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Puheet pohjoisen periferian lopullisesta kuolemasta ovat 
ainakin Suomessa vielä suuresti liioiteltuja, sillä Lappi 
nimittäin käy kaupaksi. Pohjoista ostetaan ja myydään 
urakalla. Kauppaa käydään niin malmin kuin mieliku-
vienkin tasolla: samalla kun myydään monikansallisille 
yhtiöille malmivaltauksia, myydään myös palasia koske-
mattomasta luonnosta. 

Lappi on utopistinen merkitystihentymä, toiveiden ja 
halujen risteämispiste, jossa yhdistyvät eksoottisuus ja 
banaalisuus. Lappi on yhtä aikaa Kiinassa valmistettuja 
huskypehmoleluja ja nuotiokahveja villeissä väreissä 
hehkuvien revontulien alla, hiljaisia kyläteitä maaseudulla 
ja sesonkiaikana ruuhkaisia hiihtokeskuksia. Pohjoisuus on 
myytävälle tuotteelle lisäarvo, mutta tunturin juurella asu-
valle lisärasite korkean veroäyrin, huonojen tieyhteyksien 
ja vähenevien valtionosuuksien muodossa. Tämä konkre-
tisoituu esimerkiksi kotipaikkakuntani Posion tilanteessa. 
Matkailijoille Etelä-Lapin kuntaa myydään hyvinvarusteltu-
jen mökkien ja huskysafariseikkailujen täyttämänä ”Lapin 
taikamaana”, mutta varsinaisille kuntalaisille mielikuvaa 
on vaikeampi kaupata. Taikaa on vaikeaa nähdä, kun 
ruokakaupat sulkeutuvat, veroprosentti kohoaa ja palvelut 
huononevat kiihtyvällä tahdilla. Sama kehityskulku koskee 
monia muita pohjoisia pikkukuntia, jotka kamppailevat 
matkailun ja kuntalaisten palvelujen tuottamisen kanssa. 
Tämä johtaa lopulta tilanteeseen, jossa Lappi on kokemas-
sa merkitysinflaation – koska se tarkoittaa jo lähes kaikkea, 
se ei tarkoita enää oikeastaan mitään. 

Tuore Kultisti halusi kuitenkin tarttua härkää sarvista ja 
ottaa selvää, mitä Lappi ja pohjoisuus merkitsevät kirjoit-
tajilleen. Pohdintaa heräsi myös siitä, missä tarkalleen 
ottaen Lappi sijaitsee – se kun ei ole mikään yksinkertai-
nen kysymys. Kirjoituksissa huomataan, kuinka pohjoi-
suus on ennen kaikkea subjektiivinen ja liikkuva käsite: 
Lappi piirtyy horisonttiin aina katsojan omasta asemasta 
ja kokemuspiiristä käsin. Pohjoisuuden pohdintaa poh-
justettiin myös ahkeran omakätisesti: Kultistin maalis-

kuinen lukijamatka Arkti-
nen hulluus tutustui Kitti-
län eteläosan erinomaisen 
mökkitarjonnan ohella 
Reidar Särestöniemen 
taiteilijakotiin. Särestö-
niemen huikeat maisemat 
ja erityisesti taulujen 
hilittöminä hehkuvat värit 
herättivät huomaamaan 
sen, kuinka myös pimeim-
män pohjoisen keskellä on 
aina hitunen valoa.

Näin vapun kynnyksellä 
päivät ovat jo pidenneet, ja 
Kittilän pakkasyön revontu-
lista on jäljellä enää muisto 
vain. Matkaa kesään on 
kuitenkin vielä hetki jäljellä, 
muutaman tentin ja esseen 
verran. Ei kuitenkaan ole 
vielä kiire kesään. Kuluuhan 
se aika näinkin – yötöntä 
yötä odotellessa, jäitä 
poltellessa.

Valoisaa kevättä!

Anni Hyypiö
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POHJOISESSA
ASIAT   

MUISTETAAN  

   
AINA 

PAREMMIN

Rovaniemeläiset arvioivat kohtaamansa ihmiset heidän 
moottorikelkkasuhteensa perusteella. Oma talo on yhä 
suurin saavutus. Pihassa räksyttää metsästyskoira tai 
pari, vapaa-aika vietetään metsästäen ja kelekkaillen 
(ja ryypäten).

Katsoin taannoin erään 
venäläisen elokuvan, jossa 
lähdetään hautaamaan 
vaimoa perinteisin mer-
jalaisin menoin. Elokuvan 
alussa kertoja toteaa: Poh-
joisessa asiat muistetaan 
aina paremmin. Monet 
täällä muistavat olleensa 
merjalaisia. Samankaltaista 
tematiikkaa esiintyy myös 
TV-sarja Game of Thro-
nesissa, jossa Pohjoisen 
miehet ovat lojaalimpia 
omalle kotiseudulleen kuin 
etelän valtaistuimelle.

Etelään matkatessa voi 
ajatella kepeitä ajatuksia. 
Naantalissa voi riisuutua 
ilkosen alasti Kultarantaa 
vastapäätä, vilkutella lai-
voille ja syödä sipulia
suoraan maasta. Turussa 
varakkuus näkyy, historian 
eri vaiheet rikastuttavat 
maailmankatsomusta ja 
ilmapiiri on vapautunut ja 
suvaitsevainen. Joku muu 
kuin kaltaiseni Turun Ys-
tävä voisi olla eri mieltä ja 
väittää Turkua nimeltä mai-
nitsemattomaksi ruumiin-

aukoksi tai vähintäänkin 
sisäänpäin kääntyneeksi 
snobistiseksi pesäkkeeksi, 
joka tulisi hinata merelle. 
Itsehän tiedän, että Turus-
sa paistaa aina aurinko. 

Kun on Lapissa, ei voi olla 
törmäämättä toiseen maa-
ilmansotaan muodossa 
tai toisessa. Rovaniemi on 
kaupunki, jossa ei ole puis-
toja, vaan lukuisia vihreitä 
läiskiä erilaisten sotamuis-
tomerkkien ympärillä. 
Kemi- ja Ounasjoen yhty-

mäkohta ja jokivarsi on kui-
tenkin ollut pitkäaikainen
       asuinpaikka aina jää-
         kaudesta lähtien. 
          Alueelta on tehty 
           merkittäviä mui-
             naishistoriallisia 
              löytöjä, esimerkiksi           
               Lehtojärven hir-
                venpää ja Aapis-
                 kosken painokivi.               
                   Lähistöllä sijait-
                    see myös kalli-
                     oinen Ounas-
                      joen törmä, 
                       josta on viime 
                       vuosisadan
                        alussa löydetty   
                          kiisteltyjä 
                           kalliopiir-
                            roksia. 
                            Nykyään    
                             piirrokset 
                             ovat osaksi  
                              tuhoutu-
                               neet joen 
                               ruoppaus-
                                  töissä, 
                                   eikä 
                                    viimei-
                                    sim-
                                    mässä 

inventaariossa vuonna 
2012 löydetty enää mi-
tään. Inventaario tehtiin 
tosin kevättulvan aikaan. 

Rovaniemi on Lapin oloissa 
ollut poikkeuksellisen vah-
va vastakkainasettelujen 
sijainti. Sisällissota talvella 
1918 kesti siellä hyvin vä-
hän aikaa, mutta veriset 
yhteenotot jäivät muistiin: 
Kemijoen jää teloituspaik-

kana ja avanto teloitettujen
hautana. 

Myöhemmin teloitetut 
tosin siirrettiin yhteis-
hautaan, joka peiteltiin 
havuilla. Paikallisten mie-
lestä hevosenraadotkin oli 
haudattu paremmin kuin 
punakaartin teloitetut. Ku-
kaan paikallinen komisario 
ei halunnut suorittaa 
teloitusta, sillä pienes-
sä kaupungissa ihmiset 
tunsivat toisensa. Teloittaja 
saatiin lopulta Kemijärvel-
tä, josta hän saapui reellä 
Kemijoen jäätä pitkin suo-
rittamaan tehtäväänsä. 

Historian tapahtumista 
puhutaan edelleen hyvin 
valikoidusti. Tarkalla silmäl-
lä Lapin Kansasta pystyi 
ainakin vielä muutamia 
vuosia sitten löytämään 
joka päivä viittauksen 
Lapin sotaan. Toinen maail-
mansota on trauma, joka 
vaikuttaa yhä. Taanoisessa 
Ruma Suomi −dokument-
tisarjassa käytiin myös 
Rovaniemellä. Yleisen 
käsityksen mukaan Rova-
niemen rakennuskanta on 
rumaa, koska saksalaiset 
polttivat sen vuonna 1945. 
Sodan jälkeen Alvar Aalto 
kutsuttiin piirtämään Rova-
niemi uusiksi. Aalto loi Ro-
vaniemelle mm. kuuluisan 
poronsarvi-asemakaavan, 
näyttävän hallintokeskuk-
sen ja asuntokorttelikoko-
naisuuden, Korkalorinteen. 
Dokumentissa haastateltu-
jen vanhemman polven

VEERA KIURUJOKI
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kaupunkilaisten yleinen 
mielipide oli kuitenkin 
selvä: repikää alas kaikki 
sodasta ja jälleenraken-
nuksesta muistuttava. Uusi 
rakentaminen edustaa 
varallisuuden kasvua ja 
hyvinvointivaltion kehitystä 
traumaattisiin sotavuosiin 
ja sitä edeltäneeseen niuk-
kuuteen nähden. Viime 
vuosina Rovaniemellä on 
käyty taistelua arkkitehti 
Ferdinand Salokankaan
jälleenrakennuskaudella 
suunnittelemista koulura-
kennuksista lähellä kaupun-
gin hallintokeskusta. Muita 
konkreettisia sotavuosien 
merkkejä on kaivettu esiin 
Lyseonpuiston lukion tontil-
ta sekä keskuskentän alta. 
Useimmiten kyseessä ovat 
olleet suutareiksi jääneet 
räjähteet. 

Omina kouluaikoinani 
kasvatus oli kovin harrasta 
ja vakavamielistä. Pakanat 
joutuivat helvettiin ja joka 
perjantaiaamu koko koulu 
kokoontui juhlasaliin 
laulamaan virsiä. Tyhjän-
naurajasta ei tullut miestä, 
ja vain kova työnteko teki 
poikkeuksen tyhyjän 
värkkäämisestä. Luokan tuli 
piirtää ja kirjoittaa samasta 
aiheesta, eikä oman luo-
vuuden käyttöön ainakaan 
kannustettu. Päihdevalistus 
oli suuressa roolissa: 
rehtori lupasi omakätisesti 
muotoilla hammaskalusto-
amme uuteen uskoon, jos 
näkisi meidät kaupungilla 
kuljeksimassa. 

”Omina kouluaikoinani 
kasvatus oli kovin harrasta ja 
vakavamielistä. Pakanat joutui-
vat helvettiin ja joka perjantai-
aamu koko koulu kokoontui    
 juhlasaliin laulamaan virsiä. ”

Liikuntatunneilla poikien hauikset tunnusteltiin ja arvioi-
tiin julkisesti. Asuinalueen kulttuuri ei ollut millään tavalla 
koulutusmyönteistä. Kulttuuri tuntui konservatiiviselta ja 
kovalta. Rovaniemeläiset arvioivat kohtaamansa ihmiset 
heidän moottorikelkkasuhteensa perusteella. Oma talo 
on yhä suurin saavutus. Pihassa räksyttää metsästyskoira 
tai pari, ja vapaaaika vietetään metsästäen ja kelekkaillen 
(ja ryypäten). Omakotitalossa asuvat ovat rikkaita ja me-
nestyneitä, kerrostalossa asujat köyhiä ja kipeitä. Mikä 
tuokin kuvittelee olevansa; kysymys kiteyttää olennaisen 
ajattelutavasta. Peruskoulun opinto-ohjauksessa ei paljoa 
katseltu ammattikoulun tuolle puolen.

Lapissa kaupunkikulttuuri on nuorta. Nuorta on myös 
kirjallinen kulttuuri, kutenkoko Suomessa maailman 
mittakaavassa, mutta perifeerisillä alueilla kirjallisen
kulttuurin jäljet ovat erityisen lyhyet. Ihmisten elämän-
tapa on pitkään ollut läheisessä kytköksessä luontoon, 
omaan kotiympäristöön ja sukuun. Nykyään Rovaniemi 
on yliopistokaupunki, ja opiskelijat tuovat raikkaan lisän 
ilmapiiriin. Nuoressa kaupungissa yhteiskunnalliset jaot 
tuntuvat hienojakoisilta ja lappilaisuus (kelekkailu ja 
ryyppääminen) tuntuu olevan yhdistävä tekijä ryhmien 
välillä. 

Saapuminen Rovaniemen rautatieasemalle varhaisena 
kesäkuun alun aamuna on lähes parasta mitä tiedän. 
Olin tulossa Turusta. Junassa oli kylmä herätä. Koivuissa 
on pienet lehdet, jotka muistuttavat koulun päättymi-
sestä. Ilma on kylmä ja aurinko näkyy vain hiukan pilvi-
en raoista. Maa on vielä märkä yöllisen sateen jäljiltä.

Isä tekee aamupalaa: 
on ostanut kokonaisen 
grillatun kanan. Pian 
lähdemme mökille, jota 
meillä on ollut tapana 
vuokrata. Kesällä kaupunki 
on hiljainen: suurin osa 
turisteista liikkuu joulun 
aikaan ja kaupunkilaiset 
ovat menneet mökeilleen. 
Betonilähiössäkin näkee 
enemmän eläimiä kuin 
ihmisiä: lintuja, jäniksiä, 
poroja. 

Kaupungissa, joka on täyn-
nä sotamuistomerkkejä, 
ovat ihmiset yhtä suku-
polvea vanhempia kuin 
muualla. Isovanhemmat 
ovat kasvattaneet lapsia 
maaseudulla pienissä 
hellahuoneissa, evakkoja 
ja Ruotsiin lähteneitä 
työläispoikia. Uusimmat 
junat eivät kulje tänne, 
eikä poliisi päivystä enää 
kaikkialla. Synnyttäviä 
äitejä tuodaan autolla sa-
tojen kilometrien päästä. 
Päätiet ovat kapeita ja 
huonokuntoisia. Kuitenkin 
tunnen ihmisiä, jotka eivät 
mistään hinnasta muuttai-
si Oulua etelämmäs.

Ihmisiä, jotka ovat onnel-
lisia päästyään asumaan 
Rovaniemelle, sillä se on 
kotia lähimpänä sijaitseva 
lappilainen kaupunki. Kou-
luaikoina emme koskaan 
laulaneet Lapin virallista 
maakuntalaulua (Oi tun-
netko kaukaisen tuntu-
rimaan…), vaan Heikki 
Yli-Tepsan suhteellisen 
tuoretta teosta Lapille. 
Sen viimeisessä säkeistös-
sä lauletaan: et ole orja/et 
toisen renki/ei outo ohjata 
meitä saa. Laulu viittaa 
tietysti sotaaikaan, mutta 
saman hengen havaitsee 
yleisessä ilmapiirissä: 
”etelän herrojen” mielipi-
teitä ei kunnioiteta, heidät 
koetaan liian vieraiksi 
omasta elämäntavasta.

Nykyään Lapista tulee 
mielikuva reservaattina, 
josta puhutaan ihaillen, ja 
jonnemennään lomalla. 
Kaiken romantisoinnin 
keskellä tulisi muistaa, 
että Lappi on ennen kaik-
kea koti. Lapilla on vahvat 
ominaispiirteet, jotka 
iskostuvat kasvattamiinsa 
ihmisiin. Kun lappilainen 
kysyy, mistä olet pois, hän 
tarkoittaa kotia. Olla pois 
jostakin merkitsee tyhjää 
paikkaa, joka on jäänyt 
sinne mistä on lähdetty, 
ja kaipausta sinne, mistä 
on lähdetty. Se ei unohdu 
koskaan.
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Keväisen tihkuisella kaupunki-
lomalla napattuja täsmätärppe-
jä vierailijalle, joka haluaa saada 
puristettua vielä yhden pisaran verta 
maailman tunnetuimmasta matkai-
lukohteesta.Klassisten nähtävyyksien, 
yhden pommiuhan vuoksi suljetun 
metrolinjan, kymmenien väistetty-
jen romanilapsi”feissareiden”, yhden 
ulosmarssin (à la Louvren henki-
lökunta), yhden mielenosoituksen, 
mysteerisen katupianonsoittajan sekä 
täysin koneellistetun hostelliaami-
aisen lisäksi kohtasimme Pariisissa 
neljän päivän aikana myös seuraavaa.

Shakespeare and Co.

Seinen varrella, Notre Damen sijaintipaikkana tunnettua saarta vastapäätä komei-
leva legendaarinen kirjakauppa Shakespeare & Company on englanninkielisen kir-
jallisuudenystävän taivas muutoin yksirataisessa kielimonopolissa. Ranskalaisten 
surullisenkuuluisa vastahakoisuus vieraiden kielten opetteluun näkyy (vähäisten) 
muunkielisten julkaisujen ulkoistamisena lähinnä tavaratalojen marginaalitarjon-
taan. Shakespeare and Co. on Virgin –ketjua persoonallisempi vaihtoehto. Se on 
kodikkaalla interiöörillään sekä sokkelomaisilla hyllyillään houkutellut tykönsä 
niin lukijoita kuin kirjailijavieraitakin. Kirjoittajille paikka on erityisen mieluinen. 
Liikkeen oleskelutiloissa järjestetään kirjailijatapaamisia sekä lukuiltoja, matkus-
tavien kirjailijoiden päästessä nauttimaan Williamin ja kumppaneiden vieraanva-
raisuudesta jopa yöpymällä kodikkaassa liikkeessä. Tiedettävästi kirjainystävien 
pikkumekka on ollut aikoinaan ainakin Ernest Hemingwayn sekä F. Scott Fitzgeral-
din suosiossa. Omaleimaisen kirjakaupan paras ominaisuus paljastuu vierailijalle 
kassalla, kun lunastetun kirjan etulehdelle lyödään ehta Shakespeare & Companyn 
leima, hyvään seuraan päätyneen lukijan merkki.

Latinalainen kortteli

Pariisin historiallisesti merkittävintä aluetta edustavan Île de La Citén lähettyvil-
lä, Seinen vasemmalla puolella sijaitseva eläväinen latinalainen kortteli kuuluu 

jokaisen Pariisissa matkailevan tärppeihin. Ostosmahdollisuuksien puolesta alue 
on lähinnä turismitietoinen, mutta Notre Damelle johtava joenvarsi on sään 

salliessa täynnä myyntikatoksia, joiden valikoimista löytyy vanhoja postikortteja, 
nostalgiajulisteita sekä käytettyjä kirjoja (ranskaksi, luonnollisesti). Ruokailumah-

dollisuuksien puolesta kätevästi St. Michelin metroaseman vieressä sijaitseva alue 
on erinomainen. Ranskalainen ruokailukokemus on saatavilla ravintolasta riippuen 

10–15 euron menukokonaisuudella, johon sisältyy alku-, pää- sekä jälkiruoka. 
Allekirjoittanut suosittelee autenttista kokemusta hakeville ainakin etanoita sekä 

sipulikeittoa.Muita tyypillisen ranskalaisia herkkuja ovat keskustan jokaisesta ruo-
kakojusta oste-tavat krepit sekä kuuluisien pariisilaisten konditorioiden macaron-

leivokset – joskin varoituksen sananen, herkät sokerimunanvalkuaisleivokset eivät 
sovellu rakenteensa puolesta tuliaisiksi. Ranskassa useimpien elintarvikekaup-

pojen valikoimiin kuuluvat myös viinit, joiden hintojen lähtötaso alkaa vajaasta 
kahdesta eurosta.
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Juutalainen kortteli

Suurten ostoskatujen merkkiliikkeitä karsastavalle ja 
pieneen vaivannäköön valmiille paremmat ostosapajat 

löytyvät ydinkeskustan vilinän ulkopuolelta. Tarjonnaltaan 
monipuolisemmat, joskin kotimaisia vastineitaan hinta-

vammat saalispaikat löytyvät erityisesti juutalaiskorttelina 
tunnetun alueen (Le Marais) second hand –liikkeistä. 

Alueelta löytyy useita erityisesti vintageen sekä antiikkiin 
spesialisoituneita liikkeitä, mutta värikkyydestään tunnet-
tu kaupunginosa on kunnostautunut kiehtovilla erikoistu-
misen alueilla laidasta laitaan, aina kosher –ravintoloista 

homokirjakauppoihin.

Versailles

Noin 40 minuutin junamatkan päässä Pariisista 
sijaitseva Versailles’n palatsi on eräs Euroopan 
prameimpia rakennuksia. Sen historiallisesti 
tunnetuimpiin asukkeihin lukeutuivat muun 
muassa taiteiden suojelija ”Aurinkokuningas” 
Ludwig XIV sekä kuuluisa Marie-Antoinette, ja 
nykyään palatsi valtavine puistoineen, ikonisen 
geometrisine puutarhoineen sekä labyrinttei-
neen ovat avoinna yleisölle. Palatsin entisöidyt 
taideaarteet (kopiot ja aidot) sekä barokille 
tunnusmainen arkkitehtuuri ovat vierailijalle 
yltäkylläistä silmäkarkkia, mutta optimaalisen 
ulkoilmakokemuksen saaminen vaatii käynnin 
ajoittamista kesälle. Peilisalin mahtavuutta eivät 
vuodenajat säätele, mutta puutarhan labyrin-
tin keväisen alaston lehdettömyys ei korosta 
suunnittelun parhaita puolia. Alle 26-vuotiaille 
eurooppalaisille vierailu on maksuton ja juna 
keskustasta maksaa suuntaansa noin kolme ja 
puoli euroa.
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RISTIRETKI
y h d e n 
ihmisen
kokemuS
MMT:stä

Kirjoittaja on kolmannen as-
teen ritarikunnan opiskelija 
ja kultulainen Aleksi Nikula, 
Armon Vuonna kaksituhatta 
ja kolme kahdetta.

Sähköä ilmassa. Tunnelma 
oli katossa valmistatuessa-
ni jälleen kerran matkalle 
pyhään maahan, Magical 
Mystery Tourille. 

Kerta oli jo kolmas, joten 
uskalsin melkein nimittää 
itseäni konkariksi – luulo-
han tosin oli harhaa, sillä 
jokainen MMT on ainut-
laatuinen – mutten silti 
tiennyt, mitä tuleman piti. 
Vaaroihin varautuneena 
olin määrännyt mukaani 
kokemattoman aseen-
kantajani Tiiman piirikun-
nasta. 

Ennusmerkit olivat paha-
enteiset. Sietokykyämme 
testattiin Kultun juhla

Humanistin perjantai on 
kirottu, ruokalat kiinni, 
joten myös viimeiseksi 
ateria sai jäädä. useampi 
tunti. Humanistin perjan-
tai on kirottu, ruokalat 
kiinni, joten myös vii-
meiseksi ateria sai jäädä. 
Vaikerruskaan ei auttanut, 
ja matkalle oli lähdettävä. 

Oli kuin side olisi kiedottu 
silmiemme ympärille, sillä 
rautahepoon astuessam-
me meillä ei ollut pie-
nintäkään etiäistä, mihin 
meidän oli määrä vaeltaa. 

Matkanjohto oli nähnyt
parhaaksi olla paljasta-
matta reittisuunnitelmaa 
etukäteen – johtuen 
eittämättä vääräuskoisten 
partioista tai pahemmas-
ta – ja bussin rikkinäinen 
kuulutusjärjestelmä tosi-
asiallisesti vei kielen mat-
kan kommentaattorilta. 

Joku supisi tiimalaisten 
tietävän, mutta sellaista 
houkuttelua oli parempi 
pitää toiveajatteluna – en 
luottaisi historioitsijan 
sanaan, vaikka sitä kuun-
telisinkin. Matkustimme 
hiljaisuuden vallitessa.1 

Hyytävä tuuli piiskoi lui-
tamme, kun bussi viimein 
pysähtyi ensimmäisel-
le etapilleen. Olimme 
Kempeleessä, joskin tätä 
ei ulostautumishetkenä 
tiennyt muuta kuin jouk-
kion maantieteellisesti 
lahjakkaimmat yksilöt.2 
Kesti hetken ennen kuin 
bussista ulos tihkuva ih-
misvirta tyrehtyi – meille 
oli luvattu Royal Night 
Train, muttemme nähneet 
edessämme kuin tyhjiä ra-
kennuksia. Etuvartiomme 
jäi hämmästyneenä ulos, 
kun viimeiset vetäytyivät 
takaisin bussin lämpöön 
lukiten

1 Bussissa vallinnut puheensorina on päätetty vaientaa dramaattisista syistä. Todellisuudessa 
busseja on vaikea saada kulkemaan hiljaa johtuen hiljaa humaltuvien opiskelijoiden kasvavasta 
tarpeesta keskustella. Meidän ei myöskään tohdi unohtaa bussin moottoria eikä ympäröivän 
liikenteen ääniä. Todellisudessa bussi oli hyvin äänekäs tila juonnon ja taustamusiikin puuttees-
ta huolimatta.
2 Ja lisäksi he, jotka lukivat tienviitan.

” Jossain välissä ehdin tanssiakin saaden etiäisiä, 

että tanssi koituisi illan aikana turmiokseni tai 

vähintään ankaraksi moraaliseksi rappioksi.

1312



loput ulos. «Riski on liian 
suuri, käykää te edel-
tä.» Kempeleen tundra 
oli armottomampi kuin 
naapurin hammaslääkäri, 
kun paukutimme turhaan 
baarin ovea. Olisi pitänyt 
arvata, bussi oli saapunut 
etuajassa.3 

Royal Night Trainin ahtaus 
osoittautui illuusioksi, kun 
löysimme baarin salaiset 
portaat Tartarukseen. Por-
taissa korvaani supistiin 
”Älköön ketään kutsuttako 
onnelliseksi ennen kuole-
maansa.” Tunnelma äityi 
helleeniseksi, ja minäkin 
tunsin Lethen pyyhkivän 
mieltäni ensimmäis-
ten oluitten kaatuessa 
kurkkuuni. Jossain välissä 
ehdin tanssiakin saaden 
etiäisiä, että tanssi koituisi 
illan aikana turmiokseni 
tai vähintään ankaraksi 
moraaliseksi rappioksi. 

Mutta sanovathan vanhat 
viisaatkin, ett’ elkäämme 
välittäkö omantunnon va-
roitteluista MMT:n aikana! 
Katua kerkeää kiirastules-
sakin. 

Ilta oli liian nuori, kun käsky 
kävi ja meidän oli palattava 
elävien maailmaan. Tun-
nelma oli korkealla; tästä 
tulisi vielä jotain! Veljeys 
kruunattiin viimeisellä 
mustikkashotilla ja valasta 
kieltäytyneet vannotettiin 
toistamaan se kaksin-
kertaisena seuraavassa 
etapissa. Mieli korkealla 
etenimme bussiin ja 
bussin avulla eteenpäin. 
Ilta hämärtyi tahdissa jär-
kemme kanssa.Nimestään 
huolimatta kiiminkiläinen 
Pub Neidonkenkä muistutti 
muodoltaan enemmän 
hevoselle kuuluvaa jalkinet-
ta. Ehkä pohjoiset daamit 
eivät suosi korkkareita.4

Ainakin paikallisasukkaat 
ja senhetkiset isäntämme 
suhtautuivat teknologiaan 
taikauskoisesti, koska baa-
rin korttiostoista perittiin 
ylimääräinen viidenkym-
menen sentin veloitus.5

En tiedä, mikä lempo ma-
nagerit oli riivannut, mutta 
käteisvarani olivat alhaiset 
eikä kunniani sallinnut 
moiseen lisäveroon tai-
pumista. En voinut muuta 
kuin kerätä aseenkantajani 
sekä liittolaiseni ja vaeltaa 
automaatille – matkalle, 
joka vei meidät halki Kii-
mingin valtakunnan.6

Valitettavasti en voi 
tarkkaan kertoa, miten yh-
distetty hiippakuntamme 
selvisi Neidonkengässä, 
sillärahankerjuumatka oli 
verottanut ruumista ja sie-
lua. Vietin siis paljon aikaa 
tavernaa läheisessä 

3 Night Train avattiin tunti etuajassa ottamaan meidät vastaan, joten onneksi ulko-odottelua 
ei ollut kuin noin kymmenen minuuttia. Virkku työntekijä päästi meidät sisään ja varsinainen 
MMT pääsi alkamaan ongelmitta. Tiiviistä tunnelmasta huolimatta baarin maakerrokseen 
mahtui flipperi, joka osoittautui kestosuosikiksi kultulaisten ja tiimalaisten keskuudessa. Olut 
osoittautui koko retken halvimmaksi, joskin sitä emme vielä tässä vaiheessa tienneet. 
4 Itseasiassa Kiiminki on vain noin 20 kilometria Oulun keskustasta koilliseen, joten vertaus on 
ontuva. Tilanteeseen olisi sopinut sopimattomampi, hevosnaaraisiin liittyvä metafora. Se ei silti 
muuta asiaa, että hetken aikaa näytti, ettäbussi olisi jättänyt meidät autiolle huoltoasemalle 
keskelle ei mitään. 
5 Käteisellä maksettuna oluen hinnaksi tuli neljä euroa. Lisäveloite ei olisi kenties kiihdyttänyt 
yhtälailla, jos olisimme olleet tietoisia viimeisen etappimme hintatasosta.
6 Matkaa pankkiautomaatille oli noin korttelin verran. Se kuitenkin tuntui pidemmältä pakka-
sessa.

” Ilta hämärtyi 

    tahdissa järkemme 

    kanssa.
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saraseenien ruokalassa. 
En ollut ainoa, tupa oli 
täynnä MMT:läisiä.

Paluumme Neidon-
kenkään oli pikainen ja 
teimme sen pääasiassa 
saattaaksemme Night 
Trainissa vannotut valat 
loppuun. Näin teimme7

 Sen jälkeen en kerennyt 
kuin hämmästelemään 
Tiiman piirikunnan muo-
dostamaa piiriä. Aseen-
kantajani liittyi menoihin, 
minun osani oli seurata 
vierestä. Hulluja nuo his-
torioitsijat. 

Lähestyessämme Raja-
mailla sijaitsevaa viimeistä 
virallista kohdettamme 
Tiiman Suurmestari lähes-
tyi minua ja aseenkanta-
jaani mukanaan tehtävä. 
Meidän oli keräämän 
peltihevostamme tyhjät 
tuopit sekä tynnyrit ja 
viemän ne Suurmestarin 
tiluksille. Hiljaisuuden 
vaietessa ja väen liikkues-
sa baari Kulkuriin lähdim-
mekin suorittamaan tätä 
tehtävää. 

Liityimme pääjoukkioon 
myöhässä. Poissaoloam-
me ei oltu huomattu.8

Tässä niin muistini kuin ker-
tomukseni yksityiskohdat 
alkavat hämärtyä Lethen 
pyyhkiessä pientä päätäni 
tyhjemmäksi ja tyhjem-
mäksi. Rommikola on aina 
varoitus, mutta hekumoit-
tuneessa tilassa sitä on 
vaikea kuunnella. Uhrasin 
Jumalan alttarille.9 

Olin kadottanut aseen-
kantajani. Kun sieluni oli 
heikoimmillaan, musiikin 
viettelys yltyi ja tanssilat-
tian veto kävi vastutta-
mattomaksi. Heittäydyin 
virtaan ja unohdin kaiken. 
Olin kevyempi kuin tuuli, 
puhtaampi kuin neitseel-
linen järvi pakkasyön 
jälkeen. Minua yritettiin 
turhaan hillitä, mutta olin 
jo päätynyt järkipuheit-
ten ja manausten tuolle 
puolen. Haarniskani karisi 
kerroksittain, tempo10 

kiihtyi epäluonnolliseksi. 
Sylvia Fulvarum tanssitti
minua kuin lehvää syysmy-

räkässä. Mutta musiikki 
– ja sitä myötä loitsu – 
loppui ennen kuin se oli 
ehtinyt kunnolla alkaa-
kaan. 

Havahduin transsistani ja 
ihmettelin, mikä hornan 
henki minut olikaan otta-
nut valtaansa. Laahustin 
heikkona ja vapisevana ta-
kaisin kulkuneuvoomme. 

Kotimatka.Viimeisistä 
kilometreistä en muista 
paljoa. Tiesin vannou-
tuneeni jatkosapateille, 
mutta taas havahtuessani 
puolet bussista oli tyhjä-
nä. Kurimus kuljetti minut 
Oulun keskustaan, josta 
joukkiomme viimeiset jat-
koivat matkaa. Jäin heistä 
jälkeen. 

Matka oli minun osaltani 
ohitse, kun aseenkantajani 
talutti minut torniini. 11

7 Kaksi shottia!
8 Toiset historiankirjoittajat noteeraavat, että mitä todennäköisimmin kyseessä oli bussista ke-
rättyjen tölkkien ja pullojen toimitus tapahtumavastaavan kämpille Rajakylään. Mikä onnekas 
”sattuma”, että matkan viimeinen baari sattui olemaan juuri nurkan takana.
9 Vrt. Technicolor röyhtäys, hedelmäkorien arvonta, kylpyhuoneremontti ja norjankieli.
10 Lue: twistaus.
11 Kumma kyllä krapulaa ei seuraavana aamuna ollut lainkaan. En osaa sanoa, oliko ilta sitten-
kin liian kesy vai onko sietokykyni noussut sitten viimekerran. Syy ei voinut kuitenkaan olla mat-
kassa, sillä raportteja kammottavasta MMT-rutosta kuului vielä viikkoja tapahtuneen jälkeen.

Mignon

herään aamulla
salskea raukeus jäsenissä

 kuluneet saappaat paistumassa valoläikässä
  osasin joskus enkeleiden nimiä
 puoliksi syöty omena,
 sisältä ruskea

sain suloiset kiharat
ja pyrähtävät kauriinsilmät,

 joilla väistellä ilvessilmäisiä katseita
korvat, joilla ei kuule suosionosoituksia

minulla oli hetkeni
jotka istuin viimeisellä vapaalla jakkaralla

lattialla on kirjastokortteja verokortteja meri-
kortteja

viskoin ne siihen viimeisenä iltana

LAURA NISKANEN
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On olemassa yksi pieni 
lause, joka nostaa aina 
niskakarvani pystyyn. 
Lauseessa on neljä sanaa, 
ja se herättää minussa 
erittäin paljon pätemisen 
tarvetta. Lisäksi lause 
sotii karmealla tavalla 
identiteettiäni vastaan. 
Nuo sanat kuuluvat näin: 
”Ouluhan on todella poh-
joisessa!” 

Ei. Eikä ole.

Toki, jos asioita katsotaan 
Helsingistä, tai oikeastaan 
mistä tahansa pisteestä, 
joka on Oulua etelämpänä,

niin totta kai Oulu on poh-
joisessa. Pohjois-Suomea 
Oulu ei kuitenkaan ole, 
eikä edes aloiteta puhetta 
siitä. Eikä Oulu todel-
lakaan ole osa Lappia, 
senkin vääräuskoinen. 
Maantieteellisesti katsot-
tuna Oulu on, hitto vie, 
ihan keskellä pohjois-etelä 
−akselia.
Jokaisella meistä on omat 
mielikuvamme pohjoises-
ta. Itselleni pohjoisuus on 
kylmää, tunturista, ja po-
roista. Sekä hyvin, hyvin, 
hyvin, lumista. Toiselle se 
on taas muutama kilomet-
ri itsestä pohjoisempaan. 

Ja no niinhän se on. Kaik-
ki, mikä on juuri meistä 
etelämmäs, on etelää, ja 
kaikki muu pohjoisemmas. 
Olemme itse maailmam-
me keskipiste. Hyvin liik-
kuva ja eloisa keskipiste. 

Minä tuntureiden ja re-
vontulien lempeässä sylis-
sä koko elämäni kasvanut, 
poropohjoisen kasvattity-
tär tiedän mistä puhun. 

OULU 
     MITHÄN

POHJOISTA
       OLE

”Pohjoista on siellä, missä on poroja, joka talvi metrin 
hanget, ja kesäkuisinkin sataa lunta. Oulussa on joskus 
jouluna muutama tuontiporo, ja metrin hankia harvoin.”

Pohjoista on siellä, missä 
on poroja, joka talvi 
metrin hanget, ja kesäkui-
sinkin sataa lunta. Oulussa 
on joskus jouluna muuta-
ma tuontiporo, ja metrin 
hankia harvoin. Toistai-
seksi kesäkuussa täällä on 
ruohovihreää, eikä maassa 
näy lumihiutalettakaan. 

Lapsuuskunnastani Oulu 
on noin 300 kilometriä 
etelään päin. Olenkin 
todella ylpeä itsestäni¸ 
etten jäänyt opiskelemaan 
Rovaniemelle vaan pääsin 
kauas etelään. Kun joku 
väittää Oulua pohjoiseksi

paikaksi, herää mielessäni 
kysymys, että mistä minä 
sitten tulen? Näin ollen Kit-
tilän on pakko olla sitten 
periferia, sivistyksen ja 
Pohjoismantereen välissä. 
Missä hitossa pohjoinen 
sitten on? 

Varmuudella on vain yksi 
paikka: Pohjoisnapa on 
saletisti joka puolella kat-
sottuna pohjoisessa. Kun 
utsjokelaiselle poronhoita-
jaerakolle kittiläläinen on 
etelänpelle, ja kittiläläisel-
le oululaiset ovat onnelli-
sia, kun ovat aina saaneet 
asua lämpimässä etelässä. 

Samaan aikaan helsinki-
läinen katselee Stadio-
nin tornista, ja nauraa 
jokaiselle meistä, jotka 
asumme kylmässä poh-
joisessa kehä kolmosen 
ulkopuolella. 

Huolimatta siitä, miten 
subjektiivista pohjoisuu-
den kokemus on, varaan 
itselleni silti oikeuden 
valittaa, kun Oulua sano-
taan pohjoiseksi. Ei Oulu 
mithän pohjoista ole, 
etelänpellet.

TEKSTI: EE-KOO KÖNGÄS
KUVA: RIIKKA TUOMIVAARA
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”Taulut suuria, 
matkat pitkiä    ja 
     ajatukset liikkuvat kalaksista toisseen.”

” Kertoja–Reitarin osuuksissa puhuu kosmopoliittinen 

      fauni, joka elää avoimena. Hän rönsyää, on aina 

      rientämässä ystävien luo tai matkalta kotiin Särestöön,

      etsii valoa mutta hyväksyy kaamoksen läsnäolon.

ANNA SALMI

Maaliskuun taitteessa 
2013 Molkojärven ylisellä 
yötaivaalla sädehtivät 
korkeimmat näkemäni  re-
vontulet. Vihreät käsivar-
ret pudottautuvat kohti, 
kurottavat taivaan kaina-
losta kainaloon, tanssivat 
ympäri yhä laajemmalle ja 
nostavat niskasta ilmaan. 
Seuraavan aamun hiljai-
suudessa valkean metsi-
kön seasta kuuluu poron-
kellon kalkatusta. Näkyy 
vain valoa ja valkoista. 
Lumesta nousee aurinko. 

Reitari (WSOY 2002) sijoit-
tuu lähelle Molkojärveä, 
ja on selvää, että Rosa 
Liksomin pienoisromaanin 
nimihenkilö koki itsensä 
palaksi tätä ympäristöä. 
Sama aurinko nousee 
kittiläläisen Reidar Säres-
töniemen (1925–1981) 
koivutiheikköjä, kädellisiä 
kaloja ja haaveilevia 

värissä elävään tuntee-
seen. Uran myötä väri 
sai yhä lisää kerroksia ja 
maalauksista tuli kuin 
kosketeltavia. Lapsena 
taiteilija kokosi kotitalonsa 
kulmalle kivistä pesän ja 
hautoi sitä riekkoemo-
na; aikuisena hän kuvaili 
haastattelussa katsovansa 
TV:stä vain lastenohjelmia, 
koska ne olivat parhaita.

Tällaista hahmoa Reitari 
huhuaa esiin. Kuvates-
saan taiteilijan kokemus-
maailmaa ja työtapojen 
kehitystä lapsuudesta 
vanhuuteen se tuo paikoin 
mieleen Hannu Väisäsen 
Antero-romaanit (2004–).
Lähteinä toimivat Särestö-
niemen ystävän, kirjailija 
Brita Polttilan (1920–
2008) muistelevat teokset. 
Romaani on tiivis, liiankin: 
syntyy tunne, että fakta 
puhuu fiktion äänellä.

ilveksiä kuvaavissa öljyvä-
ritöissä. 

Särestöniemi, omien 
jumaltensa valittu, tanssi 
tiensä vauraiden kotien 
seinille ja Suomen taiteen 
modernismin ikoniksi 
1960–70-luvuilla. Pääosan 
elämästään kotipaikas-
saan Kaukosessa viihtynyt 
maalari palvoi kuvissaan ja 
väreissään aurinkoa, kuuta 
ja pohjoisen eläimiä. Hän 
samastui näihin ystä-
viin aikana, jolloin suuri 
osa kollegoista maalasi 
mannermaiseen tapaan 
epäesittäviä värikenttiä.
Informalismin ohella 
vaikutteita löytyi muun 
muassa saamelaisesta 
kuvakielestä. 

Särestöniemi kuvaili maa-
laavansa niille, joilla oli 
vastaavat aistit nähdä ja 
tajuta, löytää yhteys 
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Tiheään vaihtuvat kerto-
janäkökulmat Reitarista 
äitiin, isään, veljeen ja 
muihin pikemmin kertaa-
vat elämää kuin elävät.
Toisaalta tässä spoonri-
verlaisessa muistelevien, 
äkkiväärien äänten kirjos-
sa on myös Reitarin lumo: 
se on kuvaus yhteisöstä, 
jossa kaikki liittyy kaik-
keen ja joka vähitellen 
muuttuu lauman pahnan-
pohjimmaisen, ”pörrön 
porssaan” vaiheiden 
myötä. 

Liksomin kieli hymyilyttää. 
Kertoja–Reitarin osuuk-
sissa puhuu kosmopoliitti-
nen fauni, joka elää 

avoimena. Hän rönsy-
ää, on aina rientämässä 
ystävien luo tai matkalta 
kotiin Särestöön, etsii 
valoa mutta hyväksyy 
kaamoksen läsnäolon. 
Matkatessaan hän porisee
Balilla aalthoitten kanssa
ja säälii Afrikassa kituvia

anteliaana toisia kohti 
suuntautuva elämänasen-
ne tulee aurinkona lukijan 
iholle. 

Sama läheisyyden tunne 
syntyy Särestön gallerias-
sa Kittilässä, kun kierrän 
Särestöniemen muotoku-
via esittelevää näyttelyä. 
Iltapäivän valossa hirsisei-
nällä on paksuin,muruisin 
värikerroksin maalattu 
kuva kahdesta karhus-
ta. Miten ne syleilevät 
toisiaan värein, juttelevat 
tuossa aineessa, jonka 
valo houkuttelee eloon. 

Särestöniemen taidetta 
esittelevä näyttely Reidar 
Särestöniemi – Sininen 
aurinko ja oranssi kuu on 
Oulun kaupungin taide-
museossa 28.9.2013–
5.1.2014.

puita. Hän on tutkija, 
joka antautuu. Tällainen 
kieli kunnioittaa myös 
vierauden ja yksinäisyy-
den teemaa, ei mystifioi. 
Päähenkilön suhde kotiin 
ja pohjoiseen on kyllä 
symbioottinen, mutta 
aina myös jännitteinen: 
läheiset ihmiset ovat 
harvat ja usein kaukana. 
Jatkuvuutta täytyy vaalia 
ja luoda, yhteys aurinkoon 
syntyy maalaamalla se. 
Se on taiteellisen työn 
paradokseja. 

Siinä missä Hannu Väisä-
sen omaelämäkerrallisten 
romaanien minäkertoja 
pysyy lapsuutta kuva 
tessaan aikuisena, pitää 
välimatkan, sekoittaa Lik-
som tätä rajaa. Kun Reitari 
kläppinä intoutuu jenk-
kaamaan ja musisoimaan 
ystävänsä navettapässin 
kanssa, tapahtuu se juuri 
nyt. Leikki ja tosi muut-
tuvat toisikseen. Kautta 
kerronan taiteilijan

” Päähenkilön suhde kotiin ja pohjoiseen 

   on kyllä symbioottinen, mutta aina 

   myös jännitteinen: läheiset ihmiset ovat  

   harvat ja usein kaukana.

elämää

merkitystyhjiössä

”  Punk oli merkitystyhjiön musiikkia, 
     postmodernin taiteen ilmiö, joka on

 itse itseensä viittaava.

Kevään viimeisessä ko-
lumnissani on aika pohtia 
erinäisiä itseäni vaivaavia 
esteettisiä ilmiöitä.Olles-
sani opetusharjoittelussa 
Oulun normaalikoululla 
yksi sana – tai pikemmin-
kin lyhenne – oli ylitse 
muiden: ES. Järjettömäksi 
sen tekee se, ettei sitä saa 
taivuttaa millään, eikä sitä 
juuri lyhentääkään enää 
voi. Oikea kirjoitusasu 
kuuluukin: ”Join eilen ES.” 
ES viittaa siis luonnollisesti 
Euro Shopper -firman

valmistamaan energiajuo-
maan, jonka ympärille on 
kehittynyt hype, inter-
netmeemi ja kokonainen 
nuorisokulttuuri. Kyseisen 
kulttuurin edustajia kutsu-
taan Jonneiksi tai Jonnet-
tariksi, joiden keskeinen 
piirre on energia juomien 
suurkulutus.Nimitys on 
pejoratiivinen eikä kukaan 
halua itse leimaantua Jon-
neksi. Itseäni, hiphop- ja 
hevarisukupolven kasvatti-
na tässä kaikessa kaikessa 
vaivaa se, että kuinka

yhden energiajuoman 
ympärille voi kehkeytyä 
kokonainen kulttuuri. 
Punkkareilla, hiphoppa-
reilla ja hevareilla oli pu-
keutumisen ja musiikkityy-
lin lisäksi sentään taustalla 
myös jonkinlainen ajatus-
maailma, jopa filosofia. 
ES-kulttuurissa tällaista 
kantavaa filosofiaa en voi 
nähdä. Kuluttaminen, nes-
teytys, pärinöissä olemi-
nen? Ehkä jälkipolvet ovat 
minua viisaampia tässä
asiassa.

JUSSI MOILANEN
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Ajatuksia herättää myös muuan päivä internetistä löytämäni uusi musiikkityyli nimel-
tään crabcore. Se kuvailee itseään ”äärimmäiseksi bilemusaksi, jossa on asennetta”. Cra-
bcore on siinä mielessä harvinainen musiikkigenre, ettei se määrity niinkään musiikin 
itsensä perusteella, vaan se on nimetty enemmänkin esiintymiskoreografian mukaan: 
crabcoren kielisoittajat esiintyvät rapua muistuttavassa haara-asennossa ja moshaavat 
eli heiluttavat päätä yhtäaikaisesti musiikin tahdissa. Tyylille ominaista pukeutumista 
ovat avokkaat, tiukat housut, sivulle pyyhkäisty emo-tukka ja liian suuret aurinkolasit – 
kai. (Tutkimukset aurinkolasien osalta edelleen jatkuvat.) Joka tapauksessa ulkomusiikil-
liset tekijät ovat kuitenkin tärkeitä.

Musiikillisesti crabcore on hardcoren ja eurodancen risteymä. Se sisältää hyppyheville 
ominaistakitaran matalimman kielen rytmikästä rämpyttämistä, jonka katkaisevat 
yht’äkkiset tekno brakedownit, joiden aikana musiikki muuttuu täysin autotune-
laulantaa sisältäväksi teknoksi. Arkkityyppinen esimerkki on Attack, Attack! -bändin 
kappaleen Stick Stickly -kappale. Kannattaa tsekata.

Pidemmän aikaa olen aavistellut, että heavyrock ja konemusiikki tulevat fuusioitumaan, 
mutta missään vaihtoehtoisien todellisuuksien skenaariossa en nähnyt crabcorea tule-
vaksi. Pitänee kalibroida kristallipallo uudelleen. Korn-yhtye teki dubstep-artisti Skrillexin 
kanssa onnistuneen levyn The Path To Totality, joka sai Kornin musiikin nousemaan uudel-
le tasolle, aivan kuin Korn olisi aina ollut dubsteppiä. Tätä uutta tasoa crabcoressa ei ole.

Vielä mainittakoon, että Jukka Isomaa ehdotti ensimmäisen suomalaisen crabcore-bän-
din perustamista. Valitettavasti tällainen on jo olemassa: One Day Left. Tutustukaa, jos 
on pakko. Punkin keskeisiin hahmoihin kuuluva, Sex Pistolsin basisti, Sid Vicious ei osan-
nut soittaa mutta provosoida hän kyllä osasi. Sid muun muassa piti piirettyjä ja ommel-
tuja natsisymboleita vaatteissaan kuten Mark Paytress kertoo Sidin elämänkerrassa Sid 
Vicious – nuorena kuolemisen taito (2008, Like). Vicious ei koskaan ollut suoranaisesti 
kansallissosialismin kannattaja, mutta hän halusi kuohuttaa ihmisiä erilaisilla asioilla. 
Ja ihmisethän kuohuivat. Näin yli 34-vuotta Viciousin kuoleman jälkeen hardcore, tuo 
punkin perillinen, on jakaantunut äärioikeistoa vastustavaan ja äärioikeistoa kannatta-
vaan hardcoreen ja hardcore-punkkiin.  Mielestäni kummatkin ovat tulkinneet Viciousin 
sanoman väärin. Korjaan: HE OVAT TULKINEET SEN VÄÄRIN!  

Punk oli merkitystyhjiön musiikkia, postmodernin taiteen ilmiö, joka on itse itseensä 
viittaava. Kun Lady Gaga marsittaa esiin joukon kristillisiä tai natsistisia symboleja, 
ne ovat ainoastaan esteettisiä ja itse itseensä viittaavia, eivät lisäarvoa tai -tulkintaa 
tuovia. Niiden on tarkoitus ainoastaan kuohuttaa, ei liikuttaa. Paitsi Judas-kappaleen 
musiikkivideolla, tietysti. ”Elämää ei voi ymmärtää muuta kuin esteettisenä ilmiönä”, 
toteaa Friedrich Nietzsche. Ja näinhän se on. Ei kannata sen enempää ihmetellä 
ES:ää, crabcorea kuin kauniita naisiakaan, jotka soittavat Youtubessa huonosti rock-
klassikoita erinäisillä bändisoittimilla. Heillä on miljoonia katsojia. Nämä ovat itse 
itseensä viittavia esteettisiä järjestelmiä, eikä niihin sen kummempaa  ajatusmaailmaa 
liity. Eikä tämäkään kolumni ole kuin merkkejä peräkkäin: hali Hitler!

RUNOJA / EE-KOO KÖNGÄS

Talvi

Menen ulos ja
annan talven hyväillä minua.
Kylmyys kietoutuu minuun 
niin tiiviisti, 
että hukun siihen.

Kirpeä talvi-ilma 
nipistelee ihoani, 
kun kohtaan Talven
Kesään kuuluvilla 
vaatteilla.

Se on sähköä 
ja viiltäviä veitsiä.
Kun vedän ilmaa keuhkoihini 
ja hengitän ulos
lumihiutaleita. 

Tunnen olevani rakastettu, 
kun kylmyys syleilee minua
palavan intohimoisesti

Fanfiction

Jos minä olisin taulu
tahtoisin että

juuri sinä maalaisit minuun 
kuvan.

Olet nähnyt kaikkea
ja minä tahdon tietää

aivan kaiken.

Mietin, millaiseksi sinä
muokkaisit minun puhtaan

valkean kankaani.
Tulisiko kuvasta surullinen
vai kuvastaisiko se jotain

varsin riemukasta?

Maalaisitko sinä minuun
onnen karpaloita

vai vääristyisivätkö ne
joksikin muuksi?

Voin kuvitella sinut
istumassa mietteliäänä

ja arpisin käsin, 
liikutat sivellintä ja

Muutat olomuotoni täysin.
Mutta minä en ole taulu. 
Etkä sinä ole maalari.
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NIINA TOLONEN

Tänäänkin taas harmaata

Lokkien lennossa näen kauniimman maan,
siivillään kurottavat usvan tuolle puolen.

Kaduilla velloo
sateenkaaren väreissä hehkuva bensiinimeri.

Aurinko maalaa
roudan kahleista vapautuvan maan.

Talven keijujen jääsiivet sulavat,
kevään kyyneleet sekoittuvat

pohjoisen maiseman halki kuohuvaan koskeen.

Joko ulkona vihertää?
Lumikellojen hennot kaulat nousevat

 jalanjäljistä.

Raikas tuulahdus on lupaus tulevasta.
Pian kukkivat kirsikkapuut.

Uutisissa luvattiin:

Siperiasta tuulee,
pakkanen kiristyy,

odotettavissa lunta koko Suomeen.

Vedän takkia 
tiukemmin ympärilleni.

ALEKSI NIKULA

Aikoja sitten

Aikoja sitten preerialla
seurasimme villiה

 koetta
Musteroiskeiset pilvet

kuivuivat
sinisellה paperilla.

   Katselimme toisiamme
(kumpikin)

   läpi pölyn, joka
   sai silmהmme vetistהmההn
Muttemme kuitenkaan nהhneet

kuin raskaan hetken
ennen

samsaraa

Kirjoitettu hylätylle koepaperille.

2726



Määritteleekö 
lumen runsaus
pohjoisuuden?

Suomalaisessa muinaisuskossa pohjoisuus koettiin 
pahana, kylmyyden ja tautien maana. Mutta missä me-
nee pohjoisuuden raja, missä kylmyyden maa alkaa? 
Pohjoisuus on mielestäni katsojan silmissä. Kun muutin 
vuonna 2008 Ouluun, perheeni ja ystäväni varoittelivat 
ankarista pohjoisen talvista. Totuus oli sittenkin toinen. 
Meren läheisyydestä johtuen Oulussa viettämäni talvet 
ovat
olleet lapsuuden kotipaikkakuntaani Kuopioon verrattu-
na vähemmän kylmiä. Vertailun vuoksi samalla korkeus-
piirillä, mutta lähellä Venäjän rajaa asuva siskoni kärsii 
perheineen paljon koleammista talvista kuin oululaiset. 

Avomieheni on Kemistä ja hänen näkemyksensä mukaan 
Oulu on etelässä. Kun katsoo Suomen karttaa, on Oulu 
itse asiassa noin puolessa välissä Suomea. Onko puolet 
Suomesta siis pohjoista? Jos kysyisin keskieurooppalai-
selta, missä on pohjoisen raja, hän saattaisi vetää sen jo 
Helsinkiin (tai kenties vielä etelämmäksi).

Helsingissä tämä pohjoisuusparadoksi ilmeisesti tiedostetaankin, sillä turistirihkamaa 
myyvissä paikoissa hyllyt notkuvat Lappi-aiheisista esineistä. Suositun matkailukau-
pungin vierailijoille tarjotaan pohjoisia elämyksiä. Suomalaista etnisyyttä edustavat 
ravintolat menestyvät usein pohjoisuusteemalla, esimerkiksi ravintola Saaga. 

Toisaalta jos viime talvien lumen (tai siitä aiheutuvan uutisoinnin) määrästä jotain voi-
taisiin päätellä, menisi Helsinki pohjoisemmaksi kuin Oulu.

TEKSTI:NIINA TOLONEN / KUVA: RIIKKA TUOMIVAARA

Runon materiaalina oma nimi
Nuoremmilta raimo ninaa nai

raivoamista!
riita!

aamuvirkku

arvioitavaksi kumartui maria

makkaroita virtaava ruumiisi
imuroi raamattua

viiksikarva

varoitti vammaisia kurkiaura
kovavartisia ruumiita kirmaa

(kiitos: http://www.arrak.fi/en/ag)

RIIKKA SUVI MARITA TUOMIVAARA
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Kultyyri oli ehtinyt viettää 
kirjastossa jo viikon armot-
toman koti-ikävän kou-
rissa. Kirjasto tarjosi kyllä 
muutamia oivallisia lymy-
paikkoja vampyyrille, mut-
ta kultyyri kaipaisi omaa 
kaappiaan. Kaiken lisäksi 
hänen parhain teenjuonti-
baskerinsa oli jäänyt Kultu-
huoneelle. 

Kultyyri ei kuitenkaan ha-
lunnut niellä ylpeyttään. 
Hänhän palaisi vasta, kun 
häntä anottaisiin. Ja vasta 
kun se uusi kiltahuone-
vastaava suostuisi muut-
tamaan Kultuhuoneen 
takaisin sellaiseksi, kuin 
Kultuhuoneen kuuluisikin 
olla: sekaiseksi ja epäjär-
jestelmälliseksi. 

Samana iltana uusi kultu-
huonevastaava tulikin kir-
jastoon, selvästikin etsien 
jotakin tai jotakuta. Kul-
tyyri ei välittänyt hänestä, 
vaan hautautui Kalevan

kulttuurisivujen taakse. 
Ikävä kyllä mokoma nousu-
kas huomasi kultyyrin heti. 
Kultyyri alkoi mielessään 
kirota kultuhuonevastaa-
vaa seuraavaksi viikoksi 
Julinian lounasajan ruo-
kajonoihin jumiin, mutta 
hänen synkeät ajatuksensa 
keskeytyvät äkkiä.

”Löysinhän sinut! Sinun 
täytyy tulla heti takaisin!” 

Kultyyri hymähti, mutta ei 
laskenut lehteä vielä käsis-
tään. 

”Minähän tiesin tämän,” 
hän ajatteli. ”Minä olen 
korvaamaton, ja nyt minä 
nautin tilanteesta täysin.” 

”Ai aivanko heti takaisin?” 
Kultyyri maisteli sanoja 
suussaan. ”No en kyllä 
tiedä, olen alkanut viihtyä 
täällä. Humus on ihan kul-
man takana, ja en ole luke-
nut vielä kaikkia lehtiä 

täältä. Sitä paitsi, sinä teit 
kaikkesi tuhotakseni kotini. 
En halua sinne enää.” 

Kultuhuonevastaavan kas-
voilla näkyi turhautumista 
ja kiukkua, mutta hän puri 
hammastaan kaikesta huo-
limatta.

”Voimme jutella huoneen 
järjestyksestä uudelleen, 
kunhan nyt tulet. Siellä on 
tapahtunut paljon outoja 
asioita. Esineitä katoilee, 
ja uusi kahvinkeittimemme 
ei toimi.”

Kultyyri näytti hetken 
mietteliäältä. Hän ei to-
dellakaan aikonut päästää 
kultuhuonevastaavaa näin 
vähällä, vaan antoi odot-
taa vastaustaan ja nautti 
nousukkaan tuskaisesta 
ilmeestä.

Kun kultyyri oli mielestään 
nauttinut tarpeeksi, hän 
huokaisi raskaasti.

Kultyyrin kirous: 
luku kolme

”No hyvä on sitten, kun 
noin kauniisti pyydät. Ette-
hän te siellä pärjäisi ollen-
kaan, ilman minua.” 

Heti kultuhuoneelle saa-
vuttuaan kultyyri vilkaisei 
ympärilleen ja kiinnitti kat-
seensa ikkunalaudalla nö-
köttävään kaktukseen.
Kultyyrin silmät siristyivät 
ja suu nipistyi viivaksi sen 
katsellessa huonekasvia 
kulmiensa alta.

”Voi kafkan tähden! Sehän 
on vain viherkasvi!” kultu-
huonevastaava sanoi silmi-
ään muljauttaen.

Terävä mulkaisu baskerin 
alta hiljensi kultuhuone-
vastaavan nopeasti. Hän 
miettikin, miten yhteen 
katseeseen saikin mahdu-
tettua niin voimakkaasti 
viestin toisen täydellisestä 
typeryydestä. Sitten tuli 
keskustelu, joka oli ehkä 
yksi kummallisempia dia-
logeja, mihin kultuhuone-
vastaava oli koskaan tör-
männyt. Tämä tosin johtui 
pääsääntöisesti siitä, että 
kultu-

huonevastaava ei ollut-
päässyt vielä kovin syvälle 
yliopiston yöelämään.

”Joko sä lähdet helvet-
tiin täältä, tai sitten alat 
maksaa vuokraa”, kultyyri 
ärähti kasville. 

”Harvoin teillä mokomilla 
pummeilla mitään rahaa 
onkaan. Ulos täältä siis!” 
komensi kultyyri osoittaen 
ovea. 
Kultuhuonevastaava ei 
osannut päättää oliko ti-
lanne hillittömän pelotta-
va vai huvittava. Absurdi 
vähintäänkin.

”Mitähän muita ’maksu-
järjestelytapoja’ sinulla on 
mielessäsi?” kultyyri kysyi 
äänellä, joka oli lähempä-
nä hänen omaa tympään-
tynyttä äänensävyään.

”Hyvä on. Saat jäädä tän-
ne, jos ensiksi lopetat sen 
kahvinkeittimen pelotte-
lunlun – kusee raukka al-
leen ja pidät sitten näppisi 
erossa minun asioistani.”

”Sinulle voisin sanoa sa-
maa”, kultyyri tiuskaisi 
kultuhuonevastaavalle ja 
nosti hyllystä kirjan. ”Mi-
nulla oli tämä kesken”, se 
tuhahti paheksuvasti ja 
asettautui nojatuolille. 
Kultuhuonevastaava jäi 
hämmentyneesti katso-
maan lukevaa baskeripää-
tä.

”Mitä sinä siinä vielä kyy-
läät?” kultyyri kysyi nenä 
edelleen tiiviisti kirjassa.

”Voisitko mitenkään... ava-
ta äskeistä keskustelua?”

”Etkö sä kuunnellut? Nyt 
tuo ei enää aiheuta ongel-
mia ja se maksaa vuokraa.”

”... miten?” Kultuhuone-
vastaava kysyy epäillen, 
että ei ihan välttämättä ha-
lua tietää.

”Se lupasi leipoa tänne 
pullaa joka perjantai, kul-
tyyri vastasi kirjaan syven-
tyneenä, kuin se olisi ollut 
maailman luonnollisin 
asia.

 EE-KOO KÖNGÄS, TEIJA RÖNNI, LAURA NISKANEN
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Ole sinä minulle se keväinen 
 sohjoinen oja

Punainen mummopyöräni luistaa
jäisellä asfaltilla

Jäätä!
Suolaa!
Käpyjä.

Eturenkaani humahtaa 
    sohjoiseen kylmään.

Poljen vauhtia, mutta 
takarengas vain suttaa.

Rapa lentää, kengät kastuu.
Kaadun pyöräni päältä

 sohjoiseen syliisi

”Kräts!””Pulps” ”Perkele aijjjjj!”

Olen Sinun.

JUKKA ISOMAA
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HUMANISTINEN KILTA
“46 vuotta imuri... messissä?”

OTiT on paras ja eccu :D:D:D


