai li ja Moi sios sa ta -

pah tuu muu tos sen hel pot ta van oi val luk sen kaut ta, et tei hä nes sä ole

mi tään vi kaa, vaan vika oli omis sa van hem mis sa. Lap si ei voi aja tel la

van hem pi en ole van vää räs sä, sik si hän kään tää moi tit ta vat asi at

omak si syyk seen, kaik ki tie tä vän van hem man me ne tys oli si vie lä kau -

heam pi asia kuin oman pa huu den tun nus ta mi nen. Muu tok sen vuoksi 

kirjailija Moisio on oikeastaan kirjan päähenkilö, sillä sekä Harjunpää

että Heino pysyvät muuttumattomina.

Laca nin aja tuk set ima ginaa ri ses ta jär jes tyk ses tä ja sen puut tu mi sen

ai he ut ta mas ta me net tä mi sen ko ke muk ses ta, tun tui vat traa gi sen sel -

keil tä. Sym bo li ses sa jär jes tyk ses sä ob jek tit joi hin halu koh dis tuu voi -

mat ta saa vut taa me ne tet tyä (aut re), sekä toi nen (Aut re) ra ken tee na kie -

les sä ja so si aa li sis sa suh teis sa, jois sa sub jek tin on otet ta va paik kan sa,

näyt täy tyi yh teisöl li ses sä mit ta kaa vas sa kin jär keen käyväl tä. Edel li ses -

sä voi si so vel taa Hei non pyr ki mys tä yh teyteen me ne te tyn kans sa ha lus -

ta yh tyä Maam moon ja jäl kim mäi ses sä hä nen ky vyt tö myyt tään tai me -

ne tet tyä paik kaan sa yh teis kun nas sa.

Perusaja tuk se na ih mi sen muu ka lai suu des ta it sel leen löy tyi pal jon kin

ha vain to ja. Joen suu an taa lu ki jan ym mär tää vai keu den ole van tot ta

mo lem mil le ni mi hen ki löil le, sekä Mikko että Matti Moisiolle.

Mie hen ja nai sen suh de on aina kiin nos ta va ja pul mal li nen. Joen suun

teok ses sa nai set ku va taan toi saal ta loh dun tuo jik si ja kump paneik si,
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mut ta toi saal ta myös ky vyk käik si hir viömäi siin te koi hin. Nai set ovat

val lan pi tä jiä Joen suun ker ron nas sa, ei vät alis tet tu ja uh re ja mies ten

maa il mas sa. Loh dun tuo jia ovat Har jun pään vai mo Eli sa, työ to ve ri

Oner va, Moi si on tyt töys tä vä Kik ka sekä Mat ti Moi si on ys tä vä Lee na.

Hir viötä, noi taa, edus taa Moi si on en ti nen vai mo ja äiti. Mah dol li ses ti

myös Hei non äiti (ja/tai isä). Toi saal ta nai set ku va taan mie hen sil min,

vaik kei suo ras taan ob jek tei na, mut ta kui ten kin mie hen nä kö kul mas ta.

Tar kas tel les sa ni kes kei siä hen ki löi tä in teg roi tu mi sen ta son kaut ta, ha -

vait sin että Har jun pää esi te tään ai kai sem mis sa teok sis sa puut teel li ses -

ti in teg roi tunee na, mut ta myö hem mis sä ehey tynee nä. Koti on hä nel le

Sil ta lan (1994) lan see raa mas sa mer ki tyk ses sä toi sil ta rau hoi tet tu tila

jos sa voi psyyk ki ses ti syn tyä ole vak si jou tu mat ta mu ser re tuk si syn ty -

mäyri tyk sis sään. Kir jai li ja Moi sio on sel väs ti vie lä mat kal la koh ti ehey -

ty mis tä, mut ta edis tyy koko ajan it se re flek ti on avul la. Hei no ei in teg -

roidu lai na kaan, vaan ku va taan psy ko paa tik si, joka ei tun ne ka tu mus -

ta. Joen suu ei se li tä suo raan min kä vuok si Hei nos ta tuli psy ko paat ti,

ai no as taan mui den hen ki löi den psy ko dynamii kan kaut ta se tu lee epä -

suo ras ti ker ro tuk si. Toi saal ta Hei non hah mo lä hes puh dasop pise na ku -

vauk se na »va paa na liik ku vas ta psy ko paa tis ta», saat taa vah vis taa nii tä

en nak ko luu lo ja, joi ta ih mi sil lä on mie len ter veyson gel mis ta kär si viä

koh taan. Täs sä Joen suu an taa ste ro tyy pin pu hua. Alun al ka en tah doin

olla hei kom pi en puo lel la, ko ros taa ym mär tä mi sen mer ki tys tä. Joen suu

an taa lu ki jal le toi voa se lit tä mäl lä ih mi sen pa huu den syn ty me kanis me ja 

ja nii tä ym mär tä mäl lä muutos parempaan on mahdollista.
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