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Tutkielmassani käsittelen kirjailija Sofi Oksasen (s.1977) teosten Stalinin lehmät 
(2005) ja Baby Jane (2005) vastaanottoa sanomalehtien kirjallisuuskritiikeissä. 
Samalla tarkastelen myös Oksasen julkisuuskuvaa ja sen vaikutusta 
vastaanottoon. Teoreettisena taustana käytän reseptioteoriaa lähinnä Hans Robert 
Jaussin ja Wolfgang Iserin ajatusten pohjalta. Käytän myös julkisuuden ja imagon 
käsitteitä, joita avaan Erkki Karvosen ajatusten avulla.  
 
Kirjallisuuskritiikit muodostuvat tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Jokainen kritiikki 
pitää sisällään tiettyjä piirteitä, kuten juonen kuvailua, teoksen sisällön 
analysointia ja sen arvottamista. Kuitenkin jokainen kriitikko kirjoittaa kritiikin 
eri lähtökohdista käsin. Kriitikon mielipiteiden muodostumiseen vaikuttavat 
monet tekijät, kuten tottumukset, kulttuurin arvot ja normit sekä oma 
odotushorisontti. Stalinin lehmiä ja Baby Janea vastaanotetaan näiden eri 
tekijöiden kautta, joka näkyy myös niitä käsiteltävissä kritiikeissä. Jokaisen 
kriitikon omat taustan vaikuttavat siihen, kuinka teosta kritiikeissä käsitellään. 
Jokainen kritiikki on aina myös subjektiivinen tuotos, joka koostuu omien 
mielipiteitten, tottumusten ja makujen kautta. 
 
Media on nykyaikana suuri mielipiteiden muodostaja. Yhä useampi kirjailija on 
esillä mediassa muutenkin kuin kirjallisten teostensa puitteissa. Sofi Oksanen on 
kirjailija, jolla on poikkeuksellisen paljon näkyvyyttä mediassa. Oksasen 
mediapersoona on mielipiteitä herättävä ja yhteiskunnan normeja kyseenalaistava. 
Oksasen teoksia koskevista kritiikeistä on löydettävissä viittauksia Oksasen 
mediapersoonaan, joka vaikuttaa lukijan odotushorisonttiin ja 
mielipiteenmuodostukseen. Tutkielmassani tutkin sitä, minkälainen Oksasen 
mediapersoona on, ja minkälaisia vaikutuksia sillä on hänen teostensa 
vastaanottoon kirjallisuuskritiikeissä. Oksasen teoksilta odotetaan usein 
omaelämäkerrallisuutta, tietynlaista räväkkyyttä ja kantaaottavuutta. Samalla 
odotetaan myös, että teokset toisivat jotakin uutta kirjallisuuden kenttään. Nämä 
odotukset nivoutuvat usein Oksasen näkyvään mediapersoonaan. Oksanen on 
ollut aktiivisesti esillä mediassa, jossa hän on puhunut virolaisuudesta, 
naiseudesta ja seksuaalisuudesta. Lisäksi Baby Janen kohdalla kriitikon 
odotuksiin vaikuttaa vahvasti odotukset, joita Oksasen esikoisteos Stalinin lehmät 
on kriitikoille luonut. 
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Lähteet



 

1. Johdanto 

 

 

Aion Pro Gradu -tutkielmassani tutkia Sofi Oksasen Stalinin lehmät (2003) ja 

Baby Jane (2005) –romaanien vastaanottoa suomalaisessa sanomalehdistössä. 

Minua kiinnostaa se, millä tavoin Oksasen teoksia on vastaanotettu, kuinka 

kritiikit ovat rakentuneet ja kuinka Oksasen mediapersoona on vaikuttanut 

kriitikoiden vastaanottoon. 

 

Sofi Oksasen esikoisromaani Stalinin lehmät käsittelee syömishäiriöitä ja kahden 

kansallisen identiteetin välissä olemista. Baby Jane käsittelee mielenterveyttä, 

seksuaalisuutta ja valtaa kahden nuoren naisen rakkaustarinan kautta. 

Löydettävissä on myös yhteiskuntakritiikkiä liittyen mielenterveyshoidon 

tilanteeseen Suomessa.  

 

Oksasen romaanit ovat WSOY:n kustantamia. Suurten yhtiöiden romaanit saavat 

tunnetusti enemmän palstatilaa sanomalehtien kulttuurisivuilla, jonka vuoksi 

Oksasen teoksesta löytyi runsaasti tutkittavaa kritiikkiä.  

 

Stalinin lehmät -romaani oli ilmestymisvuonna Runeberg-palkintoehdokkaana 

(Järvinen, Lapin Kansa 27.4.2006). Romaani herätti keskustelua sekä Suomessa 

että Oksasen äidin synnyinmaassa Virossa. Teosta kiiteltiin kritiikeissä, ja se sai 

aikaan kiivasta keskustelua lehdistössä.  

 

Oksanen on julkaissut uransa aikana lisäsi novelleja, kuunnelmia ja näytelmiä. 

Hän on itse sanonut olevansa 60-prosenttisesti proosa- ja 40-prosenttisesti 

draamakirjailija.  (Hulkki, Etelä-Saimaa 4.9.2005 (1).) Oksanen on opiskellut 

Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa kirjallisuutta ja naistutkimusta, sekä 

Teatterikorkeakoulussa dramaturgiaa (Järvinen, Lapin Kansa 27.4.2006).   

 

Oksanen on julkaissut myös kolmannen romaanin Puhdistus (2008). Romaani 

kertoo prostituutiosta, ihmiskaupasta ja Viron itsenäistymisen ajan elämästä. 
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Oksanen kirjoitti ensin Puhdistuksen näytelmäksi, joka julkaistiin vuonna 2007. 

Romaanina Puhdistus sai hyvän vastaanoton kriitikoiden ja lukijoiden parissa, ja 

useita palkintoja vuosina 2008 ja 2009.  

 

Oksasesta tuli nuorin Finlandia-palkinnon saaja vuonna 2008. Hänestä tuli myös 

ainoa suomalainen kirjailija, joka on saanut samasta teoksesta sekä Finlandia- että 

Runeberg-palkinnon.  

 

Oksasesta kohistiin vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa mediassa runsaasti. 

Aamulehti (6.2.2009) kertoi kannessaan seuraavasti: 

 

Oksasesta on vuoden aikana tullut ilmiö, jonka veroista ei Suomen 

kirjallisuudessa ole ennen nähty. Vertailuja Väinö Linnan Tuntemattoman 

sotilaan aiheuttamaan kohuun tehdään jo. (Aamulehti 6.2.2009) 

 

Oksanen julkaisi vuonna 2009 artikkelikokoelman Kaiken takana oli pelko: 

Kuinka Viro menetti historiansa ja miten se saadaan takaisin (WSOY 2009) 

yhdessä Imbi Pajun kanssa. Artikkelikokoelma käsittelee Viron historian vaiheita 

neuvostomiehityksen aikana. 

 

Puhdistuksen julkaisuvaiheessa Oksanen oli jo vakiinnuttanut asemansa 

suomalaisen kirjallisuuden kentässä ja hänen julkinen imagonsa oli rakennettu. 

Minua kiinnostaa tutkia tutkielmassani aikaa, jolloin Oksanen raivasi tietään 

suomalaisen kirjallisuuden kentille ja vasta muodosti omaa mediakuvaansa. Sen 

vuoksi keskityn tutkielmassani ainoastaan kahden ensimmäisen romaanin 

vastaanottoon. 

 

Valitsin Sofi Oksasen tutkielmani aiheeksi siksi, että hän on paljon 

medianäkyvyyttä saava persoona, joka jakaa mielipiteitä. Yhtäältä häntä pidetään 

outolintuna, mutta toisaalta merkittävänä kirjailijana.  
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Oksasesta on joskus sanottu, että hän on kirjallisuutemme kummajainen. 

Päinvastoin. Hän on jo kirjailija isolla K:lla. Hän tekee sen, mistä moni unelmoi: 

tunnistaa ongelman, avaa haavan, operoi ja lääkitsee. 

Tässä juuri on elävän kirjallisuuden syvä ydin. (Forsström, Länsi-Savo 

28.10.2007.) 

 

Sofi Oksanen on näkyvä persoona, joka esiintyy mediassa usein. Erilainen 

pukeutuminen ja vahvat näkökulmat jakavat ihmisten mielipiteitä. Minua 

kiinnostaa tutkia sitä, vaikuttaako Oksasen julkinen persoona siihen, miten hänen 

teoksiaan vastaanotetaan.  

 

Kriitikoita pidetään teosten objektiivisia arvioitsijoita. Heidän ajatellaan 

tulkitsevan kirjallisuutta ainoastaan sen sisäisistä näkökulmista lähtien. Minua 

kiinnostaa tutkia sitä, onko mediapersoonan esiintymisellä vaikutusta siihen, 

kuinka kriitikko arvioi teoksia. Voiko kriitikko erottaa tulkintansa täysin mediassa 

esiintyvästä kirjailijasta?  

 

Tutkin tutkielmassani Oksasen teosten vastaanottoa päivälehtien kritiikeissä. Olen 

hakenut WSOYn arkistosta kaikki heiltä löytyvät Oksasen kahta teosta koskevat 

kritiikit ja haastattelut, joita on ollut lehdistössä romaanien julkaisemisten 

aikoihin. Jätin kritiikkien osalta aineistoni ulkopuolelle aikakauslehdet, koska 

niiden kritiikit ovat usein suppeita ja kuvailevia, eivätkä ne noudata perinteisen 

kritiikin kaavoja. Olen käynyt lisäksi läpi noin 50 Oksasta koskevaa lehtijuttua 

sanoma- ja aikakauslehdistä, joiden kautta olen pyrkinyt muodostamaan kuvaa 

Sofi Oksasen mediapersoonasta. 

 

Tarkastelen tutkielmassani lisäksi kritiikeissä esiin nousevia teemoja sekä sitä, 

mihin kritiikeissä kiinnitetään huomiota. Aion myös käsitellä sitä, mistä syistä 

teosta kiitellään ja mistä moititaan. Tutkin kritiikkejä vastaanoton kautta. Kriitikot 

ovat teoksen lukijoita, jotka vastaanottavat teoksia tietyllä tavalla. Kriitikoiden 

vastaanottotapa on kuitenkin näkyvämpää kuin niin sanotun tavallisen lukijan. 

Pohdin sitä, minkälaiset odotukset ohjaavat kriitikoiden työtä ja miten nämä 

odotukset vaikuttavat kriitikoiden vastaanottoon. 



4 
 

 

Kirjallisuuskritiikkejä koskevaa tutkimusta on tehty jonkin verran. Kuitenkaan 

Sofi Oksasen teoksista tehtyjä kritiikkejä ei ole aiemmin tutkittu.  

 

Oksasen lisäksi suomalaisen kirjallisuuden kentällä on useita muitakin 

kirjailijoita, joiden teoksia arvioidaan erilaisten teoksen ulkopuolistenkin 

tekijöiden perusteella. Esimerkiksi Kata Kärkkäinen (s.1968) on joutunut vuosien 

ajan taistelemaan julkisuuskuvaansa vastaan pyrkiessään vakavasti otettavaksi 

kirjailijaksi. Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 19. toukokuuta 2008 

kritiikki Kärkkäisen teoksesta Kahdeksas huone (2008), jossa kriitikko Helena 

Miettinen arvioi romaania seuraavasti: 

 

Romaania lukiessani unohdin täysin, että sen tekijän kirjailijuutta kuuluu yhä 

virallisesti epäillä nähtävästi sen takia, että Kärkkäinen on ollut julkisuudessa 

myös muissa kuin kirjallisissa yhteyksissä (Miettinen, Keskisuomalainen 

19.5.2008).   

 

Kommentti laittaa pohtimaan kirjailijan, teoksen ja lukijan suhdetta uudella 

tavalla, ja sen vuoksi haluan pohtia tutkielmassani julkisuuskuvan vaikutusta 

teosten vastaanottoon. 
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2.  Kohtaamispaikkana kulttuurijournalismi 

 

 

 

2.1.  Kulttuuriosasto taiteen määrittelijänä 

 

 

Kulttuuriosasto voidaan määritellä yhdeksi kulttuurin instituutioksi. 

Kulttuurijournalismi on eräänlainen kohtaamispaikka monille kulttuurin eri 

toimijoille, kuten toimittajille, kriitikoille ja taiteilijoille. Kulttuuriosastolla 

kohtaavat myös eri instituutiot, kuten taidelaitokset, etujärjestöt ja 

kulttuurihallinto. Kulttuuriosastoilla käydään ”kulttuuritaisteluita” siitä, missä 

asemassa mikäkin muoto taiteen piirissä on. Populaari- ja korkeakulttuurin 

välinen asetelma elää kulttuurisivuilla. Niillä määritellään ja muokataan kulttuurin 

kenttää. (Hurri 1993, 47.)  

 

Kulttuuriosastoilla uudet ilmaisumuodot luokitellaan usein korkeakulttuurin 

ulkopuolelle. Näitä uusia muotoja, kuten esimerkiksi televisiota, elokuvaa ja 

radiota, ei pidetä kulttuurina kuin ainoastaan erikoistapauksissa. Kulttuuriosastot 

ovat erilaisten arvotusten risteyspaikka. Niillä käydään jatkuvaa keskustelua eri 

instituutioiden arvostusten ja normien kesken. Kulttuuriosastot ovat mukana 

määrittämässä taidetta ja kulttuuria. (Hurri 1993, 48.)  

 

Useissa aineistonani käyttämissä lehdissä on erikseen kulttuuri- ja populaarisivut. 

Kulttuurisivuille mahtuu kirjallisuuteen, teatteriin, klassiseen musiikkiin ynnä 

muuhun ”korkeakulttuuriin” liittyvät artikkelit ja arvostelut. Populaarisivuilla 

käsitellään esimerkiksi elokuvaa, televisiota, radiota ja populaarimusiikkia.  

 

Myös kirjallisuuden kohdalla tehdään lehdissä usein jakoa korkeakulttuuriin ja 

populaarikulttuuriin. Tietyt kirjakritiikit on sijoitettu kulttuurisivuille, mutta tietyt 

kevyempänä kirjallisuutena pidettyjen teosten arvostelut populaarisivuille. 

Mielestäni tämä asetelma arvottaa teoksia vahvemmin kuin kritiikit itse. Sofi 
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Oksasen teoksia koskevat kritiikit ovat poikkeuksetta kulttuurisivuilla. Tämä 

kertoo siitä, että Oksasen romaanit on kelpuutettu ”korkeakulttuuriin”. 

 

 

2.2. Kirjallisuuskritiikki porttia vartioimassa 

 

 

Kulttuurissa on monimutkainen käytäntöjen kenttä, joka määrittää 

kulttuurituotteiden arvon ja sen, mitä pidetään milloinkin arvokkaana. On 

olemassa sosiaalisia toimintoja, joiden kautta määrittyy se, mitä pidetään hyvänä 

kirjallisuutena ja mitä ei. Tähän monimutkaiseen kenttään kuuluvat muun muassa 

kirjallisuuspalkinnot, tuotantoon liittyvät seikat, instituutiot ja kulttuurikeskustelut 

eri muotoineen. Yksi näistä muodoista on kirjallisuuskritiikki. Kulttuurikentällä 

on monia instansseja, jotka määrittelevät kulttuurituotteen arvon. Näitä kutsutaan 

portinvartijoiksi. (Lindholm 2002, 48.) 

 

Kirjallisuuskriitikot ovat näitä portinvartijoita. He päättävät, mitkä teokset ovat 

tarpeeksi arvokkaita arvioitavaksi, ja mitkä teokset saavat kiitosta. Kriitikolla on 

suuri merkitys kirjallisen maun muokkaajina ja siinä, mitä ja minkälaisia teoksia 

lukijat arvostavat.  

 

Arto Lindholm (2002, 54) huomauttaa, että kritiikeillä on suuri valta myös siinä, 

mitä teoksia otetaan huomioon kirjallisuuspalkintoja jaettaessa. Ne teokset, joita 

ei ole huomioitu kritiikeissä, eivät yleensä pääse kirjallisuuspalkintoehdokkaiden 

listalle. 

 

Portinvartijat päättävät sen, millaista kirjallisuutta pidetään milloinkin arvokkaana 

ja mitä hyvän kirjallisuuden tulisi sisältää. Portinvartijat ovat kanonisoivia 

instituutioita, koska ne nostavat tiettyjä teoksia esiin laatukirjallisuutena, mutta 

jättävät samalla tiettyjä ulkopuolelle. (Lindholm 2002, 54.) 
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Kirjallisuuskriitikoilla on tärkeä osansa kirjallisuusinstituutiossa. 

Kirjallisuuskritiikit tavoittavat suuren määrän ihmisiä, huomattavasti enemmän 

kuin esimerkiksi kirjallisuudentutkimus. Päivittäin useissa eri julkaisuissa pääsee 

julkisuuteen suuri määrä erilaisia kritiikkejä, joissa yhdistyy sekä 

kirjallisuudentutkijan analyyttinen että lukijan tarvehakuinen kiinnostus 

kirjallisuutta kohtaan. (Varpio 1979, 4.) 

 

Kirjallisuuskritiikki on joukkoviestintää. Samansisältöinen sanoma viestitään siinä 

suurelle ennalta määrittelemättömälle joukolle ihmisiä tietyn apuvälineen 

välityksellä. Sosiologisesta näkökulmasta katsoen kirjallisuuskritiikki toimii 

välittävänä tekijänä tuotanto- ja vastaanottoprosessissa. Tässä prosessissa 

kirjallisuuskritiikin tehtävä on sijoittaa teos tiettyyn arvojärjestelmään. (ks. 

Huotari 1979, 11.)   

 

Suomalaisessa kirjallisuustieteessä on päivälehtien kritiikkeihin ryhdytty 

kiinnittämään huomiota vasta 1960–1970-luvuilla. Samaan aikaan kirjallisuutta 

alettiin käsitellä myös instituutioiden näkökulmasta.  Kirjallisuuskritiikki on yksi 

tärkeistä kirjallisuusinstituutioiden arvoja luovista tekijöistä. Kritiikkejä 

tutkittaessa on mahdollista saada tietoa silloisen yhteiskunnan arvoista, normeista, 

ihanteista ja tabuista. (Varpio 1990, 39-40.) 

 

Kontekstilla on aina merkitys kirjallisuuskritiikin tekemiseen. Kriitikko toimii 

aina tietyssä kontekstissa. Kulttuuriset tilanteet ja sosiaaliset tai institutionaaliset 

asemat vaikuttavat siihen, kuinka teosta arvioidaan. (Lindholm 2002, 56.) Sofi 

Oksasen teoksia arvioivat kriitikot kuuluvat tiettyyn aikaan ja kulttuuriin, jota 

ohjaavat tietyt sosiaaliset ja institutionaaliset voimat. Ne luovat raamit sille, mitä 

pidetään milloinkin arvokkaana ja mitä ei. 

 

Tutkittaessa kritiikkejä on muistettava, että kritiikissä esiintyvä teoksen 

vastaanotto ei ole sama asia kuin kritiikin kirjoittajan subjektiivinen lukukokemus. 

Kritiikki on aina kirjoitettu tuote, joka on tehty vallitsevien käytäntöjen 

mukaisesti. Kritiikkiin vaikuttavat aina ympäröivä yhteiskunta kulttuureineen ja 
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usein myös kritiikin julkaisevan lehden käytännöt, rooli lehdistön kentässä ja 

lehden yleiset tavoitteet. Kritiikeissä ilmenevät erilaiset tulkinnat saattavat 

kuitenkin olla lähellä kirjoittajan omaa lukukokemusta ja ilmentää sitä. (Varpio 

1990, 40-41.)  

 
Kriitikolta itseltään odotetaan monenlaisia rooleja. Päivälehtikriitikon tulee olla 

ammattitaitoinen toimittaja, joka tekee kritiikistä journalismia. Kriitikon täytyy 

tietää jotain myös kirjoittamastaan aiheesta, kirjallisuudesta, jolloin hänen 

rooliinsa kuuluu myös olla jollakin tavalla tutkija. Kolmannessa roolissa kriitikko 

on lukijana. Hänen lukukokemukseensa vaikuttavat monet eri seikat ja niiden 

kautta hän muodostaa kritiikkinsä, joka on yhden ihmisen mielipide teoksesta. 

Kriitikon tulee myös tarkkailla yhteiskuntaa ja ympäröivää maailmaa ja suhteuttaa 

kirjoittamansa kritiikki todellisuuteen ja ajankohtaisiin ilmiöihin. (Ahola 1989, 

60.)  

 

Duncanin mallissa taidekritiikin malli muodostuu kolmiosta, jossa yhdessä 

kulmassa on taiteilija, toisessa kriitikko ja viimeisessä yleisö. Taidekriitikko 

toimii eräänlaisena tulkkina taiteilijan ja yleisön välillä. Huomioon täytyy ottaa 

myös väline. Kriitikko tulkitsee taiteilijan luomusta yleisölle jossakin välineessä, 

kuten televisiossa, radiossa tai lehdessä. Eri väline tuo suhteeseen erilaisia 

piirteitä. Ilman välinettä ei olisi kriitikkoa. (ks. Hurri 1993, 50.)  

 

Välineenä sanomalehti on vanha ja taidetta on arvosteltu sanomalehdissä pitkään. 

Päivälehtien kriitikoilla on yleensä hyvä maine. Lukeva yleisö uskoo ja luottaa 

kriitikkoon, jonka sanaa uskotaan siinä, onko teos tutustumisen arvoinen.  

 

Roland Barthesin mukaan kritiikkiä tutkittaessa täytyy ottaa huomioon ilmiön 

metakielimäisyys. Kritiikki on kielellinen esitys kielellisestä esityksestä. Hänen 

mukaansa kriitikon täytyy ottaa huomioon työssään oman kirjallisen kielen suhde 

arvosteltavan teoksen kieleen, ja sen lisäksi teoksen kielen suhde ympäröivän 

maailman kieleen. Barthesin mukaan kriitikolle ei kuulu teoksen sanoman 

uudelleen rakentaminen vaan pelkästään sen rakenteen rekonstruoiminen. 
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(Barthes 1967, 120-122.) Hänen kritiikinteoriansa liittyykin tiiviisti pelkästään 

kirjallisen kielen ilmiöihin. 

 

Morris Weitzin lähestyy kritiikkiä eri näkökulmasta. Hänen mielestään kritiikki ei 

ole pelkästään tulkintaa, arvottamista tai selitystä. Kritiikki on hänen mukaansa 

monen asian sekoitus. Siihen liittyy useampia eri menettelytapoja ja 

oppirakennelmia. Weitzin mukaan kritiikki kattaa suuren alueen, johon kuuluu 

kuvaileminen, tulkinta, selitys, arviointi ja estetiikka. (Weitz 1967, 135.) 

 

Kritiikkiä voidaan siis katsella ja tutkia monesta eri näkökulmasta. Se on 

kuitenkin suuri ja tärkeä osa suomalaisesta kirjallisuusinstituutiota. Se on mukana 

muokkaamassa kirjallisuuden kenttää ja kirjallista makua. Sillä on omat 

lainalaisuutensa ja omat tapansa ja se on aina kiinni kulloisessakin ajassa ja 

kulttuurissa. Kirjallisuuskritiikkiä tutkiessa voi oppia jotakin ajasta, sen 

kirjallisuudesta, arvostuksista ja normeista. 
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3. Kriitikko teoksen vastaanottajana 

 

 

 

3.1. Reseptioteoria vastaanottoa avaamassa 

 

 

Kriitikon työ on osaltaan vastaanottoa. Kriitikko on aina käsittelemänsä teoksen 

vastaanottaja, jonka tuotteella on oma vastaanottajansa. Reseptiotutkimus avaa 

vastaanoton lainalaisuuksia ja auttaa osaltaan ymmärtämään kriitikon työtä. 

 

Terry Eagletonin mukaan kirjallisuuden tutkimuksen historia voidaan jakaa 

karkeasti kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimus on keskittynyt 

tekijään, toisessa tekstiin ja kolmannessa lukijaan. Näistä kolmesta kirjallisuuteen 

liittyvästä tekijästä lukija on jäänyt tutkimuksessa heikoimmalle. Eagleton pitää 

tätä outona, koska ilman lukijaa ei olisi teosta. Lukija osallistuu aktiivisesti 

teoksen merkitysten muodostamiseen. Reseptioteoriassa teoksen lukeminen on 

aina aktiivista. Lukeminen on liikettä tekstissä. (Eagleton 1997, 99-100.) 

  

Reseptiohistoriallisen teorian mukaan teos saa merkityksensä vasta lukijan 

konkretisoimana. Reseptiohistoria syntyi Hans Robert Jaussin ja Wolfgang Iserin 

ajatusten kautta 1960-luvun lopun Saksassa. Reseptio tarkoittaa kirjallisen teoksen 

yksilöllistä vastaanottamista. Yksilö muodostaa tulkintansa teoksesta oman 

ympäristönsä traditioiden, normien ja arvojen kautta. Yksilöllisyys vastaanottoon 

tulee jokaisen lukijan henkilökohtaisesta elämästä. (ks. Tiirakari 1997, 16-17.) 

 

Tutkielmassani tutkin myös odotushorisontin vaikutuksia kirjallisuuskritiikkeihin 

juuri siksi, että odotukset ovat tiivis osa vastaanottoa. Jokaisen lukijan kokemusta 

ohjaavat odotukset, joita syntyy eri asioista: aiemmista kokemuksista, nähdystä, 

kuullusta ja koetusta. Kritiikit myös luovat odotuksia. Kritiikin lukijalle syntyy 

kritiikin kautta odotuksia kriitikon käsittelemää teosta kohtaan. Lukija muodostaa 

odotushorisonttinsa osin kritiikin pohjalta. 
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Hans Robert Jauss on sitä mieltä, että kaikki kirjoitettu teksti muuttuu todeksi 

vasta vastaanotossa. Oli kyse sitten historian kirjoituksesta, 

tutkimuskirjallisuudesta, kriitikoista tai kaunokirjailijoista, todentuu heidän 

tekstinsä vasta sen saadessa lukijan. Teos on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa 

lukijoidensa kanssa. (Jauss 1982, 19.) 

 

Kritiikissä on kyse moninkertaisesta vastaanottamisesta ja vuorovaikutuksesta. 

Kriitikko on vuorovaikutuksessa käsittelemänsä romaanin kanssa ja kriitikon 

luoma tuote, kritiikki, on taas vuorovaikutuksessa oman lukijansa kanssa. 

Kritiikin lukija on vielä tietyllä tavalla vuorovaikutuksessa myös kirjailijan 

luoman teoksen kanssa kritiikin välityksellä. 

 

Vaikka lukija lukee teosta ensimmäistä kertaa, ei teos ole Jaussin mukaan koskaan 

uusi. Sen signaalit ja tutut ominaispiirteet herättävät lukijassa muistoja 

aikaisemmista lukukokemuksista, saa lukijan tiettyyn emotionaaliseen tilaan, 

johon kuuluvat muiden muassa asenteet. Näiden aikaisempien kokemusten, 

emootioiden ja asenteiden vuoksi lukija alkaa odottaa teokselta jotakin. (Jauss 

1982, 23.) 

 

Kyse ei ole ainoastaan täysin subjektiivisista tunteista, vaan myös tietyistä 

kulttuurille ominaisista lukemisen ohjeista, joita tietynlainen kirjallinen teos 

ihmisissä herättää. Lukija liittää teoksen tiettyyn genreen, jota vastaanotetaan 

tietyllä tavalla, ja jolle on tietynlaiset odotukset. Subjektiivista tulkintaa ja eri 

lukijoiden henkilökohtaisia makuja voidaan tutkia vasta, kun ensin ymmärretään 

kulttuurin ja ympäristön luomat odotukset, lukutavat ja normit. (Jauss 1982, 23.) 

 

Meidän ajassamme ja kulttuurissamme media on yksi suuri normien ja odotusten 

luoja. Sofi Oksanen on mediapersoona, jonka median välittämä imago vaikuttaa 

siihen, mitä hänen teoksiltaan odotetaan. Myös kritiikki on osa mediaa, joka luo 

jatkuvasti odotuksia ja normeja.  
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Uusi teksti siis herättää lukijassaan odotuksia ja tietynlaisen tekstin vaatiman 

”säännöstön”, joka on tullut lukijalle tutuksi aiempien samankaltaisten tekstien 

kautta. Tuo odotushorisontti voi lukutapahtuman edetessä muuttua, laajentua tai 

tarkentua, mutta lukija saattaa myös hylätä kokonaan ensiksi valitun 

odotushorisontin ja korvata sen jollain toisella. (Jauss 1982, 88.) Kaunokirjallinen 

teos voi myös poiketa lukijan odotushorisontista ja olla silti suosittu. Vieraalla 

tavalla kirjoitettu teos, jonka estetiikka ei ole lukijalle tuttua, saa lukija 

kyselemään ja ihmettelemään. (Jauss 1982, 44.) 

 

Wolfgang Iserin mukaan erilaiset lukijat voivat löytää samasta tekstistä täysin 

erilaisia tulkintoja ja kytköksiä todellisuuteen. Tämä on hänen mukaansa osoitus 

siitä, kuinka lukeminen on aktiivinen, luova prosessi. Tuon prosessin lopputulos 

voi olla kaukana siitä, mitä tekstissä on alun perin lukenut. Iserin mukaan kyse ei 

ole kuitenkaan täysin lukijan mielivaltaisesta merkityksenmuodostamisesta, vaan 

tekstin ja lukijan vuorovaikutuksesta. Lukiessaan lukija ennakoi tulevaa ja peilaa 

jo lukemaansa, eli luo merkityksiä perustuen tekstissä aiemmin olleisiin 

tapahtumiin, nyt puhuttuun ja siihen, mitä hän odottaa tulevilla sivuilla 

tapahtuvan. (Iser 1978, 279.)   

 

Aineistona käyttämieni kritiikkien kirjoittajat ovat jokainen luoneet teoksesta 

lukemisen jälkeen oman konkretisaationsa, jotka poikkeavat toisistaan. 

Konkretisaatiot ovat kuitenkin Kaija Saarisen artikkelin mukaan tiettyinä 

ajankohtina samansuuntaisia. Tämä johtuu lukijoitten samankaltaisesta 

yhteiskunnallisesta viitekehyksestä. (Saarinen 1982, 27.) Samaa teosta samoihin 

aikoihin käsittelevät kriitikot elävät samassa yhteiskunnassa, jonka normit, arvot 

ja kritiikin kirjoitustavat ovat samankaltaisia.    
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3.2. Tulkintayhteisön yhtenäinen tulkinta 

 

 

Stanley Fish huomauttaa, että yksikään lukija ei ole täysin samanlainen, kuin joku 

toinen saman teoksen lukija. Tämä ei kuitenkaan hänen mielestään estä 

vastaanoton tutkimista kokonaisuuksien ja lainalaisuuksien kautta. Tutkimuksen 

on mahdollista lähteä yleisten kielellisten lainalaisuuksien kautta tutkimaan 

tulkintaa. (Fish 1980, 44-45.) 

 

Jokainen ihminen pystyy opittujen kielellisten mekanismien avulla lukemaan ja 

ymmärtämään lauseita, joita hän ei ole koskaan ennen kuullut. Fishin mukaan 

tietyn kielen osaajilla on tietynlaiset tavat lukea kirjoitettua kieltä, ja sen vuoksi 

heidän tapansa vastaanottaa teoksia on tietyiltä osin yhtenäisiä. Lukeminen etenee 

tiettyjen sääntöjen ja lainalaisuuksien mukaisesti. Nämä lainalaisuudet ovat 

yhteisiä tietyn kielialueen sisällä. (Fish 1980, 44-45.) 

 

Fish kutsuu ideaalia lukijaa tietoiseksi lukijaksi. Tietoinen lukija sellainen, joka 

osaa sujuvasti kirjoittajan kirjoittamaa kieltä, omaa sellaisen tietämyksen, että 

hänellä on mahdollisuus ymmärtää tekstin rakenteita ja sisältöjä sekä on kokenut 

lukija, joka ymmärtää kirjoitetun tekstin piirteitä, rakenteita ja genrejä. (Fish 

1980, 48.) 

 

Kritiikkiä kirjoitettaessa oletus on, että kritiikin lukijat kuuluvat samaan 

tulkintayhteisöön kritiikin kirjoittajien kanssa. Oletetaan, että teos ymmärretään 

jonkin asteisesti samalla tavalla. Käsittelemässäni aineistossa kriitikko elää 

samassa ajassa ja kulttuurissa sekä kirjailijan, Sofi Oksasen, kanssa että kritiikin 

lukijoiden kanssa. Kriitikko on siis Fishin nimeämä ideaali lukija, joka osaa 

sujuvasti kieltä ja pystyy ymmärtämään kirjailijan tekstin rakenteet ja sisällöt. 

Kriitikko on ideaalilukija myös siinä mielessä, että hän on yleensä kokenut lukija, 

joka ymmärtää kirjoitetun tekstin piirteet, rakenteet ja genret.  
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3.3. Kriitikko teoksen lukijana 

 

 

Kriitikko on aina myös teoksen lukija. Ennen kirjoitettavaa kritiikkiä kriitikko 

lukee teoksen ja tekee siitä omat johtopäätöksensä samoin kuin kuka tahansa muu 

lukija. 

 

Kirjojen tuotannon muutokset ovat aina yhteydessä yhteiskunnan ja kulttuurin 

muutoksiin. Rakenteen ja vastaanoton murros kertoo jotakin ihmisten 

ajatusmaailman murroksesta. Tiettynä aikana julkaistaan ja luetaan tietynlaisia 

teoksia ja teosten tyyliin vaikuttaa aina yhteiskunnan tila ja ajatusmaailma. 

Lukijoina suomalaiset ovat melko kansallisia. Suuri osa luetusta 

kertomakirjallisuudesta on suomenkielistä. (Eskola 1990, 25-27, 37.) 

 

Lukeminen on jatkuvaa liikettä jo luetun, nyt luettavan ja tulevan odotusten 

välillä. Osaltaan lukemiseen vaikuttavat myös teoksen aukot. Nämä ovat tekstin 

osia, joita ei ole kirjoitettu. Tällaisia voivat olla erilaiset siirtymät ajassa tai 

paikassa. Lukija täydentää mielessään teoksen aukkoja ja pyrkii muodostamaan 

syy- ja seuraussuhteita. Myös henkilöhahmojen muokkaaminen pienistä tekstin 

elementeistä liittyy tähän. Lukija muodostaa eheän kuvan henkilöhahmosta, jota 

saatetaan selittää teoksessa hyvinkin vähän. (ks. Makkonen 1997, 19, 21.) 

 

Norman Holland puhuu teoksen ja lukijan kohtaamisesta. Hän kutsuu tätä ilmiötä 

transaktioksi. Transaktiossa on kyse lukijan minuuden ja identiteetin 

rakentamisesta teosta luettaessa. Lukija siirtää teokseen omia tunteitaan ja 

halujaan ja käsittelee niitä tekstistä käsin. Kaikki tekstistä suodattuu mieleen 

puolustusmekanismien lävitse. Mekanismien kautta tekstistä jää jotakin pois ja 

siihen myös lisätään jotakin sellaista, josta on oman identiteetin näkökulmasta 

hyötyä. Luenta liittyy siis jokaisen persoonalliseen identiteettiin ja minuuteen. (ks. 

Makkonen 1997, 26.)  
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Jos asia olisi näin mustavalkoinen, ei esimerkiksi kritiikeistä olisi mitään hyötyä. 

Jos jokainen lukukerta olisi täysin erilainen ja lukijan persoonaan sidottu, olisi 

teoksista mahdotonta löytää yhteisiä piirteitä, jonka vuoksi niiden 

arvosteleminenkin olisi turhaa. Silti mielestäni transaktioteorialla on annettavaa 

vastaanottoa tutkittaessa. Myös kriitikot tulkitsevat teoksia omasta persoonastaan 

käsin, jolloin omille henkilöhistoriaan liittyvillä asioilla on välttämättä 

jonkinlainen vaikutus.  
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4. Julkisuus aikamme ilmiönä 

 

 

 

4.1. Imago – kuva henkilöstä 

 

 

Walter Lippmanin jo vuonna 1922 kirjoittaman teorian mukaan todellisuus ja 

meidän kuvamme todellisuudesta saattavat poiketa toisistaan rajustikin. Kuitenkin 

toimimme ja muokkaamme ajatuksiamme näiden mielikuvien pohjalta. Ihmisellä 

on aina olemassa aito ja oikea persoona sekä julkinen kuva, jotka eivät myöskään 

täysin kohtaa. Julkinen kuva on rakennettu ulkopuolista katsetta varten. Lippman 

vertaa tätä tilannetta teatteriin. Yleisö katsoo näyttelijän esitystä, jota varten hän 

on luonut roolin. Yleisö näkee ainoastaan tämän persoonan, mutta ei näyttelijän 

omaa persoonaa. (ks. Karvonen 1999, 134-135.)  

 

Tämän tilanteen voi rinnastaa suoraan myös nykypäivänä omalla nimellään 

esiintyviin julkisuuden henkilöihin. Esimerkiksi Sofi Oksanen näyttää mediassa 

itsestään sellaisen kuvan, jonka hän itse haluaa. Hänen oikea persoonansa jää 

yleisöltä näkemättä. Oksasen rooli mediassa on vahvempi kuin monella muulla 

kirjailijalla. Usein kirjailija pitäytyy poissa julkisuudesta, tai antaa vain 

välttämättömät haastattelut medialle uuden teoksen ilmestyessä. Oksanen on 

valinnut erilaisen tien. Hän esiintyy mediassa usein, näyttävästi ja monipuolisesti. 

 

Suomen kielen perussanakirja (1990) toteaa imagon tarkoittavan ”henkilön, 

liikeyrityksen tms. usein tietoisesti itsestään antamaa kuvaa”. Imago voidaan 

käsittää fiktiivisenä, kuviteltuna asiana, joka ei täsmää todellisuuden kanssa.  

 

Imago on vain kuva, jonka jokin henkilö antaa itsestään, tai kuva, jonka ihmiset 

luovat kyseisestä henkilöstä mielissään. Termin merkitys on kaksinainen. 

Toisaalta kyse on ulkoisesta kuvasta, joka välittyy visuaalisena ja viestinnän 

kautta. Mutta toisaalta kyseessä on ihmismielessä tapahtuva prosessi, jossa 
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annetaan ja saadaan jonkinlainen kuva. Viestinnän kautta tapahtuu käsitysten 

muodostuminen. Kyseessä on siis viestinnän kautta ihmisten mieliin luotu käsitys 

jostakin tahosta. (Karvonen 1999, 38-39.) 

 

Imagoa ryhdyttiin kunnolla pohtimaan Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Syitä 

imagotutkimiseen on ollut monia. Osa tutkijoista näkee, että tuolloin siirryttiin 

myöhäiskapitalistiseen vaiheeseen ja alkoi postmodernismin valtakausi. Myös 

uuden tiedotusvälineen, television, tuleminen on varmasti vaikuttanut 

kiinnostuksen imagoa kohtaan. Myöskin markkinoinnin tehostuminen ja sen 

aseman nousu liiketaloudellisessa kokonaisuudessa on luultavasti vaikuttanut 

ilmiöön. (Karvonen 1997, 11.) 

 

Nimmo ja Savage huomauttavat, että imagon syntymiseen vaikuttaa kaikki 

kohteesta saatava informaatio. Kyseessä voi olla joukkoviestinnän välittämä 

informaatio, tai vaikkapa vertaisryhmiltä kuultu tieto. Imago on lopulta ihmisten 

mieliin syntynyt kuva, joka on rakentunut viestejä havaitsemalla ja niitä 

tulkitsemalla. Imago siis syntyy lähettäjän ja vastaanottajan vuorovaikutuksena. 

(ks. Karvonen 1999, 39-40.) 

 

Viime vuosina on imagon sijaan ryhdytty tutkimuksissa puhumaan maineesta. 

Imagoa on pidetty usein valheellisena kuvan muodostamisena, joka on kaukana 

todellisuudesta. Maine taas ymmärretään kuulemiseen ja puhumiseen 

perustuvana, sellaisena, joka on olemassa ihmisten keskuudessa. Sitä muokataan 

ja uusinnetaan aktiivisesti. Maineen ajatellaan kumpuavan todellisuudesta ja 

toiminnasta. Se, kuinka kohde toimii, vaikuttaa sen maineeseen. (Karvonen 1999, 

46-49.) 

 

Sofi Oksasen maine ja imago ovat muokkautuneet muutaman vuoden aikana 

tuntemattomasta yksityishenkilöstä kohutuksi esikoiskirjailijaksi, kovaääniseksi 

outolinnuksi, ja päätyneet viime aikoina omalaatuiseksi taiteilijaksi, jolla on 

paljon sanottavaa ja jonka sanomisia arvostetaan. Finlandia-palkinto toi Oksaselle 

uskottavuutta ja kunnioitusta. Maineeseen siis liittyy myös henkilön ulkokohtaiset 
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asiat. Oksanen on voinut vaikuttaa imagoonsa tietyissä asioissa, mutta Finlandia-

palkinnon tuomaan maineeseen hänellä ei ole ollut mitään mahdollisuutta 

vaikuttaa.  

 

Hyvin monien tutkimusten mukaan imago on jotakin huijauksen kaltaista ja se saa 

usein negatiivisen merkityksen. Toisella puolella markkinoijat, mainostajat, 

median edustajat ja erilaiset imagokonsultit näkevät imagon positiivisena asiana. 

Tämän näkemyksen mukaan imagossa on kyse tehokkaasta ja ytimekkäästä 

viestinnästä. Vastakkain ovat ikään kuin ostajan pessimistinen ja myyjän 

positiivinen näkökulma. (Karvonen 1997, 12.) 

 

Sofi Oksasen kohdalla imago on ainakin viime aikoina vaikuttanut positiivisella 

tavalla. Oksasen nimi myy nyt, koska Finlandia-palkinto ja esillä olo on tuonut 

hänelle positiivista julkisuutta. Tällä hetkellä Oksasen hyvä imago on kuin 

lottovoitto hänelle ja hänen kustantajalleen. 

 

 

4.2. Imago rakentuu vuorovaikutuksessa 

 

 

Imagoa ei voi rakentaa täysin lähettäjän halujen mukaisesti. Vastaanottaja 

rakentaa viestitystä materiaalista itselleen kuvan kohteesta, joka saattaa poiketa 

paljonkin lähettäjän toivomasta kuvasta. Imagon rakentumisen perusasetelmassa 

on mukana kaksi osapuolta: se, joka välittää vastaanottajalle tietynlaista imagoa ja 

se, joka vastaanottaa informaation ja rakentaa kohteesta mieleensä kuvan. Imago 

voi muodostua myös lähettäjän sitä haluamatta. Jokainen viestii ympäristölleen 

joko tietoisesti tai tiedostamatta. On kuitenkin mahdollista vaikuttaa välittämäänsä 

viestiin esimerkiksi erilaisin painotuksin. (Karvonen 1999, 51-52.) 

 

Nykyään usein media on viestin välittäjän ja viestin saajan välissä. Vastaanottaja 

muodostaa kohteesta itselleen kuvan median välityksellä. (Karvonen 1999, 53.) 

Media on jo luonut kohteesta itselleen kuvan ja tuon kuvan se välittää 
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vastaanottajalle, joka vielä muodostaa kuvan kuvasta. Lopullinen vastaanottaja 

saa kohteesta usein sellaista tietoa, jota toimittaja on halunnut kohteesta kertoa ja 

välittää. Media on aktiivinen toimija, joka rakentaa mediatuotetta omista 

tarkoitusperistään käsin, eikä siis välitä pelkästään totuudenmukaista kuvaa 

yleisölleen. (Karvonen 1999, 78-79.) 

 

Media on nykypäivänä se kanava, jota kautta ihmisiä on mahdollista tavoittaa. 

Mediajulkisuus on usein ainoa väylä saada omaa nimeään tunnetuksi. Yleensä 

julkisuuden kautta ihmisten tietoisuuteen saatettu nimi ja imago tarkoittaa myös 

suurempaa markkinaosuutta ja suosiota. Mediajulkisuus jakautuu kahteen osaan; 

maksettuun mainontaan ja uutisjulkisuuteen, joka toimii journalistisin kriteerein. 

Usein uutisjulkisuus on yleisön silmissä uskottavampaa kuin maksettu mainonta. 

(Karvonen 1999, 124.) 

 

Yhä useammin kirjailijat ovat esillä julkisuudessa. Kirjojen markkinointia 

hoidetaan lehtien palstoilla ja televisiossa, mutta ei pelkästään mainoksilla. Usein 

kirjailijat ovat esillä julkisuudessa kirjojensa markkinoinnin ulkopuolellakin. Kun 

kirjailija on tuttu yleisölle mediasta, on hänen teoksiinsa helpompi tarttua 

kirjakaupoissa. Tuttu nimi myy enemmän kuin vieras. 

 

Imago-sanaan törmää nykypäivän journalismissa usein. Imagoasioista ollaan 

hyvin kiinnostuneita. Omasta imagosta ollaan huolestuneita ja siihen pyritään 

vaikuttamaan esiintymällä julkisuudessa tietyllä tavalla. Vääränlaiseen, liian 

niukkaan tai olemattomaan imagoon pyritään tekemään halutunlaisia muutoksia.  

 

Journalististen tuotteiden mukaan imagoa voidaan kasvattaa, kiillottaa, rakentaa, 

pilata. Se voi kokea kolauksia, mennä pilalle tai kasvaa. Imago voi olla 

positiivinen, negatiivinen, vahva, heikko. Joillakin julkisuuden henkilöillä voi olla 

myös imago-ongelmia. (Karvonen 1997, 11.) Journalismi on siis isossa osassa 

sekä henkilöiden imagojen rakennusprosessissa että imago-käsitteen 

muokkaamisessa. 
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5. Julkisuuskuva työvälineenä 

 

 

 

5.1. Oksasen julkisuuskuva ja imago  

 

 

5.1.1. Mediailmiö nimeltään Oksanen 

 

Kuva kirjailijasta on pitkään ollut, ja on osin edelleen, romanttisen taiteilijamyytin 

mukainen. Kirjailija on ihmisten mielissä taiteilijanero, joka oman näkemyksensä 

ja kykynsä vuoksi omaa taidon kiteyttää olennaisesti elämää, ihmisiä ja ilmiöitä. 

Suomessa arvostetun kirjailijan leiman saa kirjailija, joka pystyy lisäksi 

kertomaan jotakin kansakuntamme historiasta ja lisäämään yhtenäisyyden 

tunnetta. (Hypén 2002, 29-30.) 

 

Tämä romanttinen taiteilijakuva on pikkuhiljaa muuttumassa uudenlaisen 

kirjailijakuvan tieltä. Kirjailijasta täytyy nykyään usein puhua mediailmiönä. 

1990-luvulla kirjailija tuli julkiseksi eri tavalla, joka on aiheuttanut sen, että kuva 

kirjailijasta on alkanut muuttua. (Hypén 2002, 29-30.) 

 

Kirjailijakuvan ja kirjallisuuden muutoksiin ovat yhtenä syynä markkinavoimien 

muutokset. Kirjallisuudesta on tullut tuote, jonka odotetaan myyvän. Odotukset 

vaikuttavat kirjallisuuden sisältöihin ja ilmaisumuotoihin, mutta myös kirjailijan 

rooliin. Yhä useampi kirjailija monialaistuu ja ryhtyy tekemään yhdentyyppisen 

kirjallisuuden lisäksi muutakin. (Soikkeli 2002, 10.) Näin on tehnyt myös Sofi 

Oksanen, joka kaunokirjallisuuden lisäksi on esimerkiksi kirjoittanut näytelmän, 

tietokirjan ja on puhunut julkisuudessa muun muassa televisiosarjan 

käsikirjoittamisesta.  

 

Markkinavoimien voimasta kertoo se, että ne teokset, jotka saavat näkyvyyttä 

mediassa, myyvät parhaiten. Mainostaminen eri välineissä on kallista, joten 
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näkyvyyttä on etsittävä usein muilla keinoin. Julkisuusarvoa etsitään eri tavoin 

myös kirjallisuuden ulkopuolelta. (Soikkeli 2002, 13.) Näin syntyvät 

mediakirjailijat. 

 

Mediakirjailija on sellainen kirjailija, joka toimii mediassa monipuolisesti eri 

tiedotusvälineissä. Pelkästään oma tuotanto sekä kritiikeissä ja tutkimuksessa 

esillä olo ei riitä. Näiden lisäksi mediakirjailija on aktiivisesti esillä omalla 

persoonallaan. Kuva mediakirjailijasta ei välity enää ainoastaan kirjailijan 

tuotannosta vaan jonkin tiedotusvälineen kautta. (Hypén 2002, 32-33.) 

 

Tiedotusvälineissä esiintymällä kirjailija pyrkii lisäämään yleisön kiinnostusta 

teoksiaan kohtaan. Kirjailijasta on tullut mediatuote. Ilmiötä, jossa kirjailijaa ei 

tunneta enää pelkästään kirjallisten tuotteidensa pohjalta, vaan myös median 

välittämän kuvan kautta, kutsutaan toisen asteen medioitumiseksi. (Hypén 2002, 

32-33.) 

 

Myydyssä kirjallisuudessa on pitkään ollut suuri kuilu niin sanottujen 

kassamagneettien ja vähän myyvien kirjailijoiden välillä. Enenevässä määrin 

kassamagneeteiksi ovat nousseet ne suomalaiset kirjailijat, jotka ovat esillä eri 

tiedotusvälineissä. Kirjailijasta on tullut mediatuote, jonka avulla myydään toista 

tuotetta ─ kirjallisuutta. Kirjailijaidentiteetti ei aina ole edes vallitseva, kun 

vastaanottava yleisö muokkaa kuvaansa kirjailijasta. Kuvaan vaikuttaa kaikki se, 

millä tavoin kyseinen kirjailija on ollut esillä. (Hypén 2002, 42-43.)  

 

Imagonmuodostuksessa on mukana siis niin kirjailijan taitavuus kirjoittajana kuin 

esimerkiksi hänen tapansa pukeutuakin. Kirjailijalla voi olla useita erilaisia 

identiteettejä. Oksanen on kirjailija, feministi, erilaisuuteen pyrkijä, virolaiset 

juuret omaava, seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva, gootti ja niin edelleen. 

Näiden identiteettien joukosta yleisö luo kuvaa Oksasesta. Kirjailija-identiteetti 

tuskin on vallitseva, kun puhutaan Oksasesta, jonka värikäs persoona on lähes 

kaikille tuttu. 
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Sofi Oksanen on mediakirjailija. Hän on tuotteistanut itsensä olemalla esillä 

aktiivisesti eri tiedotusvälineissä. Hän osallistuu usein television eri 

keskusteluohjelmiin, antaa haastatteluja sanomalehtiin ja aikakauslehtiin, toimii 

usean eri lehden kolumnistina ja niin edelleen. Oksasen tuotteistaminen näyttäisi 

olevan erittäin tarkoituksenhakuista. Tiheän julkisuudessa esiintymisen vuoksi 

Oksanen on tuttu suurelle osalle suomalaisista, jos ei nimeltään, niin ainakin 

kasvoiltaan.  

 

Varsinkin ennen Puhdistuksen saamaa suurta julkisuutta, suurelle osalle 

suomalaisista Oksanen oli tuttu juuri lehtien palstoilta ja television 

keskusteluohjelmista, ei niinkään hänen teoksistaan. Aktiivisen imagon luomisen 

ja mediassa esillä olemisen kautta Oksasella ja hänen kustantamollaan on 

luultavasti ajatus tehdä Oksasen teoksia kiinnostavammiksi. Tuttu nimi myy 

tunnetusti enemmän kirjoja.  

 

Sofi Oksanen esiintyy julkisuudessa hyvin erilaisissa rooleissa. Hän on usein 

esillä asiantuntijana, kun puhutaan virolaisista tai kaksoiskansalaisuudesta. 

Samaan aikaan hän esittelee naisten lehdissä seksuaalisuuttaan ja pukeutumistaan. 

Hetkeä myöhemmin Oksanen astelee Linnanjuhliin arvostettuna kirjailijana ja 

kulttuuripersoonana.  

 

Kolumneissaan Oksanen saattaa usein ottaa ivallisen tai humoristisen roolin, kun 

taas kirjailijana hän on tarttunut hyvin vakaviinkin asioihin. Vaikka Oksanen 

esiintyy julkisuudessa eri tavoin, on hänen imagonsa ihmisten mielissä yksi ja 

sama. Tämä imago koostuu kaikkien näiden julkisuudessa esiintymisten 

kokonaisuudesta.  

 

John Fiske puhuu erilaisten julkisuuden hahmojen yhteen sulautumisesta 

vastaanotossa horisontaalisena intertekstuaalisuutena (Fiske 1987, 109). Tästä 

samasta ilmiöstä on kyse, kun yleisö muodostaa kuvaa mielissään 

kirjailija/toimittaja/mediapersoona Sofi Oksasesta. 
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Oksasen mediapersoona alkaa ulkonäöstä. Jo Oksasen ulkonäkö jakaa mielipiteitä 

ja saa ihmiset suhtautumaan häneen eri tavoin. Kimmo Rantanen kiteyttää tämän 

näkemyksen Turun Sanomien artikkelissa Mätä maailma paremmaksi 

(22.10.2003). 

 

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy naisen valtaisan pitkään ja paksuun, 

mustan, punaisen sekä violetin kirjavaan tukkaan. Kasvoihin luovat 

ristiriitaisen kontrastin pyöreät älykkölasit ja voimakas meikki. 

Kokonaisvaikutelmaa täydentävät korkokengät ja tiukasti istuva 

vartalonmyötäinen hame. 

Jyväskylästä kotoisin oleva, nykyisin Helsingissä dramaturgiaa opiskeleva 

Sofi Oksanen, 26, on niitä ihmisiä, jotka synnyttävät mielipiteitä yksinomaan 

ulkonäöllään. (Rantanen, Turun Sanomat 22.10.2003.)   

 

Harvan kirjailijan ulkonäköön kiinnitetään yhtä paljon huomiota kuin Sofi 

Oksasen. Silmiinpistävän usein Oksasta koskevat lehtijutut alkavat samalla 

tavalla; Oksasen ulkoista olemusta kuvailemalla. 

 

Kristallikruunuja, marmoria, punaista samettia: hotelli Seurahuone Helsingin 

rautatieaseman liepeillä huokuu aristokraattista eleganssia. Dramaattisen tyylikäs 

on myös hotellin bistroon saapuvan naisen olemus. Musta-puna-violetin 

rastakampauksen väritys toistuu pukeutumisessa. Kokonaisuuden viimeistelee 

kissamainen ehostus. 

- Kahvi ja tuoremehu, Sofi Oksanen tilaa ja sytyttää mentholsavukkeen. (Nissilä, 

Keskisuomalainen 24.9.2003.) 

 

26-vuotias Sofi Oksanen on hento, mutta määrätietoisen tuntuinen nuori nainen, 

joka tarkkailee maailmaa kriittisesti pyöreiden silmälasiensa takaa. Dramatiikkaa 

olemukseen tuovat hyvin kalpeiksi meikatut kasvot ja mustan, pinkin ja violetin 

raidoittamat pitkät hiukset. 

Oksanen ei kuulu farkkukansaan. Hänellä on punainen hame ja korkokengät. 

(Timonen, Ilta-Sanomat Plussa-liite 6.9.2003.) 
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Sirokasvoinen Oksanen polttaa tupakan toisensa perään, siemaisee Irish cofea ja 

puhuu hiljaiseen, mietteliääseen tapaan. Hiukset on värjätty punaisiksi, lisäksi on 

mustat rastat. Vaatteet ovat synkänpuhuvan elegantit. Tyyliin kuuluvat pitkät 

kynnet ja tummanpunatut rajatut huulet. (Ropponen, Kansan Uutiset, 24.9.2003.) 

 

Eri toimittajien kirjoittamat lehtijutut kertovat kaikki samaa tarinaa. Vaikka jutut 

on kuvitettu lähes aina Oksasen kuvalla, joka kertoo hänen ulkonäkönsä lukijalle, 

kuvaillaan kirjailijan olemus tekstissä vielä uudelleen. Toinen toistuva teema on 

se, että Oksasen kuvaillaan polttamassa tupakkaa ja siemailemassa kahvia. 

Toimittajilla on tarve kuvailla Oksasta myyttisenä taiteilijana, joka elää boheemia 

elämää ja poikkeaa valtavirrasta. Oksanen on taiteilija, jonka ajatusten ja 

maailmankäsitysten tasolle tavallinen vastaanottaja ei pääse.  

 

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen haastattelussa (Martelius 26.8.2005) Oksanen 

kertoo olevansa yöeläjä, joka menisi mieluiten nukkumaan viiden kuuden aikaan 

aamulla. Samalla hän kertoo nauttineensa aamupalakseen pelkästään kahvia ja 

tupakkaa. Tämä kertoo siitä, että myös Oksanen itse pyrkii kommenteillaan 

ylläpitämään romanttista taiteilijakuvaa itsestään. Hän on hämyinen taiteilija, joka 

elää öisin, eikä piittaa terveellisistä elämäntavoista.  

 

Oksanen itse myöntää ulkonäkönsä olevan suunniteltu osa. Hän haluaa kertoa 

ulkonäöllään jotakin, ottaa kantaa. Iltalehden Viikko-liitteessä (Rinne, 6.9.2003) 

Oksanen myöntää, että hän on itse tehnyt itsestään objektin tietoisesti. Hän on 

tehnyt valinnan ja asettanut itsensä yleisön katseiden kohteeksi olemalla 

aktiivisesti esillä. Hän on kuitenkin tehnyt itse valintansa siitä, millä tavalla hän 

on itse objektina. Hän on valinnut ulkonäkönsä; meikkinsä, hiuksensa ja 

pukeutumisensa.  

 

Helsingin Sanomien Nyt-viikkoliitteessä (Martelius, 26.8.2005) Oksanen kertoo, 

että voisi olla ilman meikkiä ainoastaan kotona ja kosmetologilla. Vahva meikki 

onkin osa Oksasen imagoa. Vahvan meikin, hiusten ja pukeutumisen yhteinen 

viesti on selvästi se, että Oksanen on vahvasti vastaan yhteiskunnan ja kulttuurin 

luomia ulkonäköpaineita ja naisena olemisen roolin puristavuutta. Hän ei halua 
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olla ”normaali”, vaan poiketa juuri tästä normaaliudesta osoittaakseen 

yhteiskuntamme tiiviit lokerot naisille. 

 

Oksanen kapinoi naisen roolia vastaan monella tavalla. Osana tätä kapinointia on 

raju kuva, jonka hän antaa itsestään ja käyttäytymisestään mediassa. Samaisessa 

Nyt-viikkoliitteen haastattelussa (Martelius, 26.8.2005) Oksanen kertoo 

ajattelevansa elämän olevan raskasta, myöntää varastaneensa kirjastosta kirjoja ja 

nauttineensa aamupalaksi pelkästään kahvia ja tupakkaa. Kaikkien näiden 

kommenttien kautta Oksanen muokkaa omaa julkista imagoaan haluamaansa 

suuntaan.  

 

Oksanen kertoo haastatteluissa olevansa gootti. Satakunnan Kansan (Honkasalo, 

16.11.2003) haastattelussa Oksanen huomauttaa, että pukeutumisen syynä ei ole 

julkinen imago.  

 

Sofi Oksanen ei halua viestittää pukeutumisellaan erityistä sanomaa muille, vaan 

olla ennen kaikkea oma itsensä mustassa ja lilassa, kauniissa vaatteissa 

(Honkasalo, Satakunnan Kansa 16.11.2003).  

 

Samassa haastattelussa Oksanen kertoo, että hänen mielestään taiteet ja goottius 

liittyvät usein toisiinsa. Hänen mukaansa gootti hakeutuu yleensä useammin 

taidekouluun kuin kauppaopistoon. (Honkasalo, Satakunnan Kansa 16.11.2003). 

Tämä kertoo siitä, että taiteilijamyytin mukainen kuva erikoislaatuisesta 

taiteilijapersoonasta elää myös Sofi Oksasen mielessä.  

 

Ulkonäön lisäksi yleisö saa median kautta tietoonsa paljon Oksasen 

mediapersoonasta. Oksanen kertoo haastatteluissa avoimesti bi-

seksuaalisuudestaan, feministisestä maailmankuvastaan, virolaisuudestaan, 

syömishäiriöistään ja niin edelleen. On mahdotonta tietää, kuinka paljon Oksasen 

mediapersoona vastaa Oksasen oikeaa niin sanottua siviilipersoonaa. Mediasta 

Oksasen haastatteluita seurannut yleisö kuitenkin uskoo tietävänsä Oksasen 

persoonasta paljon. Oksasen avoin seksuaalisuus ilmenee niin hänen ulkonäössään 

kuin käytöksessäänkin. 
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Oksasesta tiedetään myös, että hänen äitinsä on Virosta Suomeen avioliiton 

vuoksi muuttanut diplomi-insinööri, jolla kesti vuosia saada Suomen kansalaisuus. 

Hänen molemmat vanhempansa ovat työskennelleet rakennusalalla Suomessa, 

Virossa ja Neuvostoliitossa. Oksanen vietti lapsuudessaan paljon aikaa äitinsä 

kotimaassa, mutta pysyi hiljaa virolaisuudestaan suomalaisessa koulussa. Oksasen 

tiedetään opiskelevan dramaturgiaa Teatterikorkeakoulussa. (Timonen, Ilta-

Sanomat Plussa-liite 6.9.2003.) Vain harva suomalainen kirjailija antaa yhtä 

paljoa informaatiota yksityiselämästään kuin Oksanen.  

 

Informaatio rajautuu kuitenkin tiukasti asioihin, jotka liittyvät Oksasen työhön. 

Hän kertoo itsestään aktiivisesti asioita, jotka liittyvät hänen teostensa aiheisiin. 

Stalinin lehmien julkistamisen aikaan Oksanen puhui paljon omista virolaisista 

juuristaan ja syömishäiriöstään, jotka molemmat kuuluvat romaanin juoneen. 

 

- Syömishäiriöni historia ei ole sama kuin Annan, mutta minullakin on ollut 

anoreksia, bulimia ja bulimareksia, joka tarkoittaa sitä, että bulimiassa on 

anorektisia kausia välissä, Oksanen kuvailee. (Timonen, Ilta-Sanomat Plussa-liite 

6.9.2003.) 

 

Baby Janen julkaisemisen aikaan lehdistö nosti usein esille Oksasen bi-

seksuaalisuuden ja seksuaalisen poikkeavuuden. Mediasta löytyy kuitenkin 

harvoin viittauksia Oksasen tämän hetkiseen yksityiselämään. Oksanen ei puhu 

ystävistään, perheestään tai ihmissuhteistaan, ei ainakaan niiden tämän hetkisistä 

tilanteista. Tämän vuoksi vedän johtopäätöksen, että Oksanen kertoo harkitusti 

elämästään niitä seikkoja, joita hän haluaa liittää omaan imagoonsa ja joiden hän 

ajattelee edistävän kirojensa myyntiä. 

 

Sofi Oksanen on siis mediakirjailija, joka itse tiedostaa roolinsa ja pyrkii 

aktiivisesti vaikuttamaan imagoonsa. Länsi-Savon haastattelussa (Forsström 

28.10.2007) Oksanen kertoo olleensa Stalinin lehmien julkaisun aikaan noviisi 

median pyörteissä, mutta oppineensa sen säännöt ja toimintatavat sittemmin 

paremmin. Hän sanoo haastattelussa, että julkisuutta voi tavallaan hallita, mutta 

että siinä on myös oma hallitsematon puolensa. 
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- On selvää, että media tarvitsee draaman dynamiikkaa: välillä haukutaan 

ja välillä kehutaan. Tälle ei voi mitään, eikä tämä edes liity henkilöön. 

Dramaattisuus pitää hyväksyä. (Forsström, Länsi-Savo 28.10.2007.) 

 

Samassa haastattelussa Oksanen kertoo uskovansa, että kirjailija pystyy 

muuttamaan maailmaa. Hän kertoo haluavansa teoksillaan puuttua 

yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Kirjoittamalla niistä ne nousevat keskusteluihin, 

joka on askel niiden eteenpäin viemiseksi. Oksanen myös osoittaa haastattelussa, 

kuinka hyvin hän tuntee julkisuuden sanaston ja ilmiöt. 

 

- Vaikka itse kirjoitan medialle tekstejä, en ole mikään mediakirjailija. Ei ole 

itsetarkoitus, että minusta puhutaan mediassa. Julkisuus ei ole mikään 

ammatti vaan työväline. (Forsström, Länsi-Savo 28.10.2007.) 

 

Oksanen siis myöntää julkisuuden olevan hänelle työväline, tapa markkinoida 

teoksia. Mielestäni se, että kirjailija itse kieltää olevansa mediakirjailija, ei 

tarkoita sitä, etteikö hän olisi. Mielestäni Oksanen on mediakirjailija sanan 

kaikissa merkityksissään. Hän käyttää mediaa tietoisesti hyväkseen imagonsa 

luomisessa ja teostensa myymisessä. Hän on esillä usein eri medioissa, ja hän on 

tehnyt itsestään brändin.  

 

Brändi nimeltään Sofi Oksanen on ulkonäön, käyttäytymisen, mielipiteiden ja 

hänen romaaniensa summa, joka on lähes jokaiselle suomalaiselle tuttu tavalla tai 

toisella. Oksanen on myös auliisti myöntänyt julkisuudessa sen, että hän on itse 

omilla valinnoillaan asettanut itsensä julkisuuden henkilöksi, johon suunnataan 

katseita. ”-Itse olen tehnyt itsestäni tietoisesti objektin, Sofi paljastaa (Rinne, 

Iltalehti Viikko-liite 6.9.2003).” 
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5.1.2. Sofi on yhtä kuin Anna 

 

Oksasen julkisuuskuva liitetään tiukasti hänen teoksiaan koskeviin kritiikkeihin. 

Useissa lehdissä Oksasen teosten kritiikkien yläpuolella on naisen 

henkilöhaastattelu ja suuri kuva. Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi 

näyttävän jutun Oksasesta 21.9.2003. Irma Stenbäck oli tehnyt kirjailijasta sivulle 

pääjutun ”Kirjoittaminen on pakollista kuin hengittäminen”, jossa Oksanen 

kertoo Stalinin lehmien syntyvaiheista, teemoista ja omasta elämästään. 

Kuvallisen haastattelujutun alapuolelle on kirjoittanut Suvi Ahola kritiikin Nälkä, 

joka ei syömällä lähde.  

 

Samantyyppisen juttuyhdistelmän on julkaissut myös muun muassa Turun 

Sanomat 22.10.2003, Kaleva 15.10.2003 ja Etelä-Saimaa 10.9.2003. Tapa 

yhdistää kirjailijasta kirjoitettu juttu ja kriitikon tekemä kritiikki kertoo siitä, 

kuinka tiukassa yhteydessä kirja ja kirjailija ovat. Samasta asiasta kertoo myös se, 

että lähes kaikissa Oksasesta tehdyissä haastatteluissa pyritään kytkemään yhteen 

Oksasen elämä ja romaanien tapahtumat. 

 

Anna on nuori nainen, jolla on syömishäiriö. Anna on puoliksi virolainen. Sofi 

Oksanen on nuori nainen, jolla on ollut syömishäiriöitä. Hänenkin äitinsä on 

virolainen. (Anna syö ja Anna oksentaa, STT / Kainuun Sanomat 6.9.2003.) 

 

Omaelämänkerrallisia aineksia sisältävä romaani kertoo kirjoittajansa Sofi 

Oksasen pyrkimyksestä estetiikkaan (Honkasalo, Satakunnan Kansa 16.11.2003). 

 

Kirjoittaessaan Annan aikuisuuden päivistä Oksanen kykenee sellaiseen 

autenttisuuteen, että pakostakin herää kysymys mahdollisesta Annan ja Oksasen 

sielunmaailmojen samankaltaisuudesta (Hänninen, Kajastus 4-5/2003). 

 

Oksanen itse myöntää haastatteluissa, että teoksilla on kosketuspintaa hänen 

omaan elämäänsä, mutta kieltää niiden silti olevan omaelämäkerrallisia. 
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- Kasvualustojen samankaltaisuus ei tarkoita samojen valintojen tekemistä. 

Jokainen on yksilö. Myös romaanihenkilö, kirjailija huomauttaa. (Hänninen, 

Kajastus 4-5/2003.) 

 

- Suhteeni fiktioon ja faktaan on samanlainen kuin esimerkiksi Pirkko Saisiolla. 

Kirjoitan fiktiota omasta elämästäni. (Ropponen, Kansan Uutiset 24.9.2003.) 

 

- Kun kirjailija käyttää omia kokemuksiaan materiaalina, ne muuttuvat 

kirjoittaessa fiktioksi, eikä teksti sen vuoksi välttämättä ole enää elämäkerrallista, 

Oksanen muistuttaa, vaikka kriitikot ja lukijatkin usein pyrkivät väittämään 

kirjan elämän olevan yksi yhteen kirjailijan elämän kanssa. (Järvinen, Lapin 

Kansa 27.4.2006.)  

 

Aamulehden artikkelissa Syksyn kohukirjailija aikoo tutkia KGB:n arkistoja 

(Niemi, 7.9.2003) Oksanen vastaa toimittajan tekemiin kysymyksiin, jotka 

koskevat yhtymäkohtia Stalinin lehmien tapahtumien ja Oksasen oman elämän 

välillä. Artikkelissa Oksanen kertoo, että osa teoksen tapahtumista on suoraan 

hänen oman sukunsa vaiheista, mutta paljon on myös sellaista, mitä Oksanen on 

kuullut esimerkiksi omilta isovanhemmiltaan.  

 

Oksanen myös kertoo, että kuvaukset 1980-luvun Virosta ovat hänen itse 

kokemiaan ja näkemiään. Lisäksi Oksanen myöntää äitinsä olevan teoksen 

päähenkilön äidin tavoin virolaissyntyinen rakennusinsinööri, ja että hänen isänsä 

on teoksen päähenkilön isän tavoin ollut rakentamassa Viru-hotellia.  

 

Stalinin lehmien lisäksi myös Baby Janen kohdalla mediassa pyrittiin 

yhdistämään Sofi Oksasen elämä ja hänen teoksensa tapahtumat toisiinsa, mutta ei 

yhtä usein. Lapin Kansan haastattelussa (Järvinen, 27.4.2006) Oksanen kertoo 

omaelämäkerrallisista odotuksista seuraavalla tavalla: 

 

- Romaanissani Baby Jane en juuri kuvaillut päähenkilöä, mutta silti kriitikot 

yhdistivät hänet minuun. Kenties he tekivät sen tiedostamattaan. (Järvinen, Lapin 

Kansa 27.4.2006.) 
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Otteet Oksasen haastatteluista paljastavat sen, että Oksanen tiedostaa kriitikoiden 

ja lukijoiden tavan yhdistää kirjailijan elämä hänen romaaniensa henkilöhahmojen 

elämiin. Oksanen on siitä huolimatta avoimesti halunnut kertoa julkisuudessa 

omista kokemuksistaan, joista löytyy yhteneväisyyksiä hänen teostensa 

tapahtumiin. Tämä kertoo mielestäni siitä, että Oksanen kannustaa lukijoitaan 

antamaan tapahtumille omaelämäkerrallisia merkityksiä. Sen, että kriitikot 

mielellään liittävät hänet teoksensa tapahtumiin, Oksanen kuittaa ylimielisellä 

katseella. 

 

Koska meillä on vähän ammattimaista kritiikkiä, Sofi Oksasen mielestä kritiikki 

on vesittänyt kokonaan merkityksensä hänelle. Sen sijaan hänelle on tärkeää 

hänen arvostamansa kollegan antama rakentava kritiikki, joka voi olla positiivista 

vaikka se olisi negatiivista. (Järvinen, Lapin Kansa 27.4.2006.)  

 

Vaikka Oksanen sanoo, että kritiikillä ei ole hänelle merkitystä, hän kuitenkin 

myöntää Etelä-Saimaassa (Hänninen, 10.9.2003), että hän haluaa kirjansa 

herättävän jonkinlaista huomiota. Hän sanoo haastattelussa, ettei myynnillä ole 

hänelle merkitystä, mutta täydellinen vaikeneminen kirjasta olisi pahasta. Vaikka 

siis Oksaselle kritiikin sisällöllä ei ole merkitystä, on niiden olemassaolo tärkeää. 

 

 

5.2. Naiseus ja erilaisuus 

 

 

Kaarina Nikunen (1996) kirjoittaa artikkelissaan Pornokuva ja naisen siveä katse 

naisten seksuaalisuuden julkisesta osoittamisesta. Kuva naisesta ja soveliaasta 

seksuaalisuudesta elää sitkeästi kulttuurissamme. Naisen ja miehen identiteetti on 

tiukasti sidoksissa myytteihin ja historiaan. (Nikunen 1996, 40-42.)  

 

Seksuaalisuus kuuluu tiukasti naisen identiteettiin, mutta sen julkinen ja aktiivinen 

osoittaminen ei kuulu kulttuuriimme. Nikunen huomauttaa, että esimerkiksi 

pornokuvien ja naisen katseen välillä on suuria törmäyksiä. Pornokuvissa 
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esitellään naisia, joiden vastaisia naisten on toivottu julkisuudessa olevan. Piilossa 

pidetty seksuaalisuus tuodaan kuvissa esiin peittelemättä. (Nikunen 1996, 40-42.)  

 

Pornokuvat ovat yksi tapa esitellä naisten seksuaalisuutta. Mielestäni naisten tapaa 

tuoda esiin omaa seksuaalista identiteettiään muuttaa kuitenkin enemmän niin 

sanotusti ”tavalliset ihmiset”. Sofi Oksanen ei ole pornotähti, mutta silti hän 

rikkoo myyttiä siitä, minkälainen nainen kulttuurissamme on ja kuinka hän tuo 

esiin seksuaalisuuttaan. Hän kertoo avoimesti bi-seksuaalisuudestaan ja 

fetisseistään.  

 

Oksanen pukeutuu seksuaalisuuttaan korostaen käyttämällä korsetteja, 

korkokenkiä ja hameita. Hänen ulkomuotonsa on kuitenkin erilainen kuin median 

luoma stereotyyppinen kuva ”seksikkäästä naisesta”. Stereotypiasta Oksasen 

erottavat esimerkiksi hänen erikoiset hiuksensa ja meikkinsä. Oksanen poikkeaa 

seksuaalikuvastosta sekä ulkonäkönsä että käytöksensä kautta. 

 

Kulttuurissamme on olemassa erilaisia vallitsevia katsomisen tapoja, joiden kautta 

rakentuvat erilaiset sukupuolten väliset erota ja epätasa-arvot (Seppänen 1996, 

16). Samalla myös seksuaalinen kielenkäyttö ja sen rajat ovat tiukasti sidoksissa 

sen kulttuurin normeihin ja arvoihin, mutta myös kielenkäyttäjän 

yhteiskunnalliseen asemaan. Naiselle sallittava seksuaalinen kielenkäyttö ja 

käyttäytyminen on aina sidoksissa naisen yhteiskunnalliseen asemaan. (Seppänen 

1996, 26-27.) 

 

Sofi Oksasen yhteiskunnallinen asema on sidoksissa siihen, millä tavalla hänelle 

on soveliasta puhua seksuaalisuudesta. Kirjailijalle on mielestäni yhteiskunnassa 

hyväksyttävämpää puhua asioista, kuin monen muun ammattikunnan edustajille. 

Kirjailija luo maailmoja, joiden oletetaan olevan sidoksissa hänen omiin 

kokemuksiinsa.  

 

Haastatteluissa tivataan kirjailijoilta heidän yksityiselämästään ja sen yhteyksistä 

kirjoittamiseen. Oksanen on ollut haastatteluissa avoin omasta 
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seksuaalisuudestaan ja puhunut monien normien vastaisesti omasta 

suuntauksestaan. Silti hän on pitänyt oman yksityiselämänsä ja kumppaninsa 

kaukana julkisuudesta. Vaikka Oksanen myöntää olevansa bi-seksuaali, 

julkisuudessa ei kerrota, onko Oksasella kumppania ja jos on, kumman 

sukupuolen edustaja hän on.  

 

Sofi Oksanen puhuu useissa lehtiartikkeleissa naiseuden monista muodoista. 

Esimerkiksi Salon Seudun Sanomien (Almgren, 19.9.2003) haastattelussa 

Oksanen kuvailee, kuinka hänen lapsuuttaan ovat värittäneet erilaiset naiskuvat. 

Stalinin lehmien päähenkilön Annan tavoin, hän on kasvanut kolmen naistyypin 

maailmassa: hehkeät ja naiselliset virolaisnaiset, rehevät neuvostomaatuskat ja 

värittömät tuulipukusuomalaiset. 

 

- Muistan nämä kolme naistyyppiä lapsuudestani, seilatessani vähän väliä 

Suomen ja Viron väliä. Se, mikä lahden toisella puolella oli positiivista, ei 

välttämättä ollut sitä toisella rannalla ja päinvastoin. Ei tullut itsestään selviä 

normeja, mihin naiseuteen kasvaa. Jos ei löydä valmista, itselleen oikeaksi 

tuntuvaa mallia, sitä pitää lähteä rakentamaan, vaikka sitten syömishäiriön kautta. 

(Almgren, Salon Seudun Sanomat 19.9.2003.)  

 

Oksanen on siis sitä mieltä, että hänen oma naiseutensa on rakennettu eri 

naismallien pohjalta. 

 

Aikakauslehti Annan haastattelussa (Halmekoski, 41/2003) Sofi Oksanen kuvailee 

naiseuttaan ja seksuaalisuuttaan avoimesti. Hän kertoo tunteneensa jo pitkään 

itsensä gootiksi. Hän kertoo haluavansa olla visuaalisesti voimakas ja rehellisesti 

poikkeava. Lisäksi hänelle on tärkeää osoittaa naisellisuuttaan korseteilla, pitkillä 

helmoilla ja korkokengillä. 

 

- Olen aina pyrkinyt vaistomaisesti marginaalia kohti ja tällä hetkellä näytän siltä, 

miltä olen aina halunnut näyttää. Jo neljävuotiaana pidin mustasta ja violetista, 

vaikka päälle oli pantava jotakin muuta. Olen aina ollut myös fetisistinen, 

Oksanen toteaa. (Halmekoski, Anna 41/2003.)   
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Satakunnan Kansassa julkaistussa jutussa Sofi Oksanen, elämäntapagootti 

(Honkasalo, Satakunnan Kansa 16.11.2003) Oksanen valottaa fetissejään 

tarkemmin. Hän kertoo haastattelussa, että vaatteet ovat olleet hänelle fetissi jo 

lapsesta saakka. Oksaselle goottius ja sen mukainen pukeutuminen on tapa 

ilmaista seksuaalisuutta. Samalla se on ”jonkinlainen feminiininen vastaisku 

maskuliiniselle yhteiskunnalle.” 

 

Aamulehdessä (Vehkoo, 3.9.2005) Sofi Oksanen sanoo, ettei ole joutunut 

katumaan ratkaisuaan puhua seksuaalisuudesta ja fetisseistään avoimesti. 

 

- Heterot itse asiassa tekevät sitä koko ajan, mutta sitä ei vaan huomata. 

Seksuaalisiin vähemmistöihin liittyy yhä niin paljon yhteiskunnallisia epäkohtia, 

että koen tärkeäksi tuoda niitä esille, Oksanen pohtii. 

- Yritän parhaani mukaan murtaa heterokeskeistä julkista keskustelua. Minulle se 

on velvollisuuteni kirjailijana ja osa tätä työtä. (Vehkoo, Aamulehti 3.9.2005.) 

 

Oksasen imago on suureksi osaksi sellainen, jonkalaiseksi hän on halunnut sen 

rakentaa. Hän ottaa aktiivisesti kantaa ja kertoo itsestään auliisti julkisuudessa. 

Oksanen kertoo useissa haastatteluissa olevansa feministi. Muun muassa Turun 

Sanomien (Rantanen, 22.10.2003) haastattelussa hän myöntää olevansa feministi, 

mutta kieltää teostensa olevan ainoastaan feministisiä.  Feminismi on selkeästi osa 

Oksasen imagoa. Ilta-Sanomien Plussa-liitteen (Timonen, 6.9.2003) haastattelussa 

Oksanen kuvailee pukeutumisellaan esiin tuomaansa sanomaa. 

 

- Hame on minun feministinen kannanottoni sitä vastaan, että muka vain 

maskuliinisilla ominaisuuksilla pärjää tässä maailmassa (Timonen, Ilta-Sanomat 

Plussa-liite 6.9.2003).  

 

Vaikka Oksanen ei pidäkään teoksiaan yksinomaan feministisinä, varsinkin 

Stalinin lehmiä markkinoitiin kuitenkin yleisölle feministisenä. Kansan Uutisissa 

julkaistussa haastattelussa (Ropponen, Kansan Uutiset 24.9.2003) Oksanen 

kertoo, että Stalinin lehmien markkinoiminen feministisenä romaanina oli 

kustantajan markkinointi-idea. 
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Seksuaalisuus on suuri osa Oksasen imagoa ja hän pyrkii itsekin aktiivisesti 

pitämään sitä yllä keskusteluissa. Helsingin Sanomien Nyt-liitteen haastattelussa 

(Martelius, 26.8.2005) toimittaja kysyy Oksaselta, kumpi on hänen mielestään 

kivempaa, kukkien sidonta vai Sofi Oksasen sidonta. Oksanen vastaa: ”Sofi 

Oksasen sidonta tietenkin.”  

 

Oksanen on usein myöntänyt haluavansa nostaa seksuaalisuuden ja 

poikkeavuuden esille sekä julkisuudessa että kirjojensa kautta. Hän kertoo 

Keskisuomalaisen haastattelussa (Nissilä, 24.9.2005), että häntä harmittaa 

kriitikoiden tapa nostaa esille, kuinka Baby Jane kertoo heidän mielestään siitä, 

kuinka lesbosuhteessa pätevät samat säännöt kuin heterosuhteissa. 

 

- Silloin tekee mieli sanoa että hyvä kun hoksasit. Olen ylipäätään erittäin 

kyllästynyt siihen, että kun homoseksuaaleista mediassa puhutaan, se on kaapista 

tulon tarina. Tai sitten heitä kuvataan groteskeina karikatyyreinä tai 

yliseksuaalisina hahmoina. Olisiko jo tullut aika nähdä ihminen seksuaalisuuden 

takana. (Nissilä, Keskisuomalainen 24.9.2005.)  

 

Heidi Simomaan kirjoittamassa artikkelissa (Lumooja 3/2003) Oksanen puhuu 

siitä, kuinka nykypäivän kulttuuria tuntuu hallitsevan katse. Hän kertoo 

kiinnostuneensa siitä, kuinka paljon syömishäiriöllä on yhteyttä tähän katseeseen 

ja visuaalisuuteen, siihen miltä ruumis näyttää. Samasta asiasta Oksanen puhuu 

myös Jera Hännisen kirjoittamassa lehtiartikkelissa (Kajastus 4-5/2003). Hän 

kertoo Stalinien lehmien Anna pyrkivän kauemmaksi ”harmaasta massasta”. 

 

- Niin, Annasta ei tule mitään tuulipukukansalaista, vaan hän alkaa viedä itseään 

kohti äärimmäistä esteettisyyttä. Pukeutumisesta tulee Annalle tärkeää, eikä hän 

mene edes kauppareissulle lähipuotiin huolimattomasti pukeutuneena. Hän 

tuntee, että häntä katsotaan, ja hän nauttii siitä. Anna tekee itsestään objektin. 

(Hänninen, Kajastus 4-5/2003.) 

 

Kuten aikaisemmin mainitsin, Oksanen kertoo Helsingin Sanomien Nyt-

viikkoliitteessä (Martelius, 26.8.2005), että hän voisi olla ilman meikkiä 
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ainoastaan kotona ja kosmetologilla. Hän myös puhuu avoimesti pukeutumisensa 

merkityksistä. Annan tavoin myös siis Oksanen tekee itsestään tietoisesti objektin 

nykypäivän katseen hallitsemaan kulttuuriin. 

Oksasen erilaisella naiseudella on oma tavoitteensa. Sofi Oksanen pyrkii 

ulkonäöllään, esiintymisellään ja olemuksellaan viestittämään jotakin, kuten hän 

kertoo Kansan Uutisten (Ropponen, 24.9.2003) julkaisemassa jutussa: 

 

- Mitä enemmän suvaitaan erilaisia ihmisiä, erilaisia naisia, erilaisia miehiä, sitä 

tasa-arvoisemmaksi yhteiskunta muuttuu. Tavoite olisi tiedostaa ja purkaa kaikki 

valtarakenteet. (Ropponen, Kansan Uutiset 24.9.2003.) 

 

Myös Kalevassa (Nousiainen, Kaleva 15.10.2003) julkaistussa haastattelussa 

Oksanen puhuu naisten ja miesten maailmasta ja siitä, kuinka hän haluaa omalla 

panoksellaan olla muuttamassa ”heteropatriarkaattista” yhteiskuntaa. Oksasen 

mukaan yhteiskunnan pahoinvoinnin syynä on ”heteropatriarkaatti”, joka pyrkii 

kaikkien samankaltaisuuteen. Yhteiskunnassa pärjää heteroseksuaali, joka 

hyväksyy miesvaltaisen maailman. Toimittaja päättää juttunsa näin: ”Joka ei 

mahdu siihen, voi huonosti. Ja aika moni ei mahdu”. 
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6. Kuvaileva, analysoiva ja arvottava kritiikki 

 
 

 

 

6.1. Subjektiivista kuvailua? 

 

 

Kai Laitisen mukaan kritiikkeihin kuuluu kolme pääosa-aluetta. Mukana ovat osa 

joka kuvailee ja luonnehtii tai selostaa, osa joka analysoi ja tulkitsee sekä osa joka 

kritisoi ja arvottaa teosta. (Laitinen 1989, 56.) Kaikki nämä kolme osa-aluetta 

löytyvät tarkastelemistani kritiikeistä. 

 

Kuvailevassa osassa teosta käsitellään kritiikissä pintatasolla, huomioimatta 

teoksen ulkopuolisia asioita. Kriitikko voi teoksen muotojen ja sisältöjen lisäksi 

esitellä irrallisia havaintoja kirjailijasta ja yhteiskunnasta, mutta kuitenkin niin, 

ettei näitä tietoja käytetä arvottamiseen tai tulkitsemiseen. (Huotari 1979, 27.) 

 

Kuvailevan osan kirjoittaminen tuntuisi kritiikin kirjoittamisen helpoimmalta 

osalta, mutta usein näin ei ole. Olennaisten osien löytäminen ja esittäminen vaatii 

kritiikin kirjoittajalta huolellisuutta ja tarkkuutta. Kriitikon täytyy tehdä valintoja 

teoksessa esiintyvien ilmiöiden välillä. Rajattuun merkkimäärään täytyy löytää 

teoksen olennainen sisältö ja samalla varoa tarttumista epäolennaisuuksiin. 

(Tarkka 1968, 75.) 
 

Kuvailevassa ja luonnehtivassa osassa kriitikko tarjoaa lukijoilleen tietoa 

käsiteltävän teoksen henkilöistä, kielestä, juonesta ja tapahtumista.  Teosta 

kuvaillaan lukijalle yksityisten havaintojen kautta selostaen ja esitellen. Teosta ei 

tässä osassa suhteuteta mihinkään, se kuvaillaan lukijalle yksittäisenä teoksena. 

(Huotari 1979, 57.) 

 

Sofi Oksasen esikoisteosta Stalinin lehmiä käsiteltiin useissa lehdissä paljon ja se 

sai osakseen runsaasti mediahuomiota. Suuri mediahuomio aiheutti sen, että 
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Oksasen toista romaanin Baby Janea odotettiin kriitikoiden piireissä innolla. 

Romaanista tehtiinkin paljon kritiikkejä, muttei kuitenkaan yhtä paljoa, kuin 

kohua herättäneestä esikoisromaanista.  

 

Teoksista tehtyjen kiritiikkien kuvailevissa osissa käsitellään romaanien juonia, 

tapahtumia ja henkilöhahmoja. Stalinin lehmiä koskevissa kritiikeissä kuvaillaan 

lähes poikkeuksetta, kuinka teos koostuu kahdesta tarinasta. Toinen kertoo 

päähenkilön Annan tarinaa, jota hallitsee paha syömishäiriö. Toinen tarina taas 

kertoo Annan neuvosto-virolaisen äidin suvun taustoista ja tapahtumista.  

 

Esimerkiksi Turun Sanomien kritiikissä (22.10.2003) Kaisa Kurikka kuvaa, 

kuinka Stalinin lehmät kertoo päähenkilön, Annan, minäkuvan kartoittamisen 

vaiheista. Samalla kuvataan myös Annan suvun tarinaa, joka linkittyy 

Neuvostoliiton aikaisen Viron vaiheisiin. Sama toistuu muissakin kritiikeissä. 

Juonta kuvailtaessa kaksi aikatasoa huomioidaan poikkeuksetta. 

 

Romaanissa kulkee limittäin kaksi tarinaa: Stalinin lehmät on raju kertomus 

syömishäiriöisestä Annasta. Samalla se on kuvaus Suomessakin vaietusta Viron 

historiasta. Annan äidin häpeän sävyttämä elämä ja hänen sukunsa traumaattiset 

vaiheet Stalinin hallinnon alla saavat lukijankin sylkirauhaset kuivumaan. 

(Järvisalo, Länsiväylä 20.8.2003.) 

 

Baby Janea koskevissa kritiikeissä kuvailevassa ja luonnehtivassa osassa 

nostetaan romaanin aiheiksi mielenterveysongelmat ja naistenvälinen rakkaus. 

Esimerkiksi Saara Harju kuvailee Etelä-Suomen Sanomien (2.1.2006) 

kritiikissään kuinka romaanin minäkertoja rakastuu Pikiin. Molemmat naiset 

sairastuvat paniikkihäiriöön, joka Pikin kohdalla menee niin, pahaksi, ettei tämä 

pysty poistumaan kotoaan. 

 

Jussi Aurén tiivistää kritiikissään Lepakot Helsingin yössä (Satakunnan Kansa 

6.10.2005) Baby Janen juonen yhteen kappaleeseen. 
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Näennäisesti Baby Jane toki kertoo kaupungin cooleimman lesbon ja 

anonyymiksi jäävän kertojan homoseksuaalisen ja traagisen rakkaustarinan, joka 

on täynnä rockballadien patetiaa ja elämän katkeransuloista karheutta. Naiset 

elävät lähinnä öisin, eikä päivällä tunnukaan olevan heille mitään annettavaa. 

Mielenterveydelliset ongelmat ovat vieneet työkyvyn, joten pimeään ja yöhön 

vetäytyminen on sitäkin kautta perusteltua. (Aurén, Satakunnan Kansa 

6.10.2005.)  

 

Homoseksuaalisuuden ja paniikkihäiriöiden lisäksi kriitikot nostavat Baby Janen 

juonesta lähes poikkeuksetta esiin Susanna Päiväperho –nimisen seksibisneksen, 

jota päähenkilö ja hänen rakastettunsa pyörittävät. Esimerkiksi Erkki Hulkin 

kritiikistä Etelä-Saimaassa (Etelä-Saimaa 4.9.2005 (2)) huomaa, että kriitikko on 

pitänyt bisneksen pyörittämistä oleellisena teoksen juonessa. 

 

Yhteinen rahapula saa naiset perustamaan firman: seksilinjoille ilmestyy Susanna 

Päiväperhon hahmo, jolla on Pikin ääni ja kertojan vartalo. 

Muutaman vuoden jälkeen seksistä supiseminen ja Seppälän alushousujen 

postittaminen asiakkaille minigrip-pusseissa ei riitä. 

Naiset laajentavat yrityksensä tarjontaa; Piki lämmittää asiakkaan puheellaan ja 

Jane hoitaa loput suullaan. (Hulkki, Etelä-Saimaa 4.9.2005 (2).) 

 

Vaikka kriitikko ei kerro suoraan, että tämä juonenkäänne on tarinan kautta 

olennainen, voi sen päätellä esimerkiksi merkkimääristä. Kritiikit ovat lähes 

poikkeuksetta 1500-2500 merkin mittaisia. Tuohon merkkimäärään ei mahdu 

paljoakaan, kriitikon täytyy nostaa esille ne asiat, joiden hän uskoo olevan 

merkityksellisiä. On tehtävä valintoja, jätettävä toisista asioista kertomatta ja 

nostettava toisia asioita esille.  

 

Ne piirteet, joihin kriitikko käyttää paljon merkkejä, ovat kriitikon mielestä niitä 

piirteitä, jotka ansaitsevat merkit. Erkki Hulkki piti siis Susanna Päiväperhoa 

Baby Janen kohdalla merkityksellisenä, sillä hän käytti sen kuvailuun kolme 

kappaletta. 
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Molempia teoksia koskevissa kritiikeissä juonta kuvaillaan melko samoilla 

tavoilla kaikissa kritiikeissä. Vain harva lehti poikkesi juonenkuvailuissaan. Tämä 

kertoo siitä, että kriitikoilla on vakiintuneet käytännöt siinä, millä tavalla teosten 

juonia kuvaillaan.  

 

Tämä taas on hyvä vastaanottavalle lukijalle, joka pystyy kritiikin perusteella 

saamaan käsityksen siitä, mistä teoksessa kerrotaan. Vakiintuneet käytännöt 

auttavat lukijaa luottamaan kritiikkeihin ja tekemään niiden avulla 

lukemispäätöksiä. 

 

Henkilöhahmoja koskevissa osuuksissa kritiikit poikkeavat toisistaan hieman. 

Stalinin lehmiä koskevissa kritiikeissä esille nostetaan poikkeuksetta teoksen 

päähenkilö Anna, mutta lisäksi yleensä myös Annan vanhemmat, etenkin Annan 

äiti, Katariina. Suvi Ahola kuvailee kritiikissään (Helsingin Sanomat 21.9.2003) 

Stalinin lehmät –teoksen henkilöhahmoja seuraavalla tavalla: 

 

Suomessa Anna oppii jo varhain piilottamaan virolaisuutensa. Silti hänellä 

on ikuinen Viron nälkä: hän ei saa tarpeekseen turvallisista hajuista, mauista, 

väreistä tai tuntemuksista. Rikoskumppanina tässä henkisessä ahmimisessa 

on äiti Katariina, suomalaisena kotirouvana petetty ja pettynyt naisinsinööri. 

(Ahola, Helsingin Sanomat 21.9.2003.) 

 

Annan ja Annan vanhempien lisäksi kritiikeissä esitellään usein Annan kumppani 

Hukka. Oksanen itse kertoo haastatteluissa, että Stalinin lehmissä Annan 

kumppanit on tarkoituksella kirjoitettu sukupuolettomaksi.  

 

(…) esikoisromaanissaan Stalinin lehmät Oksanen ei määritellyt päähenkilön 

seksuaalisten suhteiden sukupuolta, mutta silti oletettiin, että kohteet olivat 

miehiä. 

- Sukupuolen häivyttäminen on vanha kirjallinen kikka, mutta sitä ei kummallista 

kyllä huomattu. Hetero-odotukset ovat näköjään voimissaan, ja ammattilukijakin 

lopulta lukee tekstistä mitä haluaa. (Järvinen, Lapin Kansa 27.4.2006.) 
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Annan kumppanin Hukan mieheksi mieltää esimerkiksi Karo Hämäläinen 

kritiikissään Puolivirolainen ruokafanaatikko (Satakunnan Kansa 17.10.2003). 

  

Sen sijaan oikeastaan merkityksellinen asia, kuinka päähenkilö tutustuu 

poikaystäväänsä Hukkaan, jää erittelemättä (Hämäläinen, Satakunnan Kansa 

17.10.2003). 

 

Baby Janea koskevissa kritiikeissä esille nostetaan lähes poikkeuksetta 

henkilöhahmoista päähenkilö, hänen rakastettunsa ja rakastetun entinen rakastettu. 

 

Piki, Bossa ja minä: kolme naista osallisina traagisessa tapahtumasarjassa, jonka 

keskeiset nimittäjät ovat vallankäyttö, mustasukkaisuus ja 

mielenterveysongelmat (Kesävuori, Aamulehti 6.9.2005). 

 

Lisäksi Baby Janea käsittelevissä kritiikeissä kuvataan usein päähenkilön 

seuraavaa ihmissuhdetta miehen kanssa. Miesystävän Jonathanin nostaa esille 

muiden muassa Erkki Hulkki (Etelä-Saimaa 4.9.2005 (2)). Hän, kuten moni 

muukin kriitikko, ohittaa kuitenkin miehen vain maininnalla. Henkilöhahmo ei 

siis hänen mielestään ole tarpeeksi merkittävä, jotta sitä kannattaisi käsitellä 

enempää.  

 

Useissa Oksasen esikoisteosta Stalinin lehmiä koskevissa kritiikeissä kiinnitetään 

huomiota teoksen sivumääriin. Näin tekevät esimerkiksi Suvi Ahola Helsingin 

Sanomiin kirjoittamassaan kritiikissä Nälkä, joka ei syömällä lähde (21.9.2003) ja 

Matti Mäkelä kritiikissä Värikäs romaani virolaisten ja suomalaisten suhteista 

(Aamulehti 4.9.2002). 

 

Sofi Oksasen esikoisromaanin Stalinin lehmät puitteet ovat aika komeat. Lähes 

500-sivuinen kirja kertoo suomalais-virolaisen perheen äidin ja tyttären elämästä, 

ajalta, jolloin sosialismi kaatui. (Mäkelä, Aamulehti 4.9.2003.)  

 

Uskon, että tämä yksityiskohta nostetaan esille niin usein siksi, että suomalaisessa 

kaunokirjallisuudessa esikoiskirjat ovat yleensä selvästi vähäsivuisempia. Tämä 
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poikkeava yksityiskohta nostetaan esille erilaisissa yhteyksissä. Välillä 

yksityiskohtaan ei liitetä mitään arvostuksia, välillä siihen liitetään. Sivumäärän 

maininta niin, ettei siihen liitetä arvotusta tai vertailua, on kaunokirjallisuuden 

ulkoinen seikka. Sivumäärään vaikuttavat monet asiat, kuten fonttikoko, riviväli ja 

marginaalit. Sivumäärä ei siis välttämättä kerro teoksesta paljoakaan. 

 

Esimerkiksi Maria Tynin kritiikissä Syömishäiriötä suurempi salaisuus (Tyni, 

Kaltio 2004/1) Stalinin lehmien sivumäärä mainitaan niin, ettei se arvota teosta 

millään tavalla. 

 

Lähes 500-sivuisessa esikoisromaanissa seurataan paitsi Annan elämää 1980- ja 

90-lukujen Suomessa, myös Annan äidin ja sukulaisten elämää 1940-70-luvuilla 

Virossa (Tyni, Kaltio 1/2004). 

 

Satakunnan Kansassa (Hämäläinen, 17.10.2003) julkaistussa kritiikissä kriitikko 

käyttää sivumäärän mainitsemista sijoittamaan Stalinin lehmät muuhun 

kirjallisuuden kenttään. 

 

478 sivua on kunnioitettava esikoisromaanin mitta. Vaikka 26-vuotias Sofi 

Oksanen on laittanut samojen kansien sisään kaksi romaania, esikoisromaanin 

pituuskilpailussa hänen edelleen jää silti esimerkiksi viime syksynä debytoineen 

Jaska Filppulan 692-sivuinen Chigago 1959. (Hämäläinen, Satakunnan Kansa 

17.10.2003.) 

 

Sivumäärän maininta kuuluu selvästi kuvailevaan ja luonnehtivaan osaan, mutta 

muut osat otteesta ovat selvästi teosta arvottavia. Usein kuvailuun sekoittuu siis 

myös arvottavia osia. 

 

Kritiikeistä huomaa, kuinka teosta kuvailtaessa usein samalla myös analysoidaan 

teosta. Etenkin analyysiä tapahtuu lähes aina, kun kriitikko pohtii teoksen juonta 

tai henkilöhahmoja. Esimerkiksi Suvi Ahola kuvailee aikaisemmin esillä olleessa 

otteessa Helsingin Sanomissa (21.9.2003) Annaa, joka kärsii syömishäiriöstä. 

Vaikka osa kuvailusta on löydettävissä suoraa teoksen sivuilta, on osassa mukana 
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jo analyysiä, kuten tulkinta ahmimisen kaksoisulottuvuudesta sekä Katariinan 

pettymisestä. Puhdasta kuvailua on siis vaikea löytää kritiikeistä. Kuvailuun 

liittyy hyvin usein samalla teoksen arvottamista tai analysoimista.  

 

Kriitikko nostaa juonesta ja henkilöhahmoista esille niitä piirteitä, joiden hän 

uskoo olevan merkityksellisiä teoksen kannalta. Valinta on siis tässäkin aina 

subjektiivinen, vaikka kuvailevan osan mieltää helpoksi kritiikkien 

objektiivisimmaksi osuudeksi. Kyseessä on aina ihmisen valinta, jonka hän tekee 

omien mieltymystensä, tottumustensa ja aikaisemman oppimisensa perusteella. 

 

Kuvailevassa ja luonnehtivassa osassakin näkyy välillä, kuinka kriitikoille Sofi 

Oksanen on tuttu mediapersoona. Esimerkiksi Helena Miettinen (Savon Sanomat 

30.10.2005) kirjoittaa, kuinka ”Oksanen on tiedottanut, että kyseessä on 

ajankuvan dokumentointi romaanin keinoin”.  

 

Miettinen on siis kuullut Oksasen puhuvan mediassa. Hän on joko nähnyt 

televisiosta, kuullut radiosta tai lukenut lehdestä tai internetistä Oksasen mietteitä 

uudesta teoksestaan. Hän kuvailee kritiikissään Baby Janea kirjailijan omin 

sanoin. Kuvailevaan osaan on siis nostettu mukaan myös mediakirjailijan oma 

ääni. 

 

 

6.2. Syvärakenteita luotaamassa 

 

 

Tulkitsevassa osassa teosta käsitellään jonkun muun, kuin arvosteltavan teoksen 

pintatasolta löytyvän aineksen pohjalta. Tulkinnassa voidaan vertailla, rinnastaa, 

tulkita, esittää taustoja, selittää tai asettaa teos eri yhteyksiin. (Huotari 1979, 27.) 

Avainkohtia etsimällä kriitikko pyrkii erittelemään juonen ja rakenteen 

merkityksiä. Tarkan kielen ja rakenteiden analyysin avulla kriitikko luo 

kokonaiskuvaa teoksesta ja sen merkityksiä. (Tarkka 1968, 75-76.) 
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Kritiikissä esiintyvää teoksen tulkintaa on myös vertailuaineiston esittäminen 

käsiteltävälle teokselle. Jo pelkkä vertailevan aineiston esittäminen kritiikissä 

tekee siitä tulkitsevan, vaikka tulkintaa ei tarkemmin avattaisikaan. (Huotari 1979, 

28.)  

  

Tulkitsevassa osassa lukijoille tarjottavan informaation laatu muuttuu. Kriitikko 

pyrkii kääntämään lukijoiden kielelle teoksen syvärakenteista löytämänsä 

aineiston analysoimalla, vertailemalla ja selittämällä. Teos erotetaan muiden 

teosten joukosta ja sille saatetaan esittää erilaisia vertailukohteita. (Huotari 1979, 

57.) 

 

Kritiikkien analysoivissa ja tulkitsevissa osissa kriitikko pyrkii siis kertomaan, 

mistä teoksessa on todellisuudessa kyse. Usein kriitikko esittää oman analyysinsa 

ikään kuin totuutena, välillä kriitikko taas pyrkii etsimään sitä ”totuutta”, jonka 

kirjailija on teokseensa kirjoittanut. Näin tekee esimerkiksi Johanna Vihanto 

kritiikissään Kun äidinmaa pettää (Uutispäivä Demari 17.10.2003). 

 

Kirjailija tuntuu viittaavan siihen, että kun äiti ja isoäiti ovat voineet perin 

huonosti vaikuttaa omaan elämäänsä, tekee Anna itsestään ainakin sen näköisen 

kuin haluaa (Vihanto, Uutispäivä Demari 17.10.2003). 

 

Kriitikot siis etsivät usein kirjailijan teokseen ”piilottamia” merkityksiä ja 

sanomia. Näin tekee myös esimerkiksi Saara Harju (Etelä-Suomen Sanomat 

2.1.2006) Baby Janea käsittelevässä kritiikissään. 

 

Tämän voisikin ajatella olevan kirjan teesi: mielisairaudet eivät ole flunssaan 

verrattavia, pois päiväjärjestyksestä hoidettavia tiloja vaan jotakin, jonka kanssa 

ihmiset joutuvat elämään (Harju, Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2006).  

 

Kirjalla siis kuvitellaan olevan teesi, sanoma, joka on löydettävissä pintarakenteen 

alta ja jonka kirjailija on sivuille piilottanut. Tätä etsiessä kriitikko tekee aina 

tulkintaa teoksesta. 
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Eräs toistuva tulkinta Stalinin lehmiä koskevissa kritiikeissä on se, että romaani 

on feministinen. Tämän tulkinnan tekee muiden muassa Irja Sinivaara Kymen 

Sanomissa (16.9.2003). 

 

Stalinin lehmien feminismi ei ole valinta vaan välttämättömyys, kosto kaikille Isä 

Aurinkoisille. (…) Feminismi, niin kuin mikä hyvänsä aate, edellyttää itsekkyyttä 

pyrkimysten äärellä. (Sinivaara, Kymen Sanomat 16.9.2003.) 

 

On mahdotonta sanoa, kuinka paljon Oksasen romaanin tulkitsemiseen 

feministiseksi vaikuttavat muut, kuin romaanin sisäiset seikat. Esimerkiksi 

Sinivaara esittelee teoksen feminismin niin itsestään selvyytenä, että se laittaa 

miettimään, mikä tulkinnan syy on. Tulkintaan on voinut vaikuttaa se, että teosta 

markkinoitiin feministisenä romaanina, tai se, että Oksanen on puhunut paljon ja 

lujaan ääneen feminismistä.  

 

Tulkitsevaan ja analysoivaan osaan vaikuttavat siis myös muut, kuin teoksen 

sisäiset asiat. Kriitikko on saattanut saada vaikutteita tulkinnoilleen mediasta, 

esimerkiksi mainoksista ja haastatteluista. 

 

Usein kritiikeissä on esillä selvästi jako tekstin pintapuolisiin tapahtumien ja 

tekstin syvärakenteen merkityksiin. Tämän jaon tekee esimerkiksi Jussi Aurén 

Satakunnan Kansassa (6.10.2005) julkaistussa kritiikissä Baby Janesta. Siinä hän 

ensin kertoo, mistä romaanissa on ”näennäisesti” kyse, ja sen jälkeen siitä, mitä 

romaanin rivien välistä löytyy. 

 

Taustalla on kuitenkin koko ajan halu olla tavallinen, tavallisuutta ei saa tässä 

käsittää heteroseksuaalisuudeksi, halu kävellä valoon ja vapauteen, halu päästä 

juoksemaan vastasataneeseen lumeen (Aurén, Satakunnan Kansa 6.10.2005). 

 

Jussi Aurén käyttää yllä olevassa otteessa romaanissa kerrottuja asioita 

analyysinsä tekemiseen. Baby Janen henkilöhahmot toivovat romaanissa 

pääsevänsä ulos lumisateeseen. Aurén analysoi kertoessaan taustalla koko ajan 

olevan halu olla tavallinen. 



45 
 

Monissa kritiikeissä etsitään teoksille erilaisia vertailevia aineistoja. 

Intertekstuaaliset viittaukset ovat usein muusta kaunokirjallisuudesta, mutta myös 

muualta taiteen piiristä, kuten elokuvista. 

 

Intertekstuaalisten viittausten etsiminen ja löytäminen on olennainen osa tekstien 

tulkintaa. Löydetyt viittauskohteet rajoittavat, mutta samalla avaavat tulkintoja. Jo 

pelkän intertekstuaalisen viitteen löytäminen on usein teoksen tulkintaa. 

(Mikkonen 2001, 73.) 

 

Irja Sinivaara vertaa kritiikissään Lautasen kokoinen identiteetti (Kymen Sanomat 

16.9.2003) Sofi Oksasen Stalinin lehmiä Laura Honkasalon romaanin Sinun 

lapsesi eivät ole sinun (Gummerrus 2001). Sinivaara kirjoittaa molempien teosten 

kertovan ”nuoren naisen koti-ikävästä ja neukkuaatteen suomasta oikean ja 

turvallisen kasvuympäristön kaipuusta”. Hän toteaa yhteyden olemassaolon, mutta 

ei kiinnitä siihen enempää huomiota. Kritiikissä ei pohdita yhteyden syitä tai 

seurauksia. 

 

Ville Seuri löytää kritiikissään Ruumis on naisen naamio (Savon Sanomat, 

2.9.2003) useita subtekstejä Stalinin lehmille. 

 

Oksasen romaani [on] tiukasti kiinni naiskirjallisuuden perinteessä. Siinä 

viitataankin suoraan muun muassa Sylvia Plathiin ja Marguerite Durasiin, 

mutta varsinaiset esikuvat löytyvät lähempää. Yhteyksiä on esimerkiksi Anja 

Snellmanin feministisiin romaaneihin. (Seuri, Savon Sanomat, 2.9.2003.)  

 

Ville Seurin kritiikissä intertekstuaalisella yhteydellä on enemmän analyysin 

piirteitä. Hän liittää Oksasen romaanin naiskirjallisuuden perinteeseen ja 

feministisiin romaaneihin subtekstien kautta. Tällä tavalla Seuri määrittelee 

Oksasen teoksen paikan kirjallisuuden genressä. 

 

Myös Erkki Hulkki (Etelä-Saimaa 4.9.2005 (2)) löytää intertekstuaalisen 

viittauksen, jota hän ei suoraa yhdistä kaunokirjallisuuteen. Hän kirjoittaa 

kritiikissään Fontex auttaa kun masentaa, että kertojan asenne ja ääni muistuttavat 
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eksistentialismia. Intertekstuaalisilla viittauksilla etsitään tulkintoja kritiikeissä 

monipuolisesti. Viittauksia etsitään muusta kirjallisuudesta, sen suuntauksista, 

elokuvista, muista taidemuodoista ja niin edelleen. 

 

Arto Lindholm (2002, 58) huomauttaa, että intertekstuaalisten yhteyksien 

esitteleminen on yleensä melko mielivaltaista. Niihin liittyvät kriitikoiden aiempi 

lukeneisuus, mieltymykset ja kirjallinen pätevyys. Hänen mukaansa suomalaisia 

teoksia koskevissa kritiikeissä intertekstuaalisia viittauksia tehdään lähinnä 

kirjailijan aiempaan tuotantoon, muuhun ajan kotimaiseen kirjallisuuteen ja 

suomalaisen kaunokirjallisuuden traditioon. 

 

Omassa aineistossani suurin osa intertekstuaalisista viitteistä liittyy juuri näihin 

kolmeen Lindholmin esittelemiin piirteisiin, mutta myös muihin, kuten elokuviin. 

Näin tekee esimerkiksi Kaisa Kurikka (Turun Sanomat 9.10.2005), joka löytää 

Sofi Oksasen Baby Janesta kritiikissään Mitä tapahtuikaan Pikille? yhteyksiä 

elokuvamaailmaan. 

 

Mielenkiintoisinta romaanissa on sen kytkökset Robert Aldrichin ohjaamaan 

elokuvaan What Ever Happened to Baby Jane (1962), jossa Bette Davis 

nimiroolissa ja Joan Crawford hänen Blanche-siskonaan tekevät unohtumattoman 

roolityön. 

Oksasen romaani on uudelleen kirjoitettu versio elokuvasta. Piki vertautuu 

Blancheen, joka elää raajarikkona siskonsa vankina lukitun huoneen takana. 

(…)Romaanin henkinen ja fyysinen väkivalta, vallan käyttö toisen alistamiseen 

ja vankina pitämiseen, saavat mielenkiintoiset merkitykehikot juuri elokuvan 

kautta. Rakenteellisestikin romaanista on löydettävissä elokuvan kohtaukset. 

(Kurikka, Turun Sanomat 9.10.2005.) 

 

Vertaaminen elokuvamaailmaan avaa kriitikolle uudenlaisen tulkintakehyksen, 

jonka pohjalta hän analysoi romaania. Kaisa Kurikka kirjoittaa, kuinka elokuvan 

kautta aukeaa hänelle mielenkiintoinen kehikko. Ilman tuota intertekstuaalista 

tulkintaa kehikkoa ei olisi löytynyt, ja tulkinta olisi Kurikan mukaan jäänyt 
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vajaaksi. Intertekstuaaliset viittaukset ovat siis romaanin tulkinnan kannalta 

erittäin olennaisia. 

 

Analysoivat osat näkyvät myös kriitikoiden sanavalinnoissa. Vaikka 

pintapuolisesti näyttäisi siltä, että kriitikko vain kuvailee teoksen juonta, saattavat 

sanavalinnat paljastaa pintakerroksen alta analyysiä. Esimerkiksi Antti Majander 

(Helsingin Sanomat 7.9.2005) kuvailee kritiikissään Baby Janen juonta, mutta 

samalla myös analysoi teosta. ”Niinpä kertoja pakenee suhteeseen, jossa ei 

tarvitse kyseenalaistaa mitään (Majander, Helsingin Sanomat 7.9.2005).” 

 

Majander kertoo, mitä romaanissa tapahtuu. Kuitenkin sanavalinnat, kuten 

”pakenee” ja ”kyseenalaistaa” kertovat jo analyysistä. Kriitikko on analysoinut, 

että Oksasen romaanin päähenkilö pakenee aikaisemmasta suhteesta toiseen, jota 

hän pitää helpompana.  

 

Samanlaisia kohtia löytyy kaikista kritiikeistä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, 

kuinka useinkaan ei ole olemassa puhdasta tapahtumien kertomista, vaan yleensä 

aina mukana on jo analyysia. 

 

 

6.3. Teoksen paikkaa osoittamassa 

 

 

Arvottavassa osassa kriitikko esittelee käsityksensä teoksen arvosta, merkityksistä 

ja tehtävistä. Osiossa tehdään kannanotto koskien teoksen hyviä ja huonoja puolia. 

(Huotari 1979, 28.) Arvottava osio on kritiikin subjektiivisin osio. Arvotus on 

pitkälti sidoksissa kriitikon omaan persoonallisuuteen, mieltymyksiin ja 

katsomukseen.  (Tarkka 1968, 76.)  

 

Arvottavassa osassa kriitikko ottaa rajustikin kantaa ja määrittelee teoksen 

negatiivisia ja positiivisia piirteitä. Osiossa saatetaan keskittyä joko ainoastaan 
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käsiteltävään teokseen, tai siinä voidaan suhteuttaa teosta esimerkiksi kirjailijan 

muuhun tuotantoon. (Huotari 1979, 57.)  

 

Aamulehdessä (4.9.2003) Matti Mäkelä kritisoi Sofi Oksasen Stalinin lehmiä 

liiasta kunnianhimosta. 

 

Jo edellisestä voi myös päätellä, mikä on Sofi Oksasen esikoisromaanin pahin 

vika. Siinä on liian monta ”hamaa”, liian monta tarkoitusta, tavoitetta, jotta 

yksikään niistä pääsisi toimimaan täydesti. (Mäkelä, Aamulehti 4.9.2003) 

 

Romaania kritisoidaan myös esimerkiksi henkilöhahmojen ohuudesta (Helle, 

Lapin Kansa 1.11.2003). 

 

Stalinin lehmiä sen sijaan kiitellään etenkin sen tuoreesta tavasta kuvata virolaisia 

ja suomalaisia. Näin tekevät esimerkiksi Aamulehden Matti Mäkelä (4.9.2003) ja 

Anne Helle Lapin Kansaan kirjoittamassaan kritiikissä. (1.11.2003.) 

 

Juuri kuvaukset Viron tapahtumista ja neuvostokommunismin raaistavasta 

vaikutuksesta tavallisiin ihmisiin ovat kirjan parasta antia (Helle, Lapin Kansa 

1.11.2003). 

 

Kritiikeille on ominaista, että teosta pyritään arvioimaan niin, että kriitikko 

löytäisi siitä sekä hyvää että huonoa sanottavaa. Näin tekee esimerkiksi Anita 

Järvisalo (Länsiväylä 20.8.2003). Hän kirjoittaa peräkkäisissä lauseissa romaanin 

suurimmasta puutteesta ja oivalluksesta. 

 

Kirjan heikoin lenkki onkin sen kliseinen alku. Sitä ei kannata kuitenkaan 

säikähtää, sillä jatkossa juuri romaanin rakenne – epätasaisina möykkyinä sulava 

tarina – on kirjan suurimpia oivaluksia. (Järvisalo, Länsiväylä 20.8.2003.) 

 

Kritiikeissä teoksia voidaan arvioida ja arvottaa hyvin erilaisten piirteiden 

perusteella. Kritiikki voi kohdistua juoneen, henkilöhahmoihin, kerrontaan ja niin 

edelleen. Satakunnan Kansassa (6.10.2005) julkaistussa kritiikissä Jussi Aurén 
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löytää Sofi Oksasen Baby Janesta kritisoitavaa niin henkilöhahmojen kuin 

kerronnankin puolelta. 

 

Asetelma on siis naivistisen pelkistetty ja äärimmäisen ohueksi viritetty, eikä 

tilannetta mitenkään paranna se, että suurimman osan aikaa romaanin henkilötkin 

tuntuvat olevan kuin marionetteja, jotka sätkivät sattumanvaraisesti sinne, minne 

Oksanen heitä kiskoo (Aurén, Satakunnan Kansa 6.10.2005). 

 

Kritiikeissä romaania vertaillaan usein muuhun kirjallisuuteen. Kun kyse on 

kirjailijasta, jolla on jo aiempaa tuotantoa, on vertailuaineisto usein kirjailijan 

omasta tuotannosta. Sofi Oksasen Baby Janen kohdalla teosta vertaillaan 

kritiikeissä usein Oksasen debyyttiromaaniin, Stalinin lehmiin. Näin tekee 

esimerkiksi Johanna Stenroos Hämeen Sanomissa (13.10.2003). 

 

Sofi Oksasen sensaatiomainen debyytti Stalinin lehmät (2003) teki sen, mistä 

monet esikoiskirjailijat vain haaveilevat. (…) Baby Jane ei yllä Stalinin lehmien 

asettamien odotusten tasolle. (Stenroos, Hämeen Sanomat 13.10.2005.) 

 

Arvottava osa on hyvin subjektiivinen, kriitikon omiin mieltymyksiin sidottu. 

Tämän huomaa myös niistä kritiikeistä, joissa Baby Janea verrataan Stalinin 

lehmiin. Kun Johanna Stenroos on sitä mieltä, että Oksasen toinen romaani on 

selvästi edeltäjäänsä huonompi, on esimerkiksi Kaisa Kurikka taas toista mieltä 

(Turun Sanomat 9.10.2005). 

 

Sofi Oksasen toinen romaani, Baby Jane, yltää trendikkyydessään ja aiheittensa 

rankkuudessa esikoisen, Stalinin lehmien tasolle (Kurikka, Turun Sanomat 

9.10.2005).  

 

Kriitikko vertailee käsiteltävää teosta kirjailijan edeltävään teokseen ja arvioi sitä 

sen kautta. Tämä edellyttää, että kirjailijan aiempi tuotanto on kriitikolle tuttu. 

Aiempi romaani on synnyttänyt kriitikoille tietynlaiset odotukset uutta romaania 

kohtaan, jotka tällä kertaa eivät täyttyneet. Kriitikko arvostelee teosta suhteessa 

edeltäjäänsä, ja tässä Baby Jane jäi kakkoseksi Stalinin lehmille. 
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Kirjailijan aikaisempi tuotanto luo siis odotuksia. Uutta teosta ryhdytään 

lukemaan näiden odotusten pohjalta. Jos aikaisempi teos on ollut lukijan mielestä 

huono, ei odotukset uudellekaan kirjalle ole kovin suuret. Jos taas aikaisempi 

tuotanto on ollut lukijan mielestä hyvä, on odotukset usein korkealla. 

 

Kriitikko Otto Lappalaisen (Salon Seudun Sanomat 14.12.2005) odotukset ovat 

selkeästi olleet korkealla hänen ryhtyessään lukemaan Sofi Oksasen toista teosta, 

Baby Janea. 

 

Dramaturgiaa opiskelevan Sofi Oksasen esikoisromaani Stalinin lehmät (2003) 

herätti paljon huomiota mm. Suomen traumaattisia Viro-asenteita käsitellessään. 

Toisen romaanin odotuskynnys nousi korkealle, eikä Baby Jane lunasta täysin 

lupauksia. (Lappalainen, Salon Seudun Sanomat 14.12.2005.)   

 

Lappalainen siis sanoo suoraan, että hänellä on ollut tiettyjä ennakko-odotuksia 

Sofi Oksasen aikaisemmasta tuotannosta johtuen. Uutta teosta arvioidaan siis tuon 

aikaisemman pohjalta. Jos Baby Jane olisi ollut Oksasen ensimmäinen romaani, 

sitä olisi arvioitu erilaiselta pohjalta. Esikoisromaanille odotukset ovat aina 

pienemmät, koska lukijalla ei ole aikaisempaa kokemusta kirjailijasta, joka olisi 

voinut luoda uudelle teokselle odotuksia.  

 

Odotukset voivat olla korkealla tai matalalla riippuen siitä, kuinka korkealle 

kirjailijan entiset teokset arvotetaan. Saattaa myös olla niin, että jos kirjailijan 

aiempi tuotanto koetaan huonoksi, ettei hänen uudempia teoksia huomioida 

ollenkaan.  

 

Välttämättä se, että kirjailijan edellinen teos mainitaan, ei tarkoita sitä, että teosta 

verrataan aikaisempaan arvottaen. Päivi Haanpää mainitsee sanomalehti Ilkan 

(11.12.2005) kritiikin alussa Oksasen aikaisemman tuotannon, mutta niin, ettei 

hän nosta toista paremmaksi. 

 

Sofi Oksanen ei valitse kirjojensa aiheiksi kaikkein tavanomaisimpia tarinoita. 

Esikoiskirja Stalinin lehmissä painittiin suomalais-virolaisen identiteetin ja 
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bulimian kanssa. Baby Janessa ongelmat ovat toisenlaisia. (Haanpää, Ilkka 

11.12.2005.) 

 

Kriitikko toteaa, että Oksanen valitsee aiheikseen erikoisia tarinoita, mutta ei 

erikseen sano, onko se hänen mielestään hyvä vai huono asia. Samalla hän nostaa 

esille Oksasen edellisen romaanin, mutta ei kerro mielipidettään, kumpi on 

parempi vai onko kumpikaan hyvä tai huono. Se, että kriitikko nostaa esille 

kirjailijan aiemman tuotannon, ei siis välttämättä aina tarkoita teoksen 

arvottamista. 
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7. Odotushorisontin vaikutus kritiikkiin 

 

 

 

7.1. Odotukset teosten realismista 

 

 

Kimmo Jokisen mukaan sanomalehtien kritiikeissä teosta koskevat odotukset 

poikkeavat niin kutsutun tavallisen lukijan odotuksista. Kritiikeissä arvostetaan 

hänen mukaansa moniaineksisuutta, kokeellisuutta, normaalin kielimaailman 

rikkomista, älyyn vetoamista ja aihepiirejä, jotka koskettavat elämän eri ilmiöitä. 

Hyvässä ja kunnianhimoisessa kirjallisuudessa odotetaan Jokisen mukaan myös 

olevan jotakin uutta. Kirjailijan tulisi joko käsitellä aiheita uudella tavalla tai 

kokeilevan kirjallisten tapojen rajoja. (Jokinen 1997, 59-60.)  

 

Hans Robert Jauss määritteli odotushorisontin kirjalliseksi odotustasoksi, jossa 

lukija suhteuttaa lukemansa teoksen aiempaan kokemukseensa. Aiemmin luettu 

kaunokirjallisuus lajiominaisuuksineen, muotoineen ja teemoineen vaikuttaa 

uuden romaanin vastaanottamiseen. (ks. Saarinen 1982, 27-28.)  

 

Aineistossani on selvästi näkyvissä joitakin tiettyjä toistuvia odotuksia, joiden 

täyttymisestä usein riippuu kriitikon vastaanoton luonne. Odotusten täyttyminen 

vaikuttaa usein kriitikon mielipiteeseen teoksesta. Jos odotukset eivät täyttyneet, 

oli kritiikki yleensä negatiivinen. Jos odotukset täyttyivät tai ylittyivät, oli kritiikki 

positiivinen. Odotukset siis liittyvät tiiviisti arvottamiseen. 

 

Arto Lindholm kuvailee artikkelissaan Katsaus 1990-luvun suomalaisiin 

kirjallisuuspalkintoihin (2002) kuinka nykykirjallisuudelta odotetaan rehellistä ja 

todenmukaista kuvausta aikamme ilmiöistä ja suhteista. Tämä realismin odotus 

näkyy Lindholmin mukaan niin arvosteluissa, kuin palkitsemispäätöksissäkin. 

Kirjallisuutta arvioidaan hänen mukaansa sen perusteella, miten se vastaa 

arvioijan käsitystä sen hetkisestä todellisuudesta. (Lindholm 2002, 60-61.) 
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Sofi Oksasen Baby Janea ja Stalinin lehmiä koskevissa kritiikeissä huomasin 

tietynlaisen realismin odotuksen. Teosta luettiin todellisuuden kuvana, teemoja ja 

tapahtumia yhdisteltiin usein yhteiskunnan tapahtumiin ja tiloihin. Taiteen tapaa 

peilata yhteiskuntaa etsittiin romaanista useissa kritiikeissä. 

 

Stalinin lehmissä realismin odotukset liittyivät kritiikeissä suurimmaksi osaksi 

uskottavaan tapaan kirjoittaa virolaisuudesta ja suomalaisuudesta. Esimerkiksi 

Jarmo Papinniemi kirjoittaa kritiikissään Etelä-Saimaassa seuraavasti: 

 

Oksanen kuvaa erittäin uskottavasti 70-luvun Tallinnaa ja virolaisten suhteita 

suomalaisiin (Papinniemi, Etelä-Saimaa 10.9.2003).  

  

Satakunnan Kansassa (17.10.2003) Karo Hämäläinen kirjoittaa myös Stalinin 

lehmien realismista. 

 

Dramaturgiaa opiskeleva Oksanen havaitsee tarkasti ja tallettaa hyvin ajankuvaa. 

Seitsemänkymmentäluvun puolivälin Viron haistaa ja maistaa lukiessaan Stalinin 

lehmiä. (Hämäläinen, Satakunnan Kansa 17.10.2003.) 

 

Anita Järvisalo kirjoittaa Länsiväylässä (20.8.2003), että Stalinin lehmien tarina 

pysyy uskottavana loppuun saakka. Vaikka kritiikeissä asiaa ei suoraan sanota, 

liittyy uskottavuus tiiviisti teoksen arvottamiseen.  

 

Myös Baby Janea koskevissa kritiikeissä puhutaan uskottavuudesta. 

 

Paikoitellen romaanin ongelmaksi nousee uskottavuuden puute. Selkeimmin 

tämä näkyy Baby Janen lopussa, joka jättää kertomatta aivan liian monta asiaa, 

jotta loppuratkaisun voisi niellä. (Haanpää, Ilkka 11.12.2005.) 

 

Myös vastakkaisia näkemyksiä löytyy kritiikeistä. Teoksen uskottavuus on siis 

myös kiinni lukijasta. 
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Oksasen kieli on elävää ja teksti uskottavaa. Kirjaa on kehuttu oivalliseksi 

kuvaukseksi 90-luvun tyylistä hoitaa mielenterveyspotilaita lääkkeillä. (Harju, 

Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2006.) 

 

Suomalaiselta kirjallisuudelta odotetaan siis selvästi yhä realistisuutta ja 

uskottavuutta. Jos teoksen tapahtumat tai henkilöhahmot eivät ole uskottavia, ei 

teos saa hyvää arvostelua. Asia liittyy myös teoksen genreen. Sofi Oksasen tyyli 

kirjoittaa on sellainen, että tapahtumien odotetaan olevan todellisuuden kaltaisia. 

Erilaisessa kirjallisessa tyylissä hyväksytään varmasti paremmin uskottavuuden 

puute. 

 

Baby Janen kohdalla odotukset liittyvät usein mielenterveysongelmista 

kirjoittamiseen. Teoksen odotetaan kertovan uutta mielenterveyshoidosta 

yhteiskunnassamme ja ottavan siihen kantaa. 

 

Jos taide peilaa todellisuutta, näkymät eivät ole pelkästään valoisia. Oksasen 

kirjan mukaan mielenterveyspotilaat ja asianmukainen hoito eivät kohtaa. 

(Miettinen, Savon Sanomat 30.10.2005.) 

 

Kritiikeissä verrataan Oksasen teosta usein kirjoitushetken yhteiskuntaan. Välillä 

teoksen ansioksi luetaan ajankuvan luominen Helsingin alakulttuureista, välillä 

etenkin mielenterveyden hoidon käsittelyä kiitellään. Saara Kesävuori (6.9.2005) 

kritisoi Aamulehdessä Oksasta vallitsevien stereotypioiden ja normien mukaisesta 

kerronnasta, mutta kiittää 1990-luvun lopun ajankuvan luomisesta. Saara Harju 

(2.1.2006) kiittelee Baby Janea Etelä-Suomen Sanomissa yhteiskunnan 

ulkopuolelle pudonneiden ihmisten arjen realistisesta kuvauksesta. 

 

Kritiikeissä näkyy selkeästi kriitikoiden odotus romaanin realistisuudesta. Jos 

romaani ei kriitikon mielestä kuvaa totuuden mukaisesti yhteiskunnan ilmiöitä, se 

ei täytä odotuksia. Samalla kuitenkin odotetaan myös vallitsevien normien ja 

stereotypioiden rikkomista. Kirjallisen teoksen odotetaan samalla kuvaavan ja 

pyrkivän muuttamaan ympäröivää yhteiskuntaa. Romaanin toivotaan toimivan 

keskustelun avaajana aiheissa, joista keskustelu olisi tärkeää.    



55 
 

Koska uskottavuus on nostettu useissa kritiikeissä esiin, kertoo se jotakin tämän 

hetken odotushorisontista. Jos lukija odottaa teosta lukiessaan lukevansa 

tietynlaiseen genreen kuuluvaa romaania, on hänellä odotus siitä, että kerronta ja 

tarina ovat uskottavia. Uskottavuus taas liittyy kritiikeissä selvästi realismiin. 

Tapahtumien ja kerronnan odotetaan noudattavan todellisuuden sääntöjä. Jos nuo 

realismin odotukset eivät toteudu, pettyy lukija teokseen ja romaani saa 

helpommin negatiivisen vastaanoton. 

 

 

7.2. Odotukset teosten kerronnasta 

 

 

Kerronnallisia odotuksia löytyi aineistostani paljon. Jussi Aurén (Helsingin 

Sanomat 6.10.2005) kritisoi Oksasen kerrontaa pelkistetyksi ja ohueksi viritetyksi. 

Hänen mielestään kuvaus on Baby Janessa usein latteaa. Kati Pitkänen (Kouvolan 

Sanomat 16.10.2005) kritisoi teemojen kehittelyä ja tarinan jähmettymistä sekä 

heikkoa motivointia ja kuvausta. Samankaltaisia kommentteja oli löydettävissä 

myös muutamista muista kritiikeistä. 

 

Myös positiivissävytteisissä kritiikeissä löytyi paljon viittauksia kerrontaan. Päivi 

Haanpää (Ilkka 11.12.2005) kiittelee Oksasen kerrontaa Baby Janessa luistavaksi 

ja henkilöhahmoja kiinnostaviksi. Hänen mielestään romaani kuvaa laajasti 

ihmissuhteiden nurjia puolia. Kuitenkin hän kritisoi uskottavuuden puutetta, joka 

ilmenee etenkin lopussa. Myös Saara Harju (Etelä-Suomen Sanomat 2.1.2006) 

kehuu Oksasen henkilökuvausta monipuoliseksi. Hänen mielestään Oksasen teksti 

on helppolukuista ja kieli elävää. 

 

Katriina Liusjärvi kiittelee kritiikissään Onko kaikki virolaisnaiset myynnissä 

(Forssan Lehti 18.2.2004) Oksasen kerrontaa Stalinin lehmissä. Hänen 

odotuksensa siitä, millaista hyvä kerronta on, on täyttynyt. 
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Oksanen kuvaa kirjassaan kolmea eri aikatasoa ja kolmea eri maailmaa. Hän 

onnistuu yhdistämään ne hyvin ja kuljettaa lukijaa naisten matkassa 

vaivattomasti tasosta toiseen. (Liusjärvi, Forssan lehti 18.2.2004.) 

 

Liusjärvi kirjoittaa vielä kritiikin lopussa, että Stalinin lehmät on ”ehdottomasti 

luettava, mutta ei mitenkään helppo kirja (Forssan lehti 18.2.2004)”. Hyvän 

teoksen tulee siis hänen mukaansa olla luettava. Hämeen Sanomissa (14.10.2003) 

Suvi Ratinen kiittelee Stalinin lehmien vetävää ilmaisua. 

 

Karo Hämäläinen kirjoittaa kritiikissään Puolivirolainen fanaatikko (Satakunnan 

Kansa 17.10.2003), kuinka Oksanen kirjoittaa Stalinin lehmissä selkeästi ja 

havainnollisesti. Hän kuitenkin kritisoi Oksasen tekstin teemojen hajanaisuutta. 

Hänen mielestään siis selkeys, havainnollisuus ja teemojen yhtenäisyys on 

kirjallisuudessa hyvä asia, ja hän odottaa lukevansa tekstiä, joka täyttää nämä 

odotukset. 

 

Jussi Aurén kritisoi Baby Janen kerrontaa Satakunnan Kansassa (6.10.2005) 

julkaistussa kritiikissä kovin sanakääntein. Hänen mukaansa ”erotiikkabisneksen 

kuvaus on Baby Janessa niin ilmeitä ja latteaa, että se on jo lähes täydellistä 

epäkirjallisuutta”. Kirjallisuus on siis hänen näkökulmastaan jotain uutta tuovaa, 

epäkirjallisuus latteaa ja ilmeitä. 

 

Sekä negatiivisten että positiivisten kritiikkien kerrontaa käsittelevistä osista saa 

hyvän kuvan siitä, mitä kriitikot odottavat hyvältä kerronnalta. Hyvä kerronta on 

elävää, luistavaa, uskottavaa ja motivoitua. Hyvässä kerronnassa henkilöhahmot 

ovat monipuolisesti kuvattuja. Siitä, miten nämä odotukset täyttyvät, riippuu se, 

miten teoksen kerrontaa arvostellaan.  

 

Odotushorisontti syntyy monen yhtälön summana. Teokselta odotetaan erilaisia 

asioita monesta eri syystä: takakannen perusteella, ensimmäisten sivujen 

perusteella, edeltävien teosten perusteella ja niin edelleen. Myös mainokset ja 

media ovat mukana luomassa odotuksia. Tämän huomaa myös kritiikeistä. 

Suoraan asian sanoo Ville Seuri Savon Sanomissa (2.9.2003): 
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Aivan niin kriittinen teos ei ole kuin mainostekstien perusteella olisi odottanut, 

mutta sopivasti terääkin Oksasen romaanista löytyy (Seuri, Savon Sanomat 

2.9.2003).  

 

Salla Lappi myöntää Koillis-Häme-lehdessä (13.9.2003) julkaistussa kritiikissään, 

kuinka hänen odotushorisonttinsa on muodostunut jo ennen teoksen varsinaista 

lukemista. 

 

(…) kirjan raflaavan takakannen perusteella odotin, että aihetta olisi käsitelty 

jopa rankemminkin, mässäillen. Onneksi näin ei ole (…) (Lappi, Koillis-Häme 

13.9.2003). 

 

Salla Lappi oli siis muodostanut odotuksensa takakannen perusteella. Odotukset 

olivat kuitenkin tässä tapauksessa ylittyneet. Odotusten ylittyminen aiheuttaa 

selvän arvoasetelman kritiikkiin. Odotusten avulla teosta arvioidaan, niiden 

ylittyminen on hyvä asia. 

 

Myös Jussi Aurén myöntää Satakunnan Kansassa (6.10.2005) julkaistussa 

kritiikissä lukeneensa Sofi Oksasen Baby Janen takakannen. Takakannen tekstin 

perusteella hän on muodostanut odotuksia, jotka eivät tässä tapauksessa 

täyttyneet. 

 

Mitään sanottavaa mielenterveysongelmistakaan Oksasella ei ole, vaikka 

kustantaja yrittää niin takakansitekstissä uskotella (Aurén, Satakunnan Kansa 

6.10.2005). 

 

Odotuksien ristiriitaisuudesta huomaa, että myös odotukset ovat subjektiivisia. Ne 

peilaavat kriitikon aiempi kokemuksia ja persoonaa. Kun Jussi Aurén kritisoi 

Oksasta siitä, ettei hänellä ole mitään uutta kerrottavaa mielenterveysongelmista, 

Erkki Hulkki näkee asian toisin. 
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Baby Janessa on myös mielenkiintoinen [mielenkiintoisia] kannanottoja 

mielenterveystyön kapeakatseisuudesta ja psyykeen lääkkeillä hoitamisesta (…) 

(Hulkki, Etelä-Saimaa 4.9.2005(2)). 

 

Kerronnallisiin odotuksiin liittyy myös se, että lukija odottaa romaania lukiessaan 

lukevansa virheetöntä suomen kieltä. Saara Kesävuori (Aamulehti 6.9.2005) 

kiinnittää kritiikissään Lesbosuhteessa mikään ei ole toisin huomiota Baby 

Janessa oikeinkirjoituksellisiin seikkoihin. 

 

Oikolukuvaiheessa olisi ollut hyvä tarkistaa, miten kirjoitetaan sanat samppanja 

ja tamponi (Kesävuori, Aamulehti 6.9.2005).  

 

Kerronnalliset odotukset liittyvät siis tiukasti kieleen ja kulttuuriin. Odotuksia 

luovat totutut tavat ja käytänteet. 

 

 

7.3. Odotukset uudenlaisesta taiteesta 

 

 

Useissa käsittelemissäni kritiikeissä esiintyy odotus uudenlaisesta taiteesta. 

Suurimmaksi osaksi odotukset liittyvät siihen, että sekä Baby Janen että Stalinin 

lehmien odotetaan nostavan esille uusia aiheita ja niiden odotetaan kertovan 

asioista uudella tavalla.  

 

Esimerkiksi Salla Lappi kirjoittaa Koillis-Häme-lehdessä (13.9.2003) julkaistussa 

kritiikissä, kuinka Stalinin lehmät on hyvä kirja, koska se käsittelee ”aiheita, joista 

moni vieläkin mieluummin vaikenee”.  

 

Myös Satakunnan Kansan (11.7.2006) julkaisemassa Satu Järnströmin kritiikissä 

kriitikko kirjoittaa, kuinka hän löysi Stalinin lehmistä kaksi sellaista aihetta, jotka 

ovat hänelle aivan uusia kaunokirjallisuuden parissa. Näitä ovat hänen mielestään 

syömishäiriöt ja Neuvosto-Viron lähihistoria.  
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Suvi Ratinen taas kirjoittaa Hämeen Sanomissa (14.10.2003), että tyttöjen 

syömishäiriöitä on käsitelty viime aikoina kirjallisuudessa paljon. Riippuu siis 

myös kriitikosta ja hänen kirjallisuuden kentän tietämyksestään, kuinka hän 

sijoittaa teoksen kirjallisuuden kenttään.  

 

Myös monet muuta kriitikot kiittelevät Oksasta uudenlaisten aiheiden 

nostamisesta ja niiden uudenlaisesta käsittelemisestä. 

 

Stalinin lehmät on tärkeä romaani, hätkähdyttävä puheenvuoro aiheesta, jota ei 

ole kirjallisuudessa liikaa käsitelty (Papinniemi, Etelä-Saimaa 10.9.2003). 

 

Harvoin on bulimiaa ja anoreksiaa kuvattu näin vahvasti (Vainikkala-Kejonen, 

Kaleva 15.10.2003).   

 

Irja Sinivaara kommentoi romaania kritiikissään Lautasen kokoinen identiteetti 

(Kymen Sanomat 16.9.2003) siitä, kuinka se ja muu uusi kirjallisuus ”ottaa 

uudella tapaa haltuunsa edellisen sukupolven hylkäämän romaanin.” 

 

Kun ennen oli suo, kuokka ja Jussi, siis yhteiskunta ja työ ja tulevaisuus, sitten 

vasta ihminen, niin uudella romaanilla on minä, minä ja minä (Sinivaara, Kymen 

Sanomat 16.9.2003).  

 

Tästä otteesta huomaa, että vaikka odotukset uudenlaisesta taiteesta 

täyttyisivätkin, ei se aina tarkoita positiivista suhtautumista teokseen. Uudenlainen 

taide voi siis olla menoa huonompaankin suuntaan. Sinivaara ei tosin suoraan 

sano, että uusi romaanin suunta on huonompi kuin vanha, mutta rivien välistä on 

luettavissa pientä ivaa. 

 

Uudenlaisen taiteen odotuksista kirjoittaminen on osa teoksen sijoittamista tämän 

hetkisen kirjallisuuden kenttään. Näin tekee esimerkiksi Leena Tuomela 

kritiikissään Kiinnostava esikoiskirjailija (Ilkka 19.10.2003), jossa hän kirjoittaa, 

kuinka nykypäivän kirjallisuudessa on muotia tehdä äidistä romaanin konna, ja 

kuinka Sofi Oksanen ei tee Stalinin lehmissä poikkeusta. Vertaamalla muuhun 
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kirjallisuuteen ja sen ilmiöihin, kriitikko nostaa samalla esille tämän hetken 

muoti-ilmiöitä kirjallisuudessa. 

 

Saman yhteyden Stalinin lehmien aikaiseen muuhun kirjallisuuteen on tehnyt 

myös Suvi Ahola (Helsingin Sanomat 21.9.2003).  

  

Nuoruus on tarinoissa jälleen kerran ikätoverin (usein myös alter egon) 

kehityskaaren hahmottamista. Tytöillä kyse on nimenomaan äitisuhteen 

perkaamisesta, ja tänä vuonna sitä on kuvattu rajusti. Hirviöäidit on toki tapettava 

ja tytärten vapauduttava kahleistaan, mutta monen samanlaisen tarinan 

lukeminen peräkkäin alkaa maistua puulta. (Ahola, Helsingin Sanomat 

21.9.2003.) 

 

Ahola kiinnittää teoksen arvon tiukasti muuhun kirjallisuuteen. Teosten tulisi 

käsitellä uusia aiheita, eikä pyörittää samoja. Stalinin lehmät ei Ahosen mielestä 

onnistunut yllättämään aiheellaan, vaan se sekoittui muihin ajan teoksiin. 

 

Myös Hannu Marttila sijoittaa Helsingin Sanomien (14.1.2008) julkaisemassa 

kritiikissään Oksasen suomalaisen kirjallisuuden kenttään sen uudenlaisen aiheen 

kautta. ”Kukaan ei ole Suomessa tainnut niin läheltä kuvata suomalais-virolaisten 

suhteiden arkipuolta (Marttila, Helsingin Sanomat 14.1.2008).” 

 

Baby Janea moititaan esimerkiksi siitä, että se ei kerro mitään uutta 

mielenterveysteemasta. Näin tekee esimerkiksi Jussi Aurén Satakunnan Kansassa 

(Satakunnan Kansa 6.10.2005). Myös positiivisia kommentteja löytyy liittyen 

uudenlaisen kirjallisuuden esiin tuomisesta liittyen sekä mielenterveysteemaan 

että muihin teemoihin. 

 

Suomalaisessa traditiossa vasta viime vuosina on voitu kirjoittaa avoimesti 

lesborakkaudesta, ja tähän nähden Oksasen romaani on tärkeä (Kurikka, Turun 

Sanomat 9.10.2005). 
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Kommenteista voisi päätellä, että kyseiset kriitikot odottivat teoksen tuovan 

kirjallisuuden genreen jotakin uutta. Samalla kun kriitikoilla on tietyt odotukset 

sen suhteen, millaisia asioita teoksesta tulisi löytyä, odottavat he myös, että se 

jotenkin eroaisi muista, tekisi jotain uutta. Romaani voi joko kertoa aiheista, joista 

ei ole aikaisemmin puhuttu, tai tehdä sen sillä tavalla, jota ei ole aikaisemmin 

tehty. 

 

Liikaa teos ei kuitenkaan voi poiketa tämän hetken kirjallisuudesta. Kerronnan, 

juonen kehittelyn, todellisuuden vastaavuuden ynnä muiden odotetaan olevan 

tietynlaisia tietynlaisessa kirjallisuudessa. Jos teos poikkeaa suuresti odotuksista, 

se ei yleensä saa hyvää arvostelua. Teoksen tulisikin poiketa valtakirjallisuudesta 

oikealla tavalla, jotta se olisi hyväksyttävää uudenlaisen taiteen luomista. 

 

Jos romaani täyttäisi uudenlaisen taiteen odotukset, se olisi mukana luomassa 

kaunokirjallisuudelle uutta suuntaa. Uudenlaisen kirjallisuuden ja uudenlaisten 

aiheiden odotetaan avaavan keskusteluja ja tasoittavan tietä muille kirjailijoille.   

 

Uudenlainen taide on myös sellaista, joka väistää kliseiksi muodostuneet tavat 

kertoa. Anita Järvisalo kritisoi kritiikissään A la carte esikoisteoksessa: 

turvaruokaa syömishäiriöisille (Länsiväylä 20.8.2003), kuinka Stalinin lehmien 

suurin heikkous on sen kliseinen alku. Tässäkin tapauksessa siis se, että romaani 

ei vastaa kriitikon odotuksia uudenlaisesta tavasta kertoa, vaikuttaa siihen, kuinka 

hän arvottaa teosta. 

 

 

7.4. Odotukset teosten omaelämäkerrallisuudesta 

 

 

Lea Rojola kirjoittaa artikkelissaan Läheisyyden löyhkä käy kaupaksi (2002), 

kuinka suomalaisessa fiktiivisessäkin kirjallisuudessa olevat yhtymäkohdat 

kirjailijan omaan elämään ovat lisääntyneet. Nämä niin sanotut minän kirjoitukset 

sekoittavat faktan ja fiktion rajaa. Niissä kirjoittava minä sekoittaa itsensä teoksen 
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rakenteisiin. Teokset ovat fiktiota, mutta niissä on aineksia kirjailijan omasta 

elämästä, jonka vuoksi niissä on myös omaelämäkerrallisia piirteitä. Faktan ja 

fiktion rajaa on omiaan hälventämään myös se, että kirjailijat ovat usein 

tiedotusvälineissä kertomassa teoksen yhtymäkohdista omaan elämäänsä. (Rojola 

2002, 70.) 

 

Näin tapahtuu myös Sofi Oksasen kohdalla. Oksanen on ollut ahkerasti 

julkisuudessa puhumassa syömishäiriöistään, seksuaalisuudestaan ja 

virolaisuudestaan. Samat teemat nousevat esiin myös Stalinin lehmissä ja Baby 

Janessa, jonka vuoksi lukija yhdistää väistämättä Oksasen oikean minän ja 

teoksissa esitetyt henkilöhahmot toisiinsa. 

 

Oksasen haastatteluissa oli näkyvillä se, kuinka haastattelevat toimittajat tekevät 

usein päätelmiä Oksasen oman persoonan ja kirjan tapahtumien välillä. Sama 

ilmiö näkyy myös kritiikeissä, joissa usein oletetaan Oksasen kirjoittaneen 

romaaneihinsa myös itseään. Samalla kritiikeistä näkyy selvästi, että 

mediapersoona Oksanen on kriitikoille tuttu. 

 

Etenkin Stalinin lehmiä koskevissa kritiikeissä kriitikot pitävät usein itsestään 

selvänä, että Oksanen on kirjoittanut teoksen omista kokemuksistaan käsin. 

Kriitikot voivat olettaa näin ainoastaan sen vuoksi, että heillä on tietoa Oksasen 

omista kokemuksista. Tätä tietoa he ovat voineet saada oikeastaan ainoastaan 

mediasta. Mediapersoona Oksanen on heille siis tuttu. Media on siis yksi 

suurimmista tekijöistä, joka luo kriitikoille odotuksia omaelämäkerrallisuudesta. 

 

Yksi niistä kriitikoista, joka pitää Stalinin lehmien omaelämäkerrallisuutta 

ainoana mahdollisena totuutena, on Karo Hämäläinen (Satakunnan Kansa 

17.10.2003). 

 

Yhtä tarkasti kirjailija pureutuu syömiseen. (…) Tähän pystyy vain hyvin 

treenattu bulimikko. (Hämäläinen, Satakunnan Kansa 17.10.2003.) 
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Salla Lappi kirjoittaa kritiikissään ”Kohuromaani” käsittelee vaikeita asioita 

lämmöllä (Koillis-Häme 13.9.2003), että Stalinin lehmät perustuu osin Oksasen 

omiin kokemuksiin. Tämä asia todetaan totuutena. Omaelämäkerrallisuus ei nouse 

romaanissa esiin millään tavalla. Mistä kriitikko on siis tehnyt johtopäätöksensä? 

Jäljet johtavat mediaan. On todennäköistä, että Lappi on lukenut Oksasta koskevia 

haastatteluja tai nähnyt häntä televisiossa kertomassa omista sukujuuristaan ja 

elämästään. 

 

Helsingin Sanomien kritiikissä Nälkä, joka ei syömällä lähde (21.9.2003) 

kriitikko Suvi Ahola kertoo Stalinin lehmien juonesta ja henkilöhahmoista 

suurimmaksi osaksi pitäen Oksasen ja teoksen henkilöhahmot erillään. Kuitenkin 

ajatus kirjailijan oman elämän tapahtumien ja romaanin tapahtumien 

yhteneväisyydestä nousee esille kuin ohimennen. 

 

Minua Oksanen puhuttelee silti enemmän silloin, kun hän selvittää identiteettiään 

kahden maan välissä (Ahola, Helsingin Sanomat 21.9.2003). 

 

Ahola ei puhu siitä, kuinka häntä puhuttelee Stalinin lehmien päähenkilön Annan 

identiteetin selvittäminen, vaan Sofi Oksasen. Hän siis odottaa, että romaani on 

osiltaan omaelämäkerrallinen. Tätä odotusta ei voisi olla, ellei kriitikolla olisi 

tietoa Oksasen juurista ja taustoista. Samalla tavalla omaelämäkerrallisuutta 

itsestään selvyytenä pitää Leena Tuomela Ilkassa (Ilkka 19.10.2003). 

 

Kiinnostavimmillaan Oksanen on kuvatessaan isovanhempiensa sukupolvien 

kohtaloita neuvostovallan kurimuksessa (Tuomela, Ilkka 19.10.2003).  

 

Molemmat kriitikot esittävät asian totuutena. Oksanen selvittää omaa 

identiteettiään ja Oksanen kuvaa omien isovanhempiensa kohtaloita. Sekä Suvi 

Aholan että Leena Tuomelan kritiikeissä yhdistetään Oksanen romaaniinsa myös 

toisessa kohdassa. Molemmissa kritiikeissä romaania pidetään terapeuttisena. 

 

Sofi Oksanen lopettaa selvästi terapeuttisen romaaninsa samanlaiseen 

optimismiin kuin Talgre muistelmansa (Ahola, Helsingin Sanomat 21.9.2003). 
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Terapia on ruma sana, eivätkä kirjailijat yleensä hyväksy sitä kirjoittamisensa 

motiiviksi. Stalinin lehmissä on kuitenkin vahva terapeuttinen sävy. (Tuomela, 

Ilkka 19.10.2003.)    

 

Jälleen voidaan todeta, että jos Ahola tai Tuomela eivät olisi tietoisia Oksasen 

virolaisista juurista tai syömishäiriöstä, he ei kirjoittaisi kritiikissään, kuinka 

Oksasen teos on terapeuttinen. Julkisuuskuva Sofi Oksasesta on vaikuttanut 

kriitikoiden tapaan lukea Oksasen romaania ja muokanneet heidän vastaanottoa ja 

odotuksia tiettyyn suuntaan. 

 

Vaikka kritiikeissä oletetaankin, että Oksasen teos on terapiakirjoittamista, 

kirjailija itse kumoaa väitteen. Helsingin Sanomien haastattelussa Oksanen kertoo, 

että Stalinin lehmien kirjoittamisesta oli hyötyä syömishäiriöstä parantumisessa, 

mutta siltikään kyse ei ole hänen mukaansa ollut terapiakirjoittamisesta. 

(Stenbäck, Helsingin Sanomat 21.9.2003.) 

 

Emilia Kujala myöntää itse kritiikissään Kouvolan Sanomissa (Kouvolan 

Sanomat, 26.1.2005), että hän on saanut informaatiota Sofi Oksasen 

kommenteista koskien Stalinin lehmien omaelämäkerrallisuutta. 

 

Dramaturgiaa opiskelevan Sofi Oksasen esikoisteos Stalinin lehmät (2003) voisi 

olla nuoren kirjailijan omaelämäkerta. Vaikka Annan kasvutarina heijastelee 

selvästi Oksasen omia kokemuksia, on hän kuitenkin useasti kieltänyt 

kirjoittaneensa bulimarektikon päiväkirjan. (Kujala, Kouvolan Sanomat 

26.1.2005.) 

 

On siis selvää, että Kujala on tietoinen Oksasen mediapersoonasta ja hänen 

mediassa antamistaan kommenteista omasta elämästään ja teoksestaan.   

 

Oksasen mediapersoona siis huomioidaan hänen teoksiaan koskevissa kritiikeissä. 

Osa kritiikeistä ottaa huomioon Oksasen mediapersoonan käyttäytymisen 

kannalta, osa ulkonäön. Anna Helle vertaa kritiikissään (Lapin Kansa 4.11.2005) 
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Baby Jane -teoksen päähenkilön ulkonäköä Oksasen ulkonäköön, ja tekee 

vastaavuudesta omat päätelmänsä Oksasen ja päähenkilön muistakin yhteyksistä. 

 

(…) kirjan päähenkilö kuvailee itsensä ainakin meikkiensä osalta aivan 

samannäköiseksi, kuin mitä kirjailija Oksanen näyttää teoksen kannen 

valokuvassa. (…) pelkkä ajatus siitä, että Baby Jane olisi miltei pelkkää 

kirjailijan itsetilitystä tai tarvetta paljastaa oma itsensä tekee kirjasta koko 

lailla epäkiinnostavan; tarve tunnustaa ja paljastaa itsensä kirjassa ei juuri 

eroa tarpeesta tehdä niin esimerkiksi juorulehdissä. (Helle, Lapin Kansa 

4.11.2005.) 

 

Oksasen mediapersoona on tälle kriitikolle ilmeisen tuttu. Muutoin hän olisi 

tuskin tehnyt näin jyrkkiä päätelmiä päähenkilön ja kirjailijan yhteneväisyydestä. 

Koska Oksanen on avoimesti puhunut omasta seksuaalisuudestaan, pidetään 

teoksen tarkoituksena helposti itsetilitystä. Oksasen tekemät tunnustukset 

”juorulehdissä” liittävät kriitikon ajatukset teokseen, joka myös muodostuu hänen 

mielessään oman itsen julkituomisen välineeksi. 

 

Näin myös omaelämäkerralliset odotukset liittyvät teoksen arvottamiseen. Etenkin 

Lapin Kansan kriitikko arvottaa Baby Janea selvästi liittyen teoksen oletettuun 

omaelämäkerrallisuuteen. Oksasen mediapersoona vaikuttaa siis ainakin tämän 

kriitikon kohdalla siihen, kuinka arvokkaaksi teos nähdään. Jos kriitikko ei olisi 

koskaan nähnyt kuvaa Oksasesta, tai jos hän ei olisi koskaan kuullut Oksasen 

seksuaalisista suuntautumisista, hän tuskin olisi kritisoinut teosta yhtä kovin 

sanoin. 

 

Esimerkiksi myös Salla Lappi (Koillis-Häme 13.9.2003) liittää 

omaelämäkerrallisuuden odotukset Stalinin lehmiä koskevassa kritiikissä teoksen 

arvottamiseen. Hänen tapauksessaan arvotus kääntyy positiiviseen suuntaan.  

 

Kirja perustuu osin Sofi Oksasen omiin kokemuksiin ja sen aistii positiivisesti 

kirjan sivuilta: kerronta on hajuineen, makuineen ja tunnelmineen aitoa (Lappi, 

Koillis-Häme 13.9.2003). 
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Omaelämäkerralliset odotukset ovat siis tiiviissä yhteydessä kirjailijan imagoon ja 

siihen, kuinka paljon kirjailija on esillä julkisuudessa. Odotuksia syntyy, kun 

kirjailijan taustat ovat tutut ja yhteneväisyyksiä voidaan löytää. Jos kirjailijan 

yksityiselämä on kriitikolle vieras, on omaelämäkerrallisia yhteyksiä hankalampi 

vetää, eikä niitä odoteta löydettävän samoissa määrin. 

 

 

7.5. Kirjailijan nimen luomat odotukset 

 

 

Arto Lindholm (2002, 56) huomauttaa, että tekstin kirjoittaja liittyy usein kriitikon 

työskentelyyn. Lindholmin mukaan kritiikeissä sekoittuu usein teoksen ja 

kirjailijan arvosteleminen. Hän kertoo, että usein teosta arvioidaan sen mukaan, 

kuinka ammattitaitoisena kirjailijaa pidetään. 

 

Stalinin lehmien julkaisuvaiheessa Sofi Oksanen oli kriitikoille vieras nimi, jolta 

ei osattu odottaa juuri mitään. Esikoisromaani loi kuitenkin heti odotuksia 

Oksasen tulevalle tuotannolle. Leena Tuomela sanoo kritiikissään (Ilkka 

19.10.2003), että ”Sofi Oksanen on nimi, joka kannattaa painaa mieleen.”  

 

Varsinkin Baby Janea koskevissa kritiikeistä huomaa, että Sofi Oksanen on 

luonut kriitikoille tietynlaisia odotuksia, ja niiden odotusten pohjalta kritiikeissä 

arvioidaan teosta, mutta lisäksi myös kirjailijaa, itse Sofi Oksasta. Tällainen ilmiö 

nousee esille vasta Baby Janen kohdalla, koska kirjailija ja hänen ammattitaitonsa 

on kriitikoille jo tuttu. 

 

Oksasen ammattitaitoa kommentoi esimerkiksi Otto Lappalainen (Salon Seudun 

Sanomat 14.12.2005). ”Oksanen kirjoittaa taitavasti, kirjoittamisen 

ammattilainen kun on.” Samoin tekee myös Erkki Hulkki Etelä-Saimaassa (Etelä-

Saimaa 4.9.2005 (2)). 
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Oksanen osoitti jo ensimmäisellä romaanillaan Stalinin lehmät kertojanlahjansa. 

Suomalaisen kirjallisuuden kentälle on saatu vahva ääni, jolla on tärkeää 

sanottavaa. (Hulkki, Etelä-Saimaa 4.9.2005 (2).) 

 

Molemmista otteista huomaa, että kirjailija on nimellään asettanut kriitikolle 

odotuksia. Oksaselta odotetaan tietynlaista kirjoitustyyliä ja asioiden 

lähestymistapaa. Kun Oksasen kirjoittamistapaan otetaan kritiikeissä kantaa, 

arvioidaan niissä kirjailijaa, ei kirjaa. 

 

Kirjailijan nimen asettamat odotukset saattavat täyttyä, jolloin kriitikko kiittää 

uutta teosta. Voi myös olla niin, ettei uusi teos täytä odotuksia. Näin käy muun 

muassa Otto Lappalaiselle (Salon Seudun Sanomat 14.12.2005). 

 

Dramaturgiaa opiskelevan Sofi Oksasen esikoisromaani Stalinin lehmät (2003) 

herätti paljon huomiota mm. Suomen traumaattisia Viro-asenteita käsitellessään. 

Toisen romaanin odotuskynnys nousi korkealle, eikä Baby Jane lunasta täysin 

lupauksia. (Lappalainen, Salon Seudun Sanomat 14.12.2005.) 

 

Myös Johanna Stenroosin kritiikissä Hämeen Sanomissa (13.10.2005) viitataan 

Stalinin lehmien luomiin odotuksiin. Stenroos kirjoittaa, kuinka ”Baby Jane ei yllä 

Stalinin lehmien asettamien odotusten tasolle.”. 

 

Mediassa näkyvillä olevia kirjailijoita kohtaan kohdistuu erilaisia odotuksia kuin 

julkisuudesta erossa pysyvillä. Oksasen teosten vastaanottoon liittyy 

erottamattomasti hänen imagonsa, joka on kriitikoille tuttu mediasta. Jos 

kirjailijan nimi luo odotuksia siinä mielessä, että kirjailijan aikaisemmat teokset ja 

tyyli ennakoi tietyntyyppistä teosta, luo kirjailijan imago nimelle erilaisia 

odotuksia. 

 

Mediakirjailijan ollessa kyseessä moni lukija yhdistää kirjan kannessa olevan 

nimen tiettyihin kasvoihin. Yhdistäminen ja sen luomat odotukset eivät 

välttämättä liity mitenkään kirjalliseen tuotantoon. Sofi Oksanen 

mediapersoonana luo vastaanottajalle tietynlaisia odotuksia. Hänen nimensä luo 
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mielikuvan vahvasti meikatusta goottinaisesta, jonka mielipiteet ovat yhtä 

räväköitä kuin hänen ulkoinen olemuksensa. Olemus luo odotuksia siitä, että 

hänen romaaninsakin ottavat kantaa yhtä kärkkäästi kuin mediapersoona Oksanen 

ja että niissäkään ei ole mitään tavanomaista.  

 

Nämä odotukset mielessään kriitikko alkaa lukea Oksasen teoksia.  Kuten otteista 

huomattiin, moni kriitikko joko kiitteli Oksasta siitä, että hän nostaa esille asioita, 

joista ennen ei ole uskallettu puhua, tai moititaan siitä, etteivät hänen romaaninsa 

tuo jonkin asian käsittelyyn mitään uutta. 

 

 Esimerkiksi Saara Kesävuori (6.9.2005) kommentoi Aamulehdessä julkaistussa 

kritiikissään Baby Janen stereotyyppisiä ratkaisuja. 

 

Baby Jane on kuitenkin muutamia irtiottoja lukuunottamatta varsin totinen kirja. 

Siinä ei kyseenalaisteta yhteiskunnassa vallitsevia stereotypioita, vaan kerrotaan 

tasapainottomista ihmisistä, jotka eivät selviydy sen enempää itsensä kuin 

yhteiskunnankaan kanssa. 

Loppuratkaisu on yhteiskunnan normien mukainen: kun yksilö syyllistyy 

väkivaltaan, yhteiskunta rankaisee häntä. (Kesävuori, Aamulehti 6.9.2005.)  

 

Uskon, että jos kyseessä olisi kirjailija, jonka imago ei ole yhtä räväkkä tai yhtä 

pitkälti kriitikoiden tiedossa, ei romaaneiltakaan odotettaisi yhtä paljoa uskallusta 

tai uusia näkökulmia. Kirjailijan imago luo siis odotuksia samalla tapaa kuin luo 

kirjailijan aiempi tuotanto. 

 

Kun kyseessä on mediakirjailija, luo nimi vielä enemmän odotuksia. 

Mediakirjailijan nimi on tuttu myös kirjallisuuden kentän ulkopuolisissa asioissa. 

Kun kirjailijan imago on ihmisten tiedossa, luo se odotuksia myös teokselle. 

Oksaselta odotetaan räväkkää kerrontaa ja uusia aiheita osin siksi, että hänen 

tapansa olla esillä on räväkkä ja kärkäs. 
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7.6. Odotukset teosten moraalista 

 

 

Leena Tiirakari kuvailee teoksessaan Taistelevat lukumallit (1997) Minna Canthin 

teosten vastaanottoa aikalaiskritiikeissä. Niissä odotukset olivat hyvin erilaisia 

suhteessa tämän päivän kriitikoiden odotushorisontteihin. Sofi Oksasen teoksia 

koskevia kritiikkejä tutkiessa löytyy kuitenkin odotushorisontteja, jotka ovat 

yllättävän lähellä 1800-luvun lopun kirjallisuudelle asetettuja odotuksia. 

 

Tiirakari nimittää konservatiiviseksi lukumalliksi sitä, kun 1800-luvun lopulla 

kirjallisuuden odotettiin olevan siveellistä ja moraalisia arvoja ylläpitävää. 

Lukumallissa pyrittiin ylläpitämään vanhoja moraalisia arvoja ja kirjallisuudelle 

asetettiin vaatimus siveellisyydestä. (Tiirakari 1997, 206-207.) Myös 

myöhäisempi pedagoginen lukumalli korosti, että kirjallisuuden ei saanut 

kannustaa lukijoitaan paheisiin (Tiirakari 1997, 309). 

 

Vaikka lukumallit ovat vanhoja, on niiden jäänteitä edelleen näkyvissä 

nykypäivän kritiikeissä, kylläkin lievempinä ja harvinaisempina.  

 

Kymen Sanomien kritiikissä Lautasen kokoinen identiteetti (16.9.2003) Irja 

Sinivaara on huolissaan Stalinin lehmien moraalista. Hän kirjoittaa pohtivansa 

eniten teoksen moraalia inhorealistisessa kuvauksessa. 

 

Anna kuvaa syömishäiriötään sellaisin sävyin, että narsistinen kilvoittelu 45 kilon 

puolesta alkaa näyttäytyä tavoiteltavalta. Saada lukija ihailemaan ahmimisen ja 

oksentelun kauneutta on ositus taitavasta kerronnasta. (Sinivaara, Kymen 

Sanomat 16.9.2003.) 
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8. Johtopäätökset 

 

 

 

Sekä Oksasen kommenteista haastatteluissa että kriitikkojen kirjoittamista 

kritiikeistä näkee, kuinka tiivis suhde kriitikolla ja kirjailijalla on. Oksanen 

kommentoi kriitikoiden työtä useissa eri lehtihaastatteluissa. Kriitikot taas 

kommentoivat Oksasen tekemisiä ja puhumisia kritiikeissään.  

 

Mediakirjailijana Sofi Oksanen on useimmiten kriitikolle tuttu myös 

kirjallisuuden ulkopuolelta. Oksasen imago luo kriitikoille odotuksia, jotka 

vaikuttavat teosten vastaanottoon. Oksasen julkisuuskuva vaikuttaisi olevan hyvin 

harkittu. Hän myöntää itsekin haastatteluissa julkisuuden olevan hänelle 

työväline. Oksanen on luonut imagonsa harkiten. Imagoon kuuluvat sekä ulkoiset 

piirteet että mielipiteet. Ulkonäkö tukee julkisuuskuvaa kirjailijasta, joka on 

omalaatuinen taiteilija, räväkkä mielipiteenmuodostaja, rajoja ja stereotypioita 

rikkova mediakirjailija. Suunnitellulla mediapersoonalla Oksanen uskoo luovansa 

yleisölle odotuksia siitä, että myös hänen teoksensa sisältävät paljon mielipiteitä. 

 

Luodun imagon avulla Oksanen toivoo saavuttavansa lisääntynyttä mielenkiintoa 

hänen teoksiaan kohtaan. Näkyvällä mediapersoonalla on kuitenkin myös 

kääntöpuolensa. Tunnettu kirjailija herättää nimellään kuvia vastaanottajan 

mieleen, jotka taas synnyttävät odotuksia. Odotukset saattavat täyttyä tai jäädä 

täyttymättä. Monesta käsittelemästäni kritiikistä käy ilmi, että mediapersoona 

Oksanen on kriitikolle tuttu, jonka vuoksi hänen teoksiltaan odotetaan tiettyjä 

asioita. 

 

2000-luvun kriitikon työ on edelleen riippuvainen samoista lainalaisuuksista, joita 

se on noudatellut jo vuosikymmeniä. Edelleen kritiikin rakenne muodostuu 

kuvailusta, analysoimisesta ja arvottamisesta. Aineistostani huomasin, kuinka 

kritiikki on usein melko subjektiivinen, yhden ihmisen näkökulma käsiteltävään 

teokseen. Yksi kriitikko saattoi moittia romaanin joitakin piirteitä, joita toinen 
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kiitteli. Kuitenkin tietyt odotukset leimasivat koko aineistoani. Teoksen 

kerronnalta odotettiin tietynlaisia piirteitä. Kerronnan odotettiin olevan sujuvaa, 

oikeaoppista ja ymmärrettävää. Romaanin odotettiin olevan uskottava sillä tavalla, 

että tapahtumat voisi kuvitella aidoiksi. Teoksen odotettiin myös tuovan jotakin 

uutta suomalaisen kirjallisuuden kenttään.  

 

Kriitikon työhön vaikuttavat erilaiset voimat kuin vuosikymmeniä aikaisemmin. 

Median kasvava mahti jättää jälkensä myös kirjallisuuden kenttään. Yhä useampi 

kirjailija käyttää työvälineenään mediaa, jonka toivotaan edistävän teosten 

myyntiä. Media on kenttä, jossa myös kriitikko toimii. Kriitikko ei voi välttyä 

kohtaamisilta mediakirjailijoiden kanssa muutenkin kuin heidän teostensa 

välityksellä. Sofi Oksasen ja monen muun julkinen imago on kriitikolle 

väistämättä tuttu, eikä se voi olla vaikuttamatta kriitikon työhön. 

 

Media ja Oksasen imago synnyttivät kriitikoille tietynlaisia odotuksia, jotka 

nousivat esiin aineistossani. Silmiin pistävää oli se, että moni kriitikko odotti 

Oksasen teosten sisältävän omaelämäkerrallisia aineksia. Tämä tuskin olisi 

mahdollista, jollei kriitikko tietäisi jotakin kirjailijan omasta elämästä ja 

taustoista. Samalla myös Oksasen nimi herätti kriitikoissa odotuksia. Oksasen 

teosten odotettiin olevan räväköitä ja stereotypioita rikkovia. Ensimmäinen teos 

Stalinin lehmät loi myös odotuksia, joita kirjailijan nimi kriitikoissa herätti. 

 

Kritiikki on iso osa kirjallisuusinstituutiotamme. Arto Lindholm (2002, 53-54) 

nimeää kirjallisuuskritiikin yhdeksi suomalaisen kirjallisuuden portinvartijaksi. 

Ensimmäisellä portinvartijatasolla on kustantaja, joka päättää, mikä teos 

julkaistaan ja kuinka paljon se saa mainosta mediassa. Toinen portinvartija on 

kirjallisuuskritiikki, jossa päätetään, mikä teos ansaitsee palstatilaa. Kolmansia 

portinvartijoita ovat kritiikkien jälkeiset huomionosoitukset teokselle, esimerkiksi 

kirjallisuuspalkinnot. Jokaisella tasolla on suuri vaikutuksensa kirjan 

menestymiseen. 
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Tutkielmassani en ole pohtinut paljoakaan kriitikon työn muutoksen alaisuutta, 

vaikka aineistoni olisi antanut siihen mahdollisuuden. Usein kriitikko toimii median 

kentällä monipuolisemmin kuin pelkästään kriitikon roolissa. Esimerkiksi Erkki 

Hulkki on toimittanut Oksasesta Etelä-Saimaa-lehteen (4.9.2005 (1 ja 2)) ja 

Pohjalaiseen (10.9.2005 (1 ja 2)) samalla kertaa sekä Sofi Oksasen 

henkilöhaastattelun että kritiikin. Moni kriitikko toimittaa lehtiin myös muita 

artikkeleita kritiikkien ohessa. Olisi mahdollista viedä tutkimusta eteenpäin 

pohtimalla kriitikoiden roolien monipuolistumista ja sen vaikutuksia kriitikoiden 

vastaanottoon. 

 

Olen jättänyt Sofi Oksasen tuoreimman teoksen, Puhdistuksen, tutkielmani 

ulkopuolelle. Romaani sai paljon julkisuutta, ja samalla myös Sofi Oksanen oli 

runsaasti esillä mediassa. Julkisuus on ollut suurimmaksi osaksi positiivista useiden 

palkintojen johdosta. Olisi kiinnostavaa tutkia sitä, miten tämä lisääntynyt 

positiivinen julkisuus on vaikuttanut vastaanottoon ja odotuksiin. Varsinkin 

Oksasen seuraavan mahdollisen teoksen vastaanottoa olisi kiinnostava tutkia tästä 

näkökulmasta.    
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