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Mää oon täällä, 

missä sää oot

Kaisa Kortekallio
PST. Lehden välistä löydätte vuoden 2012 nukkehallituk-
sen. Ottakaa se omaksenne. Leikkikää sillä, jutelkaa sille, 
piirtäkää sille uusia vaatteita. Antakaa sille palautetta ja 
kehitysehdotuksia.

Vuosi 2012 on Todellisuuden vuosi. Mutta minkä 
todellisuuden? Miten valitsemme?

Olemme itsemme sisällä, ruumiissa, pääsemättömissä. 
Olemme paikassa.

Paikka luo meidät. Me olemme oululaisia, posiolaisia, 
hankolaisia, baskeja. Ruma-Norjan vuonoissa kasvaa 
toisenlaisia olioita kuin Utajärven viljavassa maassa.

Me luomme paikan. Mielissämme Norja on ruma ja Uta-
järvi kaunis. Johtuuko se siitä, että olemme ørgeneitä? 
Mitä on olla ørgeni?

Me luomme historian, valitsemme ne asiat joita 
haluamme muistaa.

Me luomme nykyisyyden, valitsemme ne asiat joita 
haluamme nähdä. Tiedostaen, tiedostamatta.

Tässä lehdessä kerrotaan Utajärvestä - tai Utajärvistä, 
monista tavoista nähdä kunta jota useimmat meistä 
eivät koskaan ole nähneet. Nämäkin Utajärvet ovat 
mahdollisia.
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Yhteiskuntaa tarkkaileva kirjailija 
Hiljainen mieli ja sanat, mutta ei mitään julistusta

Jani Matikka on saavuttanut sen mistä moni 
haaveilee: hän on julkaissut kirjan. Hänen 
esikoisteoksensa Unelmatehdas (Nordbooks 
2011) ilmestyi lokakuussa. Kirjoittaminen 
on aina ollut Matikalle tärkeää: ”Kuulemma 
olin jo viisivuotiaana ilmoittanut haluavani 
kirjailijaksi”, Matikka naurahtaa. Matikka on 
kotoisin Utsjoelta ja on asunut Oulussa jo 
vuosia. Omilla juurilla on merkitystä kirjaili-
jalle, sillä jotkut henkilöt ovat inspiroineet 
fiktiivisiä hahmoja. Matikka sanoo kirjoitta-
neensa runsaasti nuorena. Yläasteella hän ei 
ottanut saamen kielen opintoja, vaan sai sen 
sijaan yhden ylimääräisen äidinkielentunnin, 
joka kului aina kirjoittaessa. Taitava äidinkie-
lenopettaja kannusti ja antoi palautetta 
nuorelle kirjoittajalle, mikä oli Matikan mu-
kaan hyvin tärkeää. ”Sain merkittävää tukea 
hyvältä opettajaltani.”, Matikka kertoo. 

Esikoisteoksen tarina pyöri Matikalla päässä 
vuosien ajan. Romaanin pääelementit 
olivat tiedossa jo viisitoistavuotiaana. 
Kirjoittaminen kuitenkin jäi kymmeneksi 
vuodeksi. Elämä vei mennessään, mutta 
musiikkia ja lyriikkaa Matikka sinä aikana loi. 
”Aloitin vuosien aikana useamman ker-
ran kirjoittamaan Unelmatehdasta, mutta 
aina tuli joitain esteitä. Kerran tietokoneen 
kovalevy simahti ja kaikki tekstit katosivat. 
Toisaalta se oli ihan hyväkin, eipä jäänyt

halua jaaritella varsinaisessa romaanissa. 
Pari vuotta sitten päätin kokeilla uudestaan, 
ja lopulta itse kirjoittaminen sujui hyvin 
nopeasti, kolmessa-neljässä kuukaudessa.”

Unelmatehdas on yhdistelmä draamaa, jän-
nitystä ja scifiä. Se kertoo Mikaelista, joka 
alkaa tutkia ystävänsä sekaantumista hen-
kirikokseen. Suosittu talk show -juontaja 
herää aamulla motellihuoneesta ja hänen 
vieressään makaa murhattuna edellisen il-
lan vieras. Mikael alkaa selvittää tapahtuma-
ketjua ja kaikkea mitä siihen liittyy. Samalla 
hänelle alkaa paljastua salattuja asioita 
omasta elämästään ja ympäristöstään.

Matikka lähetti käsikirjoituksensa moniin 
kustantamoihin. Yhdestä suuresta kustanta-
mosta tuli ”parannusehdotuksia” ja muutos-
toiveita. Kustantamo olisi toivonut tarpeet-
tomia sivuhahmoja, jaarittelua ja lisätä 
juonen ennalta arvattavuutta, mikä ei sopi-
nut kirjailijalle. Juonen yllätyksellisyys onkin 
yksi hienoimpia asioita Unelmatehtaassa. 

Pienempi kustantamo Nordbooks oli 
vaikuttunut Matikan valmiista tekstistä, 
vaikka Unelmatehdas ei ole kustantamolle 
tyypillinen kirja. Matikka kirjoittaa mu-
kaansatempaavasti ja hänen tekstinsä visu-
alisoituu lukiessa jopa elokuvallisella tavalla.

HENNA RANNANPÄÄ
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Flow

Kirjoittaminen on 
Matikalle sujuvaa 
puuhaa; tekstiä syntyy 
kuin itsestään, kunhan 
mieli on rauhallinen. 
Usein Matikka tietää, milloin tekstiä tulee ja 
milloin ei. Pakottamalla ei ainakaan laadu-
kasta tekstiä saa aikaan. Muutenkin Matikka 
uskoo hetkessä elämisen tärkeyteen. Ilman 
sitä ei kirjoittaminen tai mikään muukaan 
juuri onnistu. Kirjoittaessa ylimääräiset ja 
häiritsevät tekijät tulee poistaa mielestä, 
jotta on mahdollista kuunnella ja kirjoittaa 
varsinaisia tarinoita, joita sen jälkeen Matikan 
mukaan ”vaan syntyy”. Kirjoittamisen myötä 
aika ja paikka katoavat. Sormet painavat näp-
päimiä ja tekstiä syntyy ruudulle. 

Matikka onkin varsin tuottelias mies: toinen 
kirja on saanut jo kustannussopimuksen ja 
ilmestyy syksyllä, hän kirjoittaa kolmatta ja 
suunnittelee neljättä. Kaikki kirjat ovat kuiten-
kin erilaisia. 

”Seuraava kirja sisältää enemmän komediaa 
ja on hieman enemmän omaelämäkerral-
lisempi.”, Matikka kertoo. Unelmatehtaan 
suosio yllätti tekijänsä, sillä sen ensimmäinen 
painos myytiin loppuun jo marraskuussa. 

R i k a s t u m a a n 
esikoiskirjailija ei ole 
tuotoksellaan vielä 
päässyt, mutta 
pääasia hänen 
mielestään on, 
että hänen kir-

jojansa luetaan. 
Hän ei tavoittele maanlaajuista 
suosiota, vaikkei siinä mitään pahaa olisikaan. 
”Hienoa olisi olla tietyn joukon kulttikirjailija.”

Yhteiskunnan tarkkailijan rooli

Unelmatehdas on hyvin yhteiskuntakriitti-
nen teos, mikä on tärkeää kirjailijalle. ”Ei tar-
vitse kauaa katsella länsimaista menoa, kun 
ymmärtää mikä kaikkea siinä onkaan pielessä. 
Meno on liian pinnallista ja materialistista. 
Ihmiset eivät uskalla hypätä ulos suorittamisen 
oravanpyörästä ja rauhoittua.” 
Liikaa paljastamatta tietyt elementit romaa-
nin maailman dystopiasta ovat osa nykyistä 
keskustelua päättäjätasolla. Ja tämä onkin 
kauhealla tavalla ironista, sillä kuten mainit-
tua romaanin pääpiirteet olivat selvillä jo 
viisitoista vuotta sitten. Yhteiskunnan 
kritisoiminen on merkittävää Matikalle, joka 
kokee olevansa tarkkailijan roolissa. Ja tarkkaili-
jan osa sopii hyvin kirjailijan toimintakuvaan. 
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Matikka saa inspiraationsa seuraamal-
la ympäristöään ja tietysti myös omas-
ta elämästään. Elämän hienoimmat ja 
vaikeimmat hetket tuottavat tarinoita ja halua 
kertoa niitä. Kun kysyn, mitä neuvoja hänellä 
on aloittelevalle kirjoittajalle, Matikka suosit-
telee elämänkokemuksien hankkimista. Pohja-
mudissa rypeminen ei kirjailijan mukaan vält-
tämättä tuota merkittävintä taidetta, myös 
elämän hyvät ja arjen pienet asiat innoittavat. 
”Kannattaa kirjoittaa sellaista mitä itse lukisi”, 
Matikka lisää. Matikka suosittelee rauhoit-
tumaan ja hiljentymään kirjoittamisen ajaksi 
ja unohtamaan itsekriittisyyden. Sillä tavalla 
tarinat tulevat kuulluksi ja samalla kirjoitetuksi, 
ilman pakottamista. Ja pääasia on vain kirjoit-
taa. 

Fiktion kirjoittaminen on Matikalle omien 
sanojensa mukaan luontevinta. Fiktiossa saa 
antaa mennä, yhdistellä totta ja kuviteltua sekä 
kritisoida vaikuttavammin maailman menoa. 
Saarnaaminen ei häntä kiinnosta, vaan hän 
sanookin: ”romaania lukemalla ihminen voi op-
pia elämästään enemmän kuin julistusta kuun-
telemalla.”

Jani Matikan teos on saatavilla 
kaupoista. 
Romaanin voi myös tilata suoraan 
kirjailijalta osoitteesta 
yanimadicca@gmail.com

“Romaania lukemalla 
    ihminen voi oppia 
    elämästään enemmän 
    kuin julistusta 
    kuuntelemalla
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Katujenk va s i -modot
Wagnerin Tristan und Isolde. Valkoinen limusiini matelee 
pitkin mutkaista soratietä. Kyydissä on tuleva aviopari, 
matkalla vihkiseremoniaansa, sekä autonkuljettaja. Yllät-
täen tie kaartuu jyrkkään mutkaan - iso auto sen sijaan ei 
taivu mutkan mukana vaan  eturenkaat työntyvät penkan 
puolelle ja jäävät sutimaan tyhjää. Kuljettaja yrittää turhaan 
pakittaa autoa takasin tielle, ja lopulta hääpari myöhästyy 
hääseremoniastaan usealla tunnilla. Kamera kuvaa 
limusiinia ylhäältäpäin, kuin korostaakseen massiivisen 
limusiinin kuulumattomuutta pienelle soratielle. 
Kohtauksen venytetyt sekunnit kuluvat piinaavan hitaasti 
ja tunnen kuinka ahdistus painaa rintakehääni.

Jotain samansuuntaista hengenahtautta on 
siinä tunteessa kun odotan arkiaamuisin 
linja-autoa Toripakan pysäkillä. On viiltävä 
pakkasaamu, ja Torikadun viemärit uloshen-
gittävät raskaasti ruskeaa löyhkäänsä. Raken-
nusten harjanteet viiltävät jossain ylhäällä 
pilvetöntä taivasta ja ilma on lasikirkas. Luon 
siristävän katseeni pysäkin elektroniseen 
aikatauluun vain huomatakseni sen olevan 
jäässä ja toivottaen luottavaisesti "hyvää 
matkaa" ja todeten mieltä avartavasti "ilman-
laatu: tyydyttävä". 
Luon siristävän kat-
seeni kohti utuista 
Heinäpäätä, mutta 
vielä en erota, onko 
lähestyvä kohde 
odottamani linja-
auto, Herra Godot, vai ainoastaan mikä tahan-
sa muu merkityksettömästi liikkuva hahmo.

Lopulta Saaristonkadun kulman takaa kuu-
luu infernaalista polttomoottorin rahinaa kun 
identtiset kolmoset, linjat 4, 5 ja 6 luistelevat 
letkassa pysäkille kuljettamaan opiskelevaa 
kansanosaa Linnanmaalle. Viemärikaasut ja 
katupöly sekoittuvat paksuksi pilveksi auton 
ympärillä, jota bussin jäähdytysjärjestelmä 
imee ahnaasti punaisena hohtavan moottorin 
uumeniin. Pysäkillä hikoileva bussi on kuin 
suuri rääkätty eläin ja astuessani kynnyksen yli

sen jousitukset vinkaisevat kireästi. Ahdas-
ta Torikatua on jäljellä vielä parin korttelin 
verran, mutta viimeistään Lyseon kohdal-
la kuski painaa viimein kaasun pohjaan ja 
vapauttaa olennon hevosvoimat täyteen 
laukkaan kohti Merikosken siltoja. 

Täytyy myöntää että säälin näitä suuria mui-
naisia eläimiä niiden ahtautuessa pitkin 
keskustan katuja. Kaupunki on näille jäteille 
mitä luonnottomin elinympäristö kapeine 

katuineen, jatkuvine 
tietöineen ja terä-
vine risteyksineen. 
Päivästä toiseen ne 
kuitenkin orjalli-
sesti täristävät 
pitkin mukulakivi-

katuja ja väistelevät Torikadulle säntäileviä 
kaupunkilaisia.

Kuka on onnistunut pyydystämään nämä 
suuret jättiläiset ja valjastanut ne sitten vael-
tamaan pitkin keskustan ahtaita katuja? 
Niiden moottorit jyskyttävät villiä alkukantais-
ta voimaa, jolle kaupunkiympäristössä tuskin 
löytyy vastinettaan. Niiden solakat muodot 
sekä terävä katse henkivät sitä historiaa, että 
alun alkaen niiden esi-isät oli suunniteltu 
paljon suurempiin nopeuksiin ja leveämmille 
teille.

“Täytyy myöntää että säälin näitä 
     suuria muinaisia eläimiä niiden 
     ahtautuessa pitkin keskustan katuja
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Nyt niiden perimmäinen luonne on kuiten-
kin taltutettu, aivan kuin suuret nahka-
valjaat olisi lyöty kiristämään koko niiden 
massiivista ruhoa. Maavara on keinotekoisesti 
laskettu melkein katukivetyksen tasolle, solakat 
renkaat on vaihdettu tuplasti leveämpiin ja 
auton maksiminopeus on rajoitettu kaupunki-
ystävälliseen 60 kilometriin tunnissa.

Muistavatko ne enää edes petomaista 
luontoaan? Ne näyttävät niin kesyiltä ja 
alistuneilta ryömiessään aamupakkasissa 
pitkin joukkoliikennekatua. Vaihtaessamme 
murtuneita katseita tunnen samoin kun sil-
loin lapsena käydessäni vanhempieni kanssa 
Göteborgin eläintarhassa. Alistuneet elefantit 
katsoivat minua kärsä väärällä ja minun olisi 
niin tehnyt mieli vapauttaa ne aitauksestaan 
kirmaamaan pitkin Göteborgin katuja.

Noustessani ulos bussista yritän varoa 
astumista bussin kynnyksen kohdalle, jossa 
tulehtunut jousitus niin viiltävästi vinkai-
see. Sulkiessani silmäni voin nähdä bussin 
kirmaavan vapaana nurmella maitohorsmien 
keskellä. Mutta samalla tiedän kuten aiem-
min elefanttien kohdalla, että ne ovat liialti 
kesyyntyneet kaupunkielämään - eivät nämä 
bussit selviäisi viikkoakaan pikavuorojen 
raa'assa maailmassa vaan ahnaat Expressbus-
sit kiilaisivat ne nenä edellä ojaan.

Meillä oululaisilla, kuten monilla muillakaan 
Suomen kaupunkien asukkailla ei ole mitään 
niin nopeaa, ekologista ja keskieurooppa-
laista kuin kanssasisarillamme pääkaupunki-
seudulla. Siksi on selvää että ulina joukkolii-
kenteestä tuskin loppuu ennen kuin joskus 
tulevaisuudessa saamme lopulta oman 
pikantinpunaisen metroseksuaalin pendo-
liinomme osaksi joukkoliikennettämme. 

Siihen asti olemme kuin rampoja - 
kahlehdittuja noihin kvasimodoihin, joita 
odotan aamuisin Toripakalla vain siitä pakosta, 
ettei parempaa ole.

En itse osaa enää nostaa haloota oululaisten 
paikallisliikenteen bussien myöhästelyistä 
tai hitaudesta. Niiden traaginen kohtalo on 
minulle aivan liikaa. Autoilu kehittyy sellaista 
vauhtia, että ne häviävät taistelussa vetykäyt-
töisille kolmikerros-eko-hybrideille jo muuta-
massa vuosikymmenessä. 

Niiden ainoa tehtävä on taivaltaa aina siihen 
pisteeseen kunnes vetoakseli niistä lopulta 
jättää. Niiden kohtaloon on ennalta kirjoitettu, 
että niiden tulee tuntua epäkäytännöllisiltä, ja 
siksi luovummekin lopulla riemuiten niistä.

Jukka Isomaa
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V E R E L L Ä

Herätyskellon kiduttava ulvonta 
raastoi minut helvetillisestä unestani. 
Montaa asiaa en elämässäni inhoa 
yhtä paljon kuin sitä ääntä. Ja mato-
ja. Niitä unissani riitti. Mädäntynyttä 
lihaa piinaavat, valkoisen aivomate-
rian näköiset kärpäsen esiasteet olivat 
tunkeutuneet jokapäiväisiin paina-
jaisiini siitä lähtien, kun olin kerran 
ollut kesätöissä puhtaanapitolaitok-
sella. Erään roskakuskin mielestä oli 
ollut hauskaa pilailla harjoittelijoiden 
kustannuksella. Hän oli piilottanut 
evääni ja jättänyt tilalle lihavan, kuol-
leen rotan. Rotta oli räjähtänyt kappa-
leiksi jääkaapissa ja satanut tasaisen 
kerroksen matoja sisällön päälle.
Karistin etovan muiston mielestäni 
samalla kun kaivoin naamaani hau-
tautuneet silmät esille ja raahasin 
itseni vessaan. Peilistä minua tuijot-
tivat eripariset silmät. Äitini mukaan 
olin ollut ihmeellisen kaunis lapsi, 
sillä heterokromia oli hyvin harvi-
naista. Toinen silmäni oli ruskea ja 
toinen… sanotaan vaikka kullanvärinen. 
Pidin itseäni lähinnä friikkinä. Olin 
joutunut vaihtamaan peruskoulussa 
luokkaa useasti kiusaamisen takia, 
erilaisuuteni pelotti muita. Olin 
noita, kummajainen, en sopinut jouk-
koon. Huokaisin ja asetin piilolinssin 
keltaisen silmäni päälle. 

KIRJOITETTU
Pukeuduttuani naamiooni ja lapioitua-
ni aamiaiseni olin valmis kohtaamaan 
päivän. Ulkona oli harvinaisen kaunis-
ta. Ilma oli usvainen, paksu harso roik-
kui kaupungin yllä. Se oli satumaista, 
vaikka suutani kalvoikin aavemainen 
jälkimaku. Liikenteen äänet hiljenivät, 
enkä kuullut viimeisten muuttolintu-
jenkaan ääniä.

Raskas sumukerros esti myös 
näkemästä muita ulkonaliikkujia. Tun-
tui kuin olisin ollut maailman ainoa 
ihminen. Kävelin pienen puiston hal-
ki yliopistolle, ehkä hiukan liiankin 
reippaasti, sillä avattuani humanisti-
sen tiedekunnan pääoven vatsassani 
velloi jätemeri. Syöksyin vessaan 
oksentamaan. 

Hetken päästä pyyhin kasvoni ja 
vedin pöntön. Huuhtelin suutani 
kylmällä vedellä. Renkaat silmieni 
ympärillä olivat kasvaneet. Näy-
tin siltä kuin olisin edellisenä iltana 
ollut ryyppäämässä ja unohtanut 
pestä pois luomivärini. 

Astelin huojuvin jaloin aulaan ja 
huomasin muutaman ihmisen kat-
sovan televisioista jotain, josta he 
keskustelivat kiihtyneesti. Lähem-
pänä kuulin sen olevan ylimääräinen 
uutislähetys, jota näytettiin kaikilla 
kanavilla. ”Saamiemme tietojen mu-
kaan Utajärven ydinvoimalassa on 
tapahtunut aamulla pienimuotoinen 
räjähdys. Räjähdyksessä vaurioitu-
nut koeasteella ollut reaktori vuotaa. 
Meteorologien tuulennopeuslaskel-
mien mukaan säteilypilvi on tällä 
hetkellä Oulun keskustan yllä. 

Pyydämme kaikkia pysyttelemään 
sisätiloissa ja, jos mahdollista, siir-
tymään lähimpään väestösuojaan. 
Joditablettien varastoiminen on alka-
nut ympäri Suomea, vaikka lääkärien 
kehotuksen mukaan niitä ei tulisi 
nauttia alueilla, joille ei ole annettu 
yleistä hätävaroitusta. Ja sitten mui-
hin uutisiin…” 

Tunsin kuinka veri katosi kasvoiltani. 
Hengitin pinnallisesti. Jalkani oli-
vat jähmettyneet lattiaan kuin olisin 
saanut betonisaappaat.
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Seuraava muistikuvani on hatara. Maka-
sin pimeässä huoneessa, jossa löyhkäsi ih-
miseltä - pesemättömältä, omassa liassaan 
asuneelta, sairaalta ihmiseltä. Joku kumartui 
viereeni, kertoi, että olin ollut tajuttomana 
useamman päivän. Säteily oli todellakin 
saapunut Ouluun ja lopulta myös yliopiston 
läheisyyteen. Säteily ei kuitenkaan tappanut 
välittömästi vaan muutti osan sille altistu-
neista ihmisistä zombeiksi, kuin b-luokan 
kauhuleffoissa. Miten, se oli tiedeyhteisölle-
kin arvoitus. Se saattoi liittyä jotenkin uuden-
laiseen ydinteknologiaan. 

Olin päätynyt yliopiston bunkkeriin, yhteen 
niistä monista, joita olin kuullut teekka-
reiden käyttävän kiltahuoneinaan. Tätä 
pidettiin varastona, päättelin joka puolelle 
pinotuista pahvilaatikoista, joiden sisältö 
oli vähintäänkin epäilyttävä. Sain kuulla, 
että tila oli arkeologien välinevarasto. Joil-
lakin hyllyillä oli ihmisen pääkallojakin 
siisteissä riveissä. Suojassa oli kaksi huonetta. 
Ensimmäisen eteismäisen tilan takana avau-
tui suurempi kammio. Sinne oli ahtautunut 
toistakymmentä opiskelijaa ja henkilökun-
nan jäsentä, joista kaikki eivät ilmeisesti 
voineet aivan hyvin. En tuntenut ketään.

Juuri kun olin avaamassa suutani pyytääk-
seni vettä, salvoilla lukittuun oveen koputet-
tiin raskaasti. Olin saada sydänkohtauksen. 
Kaksi lihaksikasta miestä (tupsulakeista pää-
telleen teekkaria) nousi pahvilaatikoitten 
päältä kohti ovea. Heillä oli aseinaan lapiot. 
He kysyivät tunnussanaa ja ilmeisesti oikean 
vastauksen saatuaan raottivat ovea ja pääs-
tivät sisään yksiväriseen huppariin pukeu-
tuneen laihan, nörtin näköisen pojan. Hän 
kantoi mukanaan vesisäiliötä ja kassia, jonka 
sisältö jäi arvoitukseksi. ”Niitä on kaikkialla, 
en pystynyt tuomaan enempää”, hän sai 
sanotuksi kiivaan hengityksensä tauoissa. 
Hän kohotti katseensa suoraan minuun. Luo-
lamaista huonetta valaisi yksittäinen keltai-
nen lamppu, jonka kelmeä valo sai tulokkaan 
kasvot näyttämään siltä kuin hän itsekin olisi 
jo kuollut. 

Hän tuli lähemmäksi minua, vaikka perään-
nyinkin vaistomaisesti. ”Olet siis jo herännyt, 
hyvä”, hän totesi enemmän itselleen kuin 
minulle. 
Lähietäisyydellä poika oli sydäntä tykyttävän 
komea, ei lainkaan niin hintelä tai pelottava 
kuin olin aluksi luullut. Hupun alta paljas-
tuneet jäänsiniset silmät ja mustaksi värjät-
ty, lyhyeksi kynitty tukka antoivat erikoisen 
vastapainon nörttimäisyydelle. Poika esit-
teli itsensä ja tartuin hänen käteensä, vaikka 
yleensä olinkin hyvin vaivaantunut ihmisten 
läheisyydessä. ”Minä kannoin sinut aulasta 
tänne bunkkeriin”, hän totesi kuin se olisi 
aivan normaalia hänen elämässään. Ehkä se 
nyt olikin. 

En kykene uskomaan, että on jo kaksi kuu-
kautta siitä, kun puhuin hänelle ensimmäisen 
kerran. Nuo päivät olivat ihmeellisiä ja surul-
lisia. Joka päivä muutamat lähtivät etsimään 
henkiin jääneitä, ruokaa ja muita tarvik-
keita. Osa ei koskaan palannut. Minun nört-
tipoikani palasi aina. Hän oli valinnut minut 
maailmanlopun kumppanikseen. Kohtalon 
ironiaa rakastua juuri nyt. Tiesimme, että 
emme selviäisi enää kauan. Apua ei lähe-
tetty, Oulu oli eristetty muusta Suomesta ja 
kaikki alueelta lähtevät ammuttiin. Säteily oli 
levinnyt tuulen mukana Ruotsiin. Radiossa 
kerrottiin maan olevan kaaoksessa. Kuun-
telimme päivittäin hätätiedotuksen, kunnes 
paristot loppuivat. Kattovalo värisi. Yliopis-
ton varageneraattori veteli viimeisiään. ”Joko 
sen polttoaine oli lopussa, tai sitten zombit 
grillaavat itselleen burgeria.” Hihitin hänen 
vitsilleen. 

Olin kerran pyytänyt kuvailemaan zombien 
ulkonäköä, sillä itse en koskaan poistunut 
holvista. Se matojen määrä, tuoksu, joka 
hajoavista ruumiista ja elävistä kuolleista 
lähtee, ihmisten vääristyneet piirteet… Vain 
me kaksi olimme enää jäljellä. Osa selviyty-
neistä oli kuollut kohdattuaan zombeja etsin-
täretkillä, muutama oli sairastunut pilaantu-
neista elintarvikkeista, toiset olivat saaneet 
liikaa säteilyä ja menehtyneet jo alussa. 
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Kun olin suutelemassa ensimmäisen ja 
samalla viimeisen rakkaani huulia, hän 
käänsi päänsä pois. Hän tahtoi minun elävän 
vähäiset hetkeni ihmisenä, kirjoittaakseni 
historiankirjamme viimeisen luvun. En välit-
tänyt hänen vastusteluistaan vaan painoin 
huuleni hänen kuumeen runtelemille huulil-
leen.

Poika kaivoi laatikoiden takaa pienen 
käsiaseen. Hän opetti minua käyttämään 
sitä, kertoi säästäneensä viimeiset kaksi luo-
tia meille, vaikka muut olivatkin tahtoneet 
tyhjentää lippaat zombien naamoille. Poika 
sanoi rakastavansa minua ja samalla veti 
liipaisinta aseesta, joka oli hänen ohimoaan 
vasten. Kun aseella ammutaan pienessä ti-
lassa, ääni- ja paineaallot tekevät rumaa 
jälkeä korville. Onneksi minun ei enää tar-
vitse käyttää niitä. Kirjoitan tätä päiväkirjaa 
hänen verellään, hänen muistoaan kunnioit-
taen. Jään pimeään puristamaan asetta, 
keräämään rohkeutta. Tämä on maailman-
lopun ensimmäinen aalto. 

Eloonjääneitä: 0

Kuolleiden päät irrotettiin vartalosta kaiken 
varalta. Zombien kaluttua lihat luista kallot 
laitettiin jonoon hyllylle siellä jo valmiina 
olleiden kallojen seuraan, jatkumona 
historiaan. 

Emme olleet saaneet syötäväksi kunnollista, 
täyttävää ateriaa aikoihin ja pienensimme 
annoskokoa entisestään, kunnes muutaman 
päivän metsästyksen jälkeenkään ruokaa ei 
enää löytynyt. Vettä oli vielä päivän, ehkä 
kahden varalle. Hymyilin surullisesti, mutta 
hymyilin kuitenkin. Emme eläisi enää kauan. 
Tulevaisuuttani olin kuvitellut hyvinkin eri-
laiseksi, mutta onneksi olin sentään saanut 
olla hetken onnellinen koko sydämestäni. 
Tuskallisinta oli tietää, että myös rakas nört-
tini kuolisi. Emme pystyneet lähtemään 
yliopistolta, sillä jos emme kuolisikaan 
säteilyyn tai zombien puremaan, armeija 
viimeistelisi meidät. Kun teekkarikaksikko 
oli vielä ollut kuvioissa, he olivat yrittäneet 
ottaa radiolla yhteyttä ulkomaailmaan, mut-
ta edes suurten uhrausten tuloksena katolle 
asennettu lähetin ei ollut tarjonnut apua.
Nörttipoikani lähti vielä kerran epätoivoiselle 
etsintäretkelle.

Päivä: 63
Holvi
Eloonjääneitä: 2

Aika kului, enkä voinut miettiä muuta 
kuin lämmintä vartaloa vasten omaani. 
Yksinäinen valo värisi katossa viimeisen 
kerran, syösten vankilani pimeyteen, josta 
en enää pääsisi pois. Ilma kävi raskaaksi. 
Generaattori oli sammunut viimein. Pit-
kän odotuksen jälkeen poika palasi. Sytytin 
viimeisen taskulampun ryömiessäni ovelle. 
Huomasin heti miksi hänellä oli mennyt 
niin kauan palata luokseni. Vasen käsi oli 
vain kasa jauhelihaa käärittynä saastaisiin 
kääreisiin. Tuska vääristi kauniit kasvot, hiki 
virtasi verettömillä kasvoilla. Niina Tolonen
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ESKAPISTIN PÄIVÄKIRJA
JUSSI MOILANEN

Hellurei ja hellät tunteet!

Näin vuodenvaihteen ja mahdollisen tipattoman tammikuun jälkeen on hyvä hetki pohtia omaa 
alkoholinkäyttöään, vaikkei täysverinen viinamäen mies tai nainen olisikaan. Tosin tipaton 
tammikuu, kuten kaikki varmasti tietävät, on vain niitä varten, joilla jo on jonkinlainen 
alkoholiongelma. Itselläni ainoat alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat ovat sijoittuneet jatkoille, 
joilla viinakset ovat loppuneet kesken. On se niin ihanaa. Vaan pohditaanpa yhdessä.

Mikä pidättelee meitä ryhtymästä kokopäiväisik-
si etanolisteiksi? Viina on halpa ja helppo tapa 
sekoittaa päätä. Sitä on tarjolla joka kadun 
kulmassa ja kulttuurimme kaksinaismoraali-
suudessaan – sillä muut huumausaineet 
kuten kannabis tai tupakka ovat paheksutta-
via – suorastaan kannustaa meitä juomaan. 
Eräskin utopisti on kirjoittanut sellaisesta 
ihanneyhteiskunnasta, jossa ihmiset ovat alituiseen hu-
malassa.

Vaikka alkoholiin kuluukin huomattavia määriä 
rahaa, sen ostamiseen tuntuu aina riittävän 
rahaa – tai ainakin joku lainaa jollei muuta. Viina ei lopu 
maailmasta juomalla, sillä kuka tahansa voi tuottaa sitä 
lisää. Silti viina säilyttää varsin hyvin arvonsa. ”Viina on 
hintansa väärti”, sanotaan. 
Venäjällä vodkaa käytettiin rajun inflaation 
aikana yleisenä maksuvälineenä. Sen kysyn-
tä on joustamaton eli sen kysyntä ei juurikaan 
vaihtele viinan hinnan muuttuessa. Siispä alkoholin 
verotuksen kiristäminen ei ainakaan kansanterveydel-
lisistä syistä toimi, se on havaittu jo kauan sitten.

Mielestäni syynä on alkoholin ympärille kehittynyt 
moninainen sosiaalinen normisto. Sama syy, joka ajaa 
juomimaan myös varjelee meitä siltä. Jos ei täytä nor-
mistoa leimautuu alkoholistiksi, vaikkei sitä välttämättä 
olisikaan.Aluksi juomiseen tarvitaan aina jonkinlainen 
syy. Olen jo pitkään ihmetellyt, minkälainen syy juoda 
on se, että kaikki paikallaolijat ovat pukeutuneet has-
sunhauskasti vaaleanpunaiseen? Kuitenkin jonkinlainen 
moraalinen oikeutus täytyy aina olla, oli se sitten pot-
kut, perjantai tai Suomen MM-kulta ties missä lajissa. 
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Todellinen etanolisti ei tällaisia tekosyitä 
tarvitse. Hän juo, koska hän haluaa – tai 
paremminkin, koska hänen täytyy.

Juhliin liittyy muutakin juomisnormistoa. 
Yksin juominen on tuomittavaa, vaikka 
juhlissa usein tulee nautittua huomattavasti 
suurempia määriä kuin yksinään edes viit-
sisi. Alkoholiin, kuten muihinkin huumaus-
aineisiin, liittyy tietty rikostoveruuden ajatus. 

Juomassaolija pyrkii tarjoamaan lähim-
mäiselleen paukun vaikka viimeisillä 
rahoillaan; jointti kiertää hampuus-
ien ringissä; heroinisti pyrkii saamaan 
kaverinsakin koukkuun aineesta; kun 
vieras tulee käymään, keitetään kahvit ja 
poltetaan tupakat. Toisen osallistuminen 
huumausaineen käyttöön pyhittää oman 
päihtymystilan, joka muuten olisi jossain 
määrin paheksuttavaa. Ei ole myöskään 
soveliasta juoda suruun, ainostaan iloon. 
Minusta iloon ja suruun juomisen välillä ei ole 
merkittävää eroa. Syykin selviää myöhem-
min.

Entäs sitten porttihuumeteoria! Alkoholi-
han, jos mikä, on mitä suurimmassa määrin 
porttihuume. Kenties suurin niistä. Päissään 
ihmiset ovat valmiita kokeilemaan mitä ta-
hansa. Siis ihan mitä tahansa, vaikka kansan-
tanhuja ja sukurutsausta.

Myös juomisen syyt ovat moninaiset: mie-
huuskoe, ajantappaminen jne. Minä kuiten-
kin väitän, että kaikki alkoholin käyttö, oli 
se sitten tuoppi kavereiden kanssa töiden 
jälkeen saluunassa tai kahden viikon ränni, 
on typistettävissä eskapismin alle. Tälläisen 
eskapismin voi karrikoiden jakaa kahteen 
pääluokkaan: juomari pakenee itseään tai 
elämäänsä. Ensimmäiseen luokkaan, itseään 
pakenemiseen, kuuluu ihmisen yritys löy-
hentää moraaliaan ja muuttua sosiaalisem-
maksi; juoda itsensä mukavaksi. Usein kuulee 
puhuttavan siitä, kuinka joku ihminenmuut-
tuu ollessaan humalassa: ujo henkilö muut-
tuu puheliaaksi, varautunut seksuaaliseksi. 

Tällöin päihtynyt henkilö ainoastaan ylikompen-
soi itsessään niitä puolia, jotka hän arkena on 
päättänyt piilottaa. Ei humaltunut ihminen ehkä 
ole ihmisen todellinen minä, mutta pyrkimys 
löytää jonkinlainen tasapaino se ehdottomasti 
on. Dr. Jekyll, Mr. Hyde.

Toinen luokka ei ole juuri ensimmäistä ylevämpi, 
elämäänsä pakeneminen. Klassinen esimerkki 
on, kun kuulee illan alussa jonkun haluavan olla 
tänään sekaisin. Hän on selvästi elämänsä es-
kapisti, mutta tätä sekoilijaa ei pitäisi tuomita 
heti kättelyssä. Kyllä kunnolliset perheenisät-
kin käyvät kavereineen yksillä ja pakenevat sen 
pienen kolpakollisen ajan perhe-elämäänsä 
lähiöräkälän hämyyn. Tämän pienoisloman jäl-
keen hän jaksaa taas jatkaa. 

Viinaanmenevälle ystävälleni muistutettiin ker-
ran kuinka monta lomamatkaa hänen juomisil-
laan olisi saanut. Ystäväni ei tästä pahastunut, 
vaan jäi miettimään kuinka monta annosta al-
koholia niidenkin lomamatkojen kustannuksilla 
oli pystynyt ostamaan. Hän sen yksin tietää.
Ihminen siis pakenee alkoholiin, joko itseään 
tai elämäänsä tai molempia. Hän haluaa viettää 
miniatyyriloman kaikesta huijaamalla aivojaan 
alkoholilla. Hän tahtoo huilata, siinä kaikki. 
Miksikö monet kirjailijat ovat niin kovia alko-
holin kuluttajia? He ovat innokkaita jättämään  
maailmantuskansa Atlaksen maapallon lailla 
hetkeksi baarin narikkaan.

Tämän takia ei olekaan mitään väliä juoko iloon 
vai suruun, yhdessä vai yksinään. Alkoholistit 
ovat tässä mielessä meitä muita rehellisempiä. 
Heidän juomiseensa eivät syyt, tunnetilat tai 
seuranpuute vaikuta. On harhaa kuvitella, että 
juo jonkin syyn takia. Sitä juo, koska tykkää ja 
haluaa juoda. Ei kukaan tai mikään sinua siihen 
pakota. Tai kuten Juhani Seppänen asian kirjas-
saan Selvästi juovuksissa ilmaisee: ”Sinä juot 
koska juot koska juot.”

Se Selvästi juovuksissa on muuten hyvä kirja. 
Yllättävän paljon tulee mainostettua Seppäsen 
kirjoja näissä kolumneissa. Tarjoaisikohan se 
tuopin siitä hyvästä?
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On vuosi 425, silloin se oli vain vuori, 
jotkut vanhoista ørgeneistä kutsuivat 
sitä Jetteksi eli jättiläiseksi, sillä heidän 
mielikuvituksensa ei ollut kovin kehit-
tynyttä.
 
Vaikka ørgenien mielikuvitus oli lapsen-
kengissään, oli heillä erittäin hyvä 
esteettinen silmä. He eivät voineet 
sietää Ruma-Norjan masentavia rot-
koja ja kasvillisuutta, josta ei juuri kuk-
kaseppeleitä irronnut. 
Alueella alkoi liikkua juoruja, että 
noin kymmenen päivän kävelymatkan 
päässä joen alajuoksulla asiat olivat 
paremmin ja kauniimmin. Tämä sai 
ørgenit levottomiksi. Yhä useammin ne 
painoivat päänsä puskiin välttyäkseen 
vuorien tuomitsevalta tuijotukselta ja 
haaveilivat paremmasta maasta. 

Kaikkein rumimpana päivänä alkoi 
Jette syökseä revontulta pitkin ällöt-
tävää taivasta. Se oli viimeinen pisara 
ørgeneille. He lähtivät matkaan. 

He jättivät revontulivuoren kyhmyisten 
selkiensä taakse ja suunnistivat ensin 
itään, sitten kaakkoon ja lopulta  kaar-
taen etelään. 

Vasta täydellisen kauneuden kohdates-
saan he pysähtyivät.
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Vaivaiskoivut suoristivat ryhtinsä ja 
kasvattivat lehtensä ylpeänä. Kalliot 
hioutuivat pehmeiksi rantakiviksi, joil-
la kauniit neitsyet palvoivat aurinkoa 
keskiyön auringon lämmössä. 

Ørgenit olivat tulleet paikkaan, jolla ei 
vielä ollut asukkaita tai nimeä. Saavut-
tuaan järven rantaan Johtaja-ørgen, 
suuri Sampi, painoi kätensä rinnalleen, 
jonka uumenissa ørgeninsydän - heidän 
kielellään uta - sykki kiivaammin kuin 
koskaan.

Olemme kotona, olemme Utajärvellä. 

Lähetettiin yksi ørgeni viemään Ruma-
Norjaan sanaa, ja vapauttamaan kaikki 
ørgenit oksettavan maiseman ikeestä 
ikuisiksi ajoiksi. Pian rotkot autioituivat 
ja koko vuonojen väki seurasi ørgenisy-
dämiensä sykettä Utajärvelle. 
Kenenkään ei tarvinut enää kärsiä.

Uudessa ympäristössä täydellisen 
onnellisista ørgeneistä jalostui jalo ja 
viisas Utajärvisten kansa. Koskaan eivät 
he unohtaneet juustoa pöydälle yöksi 
tai kyselleet sukupuoliaktin jälkeen 
toisen tulemisia. 
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Seurasi sukupolvien kärsimys. Maisemat 
olivat kauniit mutta sisältä Utajärviset 
olivat mätiä. He olivat kaloja.

Uusia kansoja vaelsi etelästä. Vähitel-
len nämä ihmisenmuotoiset syrjäyttivät 
julmasti ørgenilaissyntyisen alkuperäis-
kansan. Alkuperäiset Utajärviset pakenivat 
jokeen. Joessa oli vaikeaa polttaa. 

Uudet Utajärveläiset kyllästyivät veden 
rajassa tuprutteleviin roskakaloihin, ja 
rakensivat kaksi patoa, jotta ne eivät pää-
sisi leviämään ja rehevöittämään aluetta 
pahoilla tavoillaan. 

Uudet Utajärveläiset olivat yksinker-
taista porukkaa. He katsoivat toisiaan, ja 
nimesivät paikat. 

Naamankylä! Niska! Ala-Niska! Ala-Naama! 
Potku!

He olivat miltei täydellinen rotu, kunnes 
eräänä iltana, vuonna 1512, kesken 
kyläjuhlan, joelta saapui vene. Veneessä oli 
neljä tynnyriä. Ensimmäisessä tynnyrissä oli 
nahkeita tuoksuvia lehdyköitä. Toisessa  tyn-
nyrissä oli pieniä, ohuita, valmiiksitaiteltuja 
paperinpalasia. Kolmannessa tynnyrissä oli 
pikkurillin pään kokoisia valkoisia pötkylöitä. 
Neljännessä oli mies.

Utajärviset jättivät asian sikseen, koska heillä 
oli kiire sisälle juhlimaan. 

Muutaman tovin kuluttua mies ilmestyi 
tuvan nurkkaan viattomana, kysellen, mikä 
meininki? Utajärviset eivät aluksi huomi-
oineet häntä, kunnes Miehen sormien 
välissä uhmakkaana lepäävästä valkoisesta 
rullasta leijaili mystinen ja mieltä kiihottava 
tuoksu.  

Mies Tynnyristä tarjosi antimiaan pahaa-
aavistamattomille Utajärvisille, jotka 
aluksi katsoivat toisiaan epäilevinä. Lopulta 
kylän taiteilijana tunnettu Liipan Timo imaisi 
ensimmäiset huolettomat henkoset. Harva 
tiesi, että tämä tulisi koitumaan koko uljaan 
rodun kohtaloksi.

Pian eksoottinen käärö lepäsi koko kansan 
huulilla. Riikka Määttä ◆ Kaisa Kortekallio
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Ørgenien vaellusreitit englantilaisen antropologin Miles Longsonin mukaan. 
Utajärvelle suuntautuneen pääjoukon lisäksi matkaan lähti myös pienempiä 
populaatioita, joiden asettumispaikoista ei ole tarkkaa tietoa.

Utajärven vaakuna kertoo edelleen 
tarinaa tupakan saapumispäivästä.

Utajärven historiaa kuvin
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Kidussyöpään menehtynyt muinainen Utajärvinen.

Utajärven meiningit vuonna 1512. Mies Tynnyristä tarjoaa ensimmäistä 
tupakkaa. Liipan Timo oikeassa ylänurkassa. 
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U TA J Ä R V I
 Vain 
      junamat- 
        kan päässä

- kiltataloa etsimässä

Utajärvi, tuo noin kolmentuhannen 
asukkaan maalaisidylli metsän helmassa, 
reilun puolen tunnin ja neljän euron 
junamatkan päässä Oulusta. Juna vie 
kätevästi Utajärvelle, mutta on kyseen-
alaista viekö se sieltä pois – asemalla ei 
nimittäin ole lipunmyyntiä. Toisaalta, kuka 
koskaan haluaisikaan lähteä Utajärveltä? 

Metsän läheisyys näkyy vahvasti Utajärven 
Metsäliiton toimipisteiden hallitsemassa 
kaupunkikuvassa; siellä on puita ja kiviä. 

Kunnan alueella on 88 rekisteröityä muinais-
jäännöstä. 

Ja täällä, arkaaisen metsäkulttuurin 
kehdossa, sijaitsee myös Kultun myyt-
tisen maineen saavuttanut kiltatalo. 

Eräänä talvisena lauantaina lähdimme selvit-
tämään kiltatalon mysteeriä. Valitsimme 
kulkuneuvoksemme yksityisauton, jotta pääsi-
simme varmasti kertomaan Utajärven ihmeistä 
Kultistin lukijoille. 

Lotta Hannonen ◆ eeva-Kaisa Köngäs ◆ laura Niskanen ◆ teija Rönni
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                                             MIKÄ IHMEEN UTAJÄRVI?

Utajärvi on 2998 asujaimistoyksilön vireä 
maaseutukunta 65,2 kilometrin päässä 

Humus-kuppilasta

Metsäisen ja vetisen kunnan keskilämpötila
 on noin neljä celsiusastetta

VR vie opiskelijan perille neljässäkymmenessä 
minuutissa 4,18 euron hintaan

Kartasta ei ole apua Kultun 
kiltataloa etsittäessä, sillä vaikka se 
sijaitseekin Utajärven sydämessä, 
se sulautuu hyvin ympäristöönsä. 
Sääolotkaan eivät olleet suosiol-
liset. Niskaamme satoi puhdasta 
maalaislunta, ja kylmä tuuli puhalsi. 
Utajärven asukkaat eivät onneksi ole 
kylmiä: kuntakeskukseen lipuvaa au-
toamme tervehdittiin lämpimin käden-
nostoin. Pankin edessä seisoi käynnissä 
oleva traktori. 

Vaihtokauppa paikallisten kans-
sa kannattaa, sillä kunnassa on 
elinvoimainen käsityökulttuuri, 
ja ostosmahdollisuudet ovat var-
teenotettavat. Saimme kuitenkin 
huomata, ettei useimmissa liikkeissä 
käy pankkikortti. Kannattaa siis varata 
mukaan riittävästi oravannahkoja.

Utajärven keskuskänkkylä, Sellin baari, 
tarjoaa väsyneelle kiltatalon etsijälle 
murua rinnan alle. Känkky oli hyvää, 
riittävää ja ravitsevaa. Kulttuuritie-
teen opiskelijoille on baarissa tarjolla 
myös historian siipien havinaa. Baarin 
nurkasta nimittäin löytyy aito juke-
boksi! 

Hygieniatasosta huolehtivalle mat-
kaajalle meillä on myös ilouutinen: 
paikallisten hygieniakäsitys on nyky-
tasolla. Paikoitellen utajärveläisten 
hygieniataso on jopa itseään sivistynei-
nä pitävien kaupunkien tasoa korkeam-
malla - baarin vessat olivat siistit.
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Paikalliseen kulttuuriin kuulunee 
kiinteänä osana myös uskonnon 
harjoittaminen. Paikkakunnalta löytyy 
nimittäin komea punainen puukirkko. 

Paikkakunnan toinen merkittävä 
kokoontumispaikka on Utajärven 
nuorisotalo, jonne opastavat kyltit 
Asematien haarasta. Nuorisoseuran 
aktiivinen toiminta heijastuu 
rikkinäisissä yläkerran ikkunoissa. 
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Kivenheiton päässä nuorisotalosta 
sijaitsee massiivinen urheilukeskus.



Monen tunnin piinallisen etsinnän 
jälkeen tapahtui ihme. Kultutalo 
seisoi ylväänä edessämme. Se on 
kodikas, kutsuva, ja hyvin viihtyisä. 
Se sijaitsee ihanteellisessa paikassa, 
keskellä Utajärvi-Cityn sykettä. Sen 
ulkoasu kuvastaa ainejärjestömme 
mutkatonta ja kainoa olemusta. 
Pihalla seisoo parkissa uskollinen 
Kultubussi. 

Tämä voisi olla Kultutalomme, 
muttei ole, joten sinne ei kannata 
mennä. 

Suunnatkaamme siis kaikki Uta-
järvelle! Pekka Kuusiston sanoin: 
”Siellä on sitten koko lailla kaikkea 
mielenkiintoista.”
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Eräs rakkauden kesä minun bändissäni, Aimo Huikan soitinorkesterissa, oli tuuraava 
basisti, Heikki Lesonen alias Veikko Pesonen bändinimeltään Veikko Vara-Veikko. Loista-
van basistiuden lisäksi Heikki opetti meille muille bändiläisille Utajärven virallista kieltä, 
jonka minä nimesin myöhemmin Hesekieleksi, raamatun profeetan Hesekielin mukaan 
(Hes. 1-24). Hesekiel oli näynnäkijä – siis päissään – ja toisteli samoja lauseita Heikin 
tapaan. Hesekielen ideana onkin puhua vertauksin ja kiertoilmauksin. Hesekieli, kuten 
muutkin kielet, ovat kehittyneet ajan saatossa useiden puhujien kautta ja sanonnat ovat 
vain jääneet elämään erilaisten reissujen myötä. Rakkauden kesän innoittamana tässä on 
Hesekielen sanakirja, jolla pärjää Utajärvellä aivan sata-nolla.

Lausahdus/Sanonta    Esimerkkilause     Semantiikkaa

Kylillä puhutaan...   Kylillä puhuvat, että    Yleinen keskustelun avaus. 
     Saatana on herra.

Juutalainen    Hei, juutalainen!     Solvaus ystävää, toista autoilijaa  
           tai edellä kassajonossa olijaa  
           kohtaan.

Roku     Rokut pakkaantuu.     Tarkoittaa juoppoa.
     Rokuttaminen verb.

HESEKIELI

Jussi Moilanen
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Kovvaa ka...    Kovvaa kammaa      Jokin asia on hyvä esim. tulinen
     Kovvaa kaliaa                            kebab-annos. Huomioi myös
     Kovvaa kannaa      englanninnos.
     Kovvaa kallaa 
     Kovvaa kantria
     Kov. kam. lyh.
     Cow come engl.

Kissat ja koirat oli päissään                  Oli niin kovat billeet,     Kuvaillaan kaverille, minkälaiset
     että kissat ja koiratkin     juhlat olivat, kun ne olivat hyvät.
     oli päissään.

Ja sitten me juotiin   Nähtiin kaverin kans                Normilopetus tarinalle. Ei
     puistossa pulu. Ja sitten      välttämättä tarkoita, että juotiin,
     me juotiin.      mutta saatettiin silti juoda.

Meikä joi sen    A: Missä sun sukat on?     Jos jokin tavara on hukassa, sen  
                    B: Meikä joi ne.      voi selittää juomisella.  
        
Turpaan ja pillua                   Elä mee yläkertaan.                Sanonta tai selitys, joka ei selitä
     Siellä saa turpaan ja pillua.     tai kerro mitään. Utajärveläistä  
            small-talkia.

100-0   ”tukiverbi”                  Meikä joi eilen sata-nolla.    On tehty jotain antaumuksella.

100% adj.    A: Voitin eilen Lotossa? Ilmaisu jota voi käyttää hyvin
     B: Paljo voitit?  väljästi, niin tekemisestä kuin
     A: Sata rosenttia!  asiastakin.   
 
Niin ku kisälli adj.   Meikä joi niin ku kisälli. Jos haluaa vaihtelua sataan
engl. giselle    (engl. Like a giselle) prosenttiin, voi sanoa niin ku
        kisälli. Huomioi myös elegantti
        englanninnos.

Kersantti ja minä            Oltiin eilen juomassa,  Lopetus tarinalle. Voidaan myös
     kersantti ja minä.  huudella sattumanvaraisesti  
        välikommenttina.

Ime kypärää    Äitis immee kypärää Lainaus Manaajasta. Joku joskus
     helevetissä.  sanoi näin. Jossakin. Voi käyttää  
        myös erillisenä letkautuksena.

Selevisin puhumalla   Meinasin saaha eilen Vanha viidakon sanonta.
     pillua, mutta onneksi
     selevisin puhumalla.

Emmä oo päissään   A: Mitä tuo on?  Epätoivoinen yritys puolustella
     B: Emmä oo päissään omaa selväpäisyyttään.
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Kusta munasta/                   Meikällä tullee  Seurassa on aina kohteliasta
Kakata pyllystä                   kuset munasta/   kertoa, mitä lähtee vessaan
     kakat pyllystä.  tekemään.

Veikko     Isä-Veikon ja äiti-Veikon Ei jaksa vaivautua opettelemaan
     kans käytiin mummo- kaverin sukulaisten nimiä. Näin
     Veikolla.   pääsee helpommalla.

Jari Kinnula    A: Kuka tuo on?  Päinvastoin yleistä luuloa
     B: Se Jari, Jari Kinnula Jari Kinnula on ihan oikeakin
        henkilö. Voi käyttää myös
        i h m i s e s tä  j o ta  e i  t u n n e .  
 
Mitähän nuo luulee meistä?  Luulikohan ne, että me  Utajärveläisten miesten tervettä  
                    ollaan homoja, kun             homofobiaa.
                                                                                käytiin kahestaan
     kaupassa.

Voinko minä olla...?   Voinko minä olla työt...tai Kuvastaa epävarmuutta omasta
     kaljaa?   paikasta maailmassa.

Tissit Gambiinassa   Hei tytöt, tissit   Rytmihäiriöltä lainattu yleinen  
                    Gambiinassa!  iskurepliikki.
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Viime aikoina on julkisuudessa 
ollut paljon puhetta ufologisesta 

tutkimuksesta ja siitä kuinka 
paljon ns. muukalaiset ovat 

antaneet vaikutteita Meille ja 
Meidän kulttuurillemme. 

Tästä toimittajamme Arto Foulu 
otti selvää.

Arto Foulu: Niilo U. Tornquist, olette ufo-
logian professori Etelä-Kalifornian yliopistosta 
ja johtava suomalainen ufologian tutkija. Mitä 
oikein on ufologia?

Niilo U. Tornquist: Ufologia on tieteellistä tut-
kimusta ns. ulkoplanetaarisista asioista ja olen-
noista.

En ole kuullutkaan kyseisestä tieteestä. Onko 
kyseessä uusikin tieteen ala?

Suomessa tieteenala on suhteellisen uusi.
Itseni lisäksi asiaa on tutkinut hyvä ystäväni 
Juhan af Grann sekä muutama muu. Mutta 
maailmalla ufologiaa on harjoitettu jo 1850-
luvulta lähtien. Ja varhaisimmat tieteelliset 
havainnot ”ulkoplanetaarisista” kohtaamisista 
ovat paljon vanhempia.
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Sarjassa Arto Foulu haastattelee
ufologia

Olette julkisesti korostanut ufologisen 
tiedekunnan perustamisen tärkeyttä Oulun 
yliopistoon. Miksi juuri Oulun yliopisto? Ja 
eikö ufologian oppiaine olisi riittävä?

Oulun seutu on ollut jo pitkään aivan 
erityisen aktiivinen ”hot spot”, jossa on tehty 
useita kymmeniä luotettavia havaintoja sekä 
tuntemattomista aluksista että olennoista. 
Varsinkin Utajärveltä tulee jatkuvasti uusia 
havaintoja. Lisäksi oululainen mielenlaatu 
on erityisen oivallinen uusien, ja joidenkin 
mielestä poikkeavien, ajatusten tutkimiseen. 
Kysymykseen pelkän oppiaineen riit-
tävyydestä on pakko mainita ufologian 
erittäin laaja-alainen tutkimuskenttä. Näin 
ollen on erityisen tärkeää, että toimintaa ja 
tutkimusta ei sidota jonkin tietyn, sanoisin 
konservatiivisen, vanhan tiedekunnan alle.

Mitä tarkoitatte laaja-alaisella tutkimus-
kentällä?

Niin, ufologian tutkimus tarvitsee usean 
eri alan tutkijoita ja toimijoita. Tarvitaan 
arkeologeja, jotta voisimme tutkia 
laskeutumispaikkoja, joita on lukemattoman 
paljon täällä pohjoisen Suomen alueella.

Antropologeja tarvitaan, jotta voimme 
ottaa huomioon sen, miten vierailijoiden 
kanssa pitäisi toimia. Kirjallisuuden ja  muiden 
taideaineiden tutkijoita tarvitsemme, jotta 
voisimme tulkita paremmin eri tekstejä ja taide-
teoksia, siis niitä teoksia joissa on varmistet-
tuja elementtejä kuvauksista eri vierailijoista. 
Esimerkiksi Nooan arkkihan on ihan selkeä 
kuvaus geenipankista. Se vain on kerrottu 
tavalla, jonka jokainen ymmärtää helpommin.
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erittäin laaja-alainen - se käsittää lähes kaiken 
mitä yliopistoissa nykyään tutkitaan. Tähän 
on tietysti syy, ja se syy on se, että todiste-
tusti voidaan sanoa Meidän kaikkien olevan 
vierailijoiden jälkeläisiä.

Eikö tuo ole aika rohkea väite? Eikö 
evoluution pitäisi olla ufologillekin se tärkein 
tapa ajatella ihmisen kehitystä?

Kyllä, mutta rohkeus esittää väitteitä, jotka 
eivät ole kaikkien mieleen, on tärkeä osa tutki-
jan työtä. Mitä evoluutioon tulee, voin väittää 
vierailijoiden olleen tärkeä osa ns. puuttuvan 
linkin mysteerissä.

Lisäksi tarvitsemme tutkijoita teknilli-
sestä tiedekunnasta, jotta voisimme saada 
lisätietoa siitä, miten ja millä välineillä nämä 
vierailijat nykyään kulkevat. 

Myöskään ei saa unohtaa historial-
lisen tutkimuksen tärkeyttä, sillä 
useat historialliset, meille kovin tärkeät 
rakennukset on tunnetusti rakennettu 
vierailijoiden avulla. Mainittakoon yhtenä 
esimerkkinä pyramidit. Viime aikoina myös 
useat kielitutkijat ovat alkaneet hyväksyä 
ajatuksen siitä, että ihmisen kielen kehitys 
on saanut suuren avun vierailijoita. Kuten 
huomaat ufologian tutkimuskenttä on 

“Oululainen 
      mielenlaatu on 

     erityisen oivallinen 
     uusien, ja joidenkin 

     mielestä poikkeavien, 
     ajatusten tutkimiseen. 

Varhaista ufologista tutkimusta 1850-luvun Zagrebissa.
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Miksi tämän kaiken tutkiminen on niin 
tärkeää? Ja mikä merkitys tällä kaikella on 
tieteelle ja tieteen tekemiselle?

Maapallollamme vierailee salassa usei-
ta kymmeniä vierailijoita päivittäin. Mut-
ta on vain ajan kysymys, milloin vieraili-
jat tulevat meille kaikille esiintymään. Ja 
näin ollen on erittäin tärkeää, että tietäi-
simme mahdollisimman paljon näiden 
vierailijoiden tavoista ja kulttuureista, jotta 
osaisimme ottaa heidät vastaan ilman pelkoa.

Kiitos Niilo U. Tornquist Teille haastattelusta.

Kiitos, eläkää ja menestykää.

Oltiinpa mitä mieltä tahansa Tornquistista ja 
ufologiasta, on hyvä muistaa, että vain muu-
tama sata vuotta sitten ajateltiin maailmasta 
ihan eri tavalla kuin nykyään. Moni (nykyään 
normaali) tieteenala tuolloin tuntui hyvinkin 
ufologiselta. Se mihin tänään uskomme voi 
huomenna olla vain karkeaa pilaa.

Niilo U. Tornquist tekemässä kenttätutkimusta 1970-luvulla.
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Tartuin Laura Gustafssonin (s.1983) 
viime syksynä puhuttaneeseen esikois-
romaaniin Huorasatu (Into 2011) jonkin-
laisen intuitiivisen lumon vallassa. 

Useinhan kutsun kuulee jo kaukaa, 
vaikkei sisältöä vielä arvaa. Luin romaa-
nin kauhunsekaisella antaumuksella. 
Se on kokonaistaideteos, joka jatkuu 
siteeratuissa vegaanikakkublogeissa, 
taiton mustavalkoisessa kitsch-grafiikassa 
ja tekijän verkkosivuilla. 

Kertomus on poukkoileva vyyhti 
sivupolkuja ja tarinoita, joiden lomassa 
universumin kaunein nainen, jumalatar 
Afrodite yhdessä helsinkiläisen prosti-
tuoitu Millan, maailman ensimmäisen 
naisen Lilithin ja kirjailija-Lauran kanssa 
sukeltaa manalaan  ja surmaa arkki-
pahan, Patriarkaatin. Maan alla järähtää, 
ja kuin taian kautta maailma muut-
tuu väkivallattomaksi ja valistuneeksi 
paratiisiksi, jossa Thaimaan bordelleista 
tulee luomuruokakauppoja. 

Romaani herkuttelee lööppitodelli-
suuden keinomaailmalla, jossa räävitään 
ruumista ja ihmisarvoa: naisia kiusataan 
ja puolustetaan keinoja kaihtamatta. 
Juonen käänteissä onkin samaa epämu-
kavaa, moraalin tuolle puolen johdat-
tavaa riemua kuin Carrien ja Lisbeth 
Salanderin kostonenkelin teoissa.

R a i v o n  Maantiede

Gustafsson luo oman tyylilajinsa, 
pissisgroteskin: ”Eläimet eivät näe tässä 
paskasakissa mitään sympaattista. 
Carlista, joka omisti elämänsä hampu-
rilaisille, jää jäljelle märkä läts. / Kallat 
tuijottavat raivoavia lemmikkejä. Mitä 
pitäisi tehdä? Nyt kävi kuitenkin näin. 
Hitsin pitsit. En mä siis ees osaa käyttää 
tätä pyssyy.” 

Tekijä on kertonut kirjoittaneensa teok-
sensa suuttumuksesta yhteiskunnan 
tilaa kohtaan.  Niinpä sorrettuja lähtevät 
puolustamaan muiden muassa oudot 
kuolleesta lihasta uudelleen henkiin 
vironneet eläimet. Afroditekin pöyristyy 
kuullessaan, että Suomessa syödään lihaa. 
Juuri  huorien huoleton suojelusjumala-
tar ja ylipissis Afrodite onkin romaanin 
hurmaavin, kokoava henkilö. Kuoleman 
kukaksi nimetty helsinkiläistyttö Kalla 
taas kiteyttää tarinan surun ja rivi riviltä 
tummenevan painostavan tunnelman. 
Kalla surmataan työpaikkansa kellarissa, 
eikä hänen katoamisensa kiinnosta kuin 
yliluonnollisia kostajasisaria. 

Huorasatu huutaa, ei argumentoi. Juonen 
takia sitä ei lue, vaan parasta on juuri 
ilmaisun hillitön energia. Sen valossa 
ero lööppien räikeyden ja miellyttävän 
korrektin virastosuomen väliltä katoaa: 
Suomessa Afroditesta tulee kohubeibi, 
joka pidätetään passin siveettömästä 
alastonkuvasta. 
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R a i v o n  Maantiede

Sadun unenomaisuus ja arvoituksen logiikka vaikuttavat: 
kun Inferno-ravintolassa tarjoilevan Kallan kantamasta 
pihvistä alkaa roiskua verta asiakkaiden päälle, se tuntuu 
itsestään selvältä. Suomeksi ja maailmaksi kutsutussa 
lihamyllyssä tehdään ihanasta saastaa, kaikkien suos-
tumuksella, koko ajan. Onkin aivan hyvä ratkaisu pukea 
teesi ”Toi tossa kärsii” jumalien seikkailuiksi Helsingissä ja 
Pattayassa. 

Vaikka ilman esimerkiksi Sofi Oksasen Puhdistuksen 
realistisia kuvia ei tultaisi toimeen, rikkoo 
Gustafssonin nauru erityisen osuvasti mahdollisuuden 
hurskaaseen nyökyttelyyn. Juuri kuoron kasvu on hieno 
asia. Todellisuutta todempi Huorasatu hajottaa peilin luki-
jan edestä. 

Anna Salmi

“Romaani 
herkuttelee 

lööppitodellisuuden 
keinomaailmalla, 

jossa räävitään 
ruumista ja 

ihmisarvoa: naisia 
kiusataan ja 

puolustetaan keinoja 
kaihtamatta. 
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Veera Kiurujoki

Täytyykö ihmisen olla aina jostakin pois
Metsoja juoksee tiellä tänä vuotena tavallista enemmän.

Pala elävää oven takana
kuhisee ihmisalueen rajojen ulkopinnalla 

(hämärä jo maille hiipi).
Ja joet ovat täällä niin matalia

lähdin pois kun vesi alkoi nousta.  

◆

Millainen löytö rantahietikosta
      sileä kiiltävä kivi

    Mihin uistin pohjassa tarttuu
    Mitä ei ole tehty löydettäväksi

               Mitä arvelet

Joskus talo on vain talo 
ja maailma osittain tyhjä.

    ◆

        Se on tapaus
aivan kuten haikaranlento talviaamuna

kun pakkasta on niin että se tuoksuu
on myös valoja: pieni tulenkeltainen kerä joka liikkuu

Pienestä on tehty suurta
joka ui syvällä sameissa metsissä

hukutetussa kylässä tunsin itseni petturiksi. 
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   Kultyyri

Kultuhuoneesta ei koskaan katoa mitään. 
Opiskelijat ovat kalpeita ja aikaansaamattomia. 
Heidän aikansa tuntuu uppoavan kuppilassa istuskeluun tai
               käytävillä tientukkona vetelehtimiseen 
                 ennemmin kuin kurssitöiden tekoon.

            Kaikelle löytyy yhteinen nimittäjä: vampyyrit. 
         Tarkkaan ottaen humanistivampyyrit, eli 
                            humpyyrit ja Kultun oma vampyyri, 
                                                         kultyyri.

                                 Yliopisto on kuitenkin iso paikka
                                       eivätkä humpyyrit ja 
                                       kultyyri ole sen ainoita öisiä 
                                    asukkeja. Näiden yhteiselo ei ole 
                                täysin saumatonta. 
                                                  Miten kultyyri reagoi, 
                    kun kultuhuonevastaava päättää 
                vaihtaa huoneen järjestystä? 
                                  Mitä siluettikuvassa tapahtuu? 
       Mitä pedobear tekee Humus-kuppilassa? 
          Miksi yliopistolla katoaa lapsia? 
                                          Entä kuka on pedopyyri?

Kysymykset saavat vastaukset keväällä 2012 alkavassa 
eeppisessä tarinassa. Seuraa kultyyriä ja muita öisen lipaston 
asukkeja Kultun nettisivuilla!

kultury.wordpress.com
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