


SISÄLTÖ
1/2013

Päätoimittajan kirje     2
Litterae - rapakontakaiset kirjakaupat   3-7
OMSTART! Pahki speksiä    9
Viilipurkki       10
Hva i helvete är det med Tromsø  11-14
Minä ja Lennon      15-17
Oodi Annikalle      18
Modinoksen Madonna    20
Pähkinäteoria      21-22
He sopisivat niin hyvin toisilleen  23-29
Uho       30
Tunnustus     31
Keinotekoinen      32
Kasku       33
Kultyyrin kirous: jatkokertomus   34

Kultisti on neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä 

kulttuurilehti, jota 
julkaisee Kultu ry.
Lehden levikki on 

100 kappaletta

Päätoimittaja: 
Anni Hyypiö 

anni.hyypio@gmail.com

Kansi ja ulkoasu: 
Riikka Tuomivaara



Tapahtui edellises-
sä toimituskokouksessa:
keskustelu polveili seuraa-
van lehden aiheissa, päätyen 
lopulta John Lennoniin. 
Eräs kultistilainen halusi 
kirjoittaa suhteestaan Len-
noniin, ja tähän toki suos-
tuinkin.

Epähuomiossa päästin kie-
leni laukkaamaan, ja esitin 
oman siivoamattoman nä-
kemykseni kyseisestä henki-
löstä. 
(Kyseinen ilmaisu on liian 
raisu lehteen painettavaksi, 
mutta se rimmaa sanan pu-
natulkku kanssa.)

Vastauksena tähän seurasi 
loukkaantunut hiljaisuus. 
Yritin pehmentää sanoja-
ni perusteluilla: Lennon oli 
rauhanaatteestaan huoli-
matta varsin aggressiivinen 
kaveri, joka purki vihaansa 
usein ja ahkerasti lähimmäi-
siinsä. Musiikillisesti toki ää-
rimmäisen lahjakas, mutta 
ihmisenä toisinaan hankala. 
Sekä hehkutuksen että kritii-
kin ansainnut kaveri. 
Ymmärrettävää, eikö?

Ei. Ei ollut.
Perusteet eivät pyhittäneet 
loukkausta. Fanituksessa to-
dellisuus nimittäin on toissi-
jaista.

Fanitukseen liittyy aina irra-
tionaalisuuden elementti. 

Vaikka kohkauskohteen voi-
si kuinka loogisin ajattelu-
ketjuin perustella, ei puh-
taissa järkisyissä piile koko 
viehätys.

Osa fanituksesta piilee oman 
egon myötäkarvaan silitte-
lyssä: kohkauksemme koh-
teena kun ei oikeastaan ole 
enää mikään reaalimaailman 
asia, vaan sen herättämä 
mielikuva.

Epäreilua kritiikkiä kau-
heampaa voi olla vain fani-
tuksen kohteen omat vir-
heet, joita on mahdotonta 
selittää parhain päin. 

Mitä jos ennen niin hehkeä 
idoli lihoo ja kaljuuntuu?
Entä jos rakastamani bändi 
intoutuu tekemään käsittä-
mättömiä taidekokeiluja hy-
väksi havaitun rokkisekoilun 
sijaan? Mitä jos arvostamani 
elokuvaohjaaja kunnostau-
tuu antisemitististen vitsien 
heittelijänä? 

Olen joutunut itse koke-
maan nämä kaikki krii-
sitilanteet. Usko, toivo ja 
rakkaus ovat usein olleet 
koetuksella. 

Tässä piileekin intoilun iha-
nuus ja kurjuus, vaara ja 
mahdollisuus. Muistettava, 
että niin hyvinä kuin pahoi-
na päivinä. Muisteltava pa-
rempia aikoja. Purtava ham-
masta.

Tässä numerossa käsitel-
lään kohkausta, intoilua 
ja hehkutusta. Puhutaan 
tutkijan fanituksesta ja fa-
nien tutkimisesta, vauhkoil-
laan Speksin tulemisesta ja 
olemisesta, asetetaan kir-
jakauppoja paremmuusjär-
jestykseen täällä ja rapakon 
toisella puolella. 

Lanseeraamme myös under-
ground-piireissä jo mainetta 
keränneen pähkinäteorian - 
tämän vuoksi Kultistikaan ei 
valitettavasti ole enää pähki-
nävapaa.

Luonnollisesti puhutaan 
myös lisää Lennonista. 
Annika Jukkola kertoo meil-
le, miksi John Lennon on tär-
keä. 
Hän, jos kuka, sen tietää. 

Eläkää ihmisiksi ja pähki-
nöiksi!

  
  Anni Hyypiö

Ihan pähkinöinä
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Litterae
eli hehkutus rapakontakaisista kirjakaupoista
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Ongelma suomalaisessa 
kirjallisuudessa on sen lii-
allinen vakavuus kansan 
mielessä. Monelle kirja 
on tietoa sisältävä väline, 
ja siten korvattavissa te-
hokkaammalla vastineel-
la. Kaunokirjoihimmekin 
muistetaan aina lisätä 
syviä, kansaamme ja his-
toriaamme valottavia 
merkityksiä, jolloin ne ei-
vät ole vain kirjoja, vaan 
vaalittavia kulttuurireliik-
kejä. Sitä mukaa kirjastot 
ja kirjakaupat ovat kan-
san tiedon ja kulttuurin 
solmukohtia – vakavia ja 
tärkeitä paikkoja, jotka 
asiallisuudellaan ja sterii-
liydellään muistuttavat-
meitä sisältönsä arvosta.

Exodus

Tapan juuri aikaa Suoma-
laisessa kirjakaupassa ja 
katselen ympärilleni: sa-
toja opuksia, enemmän 
kuin voisin yhden elämän 
aikana lukea, järjestelty

siististi hyllyihin ja pöydille. 

Alennusmyynnit loppui-
vat viikko sitten ja kau-
passa on palattu tuttuun 
hiljaiseloon. Minun lisäk-
seni kirjoja selailee pari-
kolme muuta asiakasta. 
He kaikki etsivät jotain – 
yksi matkakirjaa, toinen 
kurssimateriaalia. Joku 
juttelee myyjän kanssa 
lahjakorteista.

Hetkeksi mieleni täyttää 
vieras epävarmuus. Tästä 
kaikesta puuttuu jotain 
olennaista. Kohta huo-
maan sen itsekin: missä 
on intohimo? Aivan kuin 
seisoisin keskellä OYSin 
vastaanottoa. Ilmassa lei-
juu alkukantainen varo-
vaisuus – uskallanko se-
lailla, vaikken osta teosta? 
Eikö se ole kirjailijan elan-
non varastamista, kaupan 
ja kirjan loukkaamista? 
Sujautan opuksen äkkiä 
oikeaan kohtaansa hyllys-
sä, ennen kuin tuomitse-

vat katseet kahlitsevat mi-
nut. Livahdan ulos. Ehkä 
Akateemisessa tunnelma 
on parempi.

Eipä tietenkään. Paetak-
seni Suomen kirjallisuus-
instituutiota minun on 
paettava kauemmas kuin 
kadun toiselle puolelle. 
Nousen lentokoneeseen. 
Olen jättänyt Suomen ja 
sen oireelliset kirjakaupat 
paikalleen, josta ne eivät 
minuun enää yletä. Olen 
Newarkin lentokentällä, 
Yhdysvalloissa. 

Kohtaaminen Manhatta-
nilla

Pyhiinvaelluksen ensim-
mäinen etappi ei ollut 
suunniteltu, joskin olen 
varma, että kyseessä oli 
johdatus. Äkkinäinen 
rankkasade oli ajanut mi-
nut ahtaalle, ja olin jo as-
tumaisillani vedenelävien 
joukkoon. Kunnes: Yhtäk-
kiä kaikki oli kirkasta

Meille kirjat ovat pyhiä tai vähintään vaarallisia – kaup-
pojen ja kirjastojen siisteyden on siksi oltava tasoa 

kirkko ja sauna. Yliviihteellisen jenkkikulttuurin ikeessä 
kirjojen taiteellisuutta on hyvä korostaa, mutta samalla 

on hyvä muistaa, että lukiessahan saa olla hauskaa.
ALEKSI NIKULA
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ja edessäni avartui unen-
omainen näky!

Legendaarisen, satojen 
saagojen kansoittaman 
kauppaketju Barnes & 
Noblen liike paljastui 
edessäni. Oliko kauppa ol-
lut siinä ennen kuin sade 
sai minut etsimään turva-
paikkaa? En tiedä. Mutta 
astuessani sisään liikkeen 
pariovista tiesin, mikä mi-
nut otti huomaansa.

Sateesta toipumista seu-
raava reaktio oli totaalinen 
shokki. Oliko minua har-
hautettu ja ansaan johdet-
tu? Oliko Suomi seurannut 
minua rapakon taakse?! 
Liikkeen aula muistutti 
suomalaisia vastineitaan 
kaikessa kliinisyydessään! 

Kirjat oli teljetty valkais-
tuille hyllyille järjestetty-
nä genren, aakkosten sekä 
suosion mukaan – kuin ko-
tonakin. Asiakkaat eteni-
vät laitoksen kiskoja pitkin 
kassalle, jota miehittivät 
epäilyttävän ihmismäiset 
robotit – kuin kotonakin. 
Farssi muistutti entisen 
itäblokin kolhoosimyymä-
löitä. Aatokseni iskeytyi-
vät maahan hurmokses-
taan. Olinko lentänyt liian 
lähelle aurinkoa, paennut 
vain päästäkseni Brutuk-
sen syliin? 

Hennon poutatuulen nos-

oosissa, joka täytti molem-
pien osapuolten tarpeet. 
Päätin raportoida ilmiöstä 
oululaisille antropologeil-
le kotiin päästyäni.

Yksi juuriaan yläkerrassa 
piilotteleva ketjukauppa ei 
vielä onnistunut vakuutta-
maan minua siitä, voisiko 
kirjallisuutta pelastaa. Au-
ringon seljetessä mieleni 
veti taivasalle, ulos tunk-

kaisten teosten luota. Sil-
missäni siinsi Bryant Park, 
Manhattanin bisnesluo-
kan vakipaikka. 

En ollut ehtinyt kauaa 
miettiä amerikkalaisten 
pakkomiellettä laakei-
ta ruohokenttiä kohtaan, 
kun huomasin puiston ve-
tonaulan: Ihmiset tulivat 
sinne lukemaan. Puiston 
reunoja piiritti päivänvar-
jojen suojaamat kirjakär-
ryt, joista sai näennäisen 
vapaasti hakea luettavaa 
nurtsille. Pikaisen tarkas-
tuksen perusteella aihei-
ta löytyy laidasta laitaan. 
Tämä kohotti mielialaani, 
mutta oli jo aika jatkaa 
matkaa.

tamana etenin varovasti 
kaupan yläkertaan; ken-
ties tapahtui myös henkis-
tä nousua, sillä yläker-
rassa en enää ollut yksin. 
Aivan kuin olisin löytänyt 
korkeamman olemisen ta-
son, löytänyt tarunhohtoi-
sen Shang-ri Lan: alaker-
ran steriili sairaalakäytävä 
ei yltänyt yläkertaan, jota 
täytti rivi-riviltä järjestel-
lyt tumman tammiset kir-

jahyllyt, jotka olivat juuri 
sopivan korkeita, etteivät 
ne täysin peittäneet, mitä 
mysteerejä seuraavalla ri-
villä oli luvassa. 

Valikoima oli kattava 
mutta kotoisa – löytyipä 
joukosta suomalaisten-
kin kirjoittamia teoksia. 
Tapasin myös paikallisen 
heimon, joka vietti aikan-
sa poimien ja lukien kir-
javiidakossa kasvavia sar-
jakuvia. Ihmettelin heille, 
että kyllähän hyllyköissä 
vaaniva henkilökunta kat-
kaisee moisen käytöksen 
nuppuunsa, mutta olin 
erehtynyt. Heimolaiset ja 
henkilökunta elivät mitä 
ihmeellisemmässä symbi-

”Olinko lentänyt liian lähelle 
     aurinkoa, paennut vain 
     päästäkseni Brutuksen syliin?
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Powell›s Books, Portlan-
din musteinen jalokivi

Paatoksesta huolimat-
ta matkan vaikuttavin 
kauppa ei löytynyt New 
Yorkista. Kunnia menee 
Portlandin Powell›s Book-
sille. Powell›s on järjetön 
kompleksi, joka on syönyt 
koko korttelin itseensä. 
Se on omituinen hybridi, 
jossa sekoittuu vanhan-
aikainen antikvariaatti, 
turistirysä ja suomalais-
tyylinen laitos-kirjasto. 
Pystyin melkein päättele-
mään osastojen aihepiirit 
niiden arkkitehtuurista: 
tietokirjallisuus istui jär-
jestelmällisesti hyllytet-
tynä kädenkorkuisissa 
hyllyissä, kun fiktiopuolen 
hyllyt kohosivat kattoon ja 
toivat mieleeni viktoriaa-
niset kirjakokoelmat. 

Siinä missä Barnes & Nob-
len ja Strandin kaltaiset 
vanhan estetiikan kaupat 
kuiskailivat minulle men-
neestä kulta-ajasta, 

Powells edustaa minulle 
tulevaisuutta, joka ei juu-
tu juuriinsa eikä uhraa 
persoonallisuuttaan. Po-
wellsin kohoavat hyllyköt 
pursuavat voimaa kuin 
elävä organismi; hyllyt ei-
vät olle kuolleita, sillä nii-
den reunat olivat täynnä 
asiakkaiden kynäilemiä 
kirjavinkkejä. Käytetyt ja 
uudetkirjat seisovat hyl-
lyssä vierekkäin. 

Minua lämmitti erityises-
ti se, miten fantasia- ja 
tieteiskirjat veivät puo-
let osastosta. Kotimaani 
väkinäisten scifihyllyjen 
jälkeen näky oli puhtaan 
utopistinen. 

Kätevästi kompleksissa oli 
myös kahvila, jossa teok-
sia pystyi selaamaan en-
nen ostopäätöstä – kuin 
kirjastossa konsanaan! 
Vapaamielinen asenne to-
sin loppui kirjoihin, sillä 
noppia ostaessani minut 
saatettiin absurdisti kas-
salle.

Kaiken kaikkiaan näkemä-
ni opetti minua yhdysval-
talaisten käytännönlähei-
semmästä ja lunkimmasta 
suhtautumisesta painet-
tuun sanaan. 

Meille kirjat ovat pyhiä 
tai vähintään vaarallisia – 
kauppojen ja kirjastojen 
siisteyden on siksi oltava 
tasoa kirkko ja sauna. 

Yliviihteellisen jenkkikult-
tuurin ikeessä kirjojen tai-
teellisuutta on hyvä koros-
taa, mutta samalla on hyvä 
muistaa, että lukiessahan 
saa olla hauskaa. Palasin 
kotiin mieli hieman avar-
tuneempana, jolloin kotia-
kin oli helpompi sietää. 

Muistelen matkaa kaihol-
la, sillä tiedän, ettei kaikki 
näkemäni toimisi täällä. 
Toistaiseksi säästän kuk-
karoani ja tyydyn käy-
mään kirjastossa. 

Huoneeseeni ei mahdu 
kolmatta kirjahyllyä.
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OM START!Pahki Speksiä
PahkiSpeksin tehoviikonloppu, Kaijonharjun nuokkari
20. tammikuuta 2013
Istun Kaijonharjun nuokkarin lattialla ja näen ensimmäistä kertaa kun musikaalia 
vedetään yhdessä läpi. Näyttelijät tulkitsevat käsikirjoitusta, laulajat sanoittajien 
ja bändin sovittamia kappaleita ja tanssijat esittelevät koreografiaan. Kaikki pelaa 
yhteen.

Vaikka tämä on ensimmäisiä läpimenoja ja paljon puuttuu vielä, tämä näyttää aivan 
mahtavalta. Tämän takia haluan olla mukana tekemässä speksiä. Sitten kappale lop-
puu. Euforia ei. Huudan ”Omstart!” yhdessä muiden esiintymislavan reunoilla kärk-
kyvien kanssa ja saamme nähdä toisen speksiin sovitetun ja tulkitun kappaleen.

Hymyilen katsoessani speksin nettisivuja. Maailman oululaisimman poikkitieteel-
lisen speksin, PahkiSpeksin sivuja, jotka olen saanut viimein toimimaan ja näyttä-
mään hyvältä. Ei. Ei hyvältä, mahtavalta. Vähempään ei tyydytä.

Pahki ry on vasta aloittelemassa toimintaansa, kokemusta spekseistä on ennestään 
tekijöillä hyvin vähän jos ollenkaan ja suuri yleisö ei vielä edes tiedä, mikä on spek-
si. Speksi on jotain, mikä pitää kokea. Muuten ei voi tietää, mistä on jäämässä paitsi.

Speksi saa ihmisen monet eri puolet hykertelemään: tarina, musiikki, suuret tun-
teet, huumori, visuaaliset ja verbaaliset elämykset sekä ennen kaikkea ihmiset, 
jotka koko sydämestään viihdyttävät yleisöä lavalla ja sen ulkopuolella.

Olen tainnut jäädä koukkuun speksin tekemiseen. En halua, että minua vieroitetaan 
koskaan. Speksi on vaarallisen mahtavaa. 

Hox: Jos nyt koki yllättävän heräämisen, tai on jo aiemmin kuikuillut kiinnostunee-
na ja haluaisi päästä mukaan tekemään speksiä, voi laittaa viestiä tuottajalle: pj@
pahki.fi    
       Lähde: pahki.fi/omstart.php

Mikä on Speksi? 

Speksin on improvisatiota hyödyntävä musikaaliteatteri. Kyseessä on siis näytel-
mä, joka sisältää runsaasti musiikkia ja tanssia. Tämän lisäksi yleisö pystyy vai-

kuttamaan näytelmän kulkuun. Nähdessään tai kuullessaan lavalla jotain hauskaa 
tai muutoin mielenkiintoista, voi kuka tahansa huutaa OMSTART, jolloin näytteli-

jät improvisoivat edellisen kohtauksen tai jatkavat kohtausta uudella tavalla.
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Viilipurkki

Sinulla oli kaapissasi tuhoton kasa viilipurkkeja.
Niiden vieno tuoksu oli hävinnyt, kun

ryppyisin käsin
olit ne tiskannut.

Viili on pahaa mutta, 
leluina viilipurkit ovat parhaita.

Minä aina leikin luonasi viilipurkeilla.
Pienen lapsen maailma muutti

pyöreän muoviastian vaikka miksi.
Viilipurkki on

laiva, lentokone, linnan peruskivi, koira
kissa, käärme, teeastia

ja pokemon.

Nyt kun olet poissa, 
haluaisin taas olla niin pieni, 
että hukkuisin viilipurkkeihin

ja voisin rakentaa niistä itselleni 
suojaavan linnan.

Ei mikään paha pääse ylitse viilipurkkimuurista.

Ee-Koo Köngäs

10



Hva i helvete är det med 

TromsØ?
eli mistä Norjan suurimmilla filmifestivaaleilla oikein on kyse

“Oli elokuvia, oli kalijaa, oli nukkumista, oli kaikkea 
kaiken kaikkiaan sopivassa määrin.
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Ruma Norja.  Kaunis 
Norja. Kallis Norja. Vai sit-
tenkin - Mälsä Norja? 

Norjaa, tuota Skandinavi-
an rikasta ja onnekasta 
paskiaista, voisi kuvata 
lukemattomin eri adjektii-
vein. 

Emme kuitenkaan valitet-
tavasti kykene täysin tyh-
jentävään analyysiin, sillä 
allekirjoittaneiden Norja-
kokemukset rajoittuivat 
pitkään lapsuuden nostal-
gisiin kesälomamatkoihin 
sekä Kilpisjärveltä ostet-
tuihin ylihintaisiin matka-
muis- toihin. 

Uusi mahdollisuus ottaa 
Norja haltuun tarjoutui 
tammikuun lopulla järjes-
tettävien Tromssan elo-
kuvajuhlien muodossa. 
Festarit ovat jokavuotinen 
perinne, jonne myös oulu-
laiset elokuvafriikit ovat 
ottaneet osaa järjestämäl- 
lä Hannu Salmen johdolla 
festaribussikuljetuksen 
Oulusta Tromssaan ja ta-
kaisin jo yli kymmenen 
vuoden ajan. 
 
On monia tapoja kohdata 
Tromssa ja sen elokuvafes-
tarit. Elitistisempää otetta 
tavoittelivat ne reippaat 
matkalaiset, jotka varasi-
vat ennakkoon 

16 lippua, kävivät katso-
massa kyseiset elokuvat 
ja menivät urotöidensä 
jälkeen illalla kiltisti nuk-
kumaan. Primitiivisempää 
otetta edustivat taasen 
muuan arkkitehtiopiskeli-
jat, jotka aloittivat kreisi-
bailaamisen jo menomat-
kalla festaribussissa, ja 
joiden matkatavarat koos-
tuivat pääosin pulkasta ja 
siihen lastatuista kolmes-
ta kaljakontista. 

A l l e k i r j o i t t a n e i d e n 
Tromssa-kokemus oli jo-
tain näiden ääripäiden 
väliltä - oli elokuvia, oli 
kalijaa, oli nukkumista,  oli 
kaikkea kaiken kaikkiaan 
sopivassa määrin.

Ensinnäkin elokuvat. Nii-
den kohdalla vanha vii-
dakon viisaus käy toteen: 
parempi överit kuin vaja-
rit. Tromssassa leffoja ei 
yksinkertaisesti voi katsoa 
liikaa. (Ja jos katsookin, 
niin yliannostusta voi aina 
lievittää katsomalla vielä 
muutaman lisää.) 

Jokaiselle päivälle on tyr-
kyllä jumalaton määrä 
kiinnostavia tapauksia, ja 
ennakkolippujen ohella 
tulee sorruttua kerran jos 
toisenkin spontaaneihin 
houkutuksiin. Tromssan 
elokuvajuhlien leffatar-
jontaa ei voi millään ta-
valla verrata mainstream-

Finnkinon tarjontaan, tai 
edes vertaisverkkojen 
ylenpalttiseen leffatarjon-
taan. Varsin monen leffan 
kohdalla kyse oli once-in-
a-lifetime kokemuksesta, 
sillä näitä helmiä Oulun 
korkeuksilla harvoin nä-
kee. Tämän vuoden suo-
situimmat elokuvat myy-
tyjen lippujen perusteella 
olivat norjalainen kunnia-
murhia tematisoiva road-
movie Før Snøen Faller, 
chileläinen poliittinen elo-
kuva No ja ranskalainen 
ihmissuhdekomedia Ca-
mille Rewinds.  Kuulostaa-
ko yksikään edes etäisesti 
tutulta? 

Toki Tromssassakin on 
tarjolla täysin tuntematto-
mien pohjoismaissa tuo-
tettujen indie-herkkujen 
lisäksi myös suuremman 
budjetin elokuvia: esimer-
kiksi vuonna 2011 Dar-
ren Aronofskyn Oscar-
palkittu balettikeekoilu 
Black Swan käväisi myös 
Tromssassa, ja nappa-
si mukaansa festareiden 
yleisöpalkinnonkin.  

Itse emme kuitenkaan 
käyneet tänä vuonna kat-
somassa yhtään suosituis-
ta ja palkituista elokuvista, 
vaan valitsimme ennakko-
luulottomasti käsittämät-
tömimmät vaihtoehdot, 
mitä leffakatalogeista vain 
löytyi.
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Tämän vuoden mieleen-
painuvimpia elokuvia 
yhdisti temaattisesti lait-
tomuus. Oli prostituuti-
ota Australiasta (Scarlet 
Road), huumeita Jenkeis-
tä (How to make money 
selling drugs), kiellettyjä 
skeittiramppeja Norjasta 
(Boardcontrol) ja Venäjän 
rajoitettua sananvapautta 
(Tomorrow). 

Kovin kiltiltä maalta alkoi 
Suomi näiden poliittisten 
manifestien jälkeen tun-
tua.  Arvostimme paikan 
tunnelmaa keskustelemal-
la omasta onnekkuudes-
tamme lätkiessämme 

paikallisen opiskelijayh-
distyksen ylläpitämä baari 
Driv, josta sai pahaa nor-
jalaista lageria muovituo-
pissa. 

Kovin kotoisa olo tuli, 
aivan kuin tutulla maa-
perällä jälleen oltaisiin. 
Olimme toki etukäteen 
varautuneet kaljan kal-
leuden aiheuttamiin 
ongelmiin raahaamal-
la oman kunnioitetta-
van viinavarastomme 
Oulusta, joten kevyeen 
hiprakkaan pääsee to-
distettavasti Tromssan 
lakeuksilla myös opiske-
lijabudjetilla.

kuppikuntaisesti korttia 
keskenämme, ja varoim-
me jämptisti ottamasta 
kontaktia kehenkään ul-
kopuolisiin. (Ei sillä, että 
tämä olisi vaatinut liiem-
min ponnisteluja. Omissa 
oloissa möyröttämistä ar-
vostetaan näemmä Nor-
jassa yhtä ansiokkaasti 
kuin Suomessakin.)

Toiseksi kaljat. Niitä taas 
voi juoda liikaa. Itse emme 
tälle tielle kuitenkaan jou-
tuneet, kiitos Norjan ylei-
sen hintatason, jota voi 
kuvailla sanalla helvetin-
moinen. Ainoa kohtuuhin-
tainen pystäripaikka oli
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Kolmanneksi nukkumi-
nen. Tromssassa kannat-
taa olla tarkkana majoit-
tumisensa kanssa. Vaikka 
oululaiset pääsevätkin kä-
tevästi festaribusseilun 
ohella majoittumaan pai-
kalliselle leirintäalueelle, 
päätimme itse tehdä radi-
kaalisti toisin. Syinä olivat 
kyseisen leirintäalueen 
kalleus (!) ja sen sijoittu-
minen epämiellyttävän 
kolmen kilometrin päähän 
Tromssan keskustasta.  

Saimme itse napattua ka-
verin tutun kautta ilmai-
sen leiriytymisen noin 
sadan metrin päähän kes-
kustan geimeistä. Sydäntä 
lämmitti kuunnella kans-
samatkustajien kauhuker-
tomuksia lumisateessa ja 
viimassa tarpomisesta, 
kun itse tiesi majapaikan 
odottavan vain viiden mi-
nuutin päässä. Toisaalta 
ei Tromssassa kävelykään 
järin harmillista ole, on-
han Tromssa ehkä maail-
man järkevimmin suunni-
teltu kaupunki. 

Ensinnäkin se on saarella, 
eli meri on jatkuvasti läsnä 
kuten onnellisen ihmisen 
elämässä tulee olla. Toisek-
si keskusta on rakennettu 
tiiviisti kävelykatumaisek-
si niin että kaupat ovat lä-
hekkäin toisiaan ja autot 
eivät jalankulkijaa pääse 
vituttamaan. 

Niin ikään, saaren alle on 
vedetty kilometrikaupalla 
tunneleita, joihin autot voi-
daan tunkea rälläämään 
keskenään.  Jalankulki-
jan harmiksi kaupungissa 
vallitsee kuitenkin juuri 
festareiden aikana jatku-
va liukkaus, joten jatkuva 
valppautta on syytä har-
joittaa. 

Mitä matkasta jäi siis kä-
teen? Norjan kruunuja (2 
kpl), filmilippujen kantoja 
(8 kpl), mustelmia polvis-
sa varomattoman tarpo-

misen seurauksena (lu-
kuisia), täydellisiä kuvia 
festareilta (0 kpl), epä-
onnistuneita valokuvian 
hyvistä tilanteista (monia), 
Leijona-viinan pohjat (noin 
0,25 dl). 

Summa summarum: Norja 
on kaikkea. Yksin rajoittavat 
adjektiivit eivät pysty sitä 
täysin valottamaan. Ja väliä-
kös sillä - onhan Norja niin 
helkkarin kallis maa, ettei 
se ylenpalttisia adjektiiveja 
kaipaa. Onhan niillä jo sitä 
öljyä, helvetti soikoon!
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M I N Ä 
&

LENNON
Minä olen sellainen fani joka pitelen idolini 
hiuksia kun hän oksentaa, kiskoo hänet ylös 
kadulta, olen lämmin syli hänen itkiessään. 

Ehdoton fani.

1940-luvulla syntynyt 
brittimuusikko ja 1980-lu-
vulla syntynyt suomalai-
nen kirjallisuudenopis-
kelija. Mitä näillä voi olla 
yhteistä? Eihän sillä ole 
mitään väliä. Se on suo-
rastaan irrelevantti kysy-
mys pohtiessani suhdetta 
idoliini, John Lennoniin. 
Miksi meillä pitäisi olla 
jotakin yhteistä? Lennon 
syntyi keskelle sotaa, minä 
kylmän sodan loppumisen 
jälkimaininkeihin. Minä 
olin maalaistyttö, Lennon 
keskiluokkainen kaupun-
kilaispoika. Hänestä tuli 
miljonääri, minusta tuskin 
tulee. Tosin meidän mo-
lempien suurimpia ensi-
rakkauksia oli musiikki. 

Lennon-faniuteni on osa 
identiteettiäni. Se on kuin 
hengittäminen, sitä ei ajat-
tele sen kummemmin. Se 
on minulle täysin itsestään 

selvää. Joillekin tämä voi 
olla hevostelu tai moot-
toripyörät. Joskus uusille 
ihmisille tätä faniutta pi-
tää selittää, ja silloin höl-
mistyn: eihän hengittä-
mistäkään selitetä. Silloin 
pohdin itsekin sitä miksi 
fanitan juuri Lennonia. 

Toki fanitan muitakin ih-
misiä: edesmenneitä, elä-
viä, lähellä olevia, kauka-
na olevia. Miksi Lennon on 
silti merkittävin?

Vastaus on luultavasti 
siinä että tutustuin Beat-
lesiin ja Lennoniin jo lap-
sena. Olin muistaakseni 
kolmannella tai neljännel-
lä luokalla, kun törmäsin 
englanninkirjassani Beat-
lesin kappaleeseen Ma-
gical Mystery Tour. Siinä 
oli kuva bändistä, ja eng-
lanninopettajani kertoi 
kuinka Lennon on kuollut, 

ANNIKA JUKKOLA
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kuinka hullu fani ampui 
hänet kotiovelleen vuon-
na 1980.

Pieni mieli järkyttyi, häm-
mästyi. Jollakin kierol-
la tavalla se teki minuun 
vaikutuksen, ja Beatles-
faniuteni alkoi. Jokaisella 
bändin pojalla on oma fa-
nikuntansa: luokkatove-
rini rakasti Paul McCart-
neyta, Lennon taas oli 
minun ehdoton suosikki-
ni. 

Sanotaan, että pidäm-
me ihmisissä piirteistä 
joita tiedostamme itses-
sämmekin. Vasta var-
tuttuani tiedostin nämä 
piirteet omassa persoo-
nassani, mutta ennen sitä 
pidin niistä Lennonissa: 
hän oli aito ihminen, joka 
inhosi kaikkea feikkiä, 
pröystäilyä ja kehuskelua. 

Hän oli rohkeasti oma it-
sensä, eikä yrittänyt olla 
jotakin muuta. Hän ei vä-
littänyt mitä muut ajatte-
livat, vaan teki minkä koki 
oikeaksi. Hän oli älykkö 
joka ensimmäisenä loh-
kaisi jotakin nokkelaa, ja 
joka vinoili jopa kuningat-
tarelle.

Yoko Onon ja Lennonin 
avioliitto on ihailtava: har-
va on niin varma oman 
avioliittonsa kestävyydes-
tä, että voi lähettää avio-

miehen pois rakastajat-
taren kanssa (jonka hän 
itse taisi vielä valita). Ono 
halusi omaa aikaa ja tilaa 
ja käski muiden katsoa 
vaihteeksi miehensä pe-
rään. 

Myönnän sen, katson ido-
liani pyöreiden, vaale-
anpunaisten lasien läpi. 
Olen tietoinen hänen 
heikkouksistaan, mutta 
sivuutan ne. Lennonil-
la oli surkea viinapää, ja 
kovassa humalassa hän 
oli ilkeä, väkivaltainen, ja 
hmm, täysi idiootti. Koko 
ensimmäisen avioliitton-
sa ajan hän kutsui vaimo-
aan spanieliksi. 

Selitän hänen hölmöä 
käyttäytymistään osittain 
sillä, että hän oli kokenut 
kovia: Lennon joutui lap-
sena valitsemaan isänsä 
ja äitinsä väliltä, ja isä il-
moitti seuraavan kerran 
itsestään kun Lennon oli 
rikas ja kuuluisa. Humalai-
nen poliisi ajoi äidin kuo-
liaaksi Lennonin ollessa 
17-vuotias. 

Minä olen sellainen fani 
joka pitelen idolini hiuksia 
kun hän oksentaa, kiskoo 
hänet ylös kadulta, olen 
lämmin syli hänen itkies-
sään. Ehdoton fani. 

Myönnän myös sen, että 
on helppo fanittaa ihmis-

joka on kuollut jo ennen 
syntymääni. Minun ei kos-
kaan tarvitse pelätä mitä 
kamalia otsikoita hänestä 
vedetään tai jonakin päivä-
nä kuulla hänen kuolleen. 
Ei tarvitse nolostua, hä-
vetä, ihmetellä. Ei tarvitse 
elää siinä turhassa haa-
veessa idolinsa tapaami-
sesta. Saa vain fanittaa ja 
tehdä idolista mieleisensä. 

Tunnen joskus kuitenkin 
surua siitä ettemme ole 
eläneet yhtä aikaa, ei päi-
vääkään. Totta kai haavei-
len hänen leskensä, poi-
kiensa tai jäljellä olevien 
beatlejen tapaamisesta. 
Millainen tilanne olisi 
tavata esimerkiksi Sean 
Lennon? Enhän minä olisi 
innosta sekaisin hänen it-
sensä takia, vaan sen takia 
kenen poika hän sattuu 
olemaan. Eikä hän voi sille 
mitään. 

Hän oli vasta viisivuotias 
kun Lennon kuoli, joten 
mitään suuria muisteluita 
ei hänen kanssaan tulisi 
käytyä läpi. Tilanne oli-
si hänelle varmasti vai-
vaannuttava. Jokainen voi 
mielessään miettiä miltä 
tuntuu kun joku tulee in-
noissaan kättelemään ja 
kertomaan, kuinka paljon 
isäsi merkitsee hänelle.

Eräänä päivänä täysi-ikäis-
tyin, ja vietin ensimmäisen 
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Kerran kohtasin ihmisen 
jolla ei ollut mitään hyvää 
sanottavaa Lennonista. 
Olin aivan mykistynyt, 
pöyristynyt. 

Sama tilanne kuin joku tu-
lisi haukkumaan minulle 
veljeäni tai kauneuspilk-
kuani. Otin haukut henki-
lökohtaisesti. Jos minua 
pyydettäisiin kertaamaan 
nämä negatiiviset kuvauk-
set, en minä kykenisi sa-
nomaan niitä edes ääneen. 

Yritän kuitenkin ymmär-
tää, ettei Lennon voi mer-
kitä kaikille samaa kuin 
minulle. Voisin minäkin 
sanoa motoristeille, että ei 
noissa teidän pyörissän-
ne ole mitään järkeä, ne 
vain saastuttavat luontoa 
ja korvia ja ovat vielä vaa-
rallisiakin. He olisivat yhtä 
pöyristyneitä. 

Liam Gallagher nimesi 
poikansa Lennoniksi. Aja-

yöni baarissa. Aamulla lai-
toin äitini radion päälle. 
Juuri samalla hetkellä siel-
tä lähtee soimaan Lenno-
nin kappale Woman. My-
kistyin ihmetyksestä. Siellä 
Lennon lauloi naiseksi tu-
lemiselleni.

”Woman, hold me close to 
your heart, however dis-
tant don’t keep us apart”

Pidän myös biisistä Jealo-
us Guy, koska siinä voi vi-
heltää yhdessä Lennonin 
kanssa!

Ostin Lennonia esittävän 
julisteen lukiossa seinäl-
leni, ja se on ottanut paik-
kansa sänkyni yläpuolella 
vaikka asunnot ovatkin 
vaihtuneet (se on tosin 
nähnyt aivan liikaa!). 

Se ei suojele minua elä-
män varjopuolilta, mutta 
se tuo jonkinlaista turval-
lisuudentunnetta. 

tuksena viehättävä, mutta 
se ei luultavasti istuisi etu-
nimeksi Suomessa. 

En aio myöskään antaa po-
jalleni nimeksi Seania tai 
Juliania Lennonin poikien 
mukaan. En aio olla kuin 
Lennon, apinoida häntä.

Pojastani tulee John, sitten 
joskus, toivottavasti etuni-
menä (tosin John Malko-
vichillakin on osuutensa 
asiaan). 

Aion soittaa pojalleni Len-
nonin kappaletta Beauti-
ful Boy niin paljon, ettei 
hän enää aikuisena kyke-
ne kuuntelemaan sitä. 

Aivan niin kuin minun isä-
ni soitti minulle Leevi and 
the Leavingsia, ja joiden 
kappaleesta Rakas Annika 
sain itse nimeni. 

Sitä jaksan tosin kuunnel-
la loputtomasti.
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Annika

(sävel: Penny Lane)

Jos Annika ei muista bussiin tulla tietäkää
on hiuksissansa vielä monta kiharaa

jotka täytyy ruotuun asettaa
taksilla matkustaa

Vaan Annikalla onkin taito olla paikalla
juuri siellä ja silloin kun tarvis on
huutokauppaan hän tuo kolikon

sillä oodin saa - kun odottaa

Annikaa siis juhlikaa ja hellikää
kaikki ylistää hyväntekijää

Kultun veepeejiitä

Annikalla on myös taito paistaa piirakkaa
kirsikoista saa makeat leivokset
niillä hurmaa Kafkat, Liukkoset

hullut urokset

Annikaa siis juhlikaa ja hellikää
kaikki ylistää hyväntekijää

Kultun veepeejiitä

Tuulimyllykään ei voi pysäyttää Annikaa
hän laittaa siivet siltä silppuriin
arvion kirjoittaa hän Ylkkäriin

tylyyn tyyliin

Ja kun ilta saa on aika mennä Kulumaan
margaritan sieltä saa mansikkaisen

ja kera hymynkareen pikkaisen
juo hän sen - hihkaisen:

Annikaa nyt juhlikaa ja hellikää
kaikki ylistää hyväntekijää

Kultun veepeejiitä

18



19

KAISA KORTEKALLIO



20

KAISA KORTEKALLIO



” Pähkinä hallitsee äärimmäisellä salamyhkäisyydellä. Paino on sanoilla saat-
taa sisältää. Sen hallinta perustuu tietämättömyyden herättämään pelkoon: 

emme koskaan tiedä, onko asioissa joihin koskemme tai joita syömme pähki-
nää vai ei, mutta meidän tulee aina varautua pahimpaan.

Hei taas, te armaat kanssa-
alamaiseni, ja tervetuloa 
ainoan vapaan foorumin 
äärelle! Tällä kertaa ai-
heenani on pitkään mieltä-
ni vaivannut pähkinäteoria, 
The Theory of The Nutcase. 
Aihe on mietityttänyt mi-
nua kesästä lähtien, kun 
kuulin radiosta ohjelman 
siitä, missä kaikessa nyky-
ään on pähkinää. Tämän 
innoittamana kehittelin 
teorian, joka voidaan laskea 
kuuluvan salaliittoteorioi-
den kunnialliseen kastiin. 
Jugoslavialaisen vasemmis-
tofilosofin Slavoj Žižekin 
mukaan salaliittoteoriat 
johtuvat tiedon puuttees-
ta. Minä olenkin saapunut 
vapauttamaan teidät tästä 
tietämättömyyden ikeestä. 
Tässä teoriani pähkinän-
kuoressa.

Nykyään ihmiset altistu-
vat yhä vähemmän mille-

kään luontaiselle (tai yli-
päätään millekään), toisin 
sanoen biodiversiteetille. 
Käytetään antibakteerisia 
tuotteita, jotka tuovat mu-
assaan enemmän haittaa 
kuin hyötyä. Kuin myös 
rokotteita, mutta niistä 
enemmän kenties ensi 
kerralla. Altistumatto-
muuden on todettu kliini-
sissä tutkimuksissa lisää-
vän allergiariskiä. Ja kuten 
me kaikki tiedämme, päh-
kinäallergia on yksi pa-
himmista allergioista: 
pähkinälle altistuminen 
voi pahimmillaan johtaa 
anafylaktiseen shokkiin, 
josta selviää ainoastaan 
adrenaliiniruiskeen avulla. 

Tuotannollis-taloudellis-
ten hyötyjen eli määrän 
ekonomian tavoittelun 
kautta yhä useammilla liu-
kuhihnoilla ja valmistus- 
linjastoilla käsitellään päh-

kinää, joten yhä useammat 
ja useammat tuotteet sisäl-
tävät pähkinän jäämiä. Ja 
yhä useampien tuotteiden 
pakkauksissa täten lukee: 
”Tuote saattaa sisältää 
pähkinää.” Lähes kaikis-
sa tuotteissa voi siis olla 
jäämiä pähkinästä. Mark-
kinatalous on osana tässä 
vaarallisessa pähkinöiden 
distribuutiossa.

Tämä kaikki johtaa yhteis-
kunnan kannalta hyvin 
hankalaan tilanteeseen. 
Entropian lain, edellisessä 
artikkelissani esittelemäni 
termodynamiikan toisen 
säännön, nojalla entropia 
ja sen siivellä pähkinä voi 
ainoastaan levitä ja lisään-
tyä. Pian sitä on kaikkialla. 

Halpalentoyhtiöiden hal-
palennot voivat tulevai-
suudessa sisältää pähki- 
nää – tai ainakin jäämiä

JUSSI MOILANEN
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siitä. Ei siis tarjoilun muo-
dossa, vaan esimerkiksi 
penkeissä tai tuulettimis-
sa.  Kondomeissa saattaa 
olla pähkinää, ja miksei 
jopa itse seksikin sisällä 
kohta pähkinää. Mietti-
kääpä sitä.

Tässä vaiheessa tarkkaa-
vainen lukija on jo luulta-
vasti laskenut yhteen 2+2 
ja saanut vastaukseksi 5. 
Ja kyllä, aivan oikein: tule-
vaisuudessa pähkinä hallit-
see maailmaa, ei ihminen. 
Tämä karmea totuus selvisi 
minulle tarkkojen ja pitkäl-
listen laskelmien kautta, 
joita en kuitenkaan niiden 
monimutkaisuuden ja sala-
kähmäisyyden vuoksi ryh-
dy tässä esittelemään.

Todellisuudessa siis päh-
kinä hallitsee tuntemaam-
me maailmankaikkeutta. 
Silti emme tiedä, mitä 
pähkinä meiltä haluaa. 
Mitä meidän pitäisi tehdä? 
Pähkinä hallitsee äärim-
mäisellä salamyhkäisyy-
dellä. Se ei koskaan pal-
jasta itseään tai aikeitaan. 
Paino on sanoilla saattaa 
sisältää. Sen hallinta pe-
rustuu tietämättömyyden 
herättämään pelkoon: 
emme koskaan tiedä, onko 
asioissa joihin koskemme 
tai joita syömme pähkinää 
vai ei, mutta meidän tulee  
aina varautua pahimpaan.
Ihmisalamainen elää alitui-

tuaan teoriastani. Luonnol-
lisesti hänkin tahtoo selviy-
tyä post-pähkinäklyptisessä 
maailmassa, jonka lasken al-
kaneeksi joistain näiltämain. 
Uusi ajanlasku on yllämme. 
Mielenkiintoisen lisäykseen 
teoriaan toi päätoimittajam-
me Anni Hyypiön kaveri 
Heidi, jonka sukunimeä en 
joko tiedä tai muista. Hänen 
mukaansa englanninkieli-
nen diskurssi lisää pähkinän 
valtaa palkokasveista hullui-
hin (You’re nuts!) ja kiveksiin 
(Oh, my nuts!). Tämä on otet-
tava huomioon asiaa pohdit-
taessa.

Teoriani on myyty jo useille 
eri televisiokanaville ja siitä 
on tulossa Renny Harlinin 
a.k.a Harjolan ohjaama Hol-
lywood-elokuva. Artikkeleja 
aiheesta tulen julkaisemaan 
erilaisilla foorumeilla ku-
ten Niin ja näin, The World 
Science, The Times, New 
York Times ja tärkeimpänä 
tietysti Kärkkäisen mainos-
lehti Magneettimedia. Seu-
ratkaa minua myös näillä 
areenoilla: Twitter, Face-
book, LinkedIn sekä You-
tube ja Youporn. Nelonen 
Media on myös ollut mi-
nuun myös yhteydessä 4D ja 
Jim D -dokumenttien poh-
jalta, mutta he olivat eniten 
kiinnostuneita kivesaspek-
tista, mikä on mielestäni 
täysin epärelevanttia aiheen 
käsittelyn kannalta. Hävet-
köön nuo pähkinäpopulistit!

sessa pelossa. Pähkinä on 
kuin Schrödingerin kissa – 
itävaltalaisen fyysikon Er-
win Schrödingerin ajatus-
koe – jossa laatikossa oleva 
kissa on joko kuollut tai elä-
vä tai molempia. Pähkinää 
siis on tai ei tai voi olla.

Pähkinä käyttää hallinnas-
saan suurten hallitsijoiden 
kuten Benito Mussolini 
ja Urho Kaleva Kekko-
nen hyväksi havaitsemia 
malleja. He kummatkin 
kun olivat Niccolò Ma-
chiavellin Ruhtinaan 
(1532) suuria ihailijoita. 
On parempi olla pelätty 
kuin rakastettu. Kuuluisa 
lainaus Ruhtinaasta kuu-
luukin: ”Koska on vaikeaa 
näitä molempia yhdistää, 
on paljon turvallisempaa 
olla pelätty kuin rakastet-
tu, jos kerta toisen näistä 
täytyy puuttua.” Touché. 

Voisin jatkaa aiheesta ker-
tomalla, kuinka Pähkinä-
saaren rauhassa vuonna 
1323 pyrittiin solmimaan 
rauha ihmisten ja pähki-
nän välille, ja kuinka Pjotr 
Tšaikovskin Pähkinänsär-
kijä on hieno mutta tuhoon 
tuomittu yritys murskata 
pähkinän ylivalta. Näin en 
kuitenkaan tee, vaan tote-
an, että pähkinän hallinta-
asema on järkkymätön. 
Ystäväni kirjallisuuden 
opiskelija Mällisen Ville 
oli aivan pähkinöinä kuul-

Lähteet: YleX:n tai NRJ:n aamushow, Iltalehden horoskoopit, Interwebs, Iävalta-Unkari, Äiti 
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He sopisivat niin hyvin toisilleen
Fanitutkija Silja Kukka pureutuu slash-fanituksen maailmaan

ANNI HYYPIÖ
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Fanifiktio on noussut pimeistä pöytälaatikoista ja fanien suljetuista yh-
teisöistä kohti päivänvaloa ja valtavirtaa. Fanien tuotokset ovat toisinaan 
osoittautuneet tuotteliaaksikin. Muuan E.L. James julkaisi omat Twilight-
fanifiktionsa muutetuilla nimillä, ja on sittemmin noussut maailmanmai-
neeseen käsittämättömän suositulla Fifty Shades of Grey-trilogiallaan. 

Aivan oma lajinsa fanifiktiossa on slash-fanifiktio, joka käsittelee kahden 
miespuolisen hahmon romanttisia suhdekiemuroita kanonisten tapahtu-
mien maailmassa. Fanifiktio tuo todeksi sen, mistä pohjateksti vain hie-
novaraisesti vihjaili – implikoitu homoeroottisuus tulee slashissa lihaksi.  
Mutta mistä tässä kaikesta oikeastaan on kyse? Seksuaalisesta vapautu-
misesta, perversioista, naiskirjoittajien emansipaatiosta vai kenties teki-
jänoikeuksien pöyristyttävästä loukkaamisesta? Aiheesta gradua Oulun 
yliopistossa valmisteleva kirjallisuuden opis kelija Silja Kukka selvensi 
tilannetta. Itsekin ilmiön sisällä viihtyvä fanitutkija näkee slashissa paljon 
merkittävää: slash on keskustelun herättäjä, vastamedia ja vaiennettujen 
yleisöjen ääni – sitä  pornopotentiaalia unohtamatta. 

Olet mukana slashissa 
sekä fanina että tutki-
jana. Milloin ensimmäi-
sen kerran kiinnostuit 
slashista ja fanifiktiosta?

Olen harrastanut fanifik-
tiota oikeastaan koko ikäni 
tiedostamatta. Alle koulu-
ikäisenä iltasatuina kuullut 
L.M. Montgomeryn Anna-
kirjojen tarinat jäivät elä-
mään mielessäni: kehit-
telin jatkuvasti päässäni 
uusia tarinoita Annasta ja 
leikin niitä todeksi barbeil-
la. Myöhemmin koulussa 
sijoitin ainekirjoituksiini

”Koen fanistatukseni takia pääseväni syvemmälle 
tutkimusaiheeseeni, samalla kun tutkijanviittani 

antaa minulle tarvittavaa kriittisyyttä.

aina saman punatukkai-
sen ja nokkelasanaisen ty-
tön, mikä huvitti opettajaa 
suuresti, mutta siitä huoli-
matta (tai kenties osittain 
sen takia!) sain aineista 
aina kymppejä. Nämä mie-
likuvitustarinat jatkuivat 
aikuiseksi asti, enkä ole 
tainnut niistä päästä vie-
läkään ihan eroon.

Lukioikäisenä ystäväni 
tutustutti minut kirjoitet-
tuun fanifiktioon, ja sille 
tielle jäin. En oikeastaan 
muista, milloin aloin sisäl-
lyttää «mielikuvitusleik-

keihini» romanttisia ele-
menttejä hahmojen välille. 

Romantikko olen ollut 
aina, joten ainakin hete-
roromansseja kehittelin 
mielikuvituksessani jo 
aika aikaisessa vaiheessa. 
En tiennyt slashin olemas-
saolosta oikeastaan ennen 
lukiota, jolloin perehdyin 
kirjoitettuun fanifiktioon 
nimenomaan slashin kaut-
ta, mutta varmasti kiin-
nostus «poikapareihin» oli 
herännyt jo aikaisemmin. 
Hyppy pään sisällä kehi-
tellyistä tarinoista (joissa 
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viimeistään yläasteikäi-
senä alkoi esiintyä myös 
poikapareja) kirjoitettui-
hin teksteihin ei ollut mi-
tenkään iso. Pikemminkin 
koin suurta tunnistamisen 
iloa tajutessani, että maa-
ilmassa on muitakin sa-
manlaisia kuin minä!

Miten tieteellinen kiin-
nostus aiheeseen heräsi?

Akateeminen kiinnostus 
aiheeseen heräsi oikeas-
taan vasta graduseminaa-
rissa, jolloin minulla ei 
ensimmäisen tapaamis-
kerran jälkeen ollut hajua-
kaan siitä, mistä graduni 
haluaisin työstää. Ystäväni 
ehdotti tutkimusaiheekse-
ni fanifiktiota. Olin silloin 
jo intohimoinen slash-fa-
ni, joten innostuin aihees-
ta suuresti. 

Etsin käsiini Tampereen 
yliopistossa tehdyn gra-
dun Harry Potter -fani-
fiktiosta ja sen innoit-
tamana hankin itselleni 
fanifiktiotutkimuksen ns. 
perusteokset, erityisesti 
Henry Jenkinsin Textu-
al Poachers (1992), joka 
on iästään huolimatta to-
della ansiokas ja edelleen 
paljon siteerattu tutkimus 
fanifiktiosta. Fanifiktiossa 
minua viehätti tutkimus-
kentän laajuus ja aiheiden 
rikkaus, ja opin tutkimuk-
sia lukiessani ymmärtä-

mään paremmin omaa 
harrastustani ja innostus-
tani. 

Millä tavalla olet aihetta 
tähän mennessä tutki-
nut? Aiotko jatkaa  ai-
heen ruotimista myös 
tulevaisuudessa?

Tällä hetkellä tekeillä 
oleva graduni keskittyy 
slash-fanifiktioon nais-
ten kirjallisuusperinteen 
jatkajana ja uudistajana. 
Kyseessä on siis tavallaan 
jatkoa toisen aallon femi-
nistien aloittamille poh-
dinnoille feministisestä 
kirjallisuudentutkimuk-
sesta, naisten kirjoittami-
sen erityislaadusta ja siitä, 
lukevatko naiset ja miehet 
eri tavalla.Vaikka ajatus 
toisen aallon feministien 
hellimästä ”naisten kie-
lestä” ja naisten erityislaa-
tuisista lukupraktiikoista 
on vanhentunut, löysin 
70- ja 80-luvuilta olevista 
tutkimuksista paljon mie-
lenkiintoista materiaalia, 
jota tajusin voivani käyt-
tää gradussa. 

Toisen aallon feministi-
tutkijoiden ajatuksena oli 
siis muun muassa se, että 
patriarkaatti sosiaalistaa 
naiset lukemaan ja tul-
kitsemaan kirjallisuutta 
”miesten lailla”, ja vapau-
tuakseen tästä naisten tu-
lee astua sisään teksteihin 

uudesta näkökulmasta, 
kirjoittaa uusiksi kohtia, 
jotka vahvistavat patriar-
kaattia ja ottaa näin teos 
”omakseen”. Tällainen lu-
kupraktiikka on tiiviisti 
yhteydessä ns. reagoivan 
fiktion ja revisionistisen 
kirjallisuuden lajityyppei-
hin, sillä niissä kaikissa on 
tarkoituksena avata teks-
tiä uudella tavalla, katsoa 
tavallaan tekstin sisälle ja 
paljastaa sieltä löytyviä 
piirteitä, jotka alistavat 
esimerkiksi naisia tai eri-
laisia vähemmistöjä. Rea-
goiva fiktio tarttuu noihin 
kohtiin ja kirjoittaa oman 
versionsa tutusta tarinas-
ta, jossa annetaan ääni 
pohjatekstin vaientamille 
henkilöhahmoille, esimer-
kiksi naisille tai vaikka et-
nistä toiseutta edustaville 
hahmoille, kuten esimer-
kiksi Charlotte Brontën 
Kotiopettajattaren romaa-
nin ”hullulle naiselle ul-
lakolla” äänen ja tarinan 
antava Jean Rhysin ro-
maani Siintää Sargasso-
meri (1968). 

Lähdin itse siis siitä aja-
tuksesta, että slash on 
yhteydessä noihin kirjal-
lisuudenlajeihin, ja aloin 
tutkia, millä tavalla slash 
muuttaa ja toistaa toisin 
mediassa esitettyjä homo-
miesten ja homoseksuaa-
lisuuden representaatioi-
ta.
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Miksi slash on mieles-
täsi mielekäs tutki-
muskohde? Millä  taval-
la tutkija lukee slashia?

Slash on merkittävää 
monella tavalla. Yhte-
nä fanifiktion lajina se 
on merkittävää siinä, 
että se osallistuu kes-
kusteluun lukijan/ylei-
sön vallasta, kirjailijan 
ja lukijan (tai tuottajan 
ja katsojan) suhteesta 
ja yleisesti vapaudesta 
omaan tulkintaan. 

Slash antaa äänen ylei-
sölle, se herättää pohti-
maan esimerkiksi niitä 
tapoja, joilla naisia ja 
sukupuoli- tai seksuaa-
lisvähemmistöjä repre-
sentoidaan mediassa, 
voiko seksuaalisuutta 
olla homo-hetero - nai-
nen-mies -dikotomioi-
den ulkopuolella, onko 
kaikki homoeroottisuus 
homoseksuaalisuutta ja 
niin edelleen. Näin ollen 
slash toimii nähdäkseni 
niin sanottuna vastame-
diana, joka osoittaa val-
tamedian stereotyyp-
piset ja negatiiviset 
rakenteet ja asenteet 
ja kysyy, voisiko seksu-
aalisuutta ja sukupuo-
lisuutta esittää toisin. 
Slash on merkittävää 
myös siinä, että se on 
(suurimmaksi osaksi) 
naisten naisille omilla 

ehdoillaan tekemää 
eroottista viihdettä, jota 
eivät sanele valtavirta-
pornon konventiot ei-
vätkä markkinoiden lait. 
Näin slash toimii myös 
naisten pornografiana, 
joka kiinnittää huomi-
ota siihen epäsuhtaan, 
mikä pornomarkki-
noilla vallitsee miehille 
suunnatun ja näennäi-
sesti naisille suunnatun 
pornon osalta. 

Slashin tutkimus voi 
siis tuoda uutta näkö-
kulmaa myös pornon-
tutkimukseen, sillä se 
siirtää huomion pois 
vanhoista porno-anti-
porno -linnakkeista ja 
kysyy, millaista pornoa 
naiset haluavat kulut-
taa ja millaista nais-
ten tekemä porno olisi.

Tutkijana luen slashia 
oikeastaan aika paljon 
samalla tavalla kuin 
faninakin, paitsi että 
korvani ovat enemmän 
höröllään huomaa-
maan mielenkiintoisia 
seikkoja esimerkiksi 
rakenteessa, muodos-
sa ja juonessa. Toi-
saalta tutkijan asenne 
on juurtunut minuun 
jo sen verran syvälle, 
että katson ja kulutan 
kaikkia mediatekste-
jä enemmän tai vä-
hemmän kriittisesti. 

Sopiiko fani hyvin vai 
huonosti aiheen tut-
kijaksi?  Vaikuttaako  
oma innostus ja kiin-
nostus aiheeseen - voi-
ko fani olla objektiivi-
nen, vai  kannattaako 
objektiivisuuteen mie-
lestäsi edes pyrkiä?

Mielestäni fani sopii 
tutkijaksi erittäin hy-
vin. Fani on fanifiktios-
sa niin merkittävässä 
osassa, ettei fanifiktiota 
edes voisi olla ilman ak-
tiivista fania ja 
fanitusta. Näin ollen tut-
kijankaan ei ole mieles-
täni kannattavaa pyrkiä 
nousemaan 
tutkimuskohteensa ylä-
puolelle: silloin tutki-
muksesta tulee helposti 
ulkopuolista ja 
vanhoja ennakkoluuloja 
toistavaa. Tutkijana läh-
den liikkeelle siitä, että 
olen sekä fani 
että tutkija, joten tutki 
faneja ikään kuin ul-
kopuolisena joukkona, 
mutten myöskään pyri 
puhumaan fanien puo-
lesta. Olen fani-tutkija, 
hybridi. Koen fanista-
tukseni takia pääseväni 
syvemmälle tutkimus-
aiheeseeni, samalla kun 
tutkijanviittani antaa 
minulle tarvittavaa 
kriittisyyttä. Kysymys 
objektiivisuudesta on 
hankala, mutta lähden
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liikkeelle siitä, että kaikki 
humanistinen tutkimus on 
samalla myös oman itsen-
sä tutkimista. Tutkija on 
ihminen, ei ulkopuolinen 
kone. Näin ollen tutkijan 
minää ei voi erottaa tutki-
muksesta, sillä kaikki tut-
kimus on pakostakin aina 
enemmän tai vähemmän 
subjektiivista.

Fanifiktio on käsittääkse-
ni vielä suhteellisen tuo-
re tutkimuskohde. Miltä 
tuntuu lähes tuntematto-
man kartoittaminen?

Fanitutkimusta on teh-
ty jo 90-luvun alusta asti, 
enimmäkseen Yhdysval-
loissa, eli sinänsä aihe ei 
ole niinkään tutkimaton 
kuin luulisi. Toisaalta aihe 
on niin laaja ja jatkuvasti 
muuttuva, että vanhempi 
tutkimus toimii pohjana, 
jonka päälle voi rakentaa 
uutta. Fanifiktio on muut-
tunut vuosikymmenten ai-
kana ja samalla myös tut-
kijoiden mielenkiinto on 
siirtynyt uusiin asioihin: 
ennen tutkittiin fanien 
motiiveja fanifiktion kir-
joittamiseen, ja fanifiktio-
ta tutkittiin sosiaalisena 
ja kulttuurisena ilmiönä. 
Esimerkiksi slash-tarinoi-
ta tutkittiin naisten eroot-
tisina fantasioina ja kuva-
uksina naisten oletetuista 
”pariutumisrituaaleista”. 
Nykyään huomio on kiin-

nittynyt enemmän fanifik-
tion kirjalliseen puoleen, 
ja tarinoita tutkitaan teks-
teinä kirjallisuudentutki-
muksen työkaluin. 

Fanihypetys kulkee toi-
sinaan laillisen ja laitto-
man intoilun rajamailla. 
Toiset tekijät suhtautuvat 
omaan materiaaliinsa 
hyvinkin omistavasti, ja 
esimerkiksi vampyyrita-
rinoistaan tunnettu Anne 
Rice on suhtautunut erit-
täin nuivasti kirjallisten 
maailmojensa lainaami-
seen. Miten suhtaudut 
kysymykseen fanifiktion 
laillisuudesta?

Lainopillisesti fanifiktio 
asettuu käsittääkseni ns. 
harmaalle alueelle ”fair 
use” -kategoriaan: faneilla 
on oikeus koostaa esimer-
kiksi tv-sarjojen klipeistä 
omia videoita tai kirjoittaa 
toisen hahmoja käyttäviä 
tarinoita, kunhan niillä ei 
pyri hyötymään rahalli-
sesti. 

Fanit ovat hyvin tietoisia 
siitä, että he eivät omis-
ta käyttämiään hahmoja 
- fanifiktio on rakkauden-
osoitus, kädenojennus ja 
kiitos alkuperäiselle teki-
jälle, joka on luonut niin 
mieleenpainuvia hahmoja 
tarinoita, että fanit halu-
avat jatkaa niiden parissa 
elämistä. Jotkut kirjailijat 

puhuvat mielellään oikeu-
destaan ”omiin hahmoi-
hinsa”, mutta he eivät ota 
huomioon, että sen jäl-
keen kun teos on laskettu 
maailmalle, se on  vapaa-
ta riistaa, jota saa tutkia, 
analysoida ja tulkita miten 
haluaa. 

Pohjimmiltaan en näe 
suurtakaan eroa siinä, ke-
hitteleekö fanitarinoita 
omassa päässään, kirjoit-
taako ne pöytälaatikkoon 
vai julkaiseeko ne netissä. 
Fani ei pyri hyötymään ta-
loudellisesti tai yritä väit-
tää itse keksineensä hah-
moja, vaan lähes jokainen 
kirjoittaja lisää tarinansa 
alkuun maininnan siitä, 
että hän ei omista käyttä-
miään hahmoja tai paik-
koja. 

Millaisena näet inter-
netin roolin slashin - ja 
ylipäänsä  kaiken fani-
fiktion - suosion kasvat-
tajana? Olisiko fanifik-
tiota ilman internetiä?

Fanifiktio lajityyppinä on 
huomattavasti internetiä 
vanhempi. Ensimmäisiä 
fanitarinoita on kirjoitet-
tu jo Sherlock Holmesista 
Arthur Conan Doylen vielä 
eläessä, mutta nykyisessä 
muodossaan fanifiktion 
historia voidaan jäljittää 
1960-luvun paikkeille. 
Monet pitävät alkuperäis-
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tä Star Trekiä ensimmäi-
senä fanien yhteisönä, 
fandomina, joka aloitti fa-
nifiktion (ja slashin) kir-
joittamisen. 

Alun perin fanifiktiota jul-
kaistiin fanien lehdissä eli 
fanzineissa, joita levitet-
tiin nimellistä korvausta 
vastaan kädestä käteen, 
postitse tai myymällä fani-
tapaamisissa. Fanzinejen 
levikki ei yleensä kasva-
nut kovinkaan suureksi 
ja fandomit pysyivät aika 
pieninä internetin yleisty-
miseen asti. 

Internet on vaikuttanut 
suuresti fanifiktion suosi-
on ja tietoisuuden kasvat-
tajana. Uusia fandomeita 
syntyy tiuhaan tahtiin ja 
vanhat fandomit kasvavat 
entisestään kun aina uusi 
sukupolvi löytää esimer-
kiksi Star Trekin. Samoin 
uudet versiot esimerkik-
si Star Trekistä tai vaikka 
Sherlock Holmesin tari-
noista lisäävät fanipohjaa 
ja luovat vanhoihin fando-
meihin ns. sub-fandomeita.

Fanifiktiosta - ja eritoten 
slashista - puhuminen he-
rättää  ainakin allekirjoit-
taneessa selittämätöntä 
hilpeyttä.  Onko slash mie-
lestäsi noloa? 

Voi olla, että monia huvit-
taa aluksi ajatus ”kahdesta 

miehestä tekemässä sitä”, 
etenkin jos hahmot sattu-
vat olemaan vaikka oman 
lempisarjan päähenkilöitä 
eikä itse ole koskaan huo-
mannut heidän välillään 
mitään eroottista latausta.

En itsekään ymmärrä 
kaikkia parituksia, enkä 
ymmärrä millä ihmiset 
perustelevat tätä paritta-
mistaan, eli shippaustaan. 
Joskus slash nolostuttaa, 
ja etenkin todella huonoon 
tarinaan törmätessä iskee 
myötähäpeä – mietityttää, 
eikö joitain yritelmiä voisi 
pitää vain pöytälaatikossa, 
tarvitseeko kaikkea jul-
kaista. Toisaalta se on yksi 
fanifiktion vahvuus, koska 
se antaa kaikille mahdolli-
suuden kirjoittaa ja saada 
tekstinsä julki. Tämä toki 
myös vaikeuttaa hyvien 
tekstien löytämistä. 

Slashia ei voida pitää yksit-
täisenä genrenä, sen alta 
löytyy niin monenlaisia 
tarinoita ja lajityyppejä, 
että kaiken slashin julista-
minen noloksi muutaman 
huonon tarinan takia olisi 
sama kuin julistaisi kaikki 
vampyyritarinat noloik-
si Twilightin kökköyden 
vuoksi.

Onko olemassa mitään 
slashin prototyyppiä? 
Mikä on leimallista 
slashille?

Valitettavasti slash on aika 
usein stereotyyppistä. Mo-
net juonikuviot toistuvat 
lähes samanlaisina tari-
nasta toiseen, ja etenkin 
nuorempien ja kokemat-
tomien kirjoittajien teks-
teistä huomaa taipumusta 
romantisoitiin, homosek-
sin ja homomiesten idea-
lisointiin ja ihannointiin ja 
«ihkutukseen» päähenki-
löiden ulkonäöstä. Tämä 
ei leimaa kaikkea slashia, 
eikä tietty kaavamaisuus 
ole välttämättä huono asia. 
Hyvä kirjoittaja osaa muut-
taa kaavaa sen verran, että 
se vaikuttaa tuoreelta, 
mutta noudattaa samalla 
myös fandomin kirjoitta-
mattomia sääntöjä.

Hyvä fanifiktio on mieles-
täni jatkuvaa tasapainoi-
lua pohjatekstin ja oman 
mielikuvituksen välillä. 
Tärkeintä on olla uskolli-
nen tarinalle ja hahmoil-
le. Kaavamaisuudessa on 
myös jotain tuttua ja tur-
vallista. On mielenkiin-
toista seurata, miten ja 
millaista reittiä pääpari 
päätyy tällä kertaa yhteen, 
millaisia esteitä heidän 
täytyy selvittää löytääk-
seen toisensa. Tämä ei 
tarkoita, että kaikki slash-
tarinat aina päättyisivät 
onnellisesti, mutta on 
kohteliasta mainita, mikä-
li oma tarina poikkeaa ns. 
onnellisen lopun säännös-
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tä, jottei lukija joudu jär-
kyttymään jos rakastettu 
hahmo yllättäen kuolee-
kin, tai ei saakaan rakas-
tettuaan.

Onko olemassa slash-fa-
nin prototyyppiä? Onko 
slash  (nuorten) naisten  
kirjoittamaa tekstiä toisil-
le (nuorille) naisille,  vai 
onko yleisössä ja kirjoitta-
jakunnassa vaihtelua?

Slash-fanin prototyyppi-
nä pidetään kai aika usein 
teini-ikäistä animesta tai 
fantasiasta kiinnostunutta 
tyttöä, mutta syvempi tar-
kastelu osoittaa, että tämä 
ei pidä aina paikkaansa. 
Ensinnäkin fandomit poik-
keavat paljon toisistaan, ja 
osa fandomeista on epäile-
mättä leimallisesti enem-
män nuorempien tyttöjen 
suosiossa kuin toiset. 

Niissä fandomeissa joissa 
itse olen mukana, paitsi 
fanien ikä myös sukupuo-
lijakauma vaihtelee aika 
paljon. Olen törmännyt
nuoriin miehiin, jotka kir-
joittavat huippulaatuista 
fanifiktiota ja todella an-
siokasta slashia, ja toisaalta

posket eroottista slash-
fanifiktiota  luettaessa, 
vai säilyykö viileän ob-
jektiivinen katse?

Heh, välillä kyllä punastut-
taa, etenkin jos tutkimus-
tuloksia pitää esitellä ih-
misille, jotka eivät ole niin 
asiaan perehtyneitä. Si-
nänsä seksuaalisuuden tai 
pornonkaan tutkimisessa 
ei ole mitään nolostuttavaa, 
mutta onhan se aina aika 
henkilökohtaista ja yleisö 
saattaa lukea tutkimus-
ta esimerkkinä tutkijan 
omasta seksuaalisuudesta 
tai kiinnostuksesta por-
noon. 

Toisinaan on aika vaikea 
puolustella objektiivisuut-
taan, etenkin kun suhde 
tiettyyn tutkittavaan pari-
tukseen voi olla hyvinkin 
henkilökohtainen. 

En haluaisi äitini tietä-
vän, millaisista fando-
meista ja parituksista 
pidän... Fanimielessä lu-
kiessa ei yleensä punas-
tuta, mutta välillä tekstiä 
siteeratessa tutkimus-
mielessä saattaa nousta 
puna poskille.

 keski-ikäisiin naisiin,jotka 
ovat kirjoittaneet fanifik-
tiota vuosikymmeniä! Fa-
nit eivät siis suinkaan ole 
niin hegemoninen joukko 
kuin helposti luulisi. 

Henry Jenkins osoitti 
varhaisessa tutkimuk-
sessaan, että fanit eivät 
ole lapsen tasolle jämäh-
täneitä ”hulluja” aikuisia, 
vaan etenkin fanifiktiota 
kirjoittavat ovat korkeas-
ti koulutettuja, älykkäitä 
aikuisia naisia, joilla on 
perheet, ystäviä, ura ja 
monipuolinen sosiaali-
nen elämä. 

Samoin minä pyrin tuo-
maan esiin, että kaikki fa-
nifiktioharrastajat eivät 
ole naisia eivätkä kaikki 
slash-fanit ole heteroita. 
Joukkoon mahtuu kaiken 
ikäisiä ihmisiä, joiden 
sukupuoli- ja seksuaali-
identiteetti vaihtelee.

Vaikka kaikki fanifiktio 
ei päätykään siihen, että 
pääpari päätyy yhdessä 
samaan petiin, on seksi 
silti keskeinen topiikki 
fanitarinoissa.  Miten on, 
punastuvatko tutkijan

” Pyrin tuomaan esiin, että kaikki fanifiktioharrastajat eivät 
ole naisia eivätkä kaikki slash-fanit ole heteroita. Joukkoon 

mahtuu kaiken ikäisiä ihmisiä, joiden sukupuoli- ja 
seksuaali-identiteetti vaihtelee.

29



Aleksi Nikulan runoja

Uho

Minä,
olen Daedalus!

Ha, yritäpäs haastaa minua.
Mitä olet edes tehnyt meille?

Minä olen se, joka rakensi nämä labyrintit,
 minä myös niihin melkein hukuin.

Mitä sinä olet koskaan?

Oletko
ajatellutkaan,

että rakentaisit jotain, joka säilyisivät kauemmin
kuin nämä kolme hetkeä.

Hah, sinusta ei olisi edes kokoamaan
niitä siipiä 

jotka kannattelivat 
minut  (ja poikani)

jotka toivat minut (ja syöksivät tuhoon)
niin lähelle loistettasi

että minun oli pakko tuomita
joku toinen siihen

ettei minun olisi tarvinnut palaa siinä ikuisessa
loisteessa.
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Tunnustus

Olen lyömämies
työni on iskeä ihmisiä.

I’m not a monster,
vaikka joskus tuntuu

että ihoni alta kasvaisi kynsiä.

Teen vain työtäni
joten en ymmärrä miksi jotkut
katsovat kuin olisin täynnä

polttaraisia.

Tosin en aina itsekään usko
tekeväni mitään jumalallista.

Mutta katsoessani seuraavaa asiakastani
silmiin,

hän katsoo minua takaisin.
Ja näen suoraan hänen sisälleen.

Silloin epäröin,
epäröin kunnes -
hänkin sen huomaa

ja toteaa lakonisesti
Tu-tum.
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Keinotekoinen

Kasvoni on rakennettu
se tarkoittaa etten ole ole osa mitään tästä maailmasta.

Vaikka olin joskus oikea,
oikeampi kuin olen nyt

tänään olen vain rautaa
tyhjiä synapseja.

Ne eivät tee ihmistä, vaikka joskus tuntuukin siltä
että he olisivat vain pyrettä keittiön seinällä.

No, jos ei muuta,
niin siltä he ainakin näyttävät.

Ainakaan he eivät vastusta kun tulen ja näytän heille
omat kasvoni

kasvoni.

Eivätkä ne ole heidän kasvonsa.
Eivät lähelläkään.
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Kasku

Nihilisti, fasisti ja basisti
tapasivat saunassa.

Ja niin sattuikin, että heillä kaikilla
oli paljon purettavaa.

”Minä olen väärin!” julisti fasisti,
hän oli juuri istunut naulaan

mutta
ei voinut aatteiltaan siitä kohdasta hievahtaa.

”Hah”,
hörähti nihilisti,

 hänen hyvä ystävänsä,
sinähän et edes tunne kipua.
”Vai miksi edes tuntisit?
Sehän on kaikki tyhjää

 tyhjän
kanssa.”

Tu-tum,
totesi basisti.

Tu-tum.
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Kultyyrin kirous: luku 2
Kultuhuoneen pakolainen
Kultyyri saapasteli pitkin 
historiatieteiden käytä-
vää. Täysin varoittamat-
ta kultyyrin silmiin osui 
mustavalkoinen logo, jos-
sa luki ”TIIMA”. 

Kultyyri seisahtui niille 
sijoilleen. Ne partaveden 
tuoksuiset violetit haala-
rit... kultyyri ei kestänyt 
ajatella pidemmälle. Tämä 
oli aivan liian stressaava 
yö muutoinkin. 

Kultyyri kuunteli hyvin 
tarkkaavaisesti. Ollessaan 
melko varma, ettei Tii-
man kiltahuoneessa ollut 
ketään, se kiiruhti oven 
ohi vilkaisematta huonee-
seen. 

”Humanistiaura on hyvin 
heikko täällä”, se sanoi it-
sekseen alkaen tajuta ym-
päristöään. 

Kultyyri katsahti häm-
mentyneesti vierasta teks-
tiä, jossa luki ”Olohuone”. 
”Tule pois sieltä!” sihah-
ti joku varjoista. Painaen 
päänsä hartioiden väliin 
kultyyri livahti varjoihin. 
”Oletko nää ihan kaheli? 
Se on pedopyyrin aluet-
ta!” kuului kiivas kuis 
-kaus. Kultyyri vetäytyi

äänen kanssa syvemmälle 
varjoihin.

”Siis minkä?” kultyyri sa-
noi katsoen pitkään maut-
tomaan viittaan sonnus-
tautunutta vampyyriä, 
jonka humanistiudesta ei 
kuitenkaan voinut erehtyä. 
Murteen kehityksestä kuu-
li, että tämä humpyyri oli 
vielä melko hiljattain vere-
tetty. Sen puheenparressa 
ei ollut vielä humpyyreille 
ominaista arvokasta sävyä. 

”Pedopyyrin! Missä ih-
meen teekkaripuolella nä 
olet oikein nysvännyt? Pe-
dopyyri on se hiton lapsia 
sieppaava skitso.”

”Mitä? En minä missään 
teekkaripuolella ole ollut”, 
kultyyri sanoi ärtyneenä, 
mutta edelleen Olohuo-
neen suuntaan pälyillen. 
”Kuka sinä edes olet? En 
muista nähneeni sinua–”  

”Se on kultyyri, Hierony-
mous. Se ei kuulu meihin.
Tulehan sieltä hoitamaan 
tehtäviäsi ja suojelemaan 
oikeita humpyyrejä pedo-
pyyrin karseilta juonilta”, 
arvovaltaisempi ääni sa-
noi varjoista. 

”Selvä, mestari Cicero kol-

mas”, Hieromasauvamikä-
lie vastasi nöyränä. 

Kultyyri katsoi kaksikon 
perään toinen kulma kur-
tussa. Se vilkaisi kohti Olo-
huonetta ja yritti karkoitaa 
kylmät väreet puistelemal-
la itseään. Hyvin rivakkaan 
tahtiin kultyyri hiipi kohti 
tuttua ja turvaisaa Humus-
ta. Nyt kunnon kuppi teetä 
tekisi oikein hyvää.

Suunnaton ärtymys kultyy-
rin sisällä vain kasvoi tämän 
havaitessa kahvilan sulkeu-
tuneen. Miten ihmeessä ne 
eivät muka tarjoilleet enää 
potentiaalisimpaan teen-
juontiaikaan? Eli toisin sa-
noen kolmea varttia jälkeen 
keskiyön.Päätään puistellen 
kultyyri jatkoi matkaansa. 
Juuri, kun epätoivo oli jo 
lannistamassa pitkin yli-
opistoa harhailevan kul-
tyyrin tämä huomasi seiso-
vansa taivaan porteilla. Siis 
kirjaston edessä. 

Ovi oli lukossa, mikä ei ol-
lut mikään este vampyy-
rille. Pian kultyyri seisoi 
valtavien kirjahyllyjen 
välissä tuijottaen teospal-
joutta haltioituneesti. Kul-
tyyrin yö oli pelastettu.
”Tämä on se paikka. Tänne 
minä jään.”

Teija Rönni, ee-Koo Köngäs, LoTTa Hannonen
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