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LUKIJALLE

Juhani: Tosi, että löytyy herrasmaailmassa paljon ämmällistä ja naurettavaa,
sen huomasin Turku-retkelläni. Mutta kas kun meitä lähenee oikein rasvojen
hajussa ja liehuvissa krooseissa tuollainen liehakoitseva lunttu, niin eipä il-
man ettei hemmahtele ihmislapsen sydän. Jaa, jaa, pojat! maailman hekuma
houkuttelee vahvasti; sen huomasin Turku-retkelläni.

Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä

Tutkimus on ongelman lähestymistä yleisin metodein, mutta tutkimusidea voi
saada alkunsa myös henkilökohtaisista ärtymyksen aiheista. 1990-luvulla mur-
teiden renessanssi nosti unohduksesta esiin ikivanhat heimokuvat, jotka oli
muotoiltu nousevan kansallisvaltion tarpeisiin 1800-luvulla. Vaikka globalisaatio
rakentaa maailmankylää ja nykyihmisen geenitkin on kartoitettu melkein työn
vieroksuntaa ja humalahakuisuutta myöten, ihmisten käytökselle haetaan edel-
leen selityksiä sukupolvien takaisista heimotyypittelyistä. Mietin jatkuvasti, mitä
esi-isieni tarinoita itse kannan mukanani ja onko tilanteita, joissa selittävät ja
puhdistavat tarinat vyöryvät aivan turhaan oman hankalan luonteeni yli.

Luontevan tavan ongelman pohdiskelulle yleisemmällä tasolla tarjosivat kir-
jallisuustiede ja Pohjanmaa-sarja, jossa henkilöiden toimeliaisuus ja selittävät
tarinat käyvät oivallista vuoropuhelua. Antti Tuurin eteläpohjalaisromaaneissa-
kin maailmaa oman elämänpiirin ulkopuolella katsellaan Jukolan Jussin tapaan
hämmästyksellä ja halulla. Matkat maailmalle ovat siksi aina myös oman sie-
lunmaiseman kartoittamista. Vanhan maakuntalaulun ensimmäinen rivi muuttui
kysymykseksi ja koko tutkimuksen otsikoksi: Miss' laaja aukee?

Olen tutkinut Antti Tuurin romaanisarjaa erilaisin painotuksin perusopin-
noistani alkaen. Ensimmäiset tutkielmani tein Talvisodasta erilaisissa seminaa-
reissa: käsittelin ainakin sotaromaanin huumoria, viholliskuvaa ja kerronnallisia
rakenteita. Sotaromaanit eivät ole viime vuosikymmeninä kuuluneet kaunokir-
jallisuuden etulinjaan, jota kutsutaan komeasti kaanoniksi. Opiskelutovereiden
(jotka olivat aina valtaosin naisia) suhtautuminen romaanin lajityyppiin näytti
kuitenkin muuttuvan kerta kerralta, sillä tarinan tasot ja inhimillinen sanoma
nähtiin aiheen takaa – olihan sodasta jo 50 vuotta. Opin tunnistamaan kirjailijan
lauseen, ja tajusin kuinka paljon asiaa voi kirjoittaa näkymättömästi rivien väliin.

Olen tehnyt tätä kirjallisuudentutkimuksen kenttätyötä yksikseni, pitkinä il-
toina ja öinä työhuoneena palvelleessa ulkovarastossamme. Sillä tavalla olen
pystynyt erottamaan tutkimuksen hetkittäin arkielämästä ja leipätyöstäni toimit-
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tajana. Työlle on kuitenkin tainnut olla vain eduksi, ettei välimatka tutkimuksen
ja arjen välillä ole venynyt liian pitkäksi. Kaunokirjallisuus on osa ihmisten jo-
kapäiväistä elämää, eikä kai tutkimuksellekaan olisi hyväksi, jos sen tekijät lei-
jailisivat aivan omissa maailmoissaan. Erityisen antoisaa on ollut lukea kauno-
kirjallisuutta sosiaalihistoriaa vasten. Toivottavasti olen osannut ilmaista kiitolli-
suuteni jokapäiväisessä elämässä oikeista asioista, oikeille ihmisille, oikeaan
aikaan ja oikealla tavalla. Jos jokin aiheellinen kiitos on unohtunut, tulkoon se
tässä ilmaistuksi viivästyskorkojen kanssa.

Tutkimuksen loppuvaiheita leimasi hengästyttävä kilpajuoksu tietotekniikan
kanssa. Vanha Wings-merkkinen kotitietokoneeni alkoi vedellä viimeisiään, kun
rupesin muokkaamaan työtä painokuntoon. Pintatarkistus tuotti uhkaavan paljon
uusia tuhoutuneita yksiköitä, ja aina lopuksi ruutuun ilmestyi apokalyptinen en-
nustus koko tietokoneen pikaisesta leviämisestä käsiin. Vuosien mykkä seuralai-
nen, alitajuinen kysymys siipien kantamisesta valmiiksi tutkimukseksi asti, sai
siis lopulta varsin konkreettisen muodon.

Joitakin tutkimuksen lopputulokseen vaikuttaneita ihmisiä haluan mainita
erikseen. Fil. tri Juhani Koivisto ja toimittaja Anssi Orrenmaa lukivat käsikirjoi-
tuksen ja kannustivat oikealla hetkellä. Työtoverini Jukka Svenström käänsi tii-
vistelmän englanniksi, ja julkaisuamanuenssi Soile Levälahti Tampereen yli-
opistosta auttoi ystävällisesti teknisessä viimeistelyssä. Dosentti Pertti Lassila ja
fil. tri Markku Soikkeli antoivat väitöskirjani esitarkastajina kriittiset ja rakenta-
vat lausunnot, jotka olen pyrkinyt ottamaan huomioon viimeistelyssä. Työni en-
simmäinen ohjaaja oli emeritusprofessori Yrjö Varpio. Erityiset kiitokset osoitan
työni toiselle ohjaajalle, professori Juhani Niemelle, sillä ilman hänen asiantun-
temustaan ja rohkaisuaan en olisi uskaltanut alkujaan ryhtyä koko työhön. Etelä-
Pohjanmaan liiton kehittämisrahasto on tukenut tutkimustani taloudellisesti.

Kaikki luova työ, jota humanistinen tutkimuskin parhaimmillaan on, heijas-
telee tekijänsä omaa elämää ja kuvaa maailmasta. Sen, mikä tässä työssä on eni-
ten minua itseäni, haluan omistaa kultaisille lapsilleni Antille ja Annalle.

Seinäjoella lokakuussa 2003
Markku Kulmala



5

ABSTRACT

MISS' LAAJA AUKEE? (WHERE DOES THE EXPANSE UNFOLD?)
Observations on the structural semantics of Antti Tuuri's Pohjanmaa-series

This study focuses on the following novels of Antti Tuuri: Pohjanmaa (1982),
Talvisota (1984), Ameriikan raitti (1986), Uusi Jerusalem (1988), Maan avaruus
(1989) and Lakeuden kutsu (1997). These novels make up the so called Pohjan-
maa-series. The novels themselves are scrutinized both as separate texts and as a
continuous family saga that has its own semantic structure. The classic theories
of narration and intercontextuality are applied, but other, more incidental obser-
vations produced by the reading process are also considered. The basic hypot-
hesis is that transcending the seemingly strong local aspects of the novels there is
a more universal level emerging out of the narrative structures. On this level pro-
found questions of how to be a human being and of the meaning of life are ad-
dressed. Specifically, the relationship between this metaphysical level and the
regionalism of the noels is discussed.

The study shows that the metaphysical level intertwined with the characters
and the communal relationships reveals itself in the narrative structures of the
novels. A fictional community, a region with a background in history comes ali-
ve in the stories and the myths the author handles with the logic of classic dia-
lectics. Particularly important is intertextuality, of which the clearest example is
the link between Pohjanmaa and the play Pohjalaisia (1914) by Artturi Järvi-
luoma. Intertextuality does not, however, pertain only to stories and text, because
one of the novels' themes is the culture that has created the regional image. The
scenic and historical aspects of the plains of Ostrobothnia prominent in the no-
vels may be interpreted in many ways. The relationship between the fictional
Pohjanmaa and the historical one may be viewed on the basis of, for example,
background-pattern-dialectics: the novels converse ironically with the canonized
tradition. The actions of the principal characters and the attitude of the narrator
bring forth the way how this regional image mistrusts individuality. The conflict
between freedom and responsibility is particularly evident in intersexual rela-
tionships. The thematic core of the series is crystallized as the manly essence
seeking it's genuine manifestation; freedom and happiness in action, in going
away and in being on the move.

The Pohjanmaa-series has multiple levels of narration and evades easy classi-
fication. The family saga is fundamentally characterized by the disjointed publi-
cation order of the novels. Nevertheless, the publisher began marketing the series
according to the time sequence of the narrative. This arrythm and many narrative
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gaps, however, are just the elements that create the deep abstract level of the fa-
mily saga, which is in this study called the seventh story contained in the series.
The Pohjanmaa-series subscribes to the ideals of modernism, but the structures
revealed may also be delineated in terms of the classic theory of narration. This
amalgam of modernism and tradition makes the series solid enough to withstand
many and even contradictory interpretations.

The series' unmistakeable regional ties and relation to real life make up the
surface level, though they have at times been the foci of even expert critics. Ho-
wever, more to the point are the other levels and fictional characters, through
which the novels plumb the human condition and the purpose of human existen-
ce in this world. Thus the series is modern fiction, but it also relates fruitfully to
a strong and identifiable tradition. Although the descriptive narration seemingly
adheres to the ideals of the 1950's modernism, character depiction, structure and
form show many of the basic features held forth by the early theoreticians of the
19th century. And these features hark back to the ideas expressed by Aristotle in
his Poetics. This fusion of tradition and modernism is the reason why the novels
of Antti Tuuri are read by so many and in so many ways.
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"Millaista lakeudella oli?"
"Tasaista."
"Yllätyitkö?"
"Itse asiassa yllätyin. Joskus se oli kuin meri."
"On olemassa sairaus, jonka koko ikänsä lakeuksilla elävät ihmiset voivat
saada", Angela sanoi. "Vain siitä että elävät siellä."
Winter ajatteli miehiä, jotka he olivat tavanneet tänään.
"Voin hyvin kuvitella."

Åke Edwardson: Maanpäällinen taivas

Vielä minä näin auringon alla, ettei nopsilta aina menesty juoksu, eikä sanka-
reilta sota, ei viisailla aina ole leipää eikä taitavilla rikkautta, eikä ymmärtä-
väisillä suosiota; vaan aika ja sattuma kohtaa heitä kaikkia!

Sillä eipä ihminenkään tiedä aikaansa, vaan niinkuin kalat saadaan va-
hingollisella verkolla, ja niinkuin linnut käsitetään paulalla, niin myös ihmis-
ten lapset joutuvat paulaan onnettomuuden ajalla, kun se äkisti tulee heidän
päällensä.

Saarnaaja 9:11-12 (Biblia 1923)
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1. ALUKSI: KUUSI KERTOMUSTA

1.1. Mikä Pohjanmaa?

Antti Tuurin romaani Ameriikan raitti (1986) on kertomus kahden verottajaa
pakenevan eteläpohjalaisen yrittäjän matkasta Floridaan. Vaikka tapahtumat si-
joittuvat toiselle puolelle maapalloa, eletään romaanissa jatkuvasti myös taakse
jääneen kotiseudun sosiaalisessa todellisuudessa. Tuuri onkin monessa yhteydes-
sä kertonut mieltyneensä saksalaisen Nobel-kirjailijan Heinrich Böllin luonneh-
dintaan itsestään "pelkkänä provinssikirjailijana": Böllin tuotannon maakunta on
kaksi korttelia Kölnissä (ks. esim. Lindstedt 1997).1

Lähdin ajamaan. Taisto kurotti takapenkiltä meidän väliimme ja selitti velipo-
jalle paikkaa, johon olimme menossa, tyttöjä, ja kylmää olutta, jota saisimme
eteemme ja väkevämpääkin, jos mieli tekisi; vaikka asuimmekin täällä pikku-
kaupungissa, tiensä osaavalle miehelle täältä löytyi kyllä huvituksia, joita Lapu-
anjoen varrella ei tiedetty olevan olemassakaan. Näistä huvituksista ei silti kan-
nattanut kotimaassa huudella; siellä pienestä ojanpyörtänöiden poltosta helposti
syttyi vaikka minkälainen kytövalkea. Velipoika vakuutti, ettei ensi kertaa elä-
mässään ollut vieraalla maalla. (Ameriikan raitti, 159-160.)

Antti Tuurin ura kirjailijana alkoi poikkeuksellisesti kahden esikoisteoksen (ro-
maani Asioiden suhteet ja novellikokoelma Lauantaina illalla) voimalla vuonna
1971. Hänet tunnettiin 1970-luvulla lähinnä novelleistaan, ja vasta 1980-luvun
eteläpohjalaisromaanit nostivat hänet suuren yleisön kirjailijaksi. Hakalan su-
vusta kertovat romaanit Pohjanmaa (lainauksissa myöhemmin P) (1982), Talvi-
sota (T) (1984) ja Ameriikan raitti (AR) (1985) siirtyivät nopeasti myös valko-
kankaalle. Pohjanmaasta Antti Tuuri sai vuoden 1985 Pohjoismaiden Neuvoston

                                                
1 Heinrich Böllin tuotantoon kuuluu Pohjanmaan kaltainen yhden päivän romaani, Biljardia

puoli kymmeneltä (1959), joka kuvaa kölniläisperheen kolmen sukupolven kautta koko maan
historiaa 1900-luvulla (vrt. Nagy 1986, 16). Böllin moralisoivaksikin kutsutun kirjailijakuvan
piirteitä voi nähdä Antti Tuurin matkakirjan Neljännen valtakunnan vieraana (1995) kriittisessä
Saksa-kuvassa. Toinen jännittävä viittaussuhde syntyy Heinrich Böllin piirtämään ihanteelliseen
Irlanti-kuvaan (Päiväkirja vihreältä saarelta, 1957). Sitä voi hyvin verrata Antti Tuurin tuotan-
non merkittävään Islanti-ulottuvuuteen.
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kirjallisuuspalkinnon. Hakalan suvun tarina jatkui romaaneilla Uusi Jerusalem
(UJ) (1988) ja Maan avaruus (MA) (1989) sekä vuonna 1997 sarjan päättäneellä
Lakeuden kutsulla (LK), josta kirjailija sai Finlandia-palkinnon ja jonka pohjalta
tehtiin myös menestyselokuva. Lakeuden kutsu päätti sarjan oikeastaan toistami-
seen, sillä jo Maan avaruutta markkinoitiin "mestarillisen Pohjanmaa-sarjan
päätösteoksena".2

Antti Tuurin eteläpohjalaisuus ja hänen kiinnostuksensa alueeseen ovat kiin-
teä osa kirjailijakuvaa. Kirjailija itsekin on pitänyt seutua "aika erikoisena".
"Etelä-Pohjanmaan historia on joukkoliikkeiden historiaa nuijasodasta lähtien;
on ollut häjyjä ja heränneitä, siirtolaisia ja jääkäreitä, lapuanliikkeen miehiä, tal-
visodan pohjalaisia ja taas siirtolaisia, bingonpelaajia ja ketjukirjejoukkoliikkei-
tä, pienyrittäjyyttä ja veropakolaisia." (Tuuri 1989, 300.) Mikä oikeastaan on
tämä romaanisarjan Pohjanmaa? Paikannimet saavat sepitteessä erityisiä merki-
tyksiä, sillä tunnettuja paikannimiä seuraa aina vaihtelevien merkitysten laahus.
Epäpuhtaat kategoriat (esimerkiksi paikannimet) "viittaavat melkein aina yhtai-
kaa aikaan ja paikkaan", kuvaa kertomusta tutkinut Aarne Kinnunen (1989, 125-
144). Tunnetut nimet ovat kaiken realistissävyisen proosan erityispiirre, ja juuri
Pohjanmaa-sarjassa paikannimet, todelliset henkilöt ja historialliset tapahtumat
muodostavat erityisen runsaan tulkintapotentiaalin (vrt. Lodge 1992, 56-60). On
puhuttu esimerkiksi kirjailijan "omakohtaisesta todellisuusmallista" silloin kun
on kuvailtu Saksan sodanjälkeisen kirjallisuuden luomaa kuvaa maan menete-
tyistä itäalueista (Assmann 1983, 186).3

Maakuntaa, Pohjanmaata, voi verrata kielellisesti tuotettuun Suomeen. Ru-
noilija Arto Melleri (1989, 82-83) kuvaa tätä monikerroksista alueellisuutta ru-
nossaan "Jäähyväiset". Maakunta kiteytyy siinä paitsi tunnistettavaksi maise-
                                                

2 Antti Tuuri on vuodesta 1971 alkaen julkaissut yli 30 proosateosta (romaaneja, novelleja,
matkakertomuksia, dokumentteja), yli 20 näytelmää ja elokuva- ja tv-käsikirjoitusta, oopperali-
brettoja sekä lähes sata kuunnelmaa. Pohjanmaa-sarjan romaanit ovat olleet poikkeuksellisia
myyntimenestyksiä. Toukokuuhun 2003 mennessä niitä on painettu yhteensä 390 000 kappaletta:
Pohjanmaa 33 000 kpl, Talvisota 80 000 kpl, Ameriikan raitti 69 000 kpl, Uusi Jerusalem 61 000
kpl, Maan avaruus 48 000 kpl ja Lakeuden kutsu 99 000 kpl (Otavalta saadut luvut). Luvuissa
eivät ole romaaneista tehdyt käännökset eri kielille.

3 "Epäpuhtaan kategorian" käsite liittyy kertomusten ajan ja paikan problematiikkaan. Suo-
mi voidaan ilmoittaa täsmällisin maantieteellisin luvuin eli puhtain kategorioin, pituus- ja leve-
yspiirien mukaan, mutta epäpuhdas kategoria "Suomi" on välttämätön mm. lyhyyden ja havain-
nollisuuden vuoksi. Maan tai kaupungin nimi tuo mukanaan aikakaudet, kulttuurin ja historian.
Aito, luonnolliseen kieleen perustuva kertomus pohjaa epäpuhtaisiin kategorioihin. (Kinnunen
1989, 125-127.) Epäpuhdas kategoria vertautuu kahteen kirjallisuustieteessä käytettyyn termiin.
Ensiksikin Mihail Bahtinin tunnettuun kronotoopin, aikapaikallisuuden, käsitteeseen, jolla kuva-
taan mm. juonen solmukohtia sekä ajan ja paikan tiivistymiä. (ks. Bahtin 1979, 243-423.) Termi
on analogiasuhteessa myös intertekstuaalisuus-käsitteen kanssa. Siinähän jokaisen tekstin ym-
märretään käyvän vuoropuhelua tradition ja oman aikansa kirjallisuuden tai laajemmin kulttuu-
rin kanssa. Intertekstuaalisuus on yksi tämän tutkimuksen keskeisistä kirjallisuustieteellisistä
termeistä ja lähestymistavoista (intertekstuaalisuudesta ks. luku 1.3.).
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maksi myös metonymiaksi lakeudesta historiallisena käsitteenä, jossa on edel-
leen vahvat yhteiskunnalliset, hengelliset ja poliittiset ulottuvuutensa. Aikaulot-
tuvuutta korostaa modernin yksinäisyyden motiivi, rautatieasema.

Tuuli lennätti ratapihalla märkää lunta,
ja lakeuksilla supermarkettien takana
yhä varjoina vaelsivat
 talonpoikaisarmeijat,
  Karekset, Kosolat –
seisoin sohjossa Seinäjoen asemalla, yksin.

Väitöskirjassaan Juhani Sipilä nimeää Pohjanmaa-sarjan maiseman Mihail Bah-
tinin romaaniteoriaa mukaillen "idyllin kronotoopin" eteläpohjalaiseksi muodok-
si, "lakeuden kronotoopiksi". Siinä maisema ja sukupolvien elämä tiivistyvät
metaforiseksi kieleksi. Tämä kronotooppi näyttäytyy Sipilän mielestä toistuvasti
myös esimerkiksi kansatieteilijä Samuli Paulaharjun teksteissä.4 (Sipilä 2002,
114-115.) Kronotoopit ovat "romaanin tärkeimpiä juonitapahtumia organisoivia
keskuksia", juonen solmukohtia, joilla on pääosa juonen muodostamisessa.
(Bahtin 1979, 243-423.) Lakeuteen kuvana ja muodollis-sisällöllisenä kategoria-
na kuuluu maakunnan historia ja nykyisyys. "Maan kautta kiertää lakeuksien
miehen koko elämän kulku", kuvaili Samuli Paulaharju (1932/1996) eteläpohja-
laista maisemaa kronotooppisena tiivistymänä.

Pohjanmaa on heterogeeninen alue, ja jos se kattaisi koko historiallisen Poh-
janmaan maakunnan, voitaisiin pohjalaisiksi kirjailijoiksi nimetä myös Uudessa-
kaarlepyyssä syntynyt Zachris Topelius ja oululainen Teuvo Pakkala. Näin laa-
jasti ymmärrettynä aluekäsitteen kuvausvoima olisi tietysti olematon. Kun käy-
tän käsitteitä Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, eteläpohjalaisuus tai pohjalaisuus,
rajaan ne entisen Vaasan läänin eteläiseen maakuntaan, Etelä-Pohjanmaahan.
Kansankulttuurin Pohjanmaa on jaettu yleensä kahtia, mutta nyttemmin vakiin-
tuneessa kolmijaossa etelän ja pohjoisen väliin sijoittuu Keski-Pohjanmaa. Uu-
simmassa aluejaossa valtaosin ruotsinkielinen rannikkoseutu muodostaa vielä
oman hallinnollisen maakuntansa, Pohjanmaan (Österbotten). Se ei kuitenkaan
ole Pohjanmaa-sarjan kuvaama aluekokonaisuus.

Alueellisuus on aina kaksijakoista: millaiselta jokin alue näyttää ulospäin
(ulkoinen aluekuva), ja millaisena alueen ihmiset itse yhteisöllisyytensä kokevat
(sisäinen aluekuva) (ks. Zimmerbauer 2002, 7). Antti Tuurin tunnettu eteläpoh-
jalaisuus on väistämättä ollut myös hänen tuotantonsa tulkintoja ohjaavaa, sillä
samassa kulttuuripiirissä elävää kirjailijaa koskeva tieto on eräässä mielessä ns.
                                                

4  Lakeus viljelylle valloitettuna vertautuu Mircea Eliaden esittämään universaaliin arkki-
tyyppiin, jossa ihminen – ottaessaan haltuunsa viljelemättömän alueen – symbolisesti toistaa
maan luomisen. Kun skandinaavit valloittivat Islannin ja alkoivat viljellä sitä, yritys "ei ollut
muuta kuin alkuajan tapahtumien toistamista, kaaoksen muuttamista kosmokseksi jumalaisella
luomisteolla". (Eliade 1992, 14.) Tätä taustaa vasten talonpoikaiseen lakeuteen toistuvasti liitetty
uskonnollinen tematiikka ei siis ole yllättävää.
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hiljaista tietoa, jota lukija ei edes huomaa käyttävänsä. Miten ottaa tämä huomi-
oon ja samanaikaisesti sulkea pois – siinä myös tutkijan paradoksi.5 Kumpi sopii
kuvaamaan maakunnasta kauan poissa olleen kirjailijan näkökulmaa? Romaani-
en tutkijalle ongelma ei ole toisarvoinen. Antti Tuuri on perustellut romaanisar-
jaansa samoin sanoin kuin hänen Pohjanmaahan luomansa opettaja: "Opettaja
kertoi sanovansa nykyään kaikille raamatun sanoin, että jos kaikki se, mitä poh-
jalaiset tekivät »kohta kohdalta kirjoitettaisiin», hän luuli, »etteivät koko maail-
maan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa»" (P, 345; ks. Tuuri 1991, 302;
vrt. Joh. 21:25, Saarn. 1:1-18).6 Tämä ironinen kytkeytyminen Raamattuun on
Pohjanmaa-sarjalle tyypillinen ilmaisukeino, joka tarjoaa lukijalle runsaasti eri-
tasoisia tulkintamahdollisuuksia.

1.1.1. Alue identiteetin ulottuvuutena

Yksilön identiteetin voi ymmärtää vain suhteessa maailmaan: se syntyy sosi-
aalisessa kanssakäymisessä. Identiteettiä on kuvattu abstraktiksi käsitteeksi, joka
on sisällöltään kuin pohjaton laatikko. Se muotoutuu kronotooppisesti, ajassa ja
tilassa, ja yhä useammin sitä määritellään tuottamalla toiseutta. (Hänninen 1998,
5-15.)7 Eteläpohjalaisuus on ennen kaikkea kuviteltua yhteisöllisyyttä.
                                                

5 Yhteisö ymmärretään tässä saksalaisen sosiologin Ferdinand Tönniesin jo 1800-luvulla
erottelemassa muodossa. Hänen keskeinen käsiteparinsa oli Gemeinschaft-Gesellschaft (yhteisö-
yhteiskunta). Jos ihmisen ja yhteisön liittymistapana on yhteisöllinen, se on luontaista ja itseisar-
voista. Rakkaus, perhe, suku ja kylä ovat yleisimpiä ihmisten Gemeinschaft-suhteita: välineelli-
nen suhde toiseen ihmiseen on niissä pieni. Jos liittyminen on välineellistä eli sillä tavoitellaan
jotakin, kyse on Gesellschaft-suhteesta. Nykyaikaisia esimerkkejä tämän tason yhteenliittymistä
ovat työyhteisöt, ammattiliitot ja urheiluseurat. Puhtaina liittymisen tyyppejä ei juurikaan esiin-
ny, sillä todellisten ihmisten suhteissa on aina piirteitä molemmista tyypeistä. Maakunta, tässä
tutkimuksessa Etelä-Pohjanmaa ja sen asukkaat, ymmärretään kuvitteellisena yhteisönä, jossa
kuvitteellisuudestaan huolimatta ovat hallitsevampina Gemeinschaft-suhteen piirteet: yhteisym-
märrys ja julkilausumattomat säännöt, jotka eivät perustu tavoitteisiin ja sopimuksiin vaan pe-
rinteeseen ja hiljaiseen tietoon. (ks. esim. Töttö 1997, 154-172.) Kuvitteellisen yhteisön käsitteen
teki tunnetuksi Benedict Anderson, jonka mukaan kirjallisuus ja kieli ovat I maailmansodan jäl-
keen olleet tärkeitä välineitä kuvitellun yhteisyyden lujittamisessa, lähinnä toki kansallisella
tasolla: mielikuvat kuvitteellisesta yhteisöstä syntyvät ja kehkeytyvät  kertomisen avulla. (Ander-
son 1990, 15-40).

6 Lainatessani Raamattua käytän vuonna 1923 painettua Bibliaa eli Pyhää Raamattua. Pe-
rustelen sen käyttöä Pohjanmaan antamalla vihjeellä. Siinähän merkityksellisintä Raamattu-
ulottuvuutta pitää yllä suvun mummo, jolle Erkki käy lukemassa Raamattua. "Fraktuuralla pai-
nettua tekstiä oli outoa ja juhlallista lukea ja sain miettiä joitakin kirjaimia " (P, 19).

7 Etnistä identiteettiä siirtolaisten keskuudessa tutkinut Teppo Sintonen määrittelee psykolo-
gisesti ymmärretyn identiteetin suljetuksi, ihmisen elämänkaaren myötä eheytyväksi. Narratiivi-
nen identiteetti taas konstruoituu jatkuvasti yhdenmukaisen ja ristiriitaisen välisessä jännitteessä.
Kertomukset, tarinat, ovat väline tässä kehityksessä. (Sintonen 1999, 53.)
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"[K]uvitellun yhteisön kautta toisilleen tuntemattomat ihmiset voivat mieltää
menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa yhteiseksi", kiteyttää maan-
tieteilijä Anssi Paasi ns. alueellisen tietoisuuden merkityksen. Suomessa tämä
yhteisöllisyyden idea on liitetty erityisesti historiallisiin maakuntiin. (Paasi 1998,
175-176.) Yhteisöllisyys voi ilmetä myös abstraktilla, ideologisella tai emotio-
naalisella tavalla (Holmila 2001, 13). "Minää" ympäröivät joka hetki monet kes-
kenään ristiriitaisetkin me-kategoriat. Moniyhteisöllisyys kuvaa sitä, ettei kukaan
ole vain esimerkiksi eteläpohjalainen, vaan ihminen samastuu sekä alueellisesti,
sosiaalisesti että ideologisesti eri suuntiin ja erilaisiin identiteettityyppeihin. (ks.
esim. Allardt 1991, 44; Liebkind 1988, 62-91; Holmila 2001, 13.)8

Samastumisristiriita voi johtaa oman aluesidonnaisuuden vähättelyyn tai jopa
sen kieltämiseen, jos stereotyyppinen aluekuva hallitsee eri tilanteissa ja estää
yksilön aidon moniarvoisuuden kokemuksen. Näin tapahtuu, jos yksilön toimin-
taa toistuvasti arvioidaan tilannesidonnaisuuden ja yksilöllisyyden sijasta kuvi-
teltuun ryhmään kuulumisen perustein. Ryhmän jäsenet oletetaan usein saman-
laisiksi myös alueilla, jotka eivät millään tavalla liity heidän ryhmäjäsenyyteensä
(Liebkind 1988, 74). Kuten perinteentutkija Seppo Knuuttila muistuttaa, "jokai-
nen aito, elävä identiteetti on tosiasiallisesti monen ambivalenssin lävistämä".
(Knuuttila 1994a, 38.) Jokainen identiteetin määrittely on suhteellinen ja samalla
paradoksaalinen: identiteettihän muuttuu myös pyrkiessään pysymään muuttu-
mattomana muuttuvassa maailmassa. Tätä ajan kulun vääjäämättömyyttä kuvaa
ruotsinkielisen Pohjanmaan runoilija Gösta Ågren runossaan "1968" näin:

Tammikuussa viisitoista vuotta sitten
minä lähdin Lippjärveltä,
Laukki tapettiin, todellisuus myytiin.

Tunteellisena kesäpäivänä
näen, että kaikki on kuin ennen.
Ainoastaan pihapuu ei ole kaltaisensa:
se seisoo paikallaan.
(Ågren 1991, 188.)

1.1.2. Kaunokirjallisuus ja todellisuus

Lukijoiden maisemaihanteita tutkineen Kimmo Jokisen mukaan suosikkikirjalli-
suuden lukemisessa ovat mukana "kollektiiviset kiinnikkeet". "Suuriin painos-
määriin yltävä kotimainen kaunokirjallisuus toimii ihannemaisemiltaan nimen-
                                                

8 Euroopan unionin on nähty korostavan valtiota pienempien alueiden, erityisesti maakunti-
en, asemaa. "Elämme arkielämäämme sosio-spatiaalisten suhteiden ja niiden kautta jäsentyvien
aluetasojen muodostamassa moninaisessa verkostossa, jossa lukemattomat fyysiset, sosiaaliset,
kulttuuriset ja symboliset rajat jäsentävät toimintaamme", muotoilee maantieteilijä Anssi Paasi
(2002, 159).
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omaan sellaisina fiktiivisinä, jos toki selviä faktuaalisia ulottuvuuksia sisältävinä,
kertomuksina, joita käytetään muodostettaessa kuvitteellisia ja usein lähi- ja jos-
kus kauemmaksikin menneisyyteen ajoittuvia presentaatioita ’meistä’" (Jokinen
1997, 118). "Todellisuus" on yksilöllisiä tulkintoja ympäröivästä maailmasta:
ollakseen uskottavaa kirjallisuudenkin on muistutettava lukijan käsityksiä todel-
lisuudesta (ks. esim. Berger ja Luckmann 1995, 29-39). Kun ihminen – Wittgen-
steinin teorian mukaan – puhuu maailmasta, hän ei pysty samanaikaisesti ku-
vaamaan käyttämänsä kielen ja maailman suhdetta. Kaikkea ei voida ilmaista
sanoin, ja siksi kielemme rajat ovat maailmamme rajoja. (Wittgenstein 1997,
passim.)

Suomalaisen lukemisen hallitsevana piirteenä on pidetty yksitasoista suhdetta
todellisuuteen. Kirjallisuutta ei ole luettu kirjallista traditiota vasten, vaan mer-
kityksellisintä on ollut romaanien suhde lukijan todellisuuteen. Erottelevan ja
luokittelevan eliittikulttuurin puuttuessa Suomeen ei ole päässyt syntymään
"sellaista todellisuussuhdetta, jossa kulttuurin tuotteisiin suhtauduttaisiin ikään
kuin luontaisesti ’toisen asteen’ merkityksinä, intertekstuaalisina viittauksina,
suhteuttamalla ne todellisuuteen jotenkin vaistomaisen välittyneesti tai epäsuo-
rasti" (Jokinen 1997, 45-50). Välittynyt tai epäsuora Pohjanmaa-sarjan luenta
voisi olla "puukkojunkkariuden esiinraaputtamista nykyajasta, historian myyttien
ja nykyisyyden leikkiä", kuten Otavan kirjallisuustieto (1990) kuvaa. Näin ro-
maanien Pohjanmaa vertautuisi Maiju Lassilan Pohjois-Karjalaan, jota kirjailijan
on sanottu käyttäneen lähinnä "etnografisena materiaalinaan" (ks. Sihvo 1988).

Romaani on aina paitsi kirjailijan "omaa kieltä" myös erilaisten kielellisten
koodien risteyspaikka, eikä se ole täysin selitettävissä vain itsestään käsin (vrt.
Lyytikäinen 1998, 32).Kaunokirjallisella teoksella on suhde perinteeseen, eikä se
voi syntyä tyhjiössä. Teokset ilmentävät oman aikansa kirjallisuutta – ja tietysti
maailmaa, josta tekstit syntyvät. "Kirjallisuuden merkitys on luonteeltaan sosi-
aalista: sen arvo riippuu siitä, miten hyvin se pystyy ilmaisemaan yhteisön histo-
riallisesti määräytynyttä kokemusta ja tuomaan esille siihen sisältyviä ongelmia",
kuvailee Liisa Saariluoma (1989, 20). Luen Pohjanmaa-sarjaa kaunokirjallisuu-
tena, jolla on elävä suhde perinteeseen ja joka myös tuo traditioon oman aikansa
ajattelutapoja.

Tarkoitukseni ei ole ryhtyä pohtimaan, mistä eteläpohjalaisuus koostuu ja
onko Pohjanmaa-sarja oikeassa kuvatessaan eteläpohjalaisia. Romaaneista
avautuu näköala kentälle, jossa aluekuvia käsitellään aktiivisesti. Lähtökohtana
on olettamus, että aluekuvat muovautuvat, vahvistuvat ja myös purkautuvat, de-
mytologisoituvat, tarinankertoja Tuurin romaaneissa. Samalla logiikalla myös
maantieteelliseen määrittelyyn tulisi kiinteän todellisuussuhteen kyseenalaista-
misen vivahde: romaanien tapahtumapaikat ja miljööt ovat vain yksi ulottuvuus
fiktion monitasoisesta maailmasta. Siksi ymmärrän Pohjanmaa-sarjan miljöön
"maaksi jota ei ole", enemmän symboliseksi kuin kartalta osoitettavaksi. Kari
Sallamaa (1996, 12) on kuvaillut tähän suuntaan Pentti Haanpään tuotannon Kai-
ranmaata: "Tarkkojen maantieteellisten rajojen sijasta olennaisempaa on sen
väljä kuvitteellisuus". Lähtökohtaa ei muuta sekään, että, toisin kuin Haanpään
tuotannossa, Tuurin romaaneissa käytetään todellisten paikkakuntien nimiä. Kai-
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ranmaan tapaan itse Pohjanmaata ei voi aiemmin määrittelemässäni "tuurilaises-
sa" merkityksessä rajata kartalta.

1.2. Tutkimuskin kiinnostuu tarinoista

Kriitikot löysivät kyllä Antti Tuurin 1970-luvun novellit, mutta ns. suuren ylei-
sön kirjailija kohtasi vasta Pohjanmaa-sarjan tarinoillaan. Tärkeä tuotannon tee-
ma onkin juuri tarinankerronta, joka ei suinkaan alkanut Pohjanmaa-sarjasta:
myös Tuurin novellien henkilöt ovat kertoneet tarinoita tai etsiytyneet tilantei-
siin, joissa on luonteva tila tarinoinnille. Eteläpohjalaisuuskaan ei ollut 1970-
luvun tuotannon leimallinen piirre, vaan kertomukset liikkuvat yleissuomalaisis-
sa ympäristöissä, tehdassaleissa ja toimistoissa. Novellit kuvaavat menneen ja
modernin maailman taistelua neuvottomassa ihmisessä: silminnäkijän rooliin
pakotettu ihminen on niissä kuin jonkin koneen osa. Tätä maailmankuvaa Tero
Liukkonen (1986) on kuvannut apeaksi. Vielä Pohjanmaan jälkeenkin Juhani
Niemi (1983, 147) piti aiheellisena nimittää Tuuria vaihtoehtojen kirjailijaksi,
joka "karistaa ympäriltään kiinteät yhteiskunnalliset mallit, murtaa esteitä ja en-
nakko-odotuksia". Hyppäys novelleista toiminnallisiin romaaneihin kummastutti
myös kriitikoita. Arto Virtasen mielestä kirjailijan uusin tuotanto oli "modernin,
lähes puhtaasti behavioristisen kerrontatekniikan" soveltamista viihteelliseen
esitystapaan, "isänpäiväkirjallisuutta". (Virtanen 1989.)

Antti Tuurin tuotannosta julkaistuista artikkeleista ovat tämän tutkimuksen
kannalta merkittävimpiä Juhani Niemen kirjailijakuva teoksessa Kirjailijoita ja
epäkirjailijoita vuodelta 1983, Tero Liukkosen artikkeli "Apean miehen tarina"
Antti Tuurin kerronnasta vuodelta 1986, Pekka Tarkan kirjailijakuva teoksessa
Suomalaisia nykykirjailijoita (2000) sekä Markku Envallin essee "Mihin beha-
viorismilla yltää" vuodelta 2001.9 Ensimmäinen Antti Tuurin tuotantoa käsittele-
vä laaja kirjallisuustieteellinen tutkielma oli Juhani Sipilän lisensiaatintyöhön
perustuva teos Johannes Hakalan ilmestyskirja (1995). Se keskittyy siirtolaisro-
maanien Raamattu-kytkentöihin. Tuuri ei omien sanojensa mukaan ollut tietoi-
nen Raamattu-sidoksesta (Koivisto 1996), mitä voi epäillä.10

                                                
9 Tutkimuksessa lainatut pro gradu –tutkielmat on mainittu lähdeluettelossa. Tuuri-

tulkintojen kuriositeetti on Jyrki Lehtolan "psyko- ja skitsoanalyyttinen" yhteistulkinta Antti Tuu-
rin Pohjanmaasta ja Antti Hyryn Maatuulesta teoksessa Jälkisanat. Sianhoito-opas (Eskelinen ja
Lehtola 1987, 119-138).

10 Vertailukohdan Tuurin siirtolaisromaanien Raamattu-ulottuvuudelle antaa Vilhelm Mo-
bergin suureepos Romanen om utvandrarna (Maastamuuttajat) (1949-59). Lars Furulandin
mukaan eepos mukailee paljossa Toiseen Mooseksen kirjaan sisältyvää Exodusta. "Parallellerna
med Bibeln, särskilt Andra Mosebok, är talrika – och väsentliga för struktur och symbolik i Mo-
bergs epos. Redan hans inledande emigrantkataloger för tanken till uppräkningen av Israels
söner." (Furuland 1999a, 129-130.) Luvatun maan tematiikka on ominaista juuri siirtolaista-
rinoille.
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Olennaista ei kuitenkaan ole se, puhuuko kirjailija tässä vastoin parempaa
tietoaan, sillä havaittu yhteys tekstien välillä ei edellytä kirjailijan intentiota, eikä
tulkinnassa voi nojata vain kirjailijan (jälkikäteen) ilmaisemiin tavoitteisiin.
Esimerkin lukijoiden tulkinnanvapaudesta tarjoaa juuri Pohjanmaa-sarja. Tuuri
on kertonut ärsyyntyneensä siitä, että Pohjanmaan sotajuttuihinsa uponnutta
kansakoulunopettajaa pidettiin koomisena. "En ollut erikoisesti halunnut opetta-
jasta mitään kovin naurettavaa, olinpahan vain tarvinnut henkilön, jonka kautta
saisin sotajutut kerrotuksi, ne sotajutut jotka halusin kirjaan panna." (Tuuri 1991,
302.) Tämä sai kirjailijan – omien sanojensa mukaan – kirjoittamaan Talvisodan,
"leikittömän" kertomuksen sodasta. Talvisota on kuitenkin motivoitavissa myös
sarjan rakenteessa, eikä vain reaktiona Pohjanmaan vastaanottoon.11

Omassa pro gradu -tutkielmassani (Kulmala 1995) keskityin juuri Talvisodan
kerronnallisiin rakenteisiin ja merkityksiin. Päättelin, että sen eri aikatasoilla
liikkuva subjektiivinen kerronta vei modernismin suuntaan.12 Lisensiaatintyössä-
ni (Kulmala 2001) havaitsin Pohjanmaa-sarjan ironisoivan eteläpohjalaisuuden
aluekuvaa. Kiinnitin huomiota myös siihen, miten romaanit muodostavat merki-
tyksellisen kokonaisuuden nimenomaan ilmestymisjärjestyksessään. Pohjanmaa-
sarja esimerkiksi toistelee kielellisesti kuvataiteen lakeusmaisemia, mutta hakee
suhteellistavaa etäisyyttä kuvien uskonnollissävyiseen ihanteellisuuteen.

Juhani Sipilä laajensi omaa Tuuri-tutkimustaan väitöskirjassaan Maa luja,
taivas korkia (2002), 13 joka tarkastelee Pohjanmaa-sarjaa niinikään alueellisen ja
                                                

11 Romaanin tulkinnasta kiisteltiin pian Lakeuden kutsun ilmestymisen jälkeen. Kehitysvam-
maisten omaiset närkästyivät kohdasta, jossa romaanihenkilö kuvaa pääministeri Paavo Lippo-
sen kulkevan EU-kokouksissa Saksan liittokanslerin perässä nöyrästi niin kuin olisi tämän kehi-
tysvammainen poika. Omaisten mielestä arvostettu kirjailija oli sortunut pilkkaamaan vammai-
sia. He vaativat kirjailijalta selitystä, onko tämä myös hänen oma mielipiteensä. Tuuri vastasi
romaanihenkilönsä puolesta ja selitti tarkoittaneensa Etelä-Pohjanmaalla kuulemansa vertauk-
sen positiiviseksi. "Jotakin siitä auvoisesta onnentunteesta, pyyteettömästä rakkaudesta, täydelli-
sestä luottamuksesta, joka kehitysvammaisesta on aistittavissa vanhempiensa läheisyydessä,
heijastui mielestäni myös pääministeristämme hänen kulkiessaan kansleri Kohlin perässä. Tulin
siihen tulokseen, että vertaus oli aika sattuva ja uskaltauduin sen kirjaan panemaan." (Ilkka
10.1.1998.) Tätä ennen mainittua kohtaa oli kuitenkin jo ehditty lainata kahdessakin poliittisessa
kannanotossa nimenomaan halventavassa merkityksessä eli täysin kirjailijan "tarkoituksen"
vastaisesti. (Keskustelusta ks. Ilkka 7.9.1997, 5.1., 6..1., 10.1.1998)

12 Modernismi ymmärretään tässä suomalaisen kaunokirjallisuuden perioditerminä. Se tar-
koittaa 1950-luvulla alkanutta proosan modernismia, jonka tunnetuimpia edustajia ovat Antti
Hyry, Veijo Meri, Paavo Haavikko ja Marja-Liisa Vartio (ks. esim. Niemi 1995, 7-13.) Proosan
modernismista enemmän luvussa 3.

13 Juhani Sipilä on käynyt väitöskirjassaan läpi Pohjanmaa-sarjan potentiaalisia pohjateks-
tejä ja myös eteläpohjalaisia joukkoliikkeitä niin kattavasti, ettei niitä ole tarpeen käydä enää
tässä työssä erikseen läpi muuten kuin temaattisesti tarpeellisessa määrin. Sipilä on perustanut
pohjatekstitulkintojaan myös Antti Tuurin haastatteluihin sekä Tuurin kokoamaan eteläpohja-
laiskirjallisuuden antologiaan (Finlandia. Otavan iso maammekirja 7. Etelä-Pohjanmaa.) vuo-
delta 1986.
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kansallisen identiteetin näkökulmasta. Sipilä lähestyy eteläpohjalaisuutta jouk-
koliikkeissä mukana olleiden yksilöiden kautta. Tutkimus rakentuu tiiviistä vuo-
ropuhelusta tutkijan, kirjailijan ja tuotannon välillä. Sipilän mukaan sarja on
"traditiotietoinen, kerronta- ja rakenneratkaisujensa suhteen moderni sanataide-
teos", joka käy monimielistä vuoropuhelua vanhempien Pohjanmaa-kuvausten
kanssa. (emt., 444-445.) Sipilä käykin perusteellisesti läpi Pohjanmaa-sarjan
mahdolliset pohjatekstit ja aluekuvaa muovanneet historialliset joukkoliikkeet.

Päätelmä monimielisestä tekstienvälisestä vuoropuhelusta ei kuitenkaan täy-
sin selitä romaanien merkitystä oman aikansa kirjallisuutena. "Toisaalta se
[Pohjanmaa-sarja] kiistää ja kumoaa pohjalaisuuteen liittyviä stereotypioita ja
kliseitä, mutta toisaalta se uusintaa ja vahvistaa niitä, monesti ironian ja parodian
keinoin" (Sipilä 2002, 444). Juuri vahvistamisen ja kiistämisen väliset paino-
tuserot ovat kuitenkin tulkinnassa olennaisia. Pyrin tutkimuksessani luomaan
valitsemastani näkökulmasta kokonaiskuvan Tuurin romaanisarjasta, eikä ta-
voitteenani ole siksi ollut näkyviin kirjoitettu vuoropuhelu Sipilän perustutki-
muksen kanssa. Vuoropuhelu ja väistämätön toisteisuus ovat tutkimusten aihepii-
rin takia tekstin luonnollisia ominaisuuksia, mutta kokonaistulkintani on tietysti
täysin itsenäinen. En siis eri yhteyksissä erikseen viittaa Sipilän tulkintoihin sa-
moista teemoista, ellei oma tulkintani poikkea niistä merkittävästi. Poikkeavat
näkemykseni joistakin romaanisarjan ominaisuuksista eivät nekään pyri kiistä-
mään Sipilän kokonaistulkintaa, vaan ne ovat ennemminkin osoitus hyvän kau-
nokirjallisuuden hedelmällisestä kompleksisuudesta.14

                                                
14 Miten ironia ja parodia tunnistetaan tekstistä? Sanakirjan mukaan ironia on "epäsuoraa

ivaa" tai "salaivaa", ironinen "ivallista" ja parodia "ivamukaelma". Määritelmässä on mukana
vertailu johonkin sellaiseen, joka on tunnettava, jotta ironia olisi tulkintana mahdollinen. Paro-
dioitaessa tekstiä uusi merkitys ei siirry parodioivaan tekstiin sen merkitykseksi, vaan parodian
ja ironian "todellinen merkitys on vertailun kolmannessa jäsenessä, siinä mielikuvien prosessis-
sa, jonka kahden tekstin vertailu käynnistää lukijan mielessä" (Karkama 1994, 304). Wayne C.
Booth muistuttaa teoksessaan A Rhetoric of Irony (1974, 1), että useimmat lukijat yliarvioivat
kykynsä tunnistaa ironia tekstistä. Sananmukaisen tulkinnan takia ironia voi olla vaarallinen
tyylilaji. Ironia on läheisessä yhteydessä intertekstuaalisuuteen: se on tekstin merkitystä uudessa
yhteydessä. "Salaiva" ei siis leimaa ironiaa tässä tutkimuksessa, vaan ironia on uuden yhteyden
synnyttämä merkitys. Myöskään parodia ei ole vain yksitasoisesti "ivamukaelma". Linda Hutche-
on on määrittellyt parodian jäljittelyksi, jota leimaa ironinen käänteisyys. Se on kriittisesti
etäistä toistoa, joka kuitenkin korostaa yhtäläisyyksien sijasta eroja. (Hutcheon 1986, 6.) Milan
Kundera tiivistää ironian merkityksen teoksessaan Romaanin taide näin: "Ironia ärsyttää. Ei
siksi että se tekisi pilkkaa tai hyökkäisi vaan siksi että se riistää meiltä varmuudet paljastamalla
maailman moniselitteisyydessään. (Kundera 1987, 131.)
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1.3. Kieli – puukko, jolla jumalankuva vuollaan

Kirsti Simonsuuren mukaan "runoilijat ja kirjailijat ovat modernin maailman
valistuneita myytintekijöitä".15 "Tarinoiden kertominen, fiktiot ja runot palvele-
vat uuden myytin keksimistä samoin kuin demytologisointia, vanhan myytin
kyseenalaistamista." (Simonsuuri 1994, 10.) Myyttien elinvoima on kertomisen
ilossa. "Myytit ovat voimakkaasti elämyspohjaisia kertomuksia, joilla on selitetty
keitä me olemme, mikä on meidän paikkamme maailman kokonaisuudessa,
mistä me tulemme ja mikä on tulevaisuutemme." (emt., 12.)

Jokin osa tekstiä voi olla lukijalle enemmän tai vähemmän tiedostetusti tut-
tua. Intertekstuaalisuus, tekstienvälisyys, on lainoja, sitaatteja, paralleeleja ja
alluusioita: ne muistuttavat toisista teksteistä, mutta eivät edellytä tekijän tar-
koitusta tai toteen näytettävää yhteyttä. Ja vaikka jokin tekstin yksityiskohta oli-
sikin kytkettävissä muualle, sillä on itsenäinen merkitys myös uudessa teks-
tisegmentissä. (Tammi 1991; vrt. Bahtin 1979, 142 tai Culler 1997, 34-42; meto-
din suomalaisista käytännön sovellutuksista ks. esim. Nummi 1993 tai 15-20,
Koivisto 1998, 30-36.) Kytkennän tunnistaminen ei ole sinänsä teoksen ymmär-
tämisen ehto. Esimerkkinä on tässä tutkimuksessa haukkamotiivi, joka on ra-
kenteellisesti motivoitu Pohjanmaassa, mutta joka kytkeytyy eri tavoin myös
kaunokirjallisuuden perinteeseen.16

Tässä työssä romaanien nähdään puhuvan myös perinteen kautta, eli kuten
Liisa Saariluoma muotoilee tekstienvälisyyden Thomas Mannin montaasiromaa-
nin Tohtori Faustus perusteella: "Materiaali, jota kirjailija käyttää teokseensa, ei
ole neutraalia, merkitystä vailla olevaa materiaalia, vaan se on materiaalia, joka
tuo merkityksiä tullessaan. Kirjailijan työ näyttäytyy tällöin osallistumisena
kulttuurissa käytävään keskusteluun. Hänellä on jotakin sanottavaa tässä kes-
kustelussa, mutta miten hän puhuu ja minkälaisia merkityksiä hän ylipäänsä an-
taa inhimillisille asioille, määräytyy pitkälti kulttuurisista ajattelu- ja tulkinta-
malleista. Näin taiteellinen luominen onkin pikemminkin traditiossa annetun
merkitsevän materiaalin muuntelua ja vastaamista sen esittämiin haasteisiin, jol-
tain osin aina sen kumoamistakin: se ei ole pelkästään yksilöstä itsestään käsin
tapahtuvaa luomista, individualistista merkityksenantoa, niin kuin romanttinen

                                                
15 Myytin vastakohdaksi on ymmärretty "historia", "tiede" tai "totuus". Joka tapauksessa

myyteissä ovat mukana sosiaalisen, anonyymin ja yhteisöllisen ulottuvuudet. (Wellek & Warren
1956, 180-181.) Vaikka myytin ydin onkin käytännöllisessä symboliluonteessa, kerrotuissa myy-
teissä on tästä ajattomasta ytimestään huolimatta myös eri aikoihin sidottuja ja siksi muuttuvia
piirteitä. Tässä työssä kiinnitän huomiota viitteellisesti vain joihinkin romaanien ilmeisiin myytti-
siin kytkentöihin. Sellaiseen tarjoaa lähtökohdat esimerkiksi toistuva matkan monomyytti (vrt.
Eliade 1992 ja Campbell 1990.)

16 Intertekstuaalisista lähestymistavoista tämän työn kannalta hyödyllinen on käytännön
tekstianalyysia korostava malli, jota Suomessa on esitellyt Pekka Tammi teoksessaan Kertova
teksti (1991). Intertekstuaalisuudesta ks. myös esim. Saariluoma 1998 ja Keskinen 1996 (myös
Kundera 1987, 26-27).
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taiteilijakäsitys edellytti." (Saariluoma 1998, 72-73) Pohjanmaa-sarjan "traditios-
sa annettuun" sisältyy myös aluekuvaa läpäisevä arkitieto.

Arkitieto on sitä teoreettisten muotoilujen ulkopuolelle jäävää todellisuutta,
jonka ihmiset ikään kuin luontaisesti tietävät olevan totta. Arkkitehtuurissa joka-
päiväisen elämän eksistentiaalisesti tärkein tieto ymmärretään ns. hiljaiseksi tie-
doksi, joka on punoutunut elämänympäristöömme ja käyttäytymiseemme (Pal-
lasmaa 1997, 405). Hiljainen tieto on määritelty yksilön ulkopuoliseksi arvojen
järjestelmäksi, traditioksi, jossa yhteisöllinen tieto siirtyy yksilölle jäljittelyn,
samastumisen ja tekemisen kautta, eli suoraan (Koivunen 2000, 83-84). Usein
yhteisökin tulee tietoiseksi näistä säännöistään vasta kun joku ulkopuolinen rik-
koo niitä (vrt. Virtanen 1996, 73 tai Holmila 2001, 14-15). Romaanien lukemi-
nen alkaakin muistuttaa Carlo Ginzburgin mikrohistoriaan soveltamaa ns. johto-
lankaparadigmaa. Siinä irrallinen ja merkityksettömänä pidetty yksityiskohta
nähdään uudessa yhteydessään uusia merkityksiä tuottavana tai entisiä vahvista-
vana. (Ginzburg 1996, 74.) Lähestymistapaa voi tässä tutkimuksessa kutsua ni-
mellä "sormenjäljet puukonkahvassa". Antti Tuurin (1988) mielestä juuri romaa-
nin kieli on "perusinstrumentti, puukko jolla jumalankuva vuollaan",17 se on
tunteen kautta välittyvä, eikä kirjailija voi ajattelullaan täysin hallita kieltään.
Kuva voisi viitata ajatukseen taiteilijasta metafyysisen todellisuuden tulkkina tai
välittäjänä, mutta ymmärrän sen kuitenkin johtolankaparadigman merkityksessä:
kirjailijan kieli on aina myös kulttuurin hiljaisen tiedon välittäjä.

Tutkimukseni toisessa luvussa kuvailen romaanisarjan tarinaa, joka voidaan
hahmottaa joko ilmestymisjärjestyksen mukaisesti rikkonaisena tai aikajärjestyk-
seltään lineaarisesti etenevänä. Tämä ero on sarjan kokonaistulkinnan kannalta
olennainen. Kolmannen luvun keskiössä ovat romaanisarjan kertojat. Isien ja
poikien ketju on näennäisesti ehyt, mutta kerronnallisten rakenteiden kompleksi-
suus syntyy poikkeavasta aikarakenteesta. Neljäs luku hahmottaa sitä, miten
Pohjanmaa laajenee sarjaksi ja miten sarjan sisäinen tekstienvälisyys tuo lisä-
merkityksiä myös yksittäisiin teoksiin. Viidennen luvun pohjaksi käyn läpi kri-
tiikin suhtautumisen Pohjanmaa-sarjan aluekuviin. Teemaan liittyvät keskeisesti
maisema moniulotteisena käsitteenä sekä vapaus miehisenä ihanteena. Kuuden-
nessa luvussa luon kokonaiskuvan tutkimuksesta, ja arvioin sarjan merkitystä
aikansa kirjallisena puheenvuorona ja osana kirjailijan tuotantoa.

Yksityiskohtiinkaan menevä juonireferaatti ei voi tehdä oikeutta sarjalle, jos-
sa juuri romaanien suhteet muodostavat tarinan toiset tasot, eli Milan Kunderan
(1987, 13) sanoin "romaanin olemassaolon tarkoituksena on paljastaa se minkä
                                                

17 Ilmaus viittaa kuvanveistäjä Erkki Lahteen, Pitti-poikaan, josta Antti Tuuri on tehnyt sa-
mannimisen näytelmän. 1800-luvulla Evijärvellä syntynyt Pitti-poika oli itseoppinut ja lukutai-
doton taiteilija, jota aikalaiset kuvasivat maailman parhaaksi kuvanveistäjäksi. Hänen veistämi-
ään "jumalankuvia" on pohjalaisissa kirkoissa: esimerkiksi Evijärven kirkon alttarilla on Va-
pahtaja-krusifiksi, jonka Pitti-poika veisti koivusta. (Tuomaala 1966.) Pitti-pojan paralleelihah-
mo on Tuurin 2000-luvun Äitini suku -sarjassa (Eerikinpojat, Ullan kirja ja Muukalaiset) kerto-
jan, Ulla Pietarintyttären, aviomies Tuomas, koristeveistäjä, jonka taitoja tarvitaan huonekaluis-
sa ja laivoissa eri puolilla Eurooppaa.
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vain romaani voi paljastaa". Lähden siitä, että kieli ja kerronta ovat olennaisia
viestejä.18 Tutkimuksen keskeinen lähestymistapa on tekstienvälisyyden ohella
kertomuksen teoria. Koska tutkimus keskittyy käytännön romaanianalyysiin,
siinä ei ole syytä lähteä laajasti pohtimaan kertovien tekstien tutkimuksen moniin
suuntiin hajaantuvaa kokonaisuutta. Siksi lähden liikkeelle kerronnan teorian
perustalta. Käytän analyysin perustyökaluna 1920-luvun venäläisen formalistin
Boris Tomaševskin (2001) teoriaa kaunokirjallisen teoksen juonen rakenteesta.
Venäläisen formalismin juuret olivat Aristoteleen Runousopissa. Kaunokirjalli-
suuden perusmuotoja korostavat formalistien teoriat ovat näyttäneet suuntaa kai-
kelle vuosisadan lopun kerronnan teorialle, jos kohta heitä on myös kritisoitu
teosten kontekstuaalisuuden sivuuttamisesta. Formalismin teoslähtöisyydelle
perustui myöhemmin mm. runouden lähilukua korostava uuskritiikki. (Forma-
lismista tarkemmin luvussa 2.) Shlomith Rimmon-Kenanin (1991) kerronnan
teorian, narratologian, erilaisia lähestymistapoja kokoava analyysimalli tarjoaa
myös käyttökelpoiset välineet romaanikerronnan tutkimukselle. Suomalaisista
kertomuksen teorian tutkijoista olen hyödyntänyt lähinnä Aarne Kinnusen (1989)
ja Pekka Tammen (1992) teoksia. Tutkimukseni innoittajana on ollut kirjailija
Milan Kunderan esseekokoelma Romaanin taide (suom. 1987), jota kirjailija itse
on kuvannut "käytännönharjoittajan tunnustukseksi". Yksi Kunderan keskeisistä
ajatuksista on romaanin kompleksisuus. "Jokainen romaani sanoo lukijalleen:
’Asiat ovat monimutkaisempia kuin arvaatkaan’" (Kundera 1987, 25.)

Paneudun romaanien sarjallisuuteen ja Pohjanmaan keskeisyyteen sarjassa.
Pohdin sitä, voiko näkyvä tekstienvälisyys johtaa itseään vahvistaviin ja tulkin-
toja rajoittaviin kehäpäätelmiin. Tästä ovat esimerkkeinä Pohjanmaa-sarjan siir-
tolaisromaanien ja Raamatun suhde sekä alueellisuus. On varsin helppoa tunnis-
taa esimerkiksi näkyvä alueellisuus, mutta tämä havainto ei oikeastaan voi olla
tutkimustulos, vaan vasta tulkinnan lähtökohta. Tavoitteeni on kääntää oma ete-
läpohjalaisuuteni hyödyksi: Ginzburgin sormenjälkiparadigman tavoin yritän
tunnistaa romaanihenkilöiden yksilöllisyyden ja olennaisen yhteisöllisyyden ste-
reotyyppisten heimokuvien alta.

En yritä kanonisoida Antti Tuuria, enkä siihen pystyisikään, sillä kirjailijan
tuotanto elää kyllä ilman tutkijoitakin. Romaanisarjan lukijana olen löytänyt siitä
yksilön ja hänen yhteisöllisyytensä ongelmallisen suhteen. Kirjallisuudentutkija-
na se saa minut kysymään, millaisena romaanihenkilöt itse tämän suhteen näke-
vät – jos näkevät. Jos he siis ovat yhteisöllisyytensä vankeja, kuka on takonut
heidän kahleensa..?
                                                

18 Antti Tuuri korosti vuonna 1988 kirjoittamassaan artikkelissa kirjailijan roolia etsijänä.
"Kirjailija etsii vastausta kysymykseen, mikä maailma on ja mikä on ihmisen tarkoitus maailmas-
sa. […] Romaanin eri tasot, romaanin muoto, kirjailijan käyttämä kieli ovat niitä laboratoriovä-
lineitä, joiden avulla kirjailijan on pyrittävä etsimään vastausta kysymykseensä; tilastollista
havaintojen joukkoa vastaavat subjektiiviset havainnot, elämän ja sen ilmiöiden jatkuva tarkkai-
lu." Tuurin mielestä hyvässä romaanissa on viisi tasoa: tarina, ihmissuhteet, yhteisön sisäiset
suhteet, moraali ja viidentenä myyttinen taso, romaanin olemassaolon oikeutus ja sen tarkoitus.
(Tuuri 1988; ks. luku 6.)
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2. SUKUTARINA AVAUTUU

2.1. Kuinka romaanien juoni havaitaan?

Pohjanmaa on sarjan romaaneista itsenäisin juuri ilmestymisjärjestyksen vuoksi:
se on Hakalan sukusaagan kivijalka, vaikka alkaakin keskeltä vuosisataista tari-
naa.19 Sen asema sarjassa on analoginen Tuurin kerronnan kanssa, sillä tyypilli-
simmillään kertomukset lähtevät liikkeelle tapahtumien pyörteistä. Juhani Niemi
arveli tuoreeltaan, ettei Pohjanmaasta olisi kirjailijansa pääteokseksi. "Kirjan
kepeä ote ja syventävää henkilökuvausta kaihtava riento tekevät siitä aikansa
lukuromaanin, monessakin mielessä 1980-luvun tyypillistä proosaa ennakoivan
teoksen." (Niemi 1983, 147.) Päätelmä on tehty Pohjanmaan jälkeen, ennen su-
kutarinan laajenemista kokonaiseksi sarjaksi.

Käytän tarinan purkamisessa tukenani yhtä kerronnan teorian klassikoista,
Boris Tomaševskia, joka oli venäläisen formalismin keskeisiä hahmoja.20 Tarina
on lukijan työstämä abstraktio, jonkinlainen romaanin luuranko, joka luettaessa
                                                

19 Peter Hallbergin mukaan tämä kerrontamuoto on saavuttanut taiteellisesti korkean tason
islantilaisessa sukusaagassa. Saaga on kertomus perheestä, heimosta ja verenperinnöstä. (Hall-
berg 1987, 26.)

20 Venäläinen formalismi oli ei-marxilainen heterogeeninen tutkimussuuntaus, joka korosti
selväpiirteisen muodollisen metodin ja vakiintuneiden menetelmien tärkeyttä kirjallisuudentutki-
muksessa. Se loppui poliittisen painostuksen vuoksi jo 1930-luvulle tultaessa. Formalistien alulle
panema tutkimusperinne ei ole kuitenkaan kuollut. Se on "lingvistisesti ja semioottisesti painot-
tunutta tekstikeskeistä poetiikkaa, joka lähestyy kohdettaan (taiteen kieltä ja merkityksiä) etu-
päässä, joskaan ei yksinomaan, itsenäisen teoskokonaisuuden (artefaktin) näkökulmasta", kuten
Timo Suni luonnehtii formalistien keskeisiä töitä esittelevässä antologiassa. "Formalismi ei ole
samanlainen kattoteoria, jollaiseksi semiotiikka on asteittain kehittynyt, mutta se tarjoaa otolli-
sen apuneuvon yksittäisiä taiteita tai kulttuuria tutkivien semiootikkojen käyttöön, koska useat
merkkiopilliset perusoletukset sisältyvät formalismiin, vaikka niitä ei 1920-luvulla jokaisessa
kirjoituksessa esiin nostettukaan, mikä on historiallisesti ymmärrettävää." (Suni 2001, 22; vrt.
Rivkin and Ryan 2000, 3-7.) Formalistit tutkivat siis tapaa, jolla tarinan erilaiset elementit on
yhdistetty. Formalistien esittämät perusideat ovat olleet jatkuvasti esillä uusien kirjallisuusteori-
oiden yhteydessä, mutta heitä on tietysti myös tulkittu monella eri tavalla. Formalistit korostivat
sellaisia kirjallisuuden universaaleja tai ainakin yleisiä ominaisuuksia, joita voidaan tutkia tie-
teellisin metodein. (ks. esim. Fokkema – Kunne-Ibsch 1979, 11-14.)
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hahmottuu. Se on siis rekonstruktiota vaativien rakenteiden systeemi, ei autono-
minen objekti. (Rimmon-Kenan 1991, 151-152.) Boris Tomaševski erotti tilan-
teet, tarinan ja juonen, jotka etenevät klassisen dialektiikan  logiikalla.21 Tarina
on siirtymistä tilanteesta (asetelmasta) toiseen peripetioiden (tarinan käänteiden)
kautta. Tarinan staattinen lähtökohta (alkuasetelma) rikkoutuu toiminnan avauk-
sessa, ja usein tarinan käänteet ovat tämän peruskonfliktin synnyttäneen toimin-
nan variointia. (Tomaševski 2001, 170-171; vrt. Aristoteles 1977, 35 tai Rim-
mon-Kenan 1991, 13-39.)

Tomaševskin teemaan kiteytyy teoksen sanallinen sisältö.22 Tapahtumien
syy- ja aikasuhteet ovat looginen kokonaisuus, jossa motiivi on teoksen pienim-
män jakamattoman osan teema. Motiivit yhdistyvät toisiinsa muodostaen te-
maattisen yhteyden. Teoksen selostaminen eli juonen referoiminen edellyttää,
että juonen kannalta välttämättömät yksityiskohdat, sidotut motiivit, ovat selos-
tuksessa mukana. Sen sijaan motiivit, joiden sivuuttaminen ei riko juonen ehe-
yttä, ovat vapaita. (emt., 173-175.) Aristoteleen Runousopissa sama asia ilmais-
taan näin: "se mikä voidaan liittää kokonaisuuteen tai poistaa siitä ilman näkyviä
seurauksia, ei ole kokonaisuuden osa" (Aristoteles 1977, 29; vrt. Rimmon-Kenan
1991, 25).

Juonen ja tarinan erottaminen oli formalisteille olennaista. Tarinan kannalta
ei ole väliä missä järjestyksessä ja miten tapahtumasta kerrotaan. Sen sijaan juo-
ni on taiteellinen konstruktio, ja aivan olennaista on se, missä järjestyksessä mo-
tiivit esitetään lukijalle, miten lukijan tunteita ohjaillaan. (Tomaševski 2001,
173.) Tämä tarkoittaa kärjistyneimmillään esimerkiksi hyvän ja pahan henkilö-
hahmon erottamista toisistaan, mikä on tyypillistä ns. kioskikirjallisuudelle.23

Motivointi on teoksen tematiikkaa rakentavien motiivien järjestämistä tai-
teellisesti ehjäksi kokonaisuudeksi. Rakenteellisen motivoinnin klassinen malli
on se Tšehovin ajatus, että jos kertomuksen alkupuolella kerrotaan seinään lyö-
                                                

21 Dialektiikka ymmärretään tässä hegeliläisittäin yleisenä oppina todellisuuden ja ajattelun
rakenteesta, jota luonnehtivat vastakkaiset ja ristiriitaiset ainekset. Hegelin ajattelun pohjana oli
antiikki (Platon), jolloin dialektiikkaa pidettiin keskustelu- ja väittelytaitona. Ristiriitaisten ai-
nesten vuorovaikutus synnyttää liikettä ja kehitystä. Kysymyksessä ei siis ole Marxin materialis-
tinen dialektiikka, joka kylläkin mukailee Hegelin lähtökohtaa yleisestä muutoslogiikasta. (ks.
esim. Saarinen 1994, 246-247.)

22 Formalistien muodollista lähestymistapaa laajempana teema on ymmärretty kertomuksen
"johtoajatuksena" tai "yleisinhimillisenä perusajatuksena", joka sitoo tapahtumat ja määrää
juonen kulkua. Lukijan on yleensä itse pääteltävä teoksen teema, sitä ei siis ilmaista suoraan,
joten samastakin teoksesta voi näkökulmasta riippuen löytyä monia teemoja. Motiivi on kuvattu
henkilö- ja toimintakaavaksi. (Huhtala 1986, 53-54.) Kirjailija Milan Kundera kutsuu teemaa
"eksistentiaaliseksi kysymyksenasetteluksi". Motiivi on "teeman tai tarinan elementti joka toistuu
useita kertoja romaanin kuluessa, aina uudessa yhteydessä". Kunderan mukaan hänen romaa-
ninsa koostuvat kahdesta tasosta. Ensimmäinen taso on kertomuksen sommittelua, ja toinen taso
teemojen kehittelyä. (Kundera 1987, 89.)

23 Gérard Genette (1980) erottaa kerronnan teoriassaan kolme puolta, tarinan, juonen ja
kerronnan, joista tarina ja juoni vastaavat sisällöltään Tomaševskin jaottelua.
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dystä naulasta, kertomuksen lopussa joku henkilöistä roikkuu siinä. Realistinen
motivointi taas on todellisuusilluusion tai todennäköisyyden luomista. Sellainen
on esimerkiksi historiallisten henkilöiden tai tapahtumien käyttö kertomuksen
materiaalina. (emt., 181-191.)

2.1.1. Epätahtinen kerronta, yhtenäinen tarina

Pohjanmaa-sarjan ilmestymisjärjestys ei ole sama kuin sukutarinan aikajärjestys.
Kertojana on isien ja poikien ketju, mutta ilmestymisjärjestyksessä tarinan aloit-
taa poika (Erkki), sitä jatkaa isä (Martti) ja vasta kolmantena ääneen pääsee iso-
isä (Johannes). (Pää)henkilöiden kokemuksistaan kertomat tapahtumat nousevat
sarjan keskeiseksi tarinalinjaksi, mutta tämän pääjuonen rinnalla kulkee muita
tarinalinjoja, jotka liittyvät muihin henkilöihin tai henkilöryhmiin. (vrt. Genette
1980, 48 tai Rimmon-Kenan 1991, 25-29.)24

Sarjan keskeisin rakenteellinen tyylikeino onkin juuri epätahtisuus. Lasse
Koskela havaitsi Uuden Jerusalemin jälkeen Tuurin kirjoittavan "romaaneja,
jotka vihjaavat että ne eivät ole romaaneja": "Ilman Tuurin muun tuotannon
luomaa taustaa ’Uusi Jerusalem’ olisi aivan toisennäköinen teos kuin nyt. Se
olisi yksitasoinen, paikoin yksitoikkoinen kertomus, josta ei ruvettaisi kaivele-
maan filosofisia ulottuvuuksia. Mutta Tuurin tuotannon osana se saa vivahteita:
yksiviivaisuus muuttuu kommentiksi, monologi dialogiksi ja sanomatta jättämi-
nen vihjeeksi." (Koskela 1989.) Tässä on ilmaistu sarjan epätahtisuuden keskei-
nen merkitys: esimerkiksi Uuden Jerusalemin henkilökuville tarinan tulevai-
suutta kuvaavat aiemmat osat luovat olennaisen pohjan.

Shlomith Rimmon-Kenanin mukaan ankarasti lineaarinen kronologia ei ole
"tarinoiden luonnollinen eikä myöskään tosiasiallinen piirre". Siksi ankara pe-
räkkäisyys voi toteutua vain tarinoissa, joissa on yksi tarinalinja tai yksi henkilö.
(Rimmon-Kenan 1991, 26.) Sarjan keskeisen tarinalinjan kokoaminen kronologi-
seen järjestykseen ei tee oikeutta sen monikerroksisuudelle. Tämä koskee ennen
kaikkea siirtolaisromaaneja ja niiden suhdetta muihin romaaneihin. Mitä pidem-
mälle epätahtisessa sarjassa edetään, sitä rikkaamman verkoston teokset keske-
nään muodostavat. Sarjan pirstottu rakenne – vaihtuvat näkökulmat, ennakoinnit
ja takautumat – antaa myös lukuohjeen siitä, millainen on yhteisöllisten myyttien
ja historiallisten tarinoiden kehkeytymistapa yleisemminkin.
                                                

24 Anakronia voi ulottua teoksessa menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Gérard Genette kuvaa
teoksen "nykyhetkeä" kerronnalliseksi tilanteeksi, jossa anakronia keskeyttää kertomuksen. "An
anachrony can reach into the past or the future, either more or less far from the ’present’ mo-
ment (that is, from the moment in the story when the narrative was interrupted to make room for
the anachrony): this temporal distance we will name the anachrony’s reach. The anachrony itself
can also cover a duration of story that is more or less long: we will call this its extent." (Genette
1980, 48; ks. myös Rimmon-Kenan 1991, 61-67.) Analepsis (takauma) on yleinen, prolepsis (en-
nakointi) harvinaisempi. Molemmat konventiot kuuluvat Pohjanmaa-sarjan "ensimmäiseen ker-
tomukseen".
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Pohjanmaa-sarjan ajallisesti oikaistu tarina alkaa maanviljelijä Johannes Ha-
kalan saapumisesta Kanadaan 1920-luvun lopun muuttoaallossa. Hän on lähtenyt
vihapäissään siirtolaiseksi aikomatta koskaan palata. Kauhavalle ovat jääneet
perhe ja maatalo. Johannes jää lopullisesti Kanadaan, kiertää eri puolilla maan-
osaa työn perässä, menee naimisiin ja työskentelee vuosikymmeniä kaivoksissa.
Johanneksen tarina ulottuu sarjassa vieläkin kauemmas menneisyyteen, vuoteen
1918 ja 1920-luvun alkuun: suvun tarinoissa Johannes oli paitsi siirtolainen
myös talonpoika, vapaussoturi ja satamalakkojen murtaja.

Uusi Jerusalem (1988) ja Maan avaruus (1989) ovat Johanneksen omia ker-
tomuksia vaellusvuosistaan, sopeutumisvaikeuksistaan uuteen yhteiskuntaan
lamakauden aikana ja myös suhteestaan menneisyyteen. Levoton Johannes yrit-
tää elää suomalaisten perustamassa osuustoiminnallisessa yhteisössä, Johannek-
sen Ilmestyksen mukaan nimetyssä Uudessa Jerusalemissa. Keskelle kanada-
laista preeriaa rakennettua osuustoiminnallista maatalousyhteisöä johtaa teosofi-
an opein saarnaaja Blomberg. Yhteisön moraalisääntöjen rikkominen pakottaa
Johanneksen lopulta jättämään tämänkin ihmisten rakentaman utopian. Johannes
kertoo tarinaansa vuosikymmeniä myöhemmin; kerronnan ajankohdasta todista-
vat Maan avaruuden lopun nopeat aikasiirtymät.25

Talvisota (1984) on sotamies Martti Hakalan, Johanneksen pojan, dokumen-
taarissävyinen muistelma kauhavalaisten sotaretkestä Karjalan kannakselle. Tal-
visota on muodoltaan kuin suullinen sotajuttu, ja sen havainnoiva kerronta ja
runsaat aikasiirtymät poikkeavat suomalaisen sotaromaanin tyylikeinoista. Martti
kuvaa sotimisen työksi, joka piti hoitaa kyselemättä, jotta entisenlainen elämä
vapaassa maassa voisi jatkua. Talvisodan kerronta-aika sijoittuu 1950-luvun lo-
pulle, jolloin Martti – Pohjanmaan mukaan – kuolee tapaturmaisesti.

                                                
25 Tulen tässä tutkimuksessa viittaamaan toistuvasti teosofiaan ja Rudolf Steineriin, ja pe-

rustelen sitä Antti Tuurin tuotannolla. Tuurin romaaneissa ja novelleissa havaittiin jo varhain
antroposofisia elementtejä, jotka olivat sitoutuneet henkilöhahmoihin (ks. Niemi 1983). Teosofia
on näkyvästi esillä myös Pohjanmaa-sarjassa, nimenomaan henkilökuviin (kuten saarnaaja
Blombergiin) sitoutuneena ja romaanihenkilöiden keskusteluissa. Myös Tero Liukkonen on ko-
rostanut sitä, että maailman rationaalisuutta kyseenalaistavat varaukset ovat nimenomaan hen-
kilöiden mielenkiinnon kohteina, eivät "realiteetteja" edes fiktion maailmassa. "Tuurin teosten
maailma on järjellinen." (Liukkonen 1986.) Siirtolaisromaanit on jaettu yhteensä kuuteen "Kir-
jaan" (Uusi Jerusalem neljään, Maan avaruus kahteen). Yhden mielenkiintoisen tulkinnan kirja-
sanan käytöstä tarjoaa juuri Rudolf Steinerin esitelmistä koottu Apokalypsi. Johanneksen Ilmes-
tys. Steinerin mukaan sanaa käytetään Raamatussa yksiselitteisesti vain yhdessä merkityksessä,
joka on säilynyt maakirjassa: se on asiakirja, jonka perusteella jokin periytyy. Ensimmäisessä
evankeliumissa kirjan avulla "luetellaan se, mikä virtaa läpi sukupolvien saaton". "Vanhassa
Testamentissa se on asiakirja, johon merkitään sukupolvet, joiden kautta veri periytyy. Sitä käy-
tetään siellä vain sukupolvien merkitsemiseen, ei muussa merkityksessä. […] Ilmestyskirjakin
tarkoittaa tässä sitä kirjaa, sitä elämänkirjaa, jossa tänään ihmisen minään kirjoitetaan kaikki,
mitä eri aikakaudet antavat ihmiselle – kirjaa, joka on kirjoitettu ihmisen sieluun ja jonka sinetit
avataan, kun suuri kaikkien sota kaikkia vastaan on ohi." (Steiner 1990, 98-99.)
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Hakalan sukutalon isännyyden perii seuraavaksi Paavo, vanhin Martin nel-
jästä pojasta. Hänen veljensä Veikko on menettänyt mattokutomonsa konkurssis-
sa koko omaisuutensa, Seppo, insinööri, on työnjohtajana vaasalaisessa tehtaassa
ja Erkki koneenhoitajana paperitehtaassa Pietarsaaressa. Sukutilalla on siirrytty
maidontuotannosta viljanviljelyyn ja turkistarhaukseen. Vuonna 1982 ilmestynyt
sarjan aloitusteos Pohjanmaa kertoo helteisestä sunnuntaista heinäkuussa 1978,
jolloin Hakalat kokoontuvat sukutilalle jakamaan Kanadassa kuolleen Johannek-
sen vähäistä perintöä. Isoisä on jo toisen käden tarinoiden aihe, sillä vain har-
valla on omia muistoja 50 vuotta sitten kotiseutunsa jättäneestä miehestä.

Pohjanmaan kertoja on veljeksistä nuorin. Menneisyys herää eloon tarinois-
sa, väkivallan ilmapiirissä ja konepistoolissa, jonka Erkki kaivaa isänsä maakät-
köstä mummonsa kertomusten perusteella.26 Häpeä, ahdistus, juopottelu, koston-
halu ja väkivalta hallitsevat Hakalan suvun pyhäpäivää. Painostava helle kehittyy
päivän mittaan ukkosmyrskyksi, ja koko sunnuntain juonut ja rettelöinyt Veikko
kuolee illansuussa poliisiputkassa sydänkohtaukseen.

Pohjanmaasta on selvimmin hahmotettavissa Tomaševskin teorian mukainen
juoni. Staattinen alkuasetelma, suvun kokoontuminen ja perinnönjako, rikkoutuu
heti ensimmäisessä virkkeessä. Lähtökohta, se mistä alkuasetelman rikkoutumi-
nen johtuu, paljastuu vähä vähältä kerronnan edetessä. Tarinan käänteet, peripe-
tiat, ovat tämän alkuasetelman rikkoneen konfliktin variaatioita: joku on aina
ryntäämässä johonkin jotakin kesken jäänyttä asiaa selvittämään ja suvun mene-
tettyä kunniaa palauttamaan. Romaanin lopussa kaikki liike sitten pysähtyy, kun
tapahtumat liikkeelle laittanut henkilö kuolee.

Ameriikan raitissa (1985) ollaan jo 1980-luvulla. Mattokutomonsa verot
maksamatta jättänyt Erkki pakenee Floridaan yhdessä huonekalutehtailija Taisto
Matsompin kanssa. Mukaan lähtee myös Erkin raskaana oleva vaimo Kaisu.
Miehet etsiytyvät sekalaisiin töihin Floridan suomalaisyhteisön tuella. Myö-
hemmin Erkki etsii käsiinsä myös isoisänsä Johanneksen suvun Kanadasta. Sa-
malla piirtyy uudenlainen kuva Johanneksesta ensimmäisen polven siirtolaisena
uudella mantereella. Erkki ja Taisto jäävät Floridaan odottamaan verorikostensa
vanhenemista, mutta Kaisu palaa yksin Suomeen synnyttämään.

Lakeuden kutsussa (1997) Erkki ja Taisto palaavat kotiseudulleen. Romaani
sijoittuu samalle heinäkuun päivämäärälle kuin Pohjanmaa, mutta 1990-luvun
Suomesta on tullut Euroopan unionin jäsenmaa, ja moni muukin asia on muuttu-
nut. Kaisulla on poika avioliiton ulkopuolisesta suhteesta. Sukutalossa on nyt jo
neljäs isäntä, Markku, joka on Johannes Hakalan pojanpojanpoika. Etelä-
Pohjanmaa on kuitenkin entisensä; sen Erkki huomaa ajellessaan maakuntaa
edestakaisin varhaisesta aamusta seuraavaan aamuyöhön. Hän ostaa yhdessä
Taiston kanssa Jalasjärveltä konepajan Floridassa hankkimillaan rahoilla. Ro-
                                                

26 Jyrki Lehtolan anarkistisen tulkinnan mukaan Pohjanmaan perinnönjako on "’kehysker-
tomus’, jonka avulla saadaan suku juuttumaan samaan tyhjiöön, kiertämään edes-takaisin-
menneisyys-tulevaisuus-nykyisyys -akselilla." Psykoanalyyttista lähestymistapaa parodioivassa
tulkinnassa konepistooli on fallossymboli, ja tarinan merkittävin motiivi: sen avulla kertomus
keskittyy "haluun ja sen kieltämiseen". (Eskelinen ja Lehtola 1987, 127-128.)
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maani päättyy Erkin ja Kaisun sovintoon seinäjokelaisessa hotellissa. Kolmessa
Erkin kertomassa tarinassa, Pohjanmaassa, Ameriikan raitissa ja Lakeuden kut-
sussa, kerronta-aika on lähellä tapahtuma-aikaa.

Lakeuden kutsussakaan sukutarina ei pääty yhteenvetoon, vaan tarina loppuu
niin kuin se Pohjanmaassa alkoi: romaanihenkilöt jäävät elämään elämäänsä.
Tero Liukkonen on havainnut jo aikaisemmin tämän Antti Tuurin kerronnan
erityispiirteen. Novelleissa tarinat eivät tavallisesti sulkeudu, vaan ne "jatkuvat
ohi lopetuksensa". (Liukkonen 1986.) Syntyy alluusio Pohjanmaa-sarjan perus-
maisemaan, esteettömään lakeuteen, joka "jatkui niin kuin iankaikkinen elämä"
(MA, 190). Erityisesti Pohjanmaassa ja Maan avaruudessa kurkotetaan katseen
äärilaitojen taakse. "Se oli ehtinyt vaihtaa kirkkovaatteet tavallisiin pyhävaattei-
siin, juoda kahvinsa ja istui nyt siinä ja katseli liikkumattomana ja puhumatto-
mana pelloille ulkorakennusten taakse ja kauaksi metsän rajaan, matalaan, kau-
kana latojen ja toisten talojen takana" (P, 57).27

Romaanisarjan osien ilmestymisjärjestys ja sukutarina voidaan esittää aika-
kaaviona, joka kuvaa kerronnan epätahtisuutta. Samalla se havainnollistaa, että
kertojiensa perusteella sarjan voi hahmottaa myös eräänlaiseksi trilogiaksi.

Kertoja          Kertomuksen aika      Ilmestymisvuosi

Johannes Hakala 1928 Uusi Jerusalem (1988)
Maan avaruus (1989)

Martti Hakala 1939 Talvisota (1984)

Erkki Hakala 1978 Pohjanmaa (1982)

1985 Ameriikan raitti (1986)

1995 Lakeuden kutsu (1997)

Romaanit palaavat usein samoihin tapahtumiin, mutta uusista näkökulmista: en-
sin hahmottuvat tarinat ja myytit (Pohjanmaassa sota ja siirtolaisuus), sitten pää-
                                                

27 Sinikka Nielsen on havainnut Pohjanmaassa puhumattomuuden paradoksin, joka saa kiin-
nittämään huomion juuri puheeseen. Hänen mielestään ilmaistulla puhumattomuudella on selvä
tehtävä keskustelussa: se ilmaisee joko keskustelussa häviämistä, passiivista kontaktihakuisuutta,
yhteisymmärrystä, ylivaltaa tai aggressiota. Yleensä puhumattomuus on siirto keskustelussa,
mutta se voi olla myös keskustelun teema. Nielsen liittää puhumattomuuden behaviorismiin.
(Nielsen 1989; vrt. luku 3.2.1.)
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sevät ääneen ihmiset tarinoiden subjekteina (Talvisota, Ameriikan raitti, Uusi
Jerusalem ja Maan avaruus). Vuoropuhelu päättyy Lakeuden kutsussa. Vanhalle
opettajalle, Pohjanmaan veteraanille, jatkosodan muistomerkin paljastus Karja-
lassa kelpaa enää tekosyyksi karata kaupunkimatkalle. "Se väitti, että parempi
olisi miettiä uusia sotia kuin muistella vanhoja" (LK, 92).

Boris Tomaševskin juonen teoriaa mukaillen koko sarja on Pohjanmaan
luoman alkuasetelman variaatioita ja selityksiä. Tekojen ja reaktioiden taustalla
on eräänlainen perheen ja suvun sisäinen evoluutio. Vuosisadan mittainen le-
vottomuus vaihtuu lopulta yritykseksi jälleenrakentaa edes yksi toimiva ihmis-
suhde suvun sisällä (Erkki ja Kaisu, mies ja vaimo). Lukijan mietittäväksi jää
miten hyvin Hakalat tässä hankkeessaan onnistuvat. Lakeuden kutsu antaa siihen
vihjeen Erkin äidin suulla: "Äiti sanoi, että autuaita olivat rauhantekijät, niin kuin
iso kirja sanoi. Katselin Kaisua, se ei sanonut mitään." (LK, 221.)

Antti Tuurin romaanien pelkistävä kerronta tekee tilaa monenlaisille tulkin-
noille. Teksti itsessään28 pyrkii kuitenkin ohjaamaan lukijaa pinnan alle: kuvit-
teellisissa tarinoissa ihmiset etsivät olemassaololleen arjen kokemusmaailman
ylittäviä merkityksiä. Milan Kundera (1987, 88) on muotoillut romaanin olevan
ilmaisutapana "kuvitteellisten henkilöhahmojen kautta jäsentyvän olemisen poh-
dintaa." Yhteisöllisen toiminnan varjoissa Pohjanmaa-sarjan henkilötkin siis et-
sivät hyväksyntää yksilöllisyydelleen ja tarkoitusta elämälleen.

Pahinta Sepon mielestä oli kuitenkin se, että hän tiesi koko ajan, aamulla herä-
tessään, koko pitkän päivän työtä tehdessään ja koko illan, missä sitä sitten ku-
luttikaan, kotona tai kapakassa, että elämään oli tehtävä joku muutos, mutta mi-
kä se tulisi olemaan, sitä hän ei ymmärtänyt ja mietti sitä herkeämättä: pitikö
elämälle löytää joku tarkoitus. (P, 341; kursivoinnit minun.)

2.1.2. Panoraamasta tarkentaviin henkilökuviin

Kaikkitietävän kertojan esittämä panoraama on kaunokirjallisuuden klassinen
aloituskonventio: kertoja luonnostelee maiseman ja tilanteen, johon sitten tuo
romaanin henkilöt. Henkilökuvaus on suoraa, eli "tekstin arvovaltaisin ääni"
esittelee henkilöt. Määrittely kuitenkin yleistää ja luokittelee, ja runsaat määrit-
telyt myös vähentävät lukijan aktiivista roolia. Siksi henkilöt tulevat kertomuk-
seen yhä useammin epäsuorasti esittäen, havainnollistaen, tekojen ja käytöksen
kuvauksen tai muiden henkilöiden luonnehdinnan kautta.29 Luonnehdinnan väli-

                                                
28 Kirjallisuuden tulkinnan historiaa käsitellessään Umberto Eco muistuttaa, että tekijän in-

tention ja tulkitsijan välissä on kolmas tulkinnallinen vaihtoehto, joka sisältyy tekstiin itseensä
(an intention of the text) (Eco 1992, 25; vrt. Culler 1997, 65-67).

29 Shlomith Rimmon-Kenan näkee toiminnan ja henkilön suhteen ambivalenttina ja tapaus-
kohtaisena. Toiminta ja henkilöt eivät ole toisilleen alisteisia hierarkioita, vaan riippuvuussuh-
teessa toisiinsa. Samaa tekstiä voidaan tulkita eri tavoin jopa lukemisen eri vaiheissa. (Rimmon-
Kenan 1992, 46-49.)
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neitä voivat olla toiminta, puhe, ulkoinen olemus tai ympäristö. (Shlomith Rim-
mon-Kenan 1991, 78-86.)

Antti Tuurin romaaneissa henkilöt tulevat tarinoihin toimijoina, ilman erityi-
sempiä kertojan määrittelyjä. Esimerkiksi Uusi Jerusalem alkaa lauseella "Se tuli
kai laiturilta, kun laivaa vielä värkättiin kiinni ja me seisoimme odottamassa
maihin pääsyä". Kerronta jatkuu, ja vasta kolmannella sivulla selviää, kenestä on
ollut koko ajan puhe: Hamina-nimisestä miehestä, joka värvää maahan saapuvia
suomalaisia kaivoslakkojen murtajiksi ja joka kuljettaa mukaansa suostuneet
miehet vastusten läpi määränpäähän, sisämaan kaivoskaupunkiin.30

Pohjanmaan Veikko, sarjan ensimmäinen henkilö, havainnollistetaan kuiten-
kin romaanin aloitusvirkkeessä epätavallisen hyvin. Kertoja kuvailee häntä sa-
manaikaisesti ainakin neljällä eri tavalla: väkivaltaan viittaava spontaani käytös,
huuto, ulkoinen olemus sekä miljöö ja muut ihmiset siinä. Virke on sekoitus suo-
raa ja epäsuoraa esittämistä, ja myös kuvatun henkilön nimi ilmaistaan.

– Ja jesus mä pänttään ne kummakkin, Veikko huusi jossakin sisällä, kuului
paukauttavan tuvan oven kiinni ja tuli pihaan niin, että veranta helisi. Tuvan ik-
kunoissa näkyi akkojen säikähtäneen näköisiä naamoja, karteekit heilahtelivat.
Veikon vaimo, Helena, juoksi portaille ja jäi siihen seisomaan. Se pyyteli itkui-
sella äänellä Veikkoa takaisin tupaan. Veikko juoksi pihan yli sellaisista koh-
dista, joita ei tavattu kulkea. Se näytti olevan paljasjaloin, valkoisen paidan hihat
kyynärpäiden yli käärittyinä; avoimesta paidanrintamuksesta näkyi rintakarvojen
pehko. Sen vaimo huusi minulle, etten päästäisi Veikkoa yksin kylälle. Heittelin
tikat kädestäni äkkiä tauluun ja aitan hirsiseinään, jossa tikanreikiä jo oli vaikka
kuinka paljon. (P, 5.)

Toiminta on "epätavanomaista", se on kertomuksen käännekohta, ja siksi huomio
kiinnittyy henkilöhahmon dynaamisuuteen. Vaikka kuvailtu teko ei heijastaisi-
kaan henkilön pysyviä ominaisuuksia, se on hänelle luonteenomainen ja sen
paljastamat luonteenpiirteet ovat kertomuksen kannalta ratkaisevia. (vrt. Rim-
                                                

30 Johanneksen siirtolaisuus voidaan nähdä monomyyttinä, sankarin kutsuna seikkailuun,
jonka pitäisi noudattaa kaavaa ero-initiaatio-paluu. Myyttitutkija Joseph Campbell kuvaa sanka-
rille matkan alussa tarjoutuvaa yliluonnollista apua. "Ne, jotka eivät ole kieltäytyneet saamas-
taan kutsusta, kohtaavat sankariretkellään ensimmäiseksi suojelijahahmon (usein pienikokoisen
vanhan ukon tai eukon), joka antaa seikkailijalle taikaesineitä, jotka suojelevat häntä matkalla
odottavilta vaarallisilta voimilta." (Campbell 1990, 72.) Kuvaus sopii laiturilla eväslaatikoiden
ja revolverin kanssa odottavaan Haminaan, mutta myös saarnaaja Blombergiin, joka antaa Jo-
hannekselle Uuden Jerusalemin muuria symboloivan kiven. "Blomberg sanoi, että ametisti olisi
myös hyvä taikakivi juopottelua vastaan, ja sen voimia oli ennen vanhaan käytetty juoppouden
voittamiseen; siitäkin syystä se sanoi halunneensa ametistin minulle antaa. Se oli nähnyt, ettei
juopottelu minullekaan ollut vastenmielistä ja täällä Kanadassa minulta ei tulisi puuttumaan
tovereita eikä tilaisuuksia juopottelemiseen." (UJ, 296.) Pohjanmaa-sarjan voi nähdä henkilöi-
den monomyyttinä (Johannes, Martti ja Erkki) ja heidän matkoihinsa, mutta sarjan tasolla myös
lähtöön ja sovittavaan paluuseen sitoutuneena. (vrt. Campbell 1990, 41)
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mon-Kenan 1991, 79-80.) Veikko ryntää sukutalosta ja lähtee ajamaan autolla
kylää kohti. Kertoja (Erkki) hyppää vauhdissa kyytiin, koska tuvasta Veikon
perässä juoksevat naiset vaativat sitä. Repliikki tukee toimintaa liittämällä ulos
ryntäämiseen päämäärän ja vauhdin. Taas kerran on lähdetty kiireellä ja selvästi
ilman isompaa harkintaa liikkeelle, kunniaa puolustamaan. Veikko aikoo kostaa
entiselle yhtiökumppanilleen Ketolalle, jonka pettämäksi hän uskoo tulleensa.

Puhe voi ilmaista sekä muodollaan että sisällöllään, ja tyyli paljastaa henki-
löhahmon sosiaalisia ja yksilöllisiä ominaisuuksia (emt., 83). Tässä tapauksessa
olennaisinta on murre, joka implikoi seudun, Etelä-Pohjanmaan. Se kertoo myös
henkilön sosiaalisista ja yksilöllisistä ominaisuuksista. Repliikin piilomerkityksiä
ovat tilanne, johon huuto liittyy, fyysinen reaktio (ulos ryntääminen), uhkaus
sekä muiden reaktiot Veikon toimintaan ja huutoon. Veikon käytös on selvästi
reaktiivista, eli lukijalla on mahdollisuus nähdä aikaan ennen kerronnan aloitus-
ta. Siinä mielessä Pohjanmaa aloitus menee jopa pidemmälle kuin suoraan toi-
mintaan: se sisältää viittauksen aloitusta edeltävään kohtaukseen. Veikko aikoo
lähteä väkivaltaisen kunnianpalautuksen tielle, ja tämä aikomus on romaanin
maailmassa selvästi symbolista.

Henkilön ulkoista olemusta kuvaillaan tavalla, joka viittaa kesään ja pyhään
(paljaat jalat, valkoinen paita). Koolla on paljon väkeä, ja myös miljöö avautuu
muutamin vedoin: iso maalaistalo ulkorakennuksineen ja piha polkuineen. Toi-
minnan tavoitteet, keskeinen tapahtumapaikka ja yhteisön sisäiset roolit alkavat
avautua jo romaanin ensimmäisessä virkkeessä. Toiminnan myötä tulevat pian
esitellyiksi muutkin kertomuksen henkilöt ja toimintaa ylläpitävät asiat. Ollak-
seen siis modernia sanataidetta Pohjanmaa mukailee kaunokirjallisuuden perin-
teisintä aloitustapaa: kyseessä näyttäisi olevan toiminnaksi puettu panoraama.

Mutta Tomaševski kiinnittää huomiota kerronnalliseen johdatteluun ja olo-
suhteiden esittelyyn. Hän nimittää sitä johdannoksi eli ekspositioksi, josta tyy-
pillisin on välitön ekspositio, eli juuri panoraama. Tomaševskin teoriaa mukail-
len Pohjanmaan aloitus ei olekaan panoraama vaan yllättävä avaus eli viivytetty
ekspositio: romaanista puuttuu selittävä johdanto, sillä juonen johdattelevia mo-
tiiveja esitetään hiljakseen tarinan edetessä. (vrt. Tomaševski 2001, 175-176.)
Sama tarinamateriaalin sommittelu koskee koko sarjaa, joskin Talvisodan aloi-
tusluku on panoraaman ja yllättävän avauksen välillä. Viivytetty ekspositio antaa
mahdollisuuden mm. aikasiirtymiin, jotka ovat tyypillisiä Pohjanmaa-sarjalle.

Pohjanmaan aloituksessa esitellään koko sarjaa temaattisesti hallitseva paik-
ka, Hakalan sukutalo. Tomaševskilaisittain kysymyksessä on staattinen tila, jossa
henkilöt ovat samanaikaisesti koolla, ja jossa tarina punoutuu tapahtumien ympä-
rille. Tyypillisimmillään staattinen tila on klassisissa salapoliisiromaaneissa,
joissa tila tarjoaa mahdollisuuden yllättäville kohtauksille. Jos Pohjanmaa-sarjan
romaaneja luetaan yhtenäisenä tarinana, hahmottuva tila on yleisimmin kineetti-
nen: henkilöt ovat matkalla johonkin tai seikkailevat toisissa maisemissa kuin
Pohjanmaassa. Tällä tavalla sarja ei ole pakotettavissa myöskään toiminnallisesti
pysyvään tilalliseen kategoriaan. (vrt. emt., 181.)

Henkilöhahmo on Boris Tomaševskin mukaan tarinan punainen lanka, jonka
avulla voi purkaa motiivien kasautumia ja jäsentää tarinaa (Tomaševski 2001,
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191-195). Henkilöiden emotionaalinen väritys kytkeytyy tarinan moraalisiin
asetelmiin, ja nämä emootiot määrittyvät vain ja ainoastaan teoksesta, eivät to-
dellisuudesta. (emt., 169.) Romaanihenkilön nimi voi olla yksi keskeisimmistä
luonnehdinnan keinoista (emt., 192). Shlomith Rimmon-Kenan kuvaa romaanin
henkilöhahmoa luonteenpiirteiden verkostoksi; ne voivat ilmetä tekstistä sellai-
senaan tai olla ilmenemättä. (Rimmon-Kenan 1991, 77.)

Päähenkilön nimi paljastuu romaaneissa usein ikään kuin sattumalta, kertoja-
henkilölle esitetyssä kysymyksessä (P, 18, T, 208, UJ, 128, MA, 167 ja 239).
Mutta sen enempää Ameriikan raitissa kuin Lakeuden kutsussakaan kertojan
nimi ei tule esiin, vaan se on pääteltävä muista romaaneista. Jos siis luettaisiin
romaaneja täysin itsenäisinä, ei Ameriikan raitin ja Lakeuden kutsun kertojana
tarkkaan ottaen olisikaan Erkki, vaan Pohjanmaan Erkkiä muistuttava kertoja-
kokija. Hänen nimensä on lukijan sarjasta päättelemä.

Romaanihenkilöiden nimet31 voivat jo sellaisenaan tuoda kertomukseen uusia
ulottuvuuksia. Analogiat eivät ainakaan Shlomith Rimmon-Kenanin mielestä ole
erillisiä henkilön luonnehdinnan tyyppejä. Ne tukevat henkilön luonnehdintaa,
edellyttävät luonteenpiirteiden aiempaa pohjustusta, eivätkä ole riippuvaisia ta-
rinallisesta syysuhteesta. Nimi voi rinnastua henkilökuvan piirteisiin esimerkiksi
visuaalisesti, akustisesti, artikulaatioltaan tai morfologisesti. (Rimmon-Kenan
1991, 87-88.) Romaanihenkilön nimi voi myös olla monikerroksisesti viittauk-
                                                

31 Johannes (Jussi) voi viitata moneen suuntaan. Johannes Hakalaa voi verrata vaikkapa
samannimisiin Raamatun henkilöihin, Johannes Faustiin, Jukolan Jussiin, Harrin Jussiin tai
Koskelan Jussiin. Johannes oli ilmeisesti osittain juuri tekstienvälisen potentiaalinsa takia suo-
sittu nimi Suomen sodanjälkeisessä, erityisesti modernistisessa, proosassa. Pohjanmaan mukaan
Johannes itse piti nimeään komeana ja raamatullisena (P, 145). Kanadassa hän joutuu nöyrty-
mään tavatessaan renkinsä Erkintuvan Yllin. "Minun teki mieli huutaa takaisin, etten minä sille
ollut mikään Jussi; että en ollut koskaan Jussi ollut enkä koskaan sille Jussiksi tulisi, mutta en
sitten huutanutkaan" (UJ, 128; vrt. UJ, 328). Copper Cliffin hautausmaalla kivessä on nimi Jo-
hannes Hakala, minkä Erkki erikseen kertoo (AR, 252). Pohjanmaassa on kaksi muutakin Jussia,
poika ja vävy, sekä Ameriikan raitissa John, joka on Johanneksen poika Kanadassa. Kun Lakeu-
den kutsussa tavataan vielä Johannes Hakalan pieni täyskaima, on nimen yleisyys selvästi risti-
riidassa sen tulkinnan kanssa, että nimi olisi enne. Ellei nimen toisto sitten korosta juuri sitä, että
historia vääjäämättä toistaa itseään Hakalan suvussa. Erkin nimi voi juontaa vaikkapa keskiai-
kaisen kuningas Eerikin nimestä; yksi sen suomalaisista muodoista on Eero. Näin syntyisi yhteys
Seitsemään veljekseen. Eeron tapaanhan Erkki on veljessarjansa nuorin, lähinnä tapahtumien
seuraaja ja ironinen kirjaaja, josta kuitenkin tarinan mittaan tulee toiminnallinen keskushenkilö.
Mutta Erkki yleistyy romaanisarjassa myös sukunimeksi: Erkintuvan Yllin (Uusi Jerusalem)
ohella merkityksellisiä sivuhenkilöitä ovat Erkkilät sekä Talvisodassa, Uudessa Jerusalemissa
että Maan avaruudessa. Erkki on hyvin yleinen Tuurin novellien henkilönnimi.

Mielenkiintoinen vertailuteos on Artturi Järviluoman Pohjalaisia (1914), jonka keskeisiä
hahmoja ovat Jussi (poika) ja Erkki (isä) (Harri). Pohjalaisten henkilöihin kuuluu myös Antti
(Hanka). Merkille pantavaa on se, että Tuuri ei käytä varsin yleistä Antti-nimeä tuotannossaan
juuri muuten kuin kertoessaan kahdesta historiallisesta henkilöstä, puukkojunkkareihin kuulu-
neesta Isontalon Antista ja tämän jälkeläisestä, jääkäri Antti Isotalosta (Isontaloon Antti, 2000).
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sellinen. Se voi esittää henkilön keskeisen luonteenpiirteen, mutta yhtä hyvin se
voi sisältää nimen ja luonteenpiirteen hedelmällisen kontrastin. Juhani Sipilä
(2002, 21-24) kytkee Paavo Hakalan suomalaiseen raivaajatyyppiin. Juuri Paa-
von nimestä voi myös hahmottaa intertekstuaalisesti arkkityyppisen raivaaja-
hahmon kontrastin, joka synnyttää ironiaa. Insinööri-Sepon nimestä syntyy luon-
nollisesti viittaussuhde Kalevalan Sammon takojaan, Ilmariseen. Havainto Tuu-
rin tuotannon Kalevala-kytkennöistä ei ole uusi: se löytyy jo esimerkiksi Juhani
Niemen kirjailijakuvasta vuodelta 1983. Samassa yhteydessä Niemi huomauttaa
Tuurin tuotannon antroposofisista vaikutteista, ja pohtii myös Tuurin tuotantoa
eräänlaisena hengen ja aineen, humanismin ja luonnontieteiden, synteesinä. (ks.
Niemi 1983, 140-148; vrt. Sipilä 1995 ja 2002, passim.)

"Romaanihenkilö ei ole mikään todellisen ihmisen jäljitelmä. Hän on kuvit-
teellinen olento, kokeellinen minä", toteaa Milan Kundera, jonka mukaan ro-
maani ei tutki todellisuutta vaan olemista. Uskollisuus todellisuudelle on siis
romaanin arvon kannalta toissijaista, eihän romaanikirjailija ole "historioitsija
eikä profeetta: hän on olemisen löytöretkeilijä".(Kundera 1987, 41-51.)

Nimien tekstienvälisten kytkentöjen hakeminen vertautuu äärimmillään hen-
kilöiden todellisuusvastineiden etsintään, mikä on ollut suosittua erityisesti Väi-
nö Linnan teosten kohdalla (ks. Nummi 1993, 13-14). Nimillä on kuitenkin kir-
jallisuudessa tärkeä tulkinnallinen merkitys. Esimerkiksi Hakala on tyypillinen
pohjalainen sukunimi, jonka voisi ohittaa yhdentekevänä juuri sen tavanomai-
suuden vuoksi, mutta nimelle kannattaa hakea romaanisarjan teemoja tukevia
merkityksiä. Hakala voi viitata oveen, joka on haalla lukittu, ja silloin nimi tukee
henkilökuvausta metaforisesti ja myös muoto-opillisesti. Ehdottomuus leimaa
suvun ajattelua ja toimintaa, ja konsonantit hallitsevat eteläpohjalaisia su-
kunimiä, esimerkkeinä Pohjanmaassakin toistuvat nimet Kosola ja Laurila. Ni-
messä näkyy kuitenkin proosan koko länsisuomalainen traditio (la-pääte).

Hakalan voi johtaa myös lehmien laitumesta, mikä viittaisi ironisesti tilan
päättyneeseen maidontuotantoon. Se voi olla viittaus hakkapeliittoihin,32 jolloin
nimenomaan myyttinen miehinen sankaruus olisi ironian lähde. Hedelmällistä
voisi olla johtaa Hakala hakauksessa olemisen merkityksestä. Suvun miehet ko-
kevat jatkuvasti oman etunsa olevan ristiriidassa lähiympäristön tai yhteiskunnan
edun kanssa, ja suoraviivaisuutensa takia he joutuvat hakauksiin viranomaisten
ja muiden ihmisten kanssa. Hakalan voisi tulkita myös vihjeeksi tavasta ratkaista
ihmisten väliset ongelmat väkivallalla, hakkaamalla. Tähän ratkaisumalliin ro-
maaneista ainakin Pohjanmaan veljessarja toistuvasti viittaa. Kokonaan uuden
tulkintavihjeen tarjoaa Johannes Hakala muuttaessaan nimensä englanninkieli-
seksi. Hän ei käännä nimeään suoraan haasta tai mistään muustakaan edellä esi-
                                                

32 Hakkapeliitat I-III (1932-1934) on eteläpohjalaisen lehtimiehen ja kirjailijan Artturi Lei-
nosen pääteoksena pidetty trilogia kolmikymmenvuotisesta sodasta. Hakkapeliittojen päähenkilö
on kurikkalainen Niisius Kurikka. Juhani Koiviston tulkinnan mukaan Hakkapeliitat oli paitsi
historiallinen romaani myös ajankohtainen ja sodanvastainen teos. Se osoittaa koko uskonsodan
käsitteen vääräksi, sillä sodan taustalla ovat aina talous- ja suurvaltapoliittiset kysymykset.
(Koivisto 1999, 191-192.) Leinosen tuotannon ja Pohjanmaa-sarjan yhteyksistä  luvussa 5.2.
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tetyistä tulkintavaihtoehdoista, vaan ottaa käyttöön haukkaa merkitsevän sanan
Hawk. Nimen valinnan voisi silloin tulkita vaikkapa haukan yleisen poliittisen
symbolimerkityksen, sotaisuuden, kautta (haukan muista merkityspotentiaaleista
ks. enemmän luku 5.4.2.). Nimenmuutos ei ole kuitenkaan pysyvä, sillä Johan-
neksen hautakivessä on taas hakattuna sukunimi Hakala.

Romaanihenkilöt voidaan jakaa luonnehdinnan keinojen perusteella karkeasti
kahteen luokkaan, muuttumattomiin ja muuttuviin luonnekuviin. Muuttumaton
luonnekuva on tyypillinen satujen ja seikkailujen henkilöille, sillä niitä hallitse-
vat hyvä ja paha on kyettävä helposti erottamaan. Muuttuvassa luonnekuvassa
henkilöä luonnehtivat elementit sen sijaan ovat sidoksissa tarinaan, joten henki-
lön luonnekuvassa voi tarinan edetessä tapahtua suuriakin murroksia. (To-
maševski 2001, 192-193; vrt. Rimmon-Kenan 1992, 54-56.)

Myös Johannes Hakala on yksittäisissä teoksissa jokseenkin muuttumaton
hahmo, mikä johtuu hänen kertojanasemastaan, muista kertojanäkökulmista ja
romaanien lyhyestä aikajänteestä. Kun teoksia luetaan ilmestymisjärjestyksessä,
joutuvat lukijan tunteet ristiriitaan, sillä erityisesti siirtolaisromaaneissa Johan-
neksesta paljastuu jatkuvasti uusia piirteitä. Ne muuttavat aiemmin ilmestynei-
den Pohjanmaan, Talvisodan ja Ameriikan raitin antamaa kuvaa.

Otan esimerkiksi kerronnan aukkojen33 ja luonnekuvien dialogista yhteyden-
pidon entiseen kotimaahan ja perheeseen. Pohjanmaassa kerrotaan vaarin lähet-
tämistä kirjeistä ja paketeista. Siirtolaisromaaneissa Johannes antaa itsestään
aivan toisenlaisen kuvan. Hän vakuuttaa, ettei hänen tapoihinsa ollut kuulunut
"asioita jälkeenpäin surra eikä menneitä kaivata" (MA, 300). Miksi hän ei kerro
yhteydenpidosta kotimaahan? Hiukan aikaisemmin hän on tiivistänyt kohta-
lonuskoisen asenteensa liittämällä sen hengenvaaralliseen työhönsä nikkeli-
kaivoksessa. "Minulle tuli siitä sellainen elämänkäsitys, ettei sillä mikä maan
päällä tapahtui ollut suurtakaan merkitystä, koska jokainen vuoroni maan alla
saattoi olla se, jolloin minut määrättiin avaamaan viimeistä tukkeumaa" (MA,
292). Johannes ei paljasta, että yhteydenpito kotimaahan on ollut käynnissä koko
ajan, mistä jo Pohjanmaa kertoi.

Viimeiset kahvilähetykset olivat tulleet viisikymmentäluvun alussa. Veikonkaan
mieleen kahvin paahtaminen ei ollut erikoisesti jäänyt mutta se muisti niitä kir-
javia ja sopimattomia vaatteita, joita vaari oli lähettänyt neljäkymmentäluvulla ja

                                                
33 Fenomenologisessa kirjallisuudentutkimuksessa olennaista on lukijan rooli. Koska teksti ei

voi kertoa kaikkea, siinä on aukkoja, epämääräisyyskohtia tai peräti tyhjiä tiloja, jotka lukija
täydentää ja tulkitsee omaa elämänkokemustaan ja lukemisen kompetenssiaan hyödyntäen. (Fe-
nomenologisesta kirjallisuudentutkimuksesta ks. esim. Kirstinä 1984, passim.) Ihannelukija (si-
säislukija, implisiittinen lukija, mallilukija jne.) abstrahoidaan tekstistä. Se on kuvitteellinen
lukija, "joka oletettu kielitaito, sivistystaso, maailmankuva, jne. on ennalta otettu huomioon teok-
sen konstruktiossa" (Tammi 1992, 24; vrt. esim. Genette 1980, 260 tai Rimmon-Kenan 1991,
110-114). Ihannelukijan ominaisuuksiin kuuluu myös kielellinen ja sosiaalinen kompetenssi, kyky
tunnistaa erilaisiin teksteihin liittyvät ironiset, ei välttämättä tekstuaaliset, tasot. Pelkkä tekstien
vertailu ei anna aina täyttä kuvaa romaanien monikerroksisista intertekstuaalisista yhteyksistä.
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hän joutunut koulussa niitä pitämään; niitä oli epäilty tyttöjen vaatteiksi. Seppo
ja Paavo muistivat myös kirjavat vaatteet ja naistenkengät, joita äiti ja mummu
olivat ihailleet, mutta harvoin joutaneet jalkaansa panemaan. (P, 41-42.)

Sekä Johanneksen että hänen ensimmäisen vaimonsa eli Pohjanmaan mum-
mon luonteet tulevat nähdyiksi, kerrotuiksi ja arvioiduiksi monesta näkökulmas-
ta. Yksi Pohjanmaan toiminnallisista suvannoista on mummon maailmankuva-
analyysi, joka sijoittuu keskelle romaanin dramaattisia lopputapahtumia. Muu
suku on päivän tapahtumien jälkeen hajonneena kuka minnekin, mutta mummo
makaa edelleen pihatuvassa ja filosofoi.

Mummolta oli tekohampaat pantu vesilasiin ja hampaattomalla suullaan se nau-
reskeli minulle niin, että ikenet loistivat ja kertoi tuumineensa monenkinlaisia
asioita pikkutuvassa maatessaan ja maailman menoa seuratessaan: kuinka ihmi-
siä tulee ja menee, tuttujakin, tuntemattomista puhumattakaan, ja miehet lähtevät
Amerikkaan ja kuolevat siellä kaivoksissa ja poikia saadaan lähettää sotaan ja
niitä tuodaan sieltä ruumisarkuissa, lapsia syntyy ja kuolee ja eläimiä syntyy ja
niitä tapetaan syötäväksi, vilja kylvetään ja kun se on kypsää, se leikataan, niin
että loppujen lopuksi koko maailma on yhtä syntymistä ja kuolemista, ja jos joku
rupeaisi laskemaan kaikkia niitä kuolemisia ja syntymisiä mitä maailmassa yh-
den päivän aikana tapahtuu, ihmisen ikä ei siihen laskemiseen riittäisi; vain maa
pysyy, muuttuu koko ajan, mutta pysyy. Sitä mummo kertoi miettineensä ja sen
varaan laskeneensa. (P, 330-331.)

Katkelma on muistuma Vanhan testamentin Saarnaajan kirjasta. Mummohan käy
Pohjanmaassa (18-22, 27-32, 92-95, 329-332) varsin tarkoin läpi Saarnaajan
kirjan kaunokirjallisuudessa usein siteerattua ensimmäistä lukua. Raamatun kie-
len ihmiskuntaa merkitsevästä suvusta (Saarn. 1:4) tulee sananmukaisesti suku,
ja maa vertautuu ikuisuuteen. "Kaikki kappaleet ovat väsyttäviä, ei kukaan jaksa
niitä kertoa; ei silmä saa kyllää näkemästä, eikä täydy korva kuulemasta" (Saarn.
1:8; vrt. P, 345 ja Joh. 21:25).34

Mummon näkökulmaa voi hyvin verrata Talvisodan miesten poteroperspek-
tiiviin. Draamallinen ironia syntyy siitä, ettei mummo ole tietoinen päivän ta-
pahtumista, mutta tulee kuvanneeksi niitäkin. Tämä synnyttää liittolaisuuden
romaanihenkilöiden, kertojan ja lukijan välille. Ajatusten universaali luonne on

                                                
34 Mika Waltarin Sinuhe, egyptiläisen perusajatuksena on pidetty samaa muuttumattomuutta:

"Kaikki palaa ennalleen eikä mitään uutta ole auringon alla eikä ihminen muutu, vaikka hänen
vaatteensa muuttuvat ja myös hänen kielensä sanat muuttuvat" (Waltari 1969, 7-8; ks. Envall
1994, 182-185). Sama näkemys toistuu suomalaisessa tien historiassa Tie maisemaan (1992, 14).
"Tehtailta tiet veivät ihmisten asunnoille, jotka olivat tehtaiden asuntoja. Niistä ihmiset kulkivat
työhön ja työpäivän jälkeen taas kotiin. Puut kasvoivat korkeiksi teiden varsilla, ihmiset vanheni-
vat eivätkä enää jaksaneet lähteä muuttamaan rautaa tavaraksi, aseiksi ja auroiksi. Mutta uusia
ihmisiä tuli, uusine toiveineen ja haaveineen, jotka olivat samoja kuin niiden, jotka jo olivat
asunnoissa asuneet, kärsineet ja kokeneet iloa. Ja lähteneet niistä antaakseen tilaa uusille suku-
polville, heidän iloilleen ja suruilleen."
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vastakohtaista niiden taustalla olevan käytännön näkökulman kanssa: liikuntaky-
vytön mummohan tähyilee Hakalan pihaa pikkutuvan ikkunasta. Sekoittuneet
aikasuhteet ja rajattu näkymä muuttavat hänen havaitsemansa asiat näytelmäksi.
"Mummo makasi sängyssä ikkunan alla niin, että se näki pihaan ja kaiken, mitä
pihassa tapahtui ja kirkon edessä ja sillalla ja sillä tiellä, joka oli joen tällä puo-
lella; ja puukkotehtaalle ja naapuritaloihin" (P, 18). Pihassa sekoittuvat sukupol-
vet ja ihmiset, ja vain talo ja maa ikään kuin näytelmän kulisseina pysyvät.

Hampaattomalla suulla naureskelu ja ylevä raamatullinen puhetapa luovat
kansanhuumorin inkongruenssia muistuttavan koomisen yhdistelmän.35 Tyyppi-
nä mummo on sukua maaseutuepiikan vankoille naisille, kuten Hella Wuolijoen
Niskavuoren Loviisalle, mutta tätäkin tyyppiä parodioiden. Mummo ei ole vaka-
vasti otettava kertomuksen maailmassa, mutta silti kertojalla on jokin tarve nos-
taa hänet romaanin merkitykselliseen keskiöön.

Mummon hahmo ilmentää Pohjanmaa-sarjan henkilökuvien muotoutumista
ja ilmestymisjärjestyksen merkitystä. Pohjanmaassa hän on itsekin tarinoiva
romaanihenkilö, mutta myös jo sukulaistensa kertomien tarinoiden hahmo.
Mummon avulla romaanissa taustoitetaan enimmäkseen edesmenneitä Johan-
nesta ja Marttia. Tarinoina kerrottu ja romaanissa havaittu poikkeavat toisistaan.
Suvun tarinoissa mummo on vahva, ankara ja hallitseva, elävänä kertomuksessa
hauras ja lempeä. Mummon hahmossa on Raamatun kaksijakoisuutta. Pohjan-
maan romaanihenkilönä hän on Uutta testamenttia kuunteleva, anteeksiantava ja
armoonkin uskova ihminen, mutta sukulaisten tarinoissa Vanhan testamentin
julma tuomitsija. Myös hänen kehumansa vanhojen naisten viisaus (P, 331) voi-
daan nähdä tämän henkilökuvan ristiriitaisuuden valossa. Kun Ameriikan raitissa
keskustellaan siirtolaisten integroitumisesta amerikkalaiseen yhteiskuntaan, ker-
too Taisto isoäitinsä tarinoista 1920-luvun Kanadassa. Tekstienvälinen suhde
Pohjanmaan henkilökuviin syntyy kommunisti Rinteen muistuttaessa Taistolle
"ettei kaikkia mummoja maailmassa kannattaisi uskoa" (AR, 110).

Hakalan suvun tarina alkaa Johanneksesta, mutta se myös päättyy Johannek-
seen. Uusi Johannes syntyy 1990-luvun Suomessa melkein sata vuotta siirtolais-
romaanien kertojan jälkeen. Johannes Hakalan pojanpojanpoika ei ole kuiten-
kaan hänen verisukulaisensa: kysymyksessä on Erkin vaimon poika, "lapualaisen
tekemä", joka on syntynyt Erkin pakoillessa verottajaa Yhdysvalloissa.

Sarjan ajallisesti seuraava päähenkilö on Johanneksen poika Martti, jonka
elämää leimasivat isän lähtö ja sota. Kertojista ääriviivattomimmaksi jäävä
Martti elää koko elämänsä vahvojen naisten, äidin, sisaren ja vaimon, vaikutus-
piirissä. Martti on Talvisodan perusteella "ennen muuta käytännön mies, jolle
’ajattelu’ ei varsinaisesti kuulu sotimisen osatekijöihin", kuten Matti Mäkelä
(1985) on hahmoa arvioinut. Hakalan miesten ketjussa juuri Martti on poikkeus,
joka vahvistaa säännön: hänen toiminnallisuutensa on rationaalista ja sosiaali-

                                                
35 Huumorintutkimuksessa on käytetty yleisluontoisena apu- ja työvälineenä ns. inkongruens-

simallia. Sen mukaan koomisen vaikutelman synnyttää mielikuvien yhteensovittamattomuus.
(Inkongruenssimallista ks. esim. Knuuttila 1992, 112-113.)
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sesti riskitöntä. Martti on käytännön mies loppuun saakka: hän kirjoittaa tupak-
ka-askin kanteen ohjeet talonpidosta tehdessään kuolemaa traktorin alla.

Pohjanmaassa päähenkilö on oikeastaan veljesten kollektiivi, eli päähenki-
löitä ovat Martin pojat Paavo, Veikko, Seppo ja Erkki.36 Tapahtumia seurataan
Erkin näkökulmasta, ja koska hän liikkuu miesjoukon liikkeiden mukaisesti, nä-
kökulma on miehinen. Toiminnallisen miesjoukon taustalla erottuvat kuitenkin
melkein pysähtyneinä hahmoina suvun naiset. Ilman heidän luomaansa vastava-
loa kuva eri suuntiin ryntäilevistä miehistä jäisikin suhteettomaksi. Mutta ryhmät
eivät jää vielä tähänkään. Naisiakin liikkumattomampi on yksi yhteisön merkit-
tävistä kollektiiveista – nimittäin perheen ja suvun kuolleet ihmiset.

Opettaja kääntyi takapenkille päin ja selitti äidille sormi pystyssä, kuinka isä oli
aina hankkinut taloon koneita ja mummo, mutta pojista polvi oli huonontunut
eikä Paavosta enää näyttänyt olevan talon pitäjäksi ollenkaan ja se oli paljon
myös äidin syytä, koska äiti isän kuoltua oli huolehtinut meidän kotikasvatuk-
sestamme ja istuttanut meihin vanhanaikaista ajatteluaan; Paavollakin turva
minkeissä ja ketuissa ja maat viljalla ja mallasohralla eikä sellainen ollut oikeaa
talon pitoa. (P, 300-301.)

Kuolleet ihmiset elävät tarinoissa, joita romaanissa jatkuvasti kerrotaan ja jotka
juuri siksi myös muuttuvat kaiken aikaa. Kahden muutoksille alttiin kollektiivin
välissä paikallaan pysyvistä naisista piirtyykin varsin tarkka kuva.

Pohjanmaan Veikko on arkkityyppinen epäonnistuja, joka jo yksin todistaa
mummon arvelut eteläpohjalaisista oikeiksi. Hän näyttää epäonnistuvan kaikessa
mihin ryhtyy: "Veikko sanoi, ettei se, joka pelkää ottaa elämässä riskejä, koskaan
voi voittaa mitään suurta" (P, 103). Veikko piirtyy tarkasti juuri loputtoman toi-
meliaisuutensa takia. Hänen äkkinäiset liikkeensä pysäyttävät ympäristön ja
muut henkilöt – siinä hän muistuttaa mykän elokuvan sankareita. Hän kulkee
vääjäämättä kohtaloonsa, kuten romaanin rakenteeseen sopiikin: hänen kohtalo-
aanhan ennakoivat monet rakenteelliset motiivit, puheet, havainnot ja esineet:
"Kysyin, mikä Veikon nyt oli saanut kuolemaa niin kovasti ajattelemaan, se sa-
noi saaneensa monenlaisia ennusmerkkejä siitä, ettei tulisi olemaan pitkäikäinen
mies niin kuin isäkään ei ollut; [.]" (P, 89). Pohjanmaan rakenteellisen moti-
voinnin peruskuviossa Veikko tarttuu miekkaan ja myös hukkuu siihen.

Oman ihmistyyppinsä Pohjanmaa-sarjassa muodostavat kriittiset hahmot:
opettaja (Pohjanmaa, Lakeuden kutsu), nimismies (Pohjanmaa), autonkuljettaja
Otto (Ameriikan raitti) sekä saarnaaja Blomberg (Uusi Jerusalem, Maan ava-
ruus). He ilmestyvät tarinoihin ikään kuin ulkopuolisina, mutta kuitenkin kiinte-
ästi kuvattuun yhteisöön kuuluvina. Heissä on yhteisölle vierasta viisautta ja ta-
sapainoisuutta, mikä tuo kontrastia muiden miesten suhteettomiin puheisiin ja
niitä seuraaviin tekoihin. Ei liene sattumaa, että kriittisten hahmojen puheissa
vilahtelevat teosofian ideat. Liittäisin joukkoon omana tyyppinään myös Poh-

                                                
36 Juhani Sipilä nimeää Pohjanmaan päähenkilöiksi myös Paavon pojat, jolloin romaanista

tulisi moderni Seitsemän veljestä: kollektiivi on silloin nimittäin mallia 4+3 (Sipilä 2002, 23-24).
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janmaan epäilijän, insinöörinä kaupungissa työskentelevän Sepon. Hän on sel-
västi sukua niille Antti Tuurin novellien tekniikan miehille, joiden maailmasta
liiallinen järjestys ja suunnitelmallisuus on vienyt pohjaa pois.37

Seppo kertoo Pohjanmaassa (224-225) työmatkoistaan Euroopassa ja maail-
malla, ja romaanin lopun päämäärätön vaellus (P, 335-341) tuottaa yhteyden
novellien maailmoihin. Paluu kotiin ja juopottelu veljesten kesken on Sepon
protesti, jonka kohteesta hänellä itselläänkään ei ole oikein käsitystä. Sepon ka-
pina maailman rationaalisuutta vastaan kuvastuu Pohjanmaassa, kun veljekset
lähtevät etsimään pitäjälle kadonnutta Veikkoa. "Näin, että pojat tulivat neljä
rinnan tietä pitkin kirkolta päin sateesta välittämättä; niillä kaikilla oli sadetakit,
paitsi Sepolla sateenvarjo, jota tuulenpuuskat tempoilivat ja kun ne tulivat lä-
hemmäksi, näin Sepon olevan märän kainaloihin saakka" (P, 354). Tekniikan
mies ei ainoana joukosta pysty suojelemaan itseään edes sateelta. Hän näyttää
olevan suojattomin maailman muuttumista vastaan yleisemminkin. Kriittiset
hahmot ovat siis myös koomisia ja hiukan karikatyyrisia, mutta heissä on toki
muitakin piirteitä. Opettajasta kehkeytyy Lakeuden kutsussa melkein ylevästi
kuolemaansa valmistautuva hahmo, ja nimismiehen ymmärrys taas sovittelee
sukuyhteisön sisäisiä suhteita Pohjanmaassa.

Seppo kyseenalaistaa sukua hallitsevan maailmankuvan, pakonomaisen me-
nemisen, mikä ei anna aikaa elämän tarkoituksen mietiskelylle. Kriisitilanteessa
Seppo etsiytyy lapsuuden tärkeälle paikalle, jokirantaan, virtaavan veden ääreen.
"Se kielsi minua koko ajan hokemasta kastumista ja lähtemistä, käski minun is-
tua ja odottaa, että vanhempi ja viisaampi veli saa asiansa mietityksi" (P, 337;
vrt. Campbell 1990, 52). Seppo on jonkinlainen synteesi romaanin mieskuvista:
sumeilemattoman toiminnallinen ja suoraviivainen, mutta ajoittain myös pohti-
maan pysähtyvä. Juuri hän näyttäisi olevan kirjailijan instrumenttina siinä työssä,
jota romaani ja lukija yhdessä jatkavat. (vrt. Tuuri 1988). Ameriikan raitissa
veljekset tapaavat Floridassa, ja Seppo näyttää päässeen jo tasapainoon. Kuiten-
kin hän pohtii edelleen maailman rakentumista ja yksittäisen ihmisen osaa siinä:
                                                

37 Pasi Haavisto on nähnyt Pohjanmaan nimismiehen viittauksen teosofi Pekka Ervastiin ro-
maanin kannalta merkittäväksi. Hän asettaa ervastilaisen teosofian "joukkosielun" Topeliuksen
kansanluonteen ja Snellmanin kansanhengen yhteyteen, ja palauttaa samalla Pohjanmaan mum-
mon viisaudet loputtomasta syntymisestä ja kuolemisesta teosofian ajatukseen elämän kiertoku-
lusta ja uudelleensyntymisestä. (Haavisto 1991, 95-100; vrt. Ervast 1988, 49-54.) Nimismiehen
ajatuksia sielunvaelluksesta jatkaa ja täydentää Lakeuden kutsussa opettaja, vaikka mukana on
jo annos sarkasmia. "Kysyin, uskoiko opettaja syntyvänsä uudelleen maan päälle. Opettaja sa-
noi, ettei näitä asioita minulle ehkä yhdellä istumalla selvitettäisi, ja hänelläkin oli asiat vielä
hiukan huhupuheiden varassa." (LK, 172.) Juhani Niemi huomasi Joki virtaa läpi kaupungin –
romaanin jälkeen Tuurin kirjailijakuvassa antroposofisia vaikutteita ja osin siitä johtuvaa
kiinnostusta Kalevalan vertauskuvalliseen tulkintaan. Hänen mielestään se viittasi käsitykseen
kalevalaisesta kaikkien taistelusta kaikkia vastaan myös modernissa kulttuurissamme.
Ristiriitaiset tiedemieshahmot viittasivat hänen mielestään luonnontieteiden ja humanismin
välisen ylittämättömänä pidetyn kuilun ylittämiseen. (ks. Niemi 1983,144-145; vrt. Haavisto
1991, 96-99 sekä Sipilä 1995 ja 2002, passim.)
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En uskonut, että se täältä voisi Afrikan mantereen nähdä, velipoika sanoi, että
hänelle riitti pelkkä tieto että suoraan edessäpäin, tuhansien meripeninkulmien
päässä oli kokonainen manner, miljoonat ihmiset omine ajatuksineen ja kohta-
loineen, eikä hän koskaan saisi tietää niistä ihmisistä mitään eivätkä ne hänestä,
mutta hän voisi seisoa rannalla ja ajatella kaiken tämän olevan suoraan edessä-
päin. (AR, 153.)

Vaihtoehtoiset hahmot liittyvät yleisempään henkilöhahmojen luokitteluun ro-
maanikirjallisuudessa, mikä on sukua Tomaševskin muotoilemalle luonnekuvien
kehitykselle. Litteä (flat) hahmohan on täyteläisen (round) vastakohta, muuttu-
maton hahmo, karikatyyri, joka on helppo tunnistaa fiktiosta. Useimmiten tällai-
nen hahmo on sivuhenkilö, ja hän edustaa päähenkilöiden sosiaalista ympäristöä.
Puhtaimmillaan litteä persoona on rakennettu yhden hallitsevan ominaisuuden
varaan. E. M. Forsterin klassisen tulkinnan mukaan litteä henkilöhahmo on ker-
tomuksessa helposti koominen. Vakavana tai traagisena esitetty litteä hahmo
voisi nimittäin olla ikävystyttävä. (Forster 1964, 75-89; vrt. Rimmon-Kenan
1991, 54-56.)

Pohjanmaa-sarjan kehittymättömin hahmo on Erkin kanssa jonkinlaisessa
oudossa symbioosissa liikkuva Taisto Matsomppi (Ameriikan raitti, Lakeuden
kutsu). Hänen etunimeensä sisältyvä pohjalainen suuren kertomuksen koodi tai
työväenluokkaisen maailmankuvan symboli on täysin ristiriidassa miehen op-
portunistisen ja vastuuttoman elämäntavan kanssa Taisto on juopotteleva poika-
mies ja useammankin konkurssin tehnyt liikemies, joka romaanissa vihjaa myös
polttaneensa itse oman huonekaluverstaansa. Taisto Matsomppi perustelee ar-
vaamatonta käytöstään ja tekojaan jonkinlaisella verenperinnöllä.

[S]uvussa kulki sellainen tieto, että joku Donin jokivarren pojista olisi päässyt
lorauttamaan sukuun kahvikupillisen aron kansojen verta. Se veri hänen suonis-
saan pani miehen liikkumaan vilkkaammin kun tavalliset suomalaiset liikkuivat,
hämäläiset ja muut. Se veri antoi myös hänen teoilleen suoraviivaisuutta, joka
puuttui muiden Suomen heimojen miehiltä. (AR, 10.)

Taiston litteyden voi perustella sarjassa rakenteellisesti kahdella tavalla.38 Hänen
vakaa uskonsa verenperinnön vaikutuksiin elämässä muistuttaa Hakalan suvun
historiaa toistavaa mieskuvaa. Verenperintö voi siis olla itseään toteuttava joko
Taiston tai Erkin tapaan. Taiston keskenkasvuisuuden ja itsekkyyden rinnalla
Erkin yhteisöllisesti tuomittavat ratkaisutkin vaikuttavat jotenkin perustellum-
milta. Taiston suoraviivaisuuteen verrattuna Erkin harkinta on myös näennäisesti
syvällisempää. Tällä tavalla Taiston muuttumaton litteys tulee perustelluksi sar-
jassa vastakohtaisuuksien eteenpäin vievällä voimalla.
                                                

38 Taisto vertautuu veijarin, narrin tai hölmön funktioon klassisessa kertomataiteessa. Täl-
laiset hahmot luovat Bahtinin mukaan ympärilleen oman pienoismaailmansa, kronotooppinsa.
He ovat näyttelijöitä omassa elämässään, eivätkä ole edes olemassa tuon roolinsa ulkopuolella.
(Bahtin 1979, 319-327.)
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Pohjanmaassa littein persoona on nuori virkaintoinen poliisi Matero. Hän
valitsee toistuvasti väärän toimintatavan itselleen oudossa ympäristössä. Poliisi-
asemajaksossa veljesten ja muiden poliisien välinen keskustelu käydään ikään
kuin Materon yli, eikä hän löydä sopivaa tapaa antaa periksi virallisesta roolis-
taan, minkä taas vanhempi poliisi, paikkakuntalainen Lammi, osaa. 39

Matero kielsi Seppoa neuvomasta virkakuntaa viran hoitoon liittyvissä asioissa.
Se tuntui jo niin typerältä puheelta, ettemme jaksaneet muuta kuin nauraa.
Lammi käski Materoa olemaan vähän aikaa aivan hiljaa ja miettimään vaikka
sitä, kuinka päin nahkiaismerrat Simojokeen oli parasta laskea, suupuoli ylävir-
taan vai alavirtaan. (P, 262.)

Koska Materoa ei juuri taustoiteta, hän tulee arvioiduksi käytöksensä perusteella.
Muiden sepitteen henkilöiden halveksunta paljastaa myös yhteisön normit. "Kun
se ei vastannut vieläkään, sanoin, että sen olisi ollut parempi jäädä pohjoiseen
siikoja lypsämään kuin tulla Etelä-Pohjanmaalle kunnon ihmisiä kiusaamaan ja
itseään munaamaan" (P, 277). Materon paralleelihahmo Pohjanmaassa on Arttu-
ri Vuorimaa, lapuanliikkeen mies, jonka pelottavaa suoraviivaisuutta mummo
piti jopa eteläpohjalaisuudelle vieraana piirteenä.40

Erityisen mielenkiintoinen on kansakoulunopettajan hahmon muuttuminen
sarjassa, mihin kirjailija on itsekin Talvisodan taustaksi viitannut. Pohjanmaassa
opettaja on sotamuistoihinsa ja yhteisölliseen rooliinsa juuttunut vanha mies,
joka on tahtomattaan ja huomaamattaan koominen. Hän on myöskin lähes ste-
reotyyppinen kansansivistäjä, jonka varsinainen elämäntyö näyttää ainakin Ha-
kalan veljesten kohdalla menneen peruuttamattomasti hukkaan.

Se kertoi, että läänissä oli kulohälytystila ja avotulen käsittely metsässä vastuu-
tonta, varsinkin pääsiäiskokon suuruisen nuotion polttaminen rutikuivan mänty-
kankaan laidassa, mutta arveli, ettei meiltä muuta voinut odottaakaan, sen verran
hän meitä jokaista oli oppinut tuntemaan sinä aikana, kun kukin vuorollamme
olimme kuluttaneet kirkonkylän kansakoulun pulpetteja ja veistelleet rumia ku-
via ulkohuoneiden seiniin. (P, 200-201.)

                                                
39 Materolle löytyy vastine Tuntemattomasta sotilaasta. Yksi sen litteimmistä hahmoista on

luutnantti Lammio, joka – turvautuessaan jatkuvasti armeijan viralliseen hierarkiaan ja romant-
tisiin upseeri-ihanteisiin – ei löydä sopivaa tapaa lähestyä sen enempää alaisiaan kuin esimiehi-
äänkään. (vrt. Nummi 1993, 59-60.) Onomatopoeettisesti Lammion ja Materon nimetkin muis-
tuttavat toisiaan, ja sattumalta Pohjanmaan välittäjähahmo on nimeltään Lammi. Toisen mielen-
kiintoisen rinnastuksen tarjoaa Pohjalaisia. Näytelmässä kriivari, vallesmannin narrimainen
apulainen, on "käytökseltään mateleva varsinkin vallesmannia kohtaan" (Järviluoma 1978, 152.)

40 "Ja Artturi Vuorimaata oli jokainen eteläpohjalainen vierastanut jo kun se asui Kosolassa
Lapualla ja hoiti lapuanliikkeen asioita ja kulki pitkin maakuntaa puhumassa ja pani varmasti
paljon sanoja Vihtori Kosolankin suuhun ja kirjoitteli lehtiin: jotakin jyrkän peräpohjalaista
siinä nähtiin olevan, leikitöntä, ja samalla pikkumaista, sellaista, jota eteläpohjalainen oli tottu-
nut katsomaan vähän huvittuneena. Parabellumin kanssa heiluvaa peräpohjalaista ei oikein
voinut nauraa pihallekaan; […]." (P, 30.)
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Lakeuden kutsussa opettajasta kuitenkin muotoutuu täyteläinen ja hiukan arvoi-
tuksellinen henkilöhahmo. Sotajutut hän sanoo unohtaneensa jo kauan sitten.
Teosofissävyiset pohdinnat ihmisen elämän tarkoituksesta ja sielunvaelluksesta
korostavat hahmon lähes täydellisesti muuttunutta kuvaa. Opettaja on kyllä kau-
nokirjallisesti uskottava yksittäisissä romaaneissa, mutta sarjan tasolla muutos
litteästä täyteläiseen on kyllä epäuskottavan suuri.41

2.2. Joukkoliike: "Sanoin lähteneeni akkaani pakoon"

Juhani Sipilä on nähnyt – kirjailijan ajatuksia mukaillen – Hakalan suvun tarinan
myös kertomuksena eteläpohjalaisista joukkoliikkeistä. Sellaisiksi on luettu so-
datkin, koska yhteisöllinen asenne niihin on ollut myönteinen tai neutraali. (Si-
pilä 2002, 213-315.)42 Joukkoliikkeet tulevat kuvatuiksi Pohjanmaa-sarjassa su-
kupolvikertomusten laajentuessa suvun elämänpiirin ulkopuolelle. Sodat, lamat,
siirtolaisuus ja rakennemuutokset leimaavat myös yksilöiden elämäntarinoita.

Joukkoliike syntyy yksilöiden yhteisistä tarpeista tai tavoitteista, mutta väis-
tämättä se ei muovaa ihmisiä massaksi. Marja Holmila on kuvannut niitä strate-
gioita, joilla yksilöllisyys voi säilyä pienessäkin yhteisössä. Ihminen tavoittelee
elämässään kahta jatkuvuuden muotoa, vertikaalista ja horisontaalista. Yhteisö
tarjoaa viitekehyksen, jossa yksilöillä on mahdollisuus luoda omaa jatkuvuut-
taan. (Holmila 2001, 136-137.) Jatkuvuus ajassa (vertikaalinen) on jälkeläisiä tai
elämäntyön siirtämistä eteenpäin. Se on aineellisen tai aineettoman perinnön
jatkamista, joka ei edellytä sukulaisuutta. Käytännössä vertikaalinen jatkuvuus
ilmenee geneettisenä linjana, opetuksina, nimenä, rakennuksina tai vain muisto-
na; myös monet teot voivat jäädä elämään. (emt.)

Näin Pohjanmaan lapsettomaan Veikkoon ja hänen konkurssiinsa henkilöi-
tyy uhka suvun vertikaalisen jatkuvuuden päättymisestä. Sukutalo on kiinnitetty
Veikon kutomon lainoja vastaan. "Äiti arveli vielä kuitenkin, että soma sekin
                                                

41 Pasi Haavisto (1991, 96-99) on nimennyt teosofiaan viittaavaksi henkilöhahmoksi nimis-
miehen ohella myös mummon. Vielä paremmin Haaviston mainitsemia teosofian perusoppeja,
mm. sielunvaellusta, mukailevat opettajan ajatukset kuolemasta Lakeuden kutsussa (170-172).

Kompleksiseksi henkilötyypiksi voi luonnehtia myös veljesten kollektiivin silloin kun (jos) se
ymmärretään Pohjanmaan päähenkilöksi. Kollektiivi ei ole koskaan osiensa summa, vaan sen
toiminta saa joskus ennakoimattomia muotoja: "joukossa tyhmyys tiivistyy". Pohjanmaassa on
kaksi toiminnallista kollektiivia, veljekset ja Paavon pojat. Molempien ryhmien toiminta saavut-
taa päivän aikana mitat, joihin yksilöt eivät yksinään olisi päätyneet.

42 "Sotaanlähtö koetaan yhteiseksi velvollisuudeksi, kuitenkin mieluisaksi sellaiseksi" (Sipilä
2001, 295). Päinvastaiseen viittaa kertoja: "Odoteltiin siinä junan lähtöä ja hyvästeltiin kotiin
jääviä. Poikamiehille se kaikki oli tietysti paljon helpompaa, irrallisille ihmisille, mutta minulla-
kin vaimo pojan kanssa saattamassa; ei siinä mitään hauskoja juttuja keksinyt eikä se mikään
hauska lähtö ollut." (T, 7.)
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päivä olisi nähdä, jolloin hänen pöllöjen poikiensa lainapaperi saataisiin pankista
pois lunastetuksi; rauhallisemmin hän yönsä sen jälkeen nukkuisi" (P, 82). La-
keuden kutsu kertoo, että sukutalo on säilynyt.43 Veikolta ei jää sen enempää
maallista kuin henkistäkään perintöä. Lapsettomuus oli ollut hänelle itselleen
arka ja häpeällinenkin paikka, eräänlainen miehisyyden varjopuoli. Vaimoaan,
jolle lapsettomuus oli vielä vaikeampaa, Veikko oli nimitellyt juovuspäissään
"mahoksi".

Veikko kehuskeli mielellään lapsenruokkojutuillaan, joita puheittensa mukaan
melkein joutunut maksamaan parikin kertaa, mutta selvinnyt oveluuttaan, sa-
moin kuin seuramatkallaan Bangokiin*, jossa todistanut miehuuttaan asiallisella
tavalla. Helenasta ei ollut Veikon lapsettomuuspuheiden oikojaksi, liekö ollut
suuria halujakaan. Laina jaksoi Veikkoa siitä muistuttaa ja sai Veikon hiljaiseksi
pelkästään tyhjän polkijaksi nimittämisellä. (P, 140; * kirjoitusvirhe alkuperäi-
nen.)

Horisontaalinen jatkuvuus on tunne kuulumisesta johonkin itseä suurempaan,
pyyteetöntä toimintaa muiden hyväksi. Kielteisenä horisontaalisen jatkuvuuden
tavoittelu voi ilmetä joukkohysteriana ja sokeana heittäytymisenä massan mu-
kaan, mutta nimetön osallistuminen liikkeeseen voi tuottaa myös syvää henkilö-
kohtaista tyydytystä, täyttymystä ja turvallisuuden tunnetta. (Holmila 2001, 136-
137.) Horisontaalisen jatkuvuuden idea näkyy Pohjanmaassa suvun iäkkäissä
naisissa, mummon ja äidin ajatuksissa. "Äiti sanoi, että minun piti nyt yrittää
pysyä hengissä niin kauan että hänet hautaisin; ettei hänen tarvitsisi sentään nuo-
rimmaistaan olla hautaan viemässä" (P, 364).

Hakalan suvun miesten asemapaikka joukkoliikkeissä ei ole eturivi, vaan
heidät nähdään rivimiehinä tai peräti taustajoukoissa. Talvisodan lähestymista-
van mukaisesti Marttikin ajattelee sotaa ja sotimista enimmäkseen yksilölle mää-
rättynä tehtävänä, vaikka romaanissa on mukana myös sota-ajalle tyypillinen,
puolustussotaa oikeuttava, näkökulma. "Arvelimme, että Mannerheimin ollessa
puolustusvoimain komentajana ja Matti Laurilan rykmentin komentajana voisi
venäläisellä olla luja paikka lähteä ainakaan Kannaksen kautta Suomea valloit-
tamaan" (T, 52.) Hakalan miesten lähtö joukkoliikkeisiin ei ole aina innostumista
itse liikkeestä ja sen aatteellisista tarkoituksista. Pohjanmaassa Martin suhde
suojeluskuntaan tulee kerrotuksi monin variaatioin: liittyminen, toiminta ja lo-

                                                
43 Lakeuden kutsu on yhtä paljon Pohjanmaan kuin Ameriikan raitinkin jatko-osa. Yhdessä

nämä romaanit kertovat perinteisen siirtolaistarinan. Lakeuden kutsulla on selvä tekstienvälinen
suhde molempiin romaaneihin. Erkki näkee vaimonsa elävän lasten kanssa synnyinkodissaan: se
on suoraa jatkoa Ameriikan raitin loppuasetelmaan. Sen jälkeen Erkki käy myös hautausmaalla,
jossa ovat haudattuina Pohjanmaan kaksi keskeistä hahmoa sekä Talvisodan kertoja, isä. "Kat-
selin kiven kirjoitukset: Isu, isä ja Veikko siihen oli jo haudattu, ja vanhempaakin väkeä, mutta
kivessä oli tilaa vielä monelle" (LK, 34). Erkin erikseen mainitsema iso tyhjä tila sukuhaudan
kivessä on viittaus siihen, että myös Hakalan suvun  diaspora päättyy kerran saman kiven alle.
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pulta pois jättäytyminen. Samanlaista välttämättömyyden tuntua on Erkin kuu-
lumisessa ammattiyhdistykseen, sillä asiaa kysytään Erkiltä romaanissa kahteen
kertaan: ensin kysyjänä on äiti (59) ja sitten nimismies, jota kiinnostaa myös se,
mitä "äiti ja pojat", siis Erkin äiti ja veljet, olivat asiasta sanoneet.

Nimismies kyseli, toiminko ammattiosastossa tai olinko ammattiliittoon yleensä
liittynytkään; kerroin tietysti liittyneeni, pakkokin se oli, mutta en toiminut eri-
koisen aktiivisesti, Pietarsaaressa oli puuhamiehiä löytynyt Skatan kaupungin-
osasta aina tarpeeksi sekä Schaumanille että Wärtsilälle ja pienempiinkin yrityk-
siin niin, ettei työnantaja liian helpolla päässyt tässä maailmassa. (P, 248.)

Tässä kannattaa taas lukea lause loppuun asti: kertoja rinnastaa taitavasti erilaiset
puhetavat, mikä synnyttää romaanille ominaisen kaksoiskerronnan. Nimismiehen
kysymys sisältää yhteisöllisen asenteen (kielteinen), ja tätä asennetta tietoisesti
ironisoiden Erkki käyttää yhteisölleen ideologisesti vierasta perustelua. Keskus-
telun osapuolet tunnistavat retoriikkojen ristiriitaisuudet ja ymmärtävät niiden
tarkoituksen, koska liittyminen ammattiyhdistykseen ei ole enää poliittisesti sä-
vyttynyttä, vaan asiaan kuuluvaa nykyaikaisilla työmarkkinoilla. Hakalan suvun
maailmankuvaa tässä keskustelussa kuvaa kuitenkin se, että asia täytyy vieläkin
erikseen perustella. Jos tätä selvää ironiaa ei tunnistettaisi, Erkin puheenvuoro
muokkaisi hänen henkilökuvaansa väärään suuntaan.

Johanneksen kulkeminen ja ryypiskely 1920-luvulla olivat ainakin yhtä pal-
jon pakenemista ahdistavasta avioliitosta kuin aatetta: "äidin puheiden mukaan
vaarin kulkeminen oli ollut seurausta huonoista väleistä paremminkin kuin syy
niihin" (AR, 268). Siirtolaisuus – yksi ns. historiallisista joukkoliikkeistä – oli
Johannekselle nimenomaan irrottautumista suvun ja perheen velvoitteista, avio-
eron pohjalainen muoto: "Amerikkaan menivät kaikki, mutta avioero oli vastoin
Jumalan sanaa" (UJ, 142). Lähtö oli kunniallinen tapa päästä pois umpikujasta:
"Sanoin lähteneeni akkaani pakoon" (emt.). Kanadassa mikään joukkoliikkeen
muoto, sen enempää uskonnollinen kuin poliittinenkaan, ei vastaa Johanneksen
tarpeita. Päinvastoin, hänen todennäköisin viiteryhmänsä, suomalaisyhteisöt,
näyttäisi hylkäävän hänet toistuvasti. Uuden Jerusalemin jälkeen Johannesta ah-
distavat epätietoisuus tulevaisuudesta ja täydellinen yksinäisyys.

En tiennyt mitä olisin tehnyt. En halunnut suomalaisten pitämiin poorttihaussei-
hin enkä halunnut ruveta etsimään tuttuja Sudburystä tai Copper Cliffistä vaikka
uskoin niitä minulla siellä olevan. En myöskään mennyt niihin kapakoihin, jois-
sa tiesin suomalaisten mainareiden istuvan huuhtomassa nikkelipölyä suustaan
enkä halunnut mennä koiratorpistakaan heimolaisia etsimään. (MA, 264.)

Johanneksen tarina on myös kuvaus joukkoliikkeiden synnystä ja tavoitteista.
Kaikenkattavat rakenteelliset selitykset – varsinkin kun kysymyksessä on fiktion
tulkinta – sivuuttavat usein henkilökohtaisuuden ja sattuman. Sosiaalihistorian
tutkimuksessakin yksi puoli on se, että ihmiset toimivat yhteiskunnassa osittain
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eri tavalla kuin käsittävät toimivansa. "Yhteiskunnallisella toiminnalla on aina
sellaisiakin seurauksia (edellytyksistä puhumattakaan), joita toimijat eivät itse
ajattele ja joihin siis liike ei pyri." (Haapala 1989, 116.) Jälkikäteisessä joukko-
liikkeiden ja myös oman elämäntarinan tarkastelussa on mukana draamallista
ironiaa eli jälkiviisautta (vrt. Ylikangas 1990, 310).

Vertailtuaan suomalaisia sukuromaaneja eurooppalaiseen lajityyppiin unka-
rilainen Lajos Szopori Nagy huomasi, että naishahmoille oli Suomessa ominaista
uskonnollisuus. Merkittävää on se, että "jokainen perheensä yhteyttä varjeleva
äiti on uskovainen jossakin määrin". Uskovaisuus on protestanttista eli "köyhän
ihmisen ’käytännöllistä’ uskoa, johon kuuluu ainoana mystisenä elementtinä
Jumalan olemassaolon ja ohjailun hyväksyminen". (Nagy 1986, 85-96.) 44

Pohjanmaa-sarjassa usko kuvataan henkilökohtaisena ja elämää ohjailevana
juuri Nagyn hahmottelemaan tapaan: "sellaisen kranaatin täysosumalle ei mahda
kukaan muu mitään kuin Isä Taivaassa, jos se sen tahto on" (T, 106). Poikkeuk-
sena on Niilo Yli-Vainion johtama helluntailiike, jonka meluisia herätyskokouk-
sia verrataan 1930-luvun IKL:n pappien kiivaisiin saarnoihin (P, 135-136). Ro-
maanihenkilöiden uskonnollista retoriikkaa mukailevissa puhetavoissa on paro-
disia aineksia, mutta parodia ei kohdistu uskontoon sinänsä, vaan niihin ihmisiin
ja instituutioihin, joille Raamatusta on tullut sosiaalisen kontrollin tai vallan vä-
line. Vanhojen naisten tarinoissa papitkin paljastuvat raadollisiksi ihmisiksi, ja
heidän saarnaamansa Jumala yhteiskunnalliseksi ja sotaiseksi. Ihmiset haluaisi-
vat kuitenkin kuulla "yksinkertaisia selviä asioita, joita vanhat ihmiset halusivat
kuulla, ihmisen maallisesta vaelluksesta; vanhuudesta, kuolemasta ja armosta",
kuten äiti sanoo Pohjanmaassa kirkosta tultuaan (P, 53).

                                                
44 Juha Siltala on tutkinut herännäisyyden syntyä ja leviämistä Suomessa psykohistorian ja

psykoanalyysin näkökulmasta teoksessaan Suomalainen ahdistus (1992). Herännäisyyden juur-
tumisen ja leviämisen yhteiskunnallisia ja taloudellisia ehtoja on puolestaan pohtinut Heikki
Ylikangas mm. teoksessaan Mennyt meissä (1990, 193-215) Herätysliikkeet olivat 1800-luvulla
paitsi kirkollisia myös yhteiskunnallisia protestiliikkeitä. Uskonnollisesti ne korostivat uskon ja
pelastuksen henkilökohtaisuutta sekä ihmisten tasavertaisuutta ja armoa Jumalan edessä. Tämä
vaikutti mm. siihen, että hartauksissa, seuroissa, papit astuivat alas säädystään kuolevaisiksi
kuolevaisten rinnalle. Herätysliikkeisiin kanavoitui myös talonpoikaiston ja muiden alempien
säätyjen itsetunnon nousu. (ks. esim. Pulma 1990, 442-453.) Yhteisöihin herätysliikkeiden ulkoi-
set elämäntapavaatimukset toivat säröjä, joita mm. Artturi Järviluoman Pohjalaisia kuvaa. Myös
Pohjanmaassa ironisoidaan herännäisyyden ulkoisia ilmenemismuotoja, joita epäillään teesken-
telyksi. "Äiti sanoi isänsä olleen viinakauppareissulla. Opettaja ei uskonut sitä, muisteli äidin
isän olleen uskovaisen miehen ja hartaan körttiläisen, vaikka sanoikin tietävänsä, että jotkut
körttiläisistäkin ottivat viinaryypyn silmän välttäessä." (P, 310.) Samanlainen tilannemotiivi
löytyy Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kertojalta: "Niin hän siellä kököittää kuin rajapyykki
metsässä; mutta kas kun hän palaa kirkosta takaisin ja ehtii viimein kotonsa pihalle, niin tuis-
kuavalla vauhdilla, tultatuiskuavalla vauhdilla riennetään suoraan kohden kammarin kaappia
taas; ja nytpä ukko 'maistaa että pohja paistaa'. Niin hartaasti naukkielee hän, jota kutsutaan
maailman pylvääksi, niin kovassa kimmassa käyskelee täällä herännyt mies." (Kivi 1984, 222.)
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Suhde uskontoon ja kirkkoon ei ole yhdellekään Pohjanmaa-sarjan kertojista
yhdentekevä, vaikka perinteisessä mielessä uskovainen on vain Talvisodan
Martti. Erkki kertoo Pohjanmaassa äidilleen eronneensa kirkosta vuosia sitten, ja
siirtolaisromaaneissa Johannes toistaa usein, "ettei minulla voinut olla uskonvel-
jiä, koska minulla ei uskoa ollut" (UJ, 307-308). Jokin levottomuus saa Johan-
neksen kuitenkin hakeutumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Hakalan veljesten äiti muotoilee Lakeuden kutsussa oman kristillisyytensä
ulottuvuudet: "Se puhui pitkään siitä, kuinka anteeksianto teki ihmisen sieluun
tilaa muistin niille paikoille, missä viha ja kauna olivat hautuneet, ja niille pai-
koille sieluun voi sitten Kristus tulla" (LK, 226). Kertomusten Pohjanmaassa
pappien ideologiassa ja kostonhalussa on Vanhan testamentin jyrkkyyttä ja vi-
haa. Lakeuden kutsussa, niin kuin Uudessa testamentissakin, korostuu jo anteeksi
antava usko. Lakeuden kutsussa körttiläisyyskin lyödään – rakenteellisille vas-
takkaisuuksille uskollisesti – leikiksi. "Käskin Paavon tulla uskoon. Arvelin pi-
täjästä löytyvän vielä sellaisen kräätälin, joka osaisi tehdä Paavolle körttipuvun
kolmella halkiolla, käskin Paavon hankkia sellaisen, kammata jakauksen kes-
kelle päätä ja opetella muutaman körttivirren." (LK, 192.)

Sarjan kerronnalliselle dialektiikalle ominaisesti suku on jakautunut kahtia
poliittisestikin: vapaussotaa ja 1930-luvun äärioikeistolaista liikehdintää katsel-
laan vieläkin vastakkaisista suunnista. Suvun kohtalot sivuavat monella tavalla
tätä kansallista dikotomiaa: yhteisestä lähimenneisyydestä löytyy niin vapausso-
dan veteraaneja kuin Neuvostoliittoon muilutettukin. Se on ennen kaikkea teos-
ten rakenteita palveleva ratkaisu, eikä kuva todellisuudesta.45

Yrittäjyys näyttäytyy romaanisarjassa yllättävässä valossa: rehellisin keinoin
vaurastunutta yrittäjää sarjassa ei juuri ole. "Sanoin, että Taisto ja minä olimme
vaatimattomia verorikollisia. Olimme joutuneet verottajan hampaisiin taitamat-
tomuuttamme ja osaamattomuuttamme ja todellisten verorikollisten ja ihmisten
pettäjien olevan turvallisesti kotimaassa ja tanssivan itsenäisyyspäivänä valssia
presidentin linnassa kunniamerkit rinnassa helisten." (AR, 106.) Hakalan suvun
                                                

45 Kaikki yhteiskuntatieteilijät eivät pidä herännäisyyttä ja kommunismia toisilleen täysin
vastakkaisina ilmiöinä. Uskonnollisen ja poliittisen radikalismin väitetään jopa nousevan sa-
masta lähteestä: asenne uskontoon määrittelee sen, mikä on kulloinkin radikalismin ilmenemis-
muoto. Työväenliikkeen arvot ja materialistinen maailmankatsomus olivat 1900-luvun alussa
ristiriidassa uskonnollisten liikkeiden ajatusten kanssa. Työväenliikkeen ja herännäisyyden suhde
ei silti ole yksiselitteinen. Pohjanmaalla itsetietoinen talonpoikaisto oppi määrittelemään itseään
uskonnollisella kielellä, ja tämän seurauksena poliittinen mobilisaatio ja uskonnollisuus myös
nivoutuivat yhteen. Etelä-Pohjanmaan Järviseudun työväenliikettä tutkinut Leevi Norrena on
osoittanut, kuinka vilkasta rajankäynti toisilleen vastakkaisiksi miellettyjen maailmankatsomus-
ten välillä tosiasiassa oli. (Norrena 1993, 48-55.) Samantapaiseen rajankäyntiin viitataan myös
Pohjanmaassa, jossa herännäisyyden sijasta puhutaan helluntaiherätyksestä. "Veikko sanoi, että
kiihkokommunisteissa ja ylivainiolaisissa oli jotakin samanlaista eivätkä kummatkaan aatteet
oikein menneet hänen tapaisensa järkimiehen päähän" (P, 135). Romaanille ominaista ironiaa
on se, että Paavo kertoo Veikon vennamolaisuudesta. SMP:n käyttämä retoriikkahan muistutti
jossakin mielessä juuri ylivainiolaisuutta.
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yrittäminen ei näytä sujuvan: Veikon yritys on kaatunut viinaan ja taitamatto-
muuteen, ja takaukset uhkaavat kaataa myös sukutilan. Yrittäjänä onnistuu lo-
pulta vain Erkki, mutta kaikki hänenkään keinonsa eivät kestä päivänvaloa.

Myös raittius- ja nuorisoseuraliike on hyväntahtoisen pilkan kohteina. "Käs-
kin sen liittyä mieskuoroon, joka oli tunnetusti keski-ikäisiä miehiä rauhoittava
harrastus; siinä paheita harrastettiin vain kohtuullisessa määrin, ja velipoikien
menneisyydestä ei ollut hänelle haittaa" (AR, 154). "Paavo sanoi, ettei nuoriso-
seura-aate ollut koskaan sen rinnassa oikein jaksanut hehkua. Se epäili kaikkia
miehiä, jotka suostuivat pukeutumaan kansallispukuihin ja tanssimaan kansan-
tanhuja." (LK, 207.) Pilkka tulee yhteisön sisältä päin, jolloin siinä on samalla
kertaa kommenttia sekä liikkeisiin että niiden kritiikkiin.

2.3. Veteen heitetty kivi: Pohjanmaa pohjatekstinä

Pohjanmaa on jo ilmestymisjärjestyksen takia koko romaanisarjan pohjateksti.
Romaani pysäyttää henkilönsä tekemään määrittelyjä, erityisesti aluekuvasta ja
kuvitellusta heimoidentiteetistä. Pohjanmaassa on helposti tunnistettavia viitteitä
pohjateksteihin, joista se myös itse rakentuu. Tällä tavalla se hahmottuu perin-
teestä tausta–kuvio-dialektiikan logiikalla. Tämä havaintopsykologian termi tar-
koittaa sitä, että vaihduntakuvioiden tuottama aistiärsyke on sama, mutta ihmi-
nen havaitsee kerrallaan vain toisen kuvasta löytyvistä kuvioista (Weckroth
1988, 55-56). Pohjanmaa on mielenkiintoisella tavalla itsensä tiedostava, sillä
veljesten matkalla uimaan Lummukkaan Veikon laulaman vanhan marssin sanat
tulevat samalla kuvanneeksi myös tarinan hetkeä. Koko Hakalan perheen sun-
nuntai on suvun menneisyyttä kertaavan tarinoinnin lävistämä, mutta huomaa-
vatko romaanihenkilöt itse tätä analogiaa..?

Ne juttelivat keskenään siitä, ettei isäin henki enää elänyt Suomen armeijassa, ja
Veikko lauloi kappaleen marssista Vilppulan urhojen muistolle: »Kytösavujen
aukeilla mailla on kansa, mi aina on vaalinut vapauttansa…» ja »…Laurilain työ
sekä Vilppulan vaihe, lastenlapsille laulun on aihe…» (P, 159; kursivoinnit mi-
nun.)46

                                                
46 Kysymyksessä on Heikki Klemetin marssi "Vilppulan urhojen muistolle" vuodelta 1920.

Kolmesäkeistöisestä laulusta on tässä lainattu lauseet alusta ja lopusta. Marssi toistaa Kaarlo
Kramsun Ilkka-runoelman tematiikan lakeudesta maan vapauden viimeisenä lukkona: "orjuus
pois! taikka menköön henki". Tällä tavalla vapaussota nähdään nuijasodan jatkumolla, mutta nyt
katse on käännetty "päin inhaa itää". Romaanin tapahtumia ennakoivaa draamallista ironiaa on
marssin päättävissä sanoissa, jotka seuraavat Veikon laulamassa viimeisessä säkeistössä:
"…kunnian miehistä kaunein luku. Sankarit vaan niin käy kuolemaan." (Klemetti 1920, 77-78.)
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Koko Pohjanmaa-sarja kierrättää edelleen Pohjanmaan asetelmaa ja tarinoita,
mutta romaanisarjan intertekstuaaliset kytkennät47 kirjailijan muuhun tuotantoon
ovat myös laajat. Pohjatekstien havaitseminen ei ole kuitenkaan ymmärtämisen
ehto (Tammi 1991, 65). Mielenkiintoisella tavalla yksi teos näyttää olevan link-
kinä koko tuotannossa: mitä enemmän Antti Tuurin tuotantoa tarkastelee, sitä
keskeisemmäksi juuri Pohjanmaan asema siinä nousee. Pohjanmaa-sarjan aloi-
tuksen ja kirjailijan muun tuotannon suhdetta voisi verrata näkymään, jonka ve-
teen heitetty kivi synnyttää: Pohjanmaan aaltoja ovat samat toistuvat aiheet ja
teemat kirjailijan tuotannossa. Yksittäinen novelli, näytelmä, oopperalibretto tai
kokonainen romaanisarja kytkeytyy Pohjanmaahan jollakin aiheen tai teeman
tasolla, olipa niiden ajallinen suhde mikä tahansa. Pohjanmaahan kiteytyy jota-
kin kirjailijakuvalle hyvin olennaista, eikä siksi ole vääristelyä nimittää Pohjan-
maata kirjailijan tähänastiseksi pääteokseksi.

Pohjanmaa-sarjan kiinnostavin pohjateksti ei kuitenkaan ole kirjailijan muu
tuotanto, vaan vuonna 1914 julkaistu Artturi Järviluoman näytelmä Pohjalaisia.
Tämän klassikon on väitetty rakentaneen eteläpohjalaisten alueellista identiteet-
tiä enemmän kuin minkään muun taideteoksen (ks. Ylikangas 1990, 216-225).
Näytelmän yhden painoksen esipuheessa Vilho Suomi korostaa sitä paradoksia,
että esteettisistä heikkouksistaan huolimatta Pohjalaisia kuitenkin "on jopa hyvä
näytelmä". Henkilöhahmojen keskeneräisyys ei kumoa sitä, että näytelmä pe-
rustuu "heimoluonteen ja heimopiirteiden ja ylipäänsä paikallisten olosuhteiden
syvälliseen tuntemukseen ja oikeaan arviointiin". (Suomi 1978.)

Pohjanmaan lukeminen Pohjalaisten rinnalla synnyttää uusia merkityksiä
samalla tavalla kuin siirtolaisromaanien lukeminen Raamattu-yhteydessä (Poh-
janmaan ja Pohjalaisten yhtymäkohdista tarkemmin luvussa 5.). Heikki Ylikan-
kaan mielestä näytelmä – kiinnittyessään talonpoikiin – ennakoi itsenäisyyden
alun sisäpoliittista asetelmaa. Näytelmä on "romantisoitu sankaritaru siitä, miten
talonpojista tuli markkinatalouden valtaanpääsyn mukana yhteiskunnan perus-
ryhmä ja miten vanhan ajan säätyläistö joutui poistumaan historian näyttämöltä".

                                                
47 Tekstienvälisiä kytkentöjä aiheen, historiallisten henkilöiden ja tapahtumien sekä miljöön

tasolla Pohjanmaahan on esimerkiksi näytelmissä Maakunnan mies ja Pitti-poika, oopperali-
bretoissa Isänmaan tyttäret (lotat), Isontaloon Antti (jääkäriliike) ja Sinapinsiemen (mystikot),
Lappajärven säännöstelydokumentissa Kertomus järvestä, dokumenteissa jatkosodasta (Rukajär-
ven tiellä, Rukajärven aika ja Rukajärven linja), siirtolaisromaanissa Aukko taivaassa sekä Äitini
suku -sarjan romaaneissa (Eerikinpojat, Ullan kirja, Muukalaiset). Temaattisesti ja osin aiheen-
kin tasolla Pohjanmaahan vertautuu lähes koko novellituotanto, jonka perusasetelma on tark-
kailevan kertojan näkökulma toiminnalliseen miesyhteisöön. Sota on taas keskeinen yhteisön ja
yksilön historiallista muistia pyykittävä aihelma, ja tältä kannalta kytkentä Rukajärvi-sarjaan on
selvä. Onnen etsintä siirtolaisuudesta on keskeisiä teemoja paitsi Maakunnan miehessä myös
romaanissa Aukko taivaassa. Sama teema hiukan eri muodossa on myös Äitini suku -sarjassa,
joka kuvaa pietistisen uskonlahkon pakomatkaa Euroopassa.
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(Ylikangas 1990, 216-225.) Pohjalaisia on toki muutakin, ja kaikkien merkittä-
vien teosten tapaan sitä on myös tulkittu eri tavoin.48

Siirtolaisromaanien nimet ovat peräisin Raamatusta, mutta mielenkiintoisesti
"väärässä järjestyksessä", apokalypsista maailman luomiseen. Uusi Jerusalem on
tuhatvuotinen valtakunta Johanneksen Ilmestyksestä, Raamatun lopusta, ja Maan
avaruus kuvakieltä luomiskertomuksesta. Nimien tasolla romaaniparin järjes-
tystä voi verrata päähenkilö Johannes Hakalan haluun kulkea ajan virtaa vastaan.
Raamatullinen tematiikka on kuitenkin kiinteästi länsimaista kulttuurihistoriaa.49

Vaikka Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden rakenteelliset ja temaattiset yh-
teydet Raamattuun ovatkin siis kiistattomia (vrt. Sipilä 1995, passim.), ne eivät
sulje pois muita tekstienvälisiä tulkintavaihtoehtoja. Uusi Jerusalem liittyy myös
suomalaiseen utopiasiirtolaisuuteen.50 Samanniminen oli ihanneyhteisö, jota
suomalaiset olivat perustamassa 1700-luvulla Sierra Leoneen. (Peltoniemi 1985,
14-21.) Tuurin luomaa Uutta Jerusalemia muistuttavat sosialistisiin ja teosofisiin
aatteisiin pohjautuneet utopiayhteisöt Sointula, Sammon takojat ja Red Deer
Kanadassa (emt, 41-72).

                                                
48 Ylikangas on epäillyt sitä Artturi Järviluoman 1930-luvulla esittämää tulkintaa, että Poh-

jalaisia olisi ollut tsaarinvallan vastainen allegoria, ja siten osa pinnan alla kytevää itsenäi-
syystaistelua. Ylikangas on osoittanut, ettei näytelmää tuolloin ollenkaan ymmärretty kansallis-
ten pyrkimysten kontekstissa. Siksi kirjailijan oma selitys ei ole Ylikankaan mielestä uskottava:
tämä pyrki vain nostamaan arvoaan uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. "Näin hän sitten
teki sen minkä teki; kielsi entisen minänsä ja antoi näytelmälleen selityksen, joka soveltui hyvin
ajan poliittiseen ilmastoon." (Ylikangas 1990, 216-225; vrt. Tarasti 1996, 201-202.)

49 Raamatun intertekstuaalisuudesta ja suhteesta kaunokirjallisuuteen ks. erityisesti Nummi
1991, Mäkinen 1992 tai Riikonen 2003. Raamatun yhteyksistä yksittäisen kirjailijan tuotannon
tai teoksen analyysiin ks. esimerkiksi Koivisto 1998, 30-36. Koivisto lähtee siitä, että alkuoletus
(hänen tutkimuksessaan raamatulliset kytkennät Pentti Haanpään teoksissa) on jo osa tekstin
intertekstuaalisuutta. Näin oletettu pohjateksti on lukemisessa jatkuvasti läsnä.

50 Maan avaruudelle löytyy pohjateksti myös eteläpohjalaisesta kirjallisuudesta. Samuli
Paulaharju käyttää ilmausta "maanavaruus" kansankuvauksessaan Härmän aukeilta
(1932/1996, 14), kun hän kuvailee uskonnollisella tematiikalla ladattua kanonisoitua lakeutta.
Suomalaisten utopiayhteisöt Pohjois-Amerikassa ovat esillä Pohjanmaa-sarjassa jo ennen siir-
tolaisromaaneja. "Isältään Otto kuitenkin oli kuullut paljon Sointulasta, jonka suomalaiset olivat
rakentaneet vuosisadan alussa Malkosaarelle, Vancouverin lähelle Kanadaan, ja ihanteista, joita
ihmisillä siellä oli ollut. Matti Kurikasta Otto oli kuullut myös; hän oli Sointulan aikaan ja Soin-
tulan mentyä konkurssiin kulkenut Amerikan suomalaisten haaleilla saarnaamassa oppiaan ih-
misen arvoisesta elämästä ja teosofiasta ja monet olivat sitä kuunnelleet." (AR, 185.) Oton ku-
vailemassa Matti Kurikassa on saarnaaja Blombergin piirteitä. Antti Tuurin mieltymys utopia-
aiheeseen näkyy hänen tuotannossaan myöhemminkin. Vuonna 2001 ilmestynyt Eerikinpojat ja
sen jatko-osat Ullan kirja (2002) ja Muukalaiset (2003) kuvaavat 1700-luvulla Pohjanmaalla
syntyneen pietistisen uskonlahkon karkotusta Suomesta ja pitkää pakomatkaa Euroopassa.
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Novellissa "65°, pohjoista leveyttä" (kokoelmasta Maailman kivisin paikka,
1980) "Lakeuden kutsu"51 on paradoksi: laulussa kaivataan paikkaan, jossa jo
ollaan ja josta halutaan päästä pois. Novelli sijoittuu pohjoiseen satamakaupun-
kiin, mutta missä tarkasti ottaen ollaan – sitä ei ilmaista. Puhdas kategoria, leve-
ysaste, antaa viitteitä Oulusta. Novellin lopussa kertoja lähtee. Lakeuden kutsus-
sa iskelmä (107-108) on upotus, keskeistarina pienoiskoossa. "Taisto sanoi mi-
nun tippuneen kelkasta viimeistään, kun Pasi Kaunisto oli tehnyt Lakeuden kut-
sun, josta en ollut irti päässyt ja joka oli viitoittanut myöhemmän elämäni vai-
heet" (LK, 107). "Lakeuden kutsun" teema on kansansävelmästä. Laulun para-
fraasia voi lukea myös Erkki Hakalan elämäntarinan rinnalla. Teksteissä on yk-
sityiskohtiin saakka ulottuvaa samankaltaisuutta, kuten Taisto huomauttaakin.
Jopa iskelmän luontokuvat toistuvat Lakeuden kutsussa, tosin ironisina: "Kaisu
muisteli katsoneensa almanakasta auringon laskevan näihin aikoihin kesästä
vasta puoli kahdentoista aikaan yöllä. Sanoin, ettei minulla ollut aikaa niin pit-
kään odottaa vaikka olinkin pohjimmiltani romanttinen ihminen, haaveilija;
[…]." (LK, 244.)

Talvisota etenee numeeristen väliotsikoiden mukaan, ja ainoa varsinainen ot-
sikko on – kirjailijan nimen ja genreluokituksen lisäksi – juuri teoksen nimi.
Mielenkiintoiseksi nimen tekee se, ettei sotaa vuonna 1939 millään tavalla ni-
metty, ei virallisesti edes sodaksi, sillä lokakuussa kysymys oli vielä yleisestä
liikekannallepanosta. Kertomuksen alussa miehet eivät tiedä lähtevänsä nimen-
omaan talvisotaan. Talvisodan kaltaiset temporaalistruktuurit ovat jälkikäteisni-
mityksiä, "jotka viittaavat melkein aina yhtäaikaa aikaan ja paikkaan", kuten
Aarne Kinnunen (1989, 138-144) määrittelee. Myös Talvisodan lukija ikään kuin
koodataan historialliseen tilaan ja aikaan, lukija tietää jo tarinan perusjuonen,
vaikkakaan ei yksityiskohtia. Talvisodalla oli tunnettu alkunsa ja kestonsa. Ku-
vitteellisen kertomuksen sijoittaminen tähän historialliseen kehykseen edellyttää
genren uskottavuusvaatimusten mukaisesti pysyttäytymistä sen rajoissa.

Suomalaisessa historiankirjoituksessa korostuivat 1960- ja 70-luvulla suo-
malaisten syyllisyys ja väärät valinnat talvisotaan johtaneina syinä. Talvisotaa
voi lukea kommenttina historiantutkimukseen aikaansa sidottuna prosessina, sillä
                                                

51 "Lakeuden kutsussa" on temaattisia yhtymäkohtia Uuden testamentin tuhlaajapoikaverta-
ukseen (Luuk 15: 11-32). Lakeuden kutsun tarina muistuttaa samannimistä iskelmää, joskin tari-
na jää avoimeksi ja sisältää myös onnen mahdollisuuden. Romaanin pohjatekstiksi on tarjottu
itsestään selvästi tuhlaajapojan tarinaa. Poikkeuksiakin on: Pekka Tarkka on huomannut Erkki
Hakalan olevan "sitä polvea, joka oppi pyhän kirjan tarinat ja kielikuvat vanhemmiltaan ja kan-
sakoulusta". "Lakeuden kutsun viittaukset Raamattuun ovat paljolti kansankielen ilmaisuja, jotka
ovat menettäneet yhteytensä alkuperäiseen tekstiin". (Tarkka 1997.) Tuhlaajapojan tarinaa voi
tietysti halutessaan lukea kaikista sarjan romaaneista, sillä lähtöhän implikoi aina paluun mah-
dollisuuden. Kuitenkin pyrkimys nähdä jossakin tekstissä kausaalisuhde toiseen voi johtaa ää-
rimmillään ylitulkintaan. Raamattu-viitteet synnyttävät tekstienvälisyyden kannalta ongelman:
onko suhde tulkinnallisesti pakko vai mahdollisuus? (Ylitulkinnasta ks. esim. Kermode 1983,
156-167, Eco 1992, 45-66 tai Makkonen 1992, 54.) Ainakin Lakeuden kutsun viittauksia Uuden
testamentin teksteihin voi lukea enemmänkin yhteisön kielivaraston, sosiolektin, käyttönä.
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romaanin välittämä kuva talvisodan syistä ja rintaman mielialoista on paljon
historiantutkimusta ristiriitaisempi. Romaanin rintamamiesten perusnäkemys on
kuitenkin se, ettei sodan syttyminen oikeastaan ollut riippuvainen suomalaisten
toimista, vaan jo liikekannallepano ja lähtö Kauhavalta oli puolustustaistelua.
Romaanissa on makrohistoriallinen taso, mutta useimmiten viitteellisesti, romaa-
nihenkilön tajunnan ja rintamayhteisön keskustelujen kautta kuvattuna. Talvi- ja
jatkosota ovat sarjan keskeisiä historiaa pyykittäviä tapahtumia, yhteisön ajan-
laskun vedenjakaja. Martin poteroperspektiivistä huolimatta Talvisota yleistyy
kuvaukseksi moraalisesti säröttömästä yhteisöstä, johon ei ole enää koskaan pa-
luuta Pohjanmaallakaan.

Ameriikan raitin piti olla kertomus siirtolaisuudesta, mutta se ilmestyi ajan-
kohtana, jolloin viranomaiset olivat ryhtyneet toimiin saadakseen verottajaa
paenneet liikemiehet Suomeen tuomittaviksi. Romaania luettiin dokumenttina,
joten taas kirjailijan intentio ja vastaanoton luonne olivat ristiriidassa. Romaanin
nimestä Antti Tuuri kirjoittaa teoksessa Miten kirjani ovat syntyneet näin:

Ehdotin sen nimeksi yksinkertaisesti Amerikka, koska samoista ihmisistä, tai
samasta suvusta kertovat kirjat olivat olleet nimeltään Pohjanmaa ja Talvisota.
Hannu Mäkelä keksi kuitenkin kirjalle paremman nimen Ameriikan raitti van-
hasta siirtolaisveisusta: "Minä menen Ameriikkaan, sinne menee kaikki, kul-
tasannalla sannoitettu on Ameriikan raitti." (Tuuri 1991, 307.)

Nimi tuo kirjaan kokonaan uuden kerronnallisen tason, toisen kertomuksen, oi-
keastaan jo oman tarinansa siirtolaisuuden historiasta ja siirtolaisuuteen eri ai-
koina liitetyistä unelmista. Tämä on intertekstuaalisuutta tyypillisimmillään.
Murteellisena nimessä on mukana myös alueulottuvuus. Ameriikan raitti, kan-
sanlaulu, yhdistyy Lakeuden kutsuun, iskelmään, jonka melodia on peräisin kan-
sanlaulun teemasta ja jonka tarina toistaa Uuden testamentin tuhlaajapojan tari-
naa. Tällä tavalla sarjan romaanit muodostavat keskenään lähes näkymättömiä
kulttuurisia rihmoja. Ne liittävät teokset omiin kulttuurihistoriallisiin yhteyksiin-
sä, mutta samalla ne jäsentävät myös sarjan yhtenäistä historiallisuutta.
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3. ITSEÄÄN VIISAAMPI KERTOJA

3.1. Poikien ja isien ketju – kertojien polyfoniaa

Antti Tuurin kerrontaa on pidetty yksilöllisenä ja tunnistettavana, mutta sukulai-
suus 1950-luvun modernistien proosaan tunnistettiin heti uran alussa. Suomalai-
nen modernismi oli käyttänyt paljolti samoja kerronnallisia keinoja: havainnoin-
nin ja reflektion kautta ahdistus kääntyi usein "tyyleiksi, jotka olivat pinnalta
niukkaa ja tiukkaa mutta alta arvaamatonta ja syvää" (Hökkä (1999, 73). Juhani
Sipilä käsittelee väitöskirjassaan laajasti Tuuriin lyötyä modernistin leimaa,
mutta ei itse ota selvää kantaa määrittelyn oikeellisuuteen. Hän korostaa Tuurin
omaa kielteistä kantaa modernistileimaan, mutta esittelee myös useiden eri tut-
kijoiden päinvastaisia näkemyksiä. (Sipilä 2001, 59-67.) Olennaista ei ole kui-
tenkaan se, minkä nimikkeen alle Tuuri tai kuka kirjailija tahansa asetetaan, kos-
ka luokittelut ovat historiallisesti muuttuvia systeemejä. Tulkinnan kannalta ei
ole merkitystä silläkään, onko Tuuri lukenut esimerkiksi Veijo Meren tai Antti
Hyryn teoksia, vaan tulkinta lähtee havaittavista tekstienvälisistä yhteyksistä.52

                                                
52 Suomalaisen modernismin omaleimainen kertoja Antti Hyry on lestadiolainen ja Antti

Tuurin tapaan saanut teknillisen koulutuksen. Pertti Karkaman mukaan yleisellä tasolla "voi-
daan ajatella, että insinööriys ja lestadiolaisuus (tai mikä hyvänsä uskonnollinen oppi) viittaavat
kahteen, joko toisiaan täydentävään tai toisilleen vastakkaiseen toiminnan muotoon". "Joka
tapauksessa analyysissä voidaan lähteä hyvin perustein siitä olettamuksesta, että Hyrylle omi-
naiseen tapahtumien tarkkaan vaarinottoon ja kuvaukseen sisältyy myös temaattinen ulottuvuus,
joka todennäköisesti on johdettavissa Hyryn elämänfilosofiasta. Voidaan olettaa, että rekiste-
röinti ja [...] metafysiikka ovat Hyryn elämännäkemyksen funktioita ja juontavat jollain tapaa
alkunsa insinööriyden ja uskonnollisen kiinnostuksen suhteesta." (Karkama 1985, 181-182.)
Hyryn lestadiolaisuus vertautuu Tuurin tuotannon antroposofiaulottuvuuteen ja joidenkin ro-
maanihahmojen synnyttämään synteesiin luonnontieteilijöistä ja humanisteista. Juhani Niemi on
nähnyt Hyryn eräänlaisena kadonneen maailman metafyysisten kvaliteettien etsijänä, konstaile-
mattomana kertojana, "joka konkretisoimalla maailman sielullistaa sen (Niemi 1995, 156). Han-
nu Raittila on puolestaan todennut Hyryn olevan viitetaustaltaan modernisti, mutta modernin
kirjallisena isminä olevan aivan muuta kuin ihmisen ja yhteiskunnan laatua. Hyryn edustama
"insinööriproosa" on Raittilan mielestä melkein fantasiakirjallisuutta, ja tekstin lataus tulee
"suuren tunteen ja sen kätkemisen välisestä jännitteestä". (Raittila 2002, 56, 73.)



54

Juhani Niemi on kuvaillut sodanjälkeisen proosan modernismin edenneen
viidellä rintamalla: (1) historiankäsitys muuttui, (2) ihmiskäsitys irtosi kiinteästä
heijastavuudesta, erityisesti sidonnaisuudesta miljööseen, (3) todellisuuskuva
karnevaalistui, (4) fiktio tuli avoimen tietoiseksi sepitteellisyydestään ja (5) kieli
muuttui ottamalla käyttöön modernin yhteiskunnan ilmaisulliset mahdollisuudet.
Maailma näyttäytyi läpinäkyvänä eli kerronta irrottautui realismin todellisuusku-
vasta kokijan häivyttämällä. Proosassakin yleistyivät fragmentaarisuus ja itses-
tään tietoiset elementit. Niemen mukaan 1970-luvulla debytoineista prosaisteista
modernismin traditiota jatkoivat erityisesti Olli Jalonen ja Antti Tuuri, jonka
romaanin Joki virtaa läpi kaupungin niukassa tyylissä ja monen kertojan raken-
teessa toteutuvat modernistisen muodon ideat. "Tuurin varhaistuotannon novel-
listiikassa Antti Hyry ja Veijo Meri kohtaavat 1950-luvun ns. uuden aallon elo-
kuvien maailman." (Niemi 1995, 153-157.) Anna Makkonen on nähnyt 1950-
luvun modernismille tyypillisen sivullisen hahmon jatkavan esiintymistään mm.
"Tuurin alakuloisten kertomusten henkilöissä" (Makkonen 1992, 116). Elisabeth
Nordgren (1998) on kuvaillut Tuurin objektiivisine kerrontametodeineen liitty-
neen jo debyyttiteoksissaan "klassiseen eurooppalaiseen modernismiin".

Pohjanmaa-sarjassa novellien toteava kerronta on pantu palvelemaan eeppistä
muotoa, ja tuloksena onkin omaperäinen kertojanääni. Sarjan kolme eri kertojaa
edustavat kolmea aikaa ja kolmea sukupolvea. Minä-kertojissa on kuitenkin
eroja: Johannes on heistä selvimmin kertomuksensa toimintaa hallitseva henkilö,
Pohjanmaan Erkki ja erityisesti Talvisodan Martti enemmänkin ympäristönsä ja
joskus jopa oman elämänsä tarkkailijoita (vrt. Romberg 1962, 58). Romaanisar-
jan näennäisen yhdenmukaisessa kerronnassa on siis väistämättä tätä erilaisten
näkökulmien ja kertojahahmojen synnyttämää polyfoniaa.

Antti Tuurin novelleissa on hallitsevinta havainnollistaminen, jota on kut-
suttu psykologiasta lainatulla termillä behaviorismiksi: kertoja on verrattavissa
paikalle tulleeseen näkymättömään tarkkailijaan, jolle ihmiset ja tilanteet ovat
uusia (Envall 2001, 163). Tässä kerronta muistuttaa Raamatun evankelistojen
tyyliä: kertoja ei juuri kuvaile esimerkiksi sitä, miltä henkilöt näyttävät (vrt. En-
vall 1985, 23 tai Rimmon-Kenan 1991, 98). Kertoja ei siis kuvaa omia tunteitaan
eikä muidenkaan henkilöiden sisäistä elämää, vaan ainoastaan kirjaa tapahtumia
ja henkilöiden havaittavia reaktioita. Havainnoiva teksti synnyttää lukijansa
mielessä kuitenkin kokonaiskuvan, sillä se ohjaa häntä löytämään osia yhdistä-
vän logiikan (ks. esim. Rimmon-Kenan 1991, 162-163). Tätä voi verrata näke-
misen fysiologiaan. Ihmisen näkökentässä on sokea piste, joka johtuu näköher-
mojen toiminnasta. Kuitenkin ihminen on näkevinään ehjän kentän, sillä hänen
mielensä täyttää sokean pisteen; näkökentän eheys on siis oikeastaan mentaali-
nen konstruktio. (Veivo ja Huttunen 1999, 16.) Samalla tavalla lukija konstruoi
lukemastaan kokonaisuuden, esimerkiksi tarinan tai henkilökuvan.

Tämä tapahtui Kintauksen kylässä, mutta minä en koskaan tullut tietämään, mis-
sä tämä Kintauksen kylä oli tai on. Kauan sieltä saatiin vielä härkävaunuissa kö-
rötellä, ennenkuin oltiin Inkilässä. (T, 16.)
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Talvisodan kertojan epätietoisuus on näennäistä, sillä yleensähän riittää vilkaisu
karttaan. Ymmällään olo sopii sen sijaan kertomuksen päähenkilölle, 1930-luvun
pohjalaisen maatalon isännälle, joka on ensimmäistä kertaa matkalla pois koti-
maakunnastaan ja joka muutenkin korostaa sotajoukkojen tietämättömyyttä.
Mutta muotoilu jättää avoimeksi sen, onko "koskaan" päähenkilön myöhempi
kokemus vai kerronnan hetki. Kerrontahetkihän voidaan määritellä tarkemmin
vain sarjan kontekstissa, romaani ei sitä ilmaise.

Sotajutuissa yleisesti kertojan omat kokemukset ja stereotyyppisemmät ker-
tomusainekset elävät rinta rinnan (Lehtipuro 1982, 49). Ihmisen muisti on vali-
koiva, eivätkä edes merkittävät tapahtumat jätä pysyviä tarkkoja muistikuvia.
Riittävän pitkän ajan kuluttua vain elämyksen keskeiset piirteet ovat säilyneet
ihmisen muistissa, mutta kaikki muu on muuntunut uuteen järjestykseen tai
muisti on korvannut unohtuneet osat loogisesti mielekkäällä materiaalilla. Jutun
kertojalla ja kuulijalla on kuitenkin sanaton sopimus, ettei tarinan totuudellisuu-
teen puututa, ellei kertomus ole aivan mahdoton. (Virtanen 1982, 177.) Talviso-
dan kerronta muistuttaa suullista sotajuttua, johon on jo sekoittunut monenlaista
jälkiviisautta. Erityisesti Talvisodassa, mutta myös Uudessa Jerusalemissa ja
Maan avaruudessa, kokemastaan jo etääntynyt kertoja käy elämäänsä läpi. Ajal-
linen välimatka tekee menneistä tapahtumista tarinoita, jotka muistin aukkoja
korvaavan materiaalin takia ovat loogisempia kuin elämä on ollut. Erkin kerto-
muksissa kertomisen aika ei juuri poikkea tarinan ajasta.

Ryhtyessään kertomaan kertoja uskoo, että hänellä on kertomisen arvoista
asiaa. Muistamisen ja oman elämäntarinan suhdetta lähinnä eksistentiaalifiloso-
fian kannalta pohtineen Martin Kuschin muotoilemana "kysymys siitä kuka olen
ja kuka tulen olemaan, edeltää – ainakin implisiittisesti – kysymystä siitä, kuka
olen ollut". Jonkin teon selittäminen on sellaisen tarinan kertomista, joka sisältää
pitkäaikaisen intention ja siten tekee teon kertojalle itselleen ymmärrettäväksi.
Oma identiteetti edellyttää siis päätöstä siitä, mikä menneisyydessä on muistami-
sen arvoista. Tämä johtaa usein itsepetokseen, sillä vääristävä muisti tyydyttää
ihmisen tarpeen luoda elämäntarinalleen kertomuksellista järjestystä. Kertova
minä on eräs vaihe ihmisen elämässä, eräs minä. (Kusch 1988, 160.) Kehys tuo
elämäntarinaan arvokkuutta, kun monet irralliset ja ikävätkin asiat voidaan liittää
osaksi isompaa tarinaa.

Kertovan minän intentioon liittyvät kuvitteellinen yleisö, kerrontatilanne ja
se, minkä osan tarinasta hän haluaa ja voi jättää kertomatta. Kertomuksen au-
koista lukija voi hahmottaa myös elämäntarinan varjopuolen, sen, mikä ei ikään
kuin sovi tarinan kehykseen. Tällainen intentio leimaa erityisesti Martti Hakalan
kertomaa Talvisotaa.

Pohjanmaassa kertojalle lankeaa juoppokuskin ja tapahtumista jälkikäteisesti
raportoivan tarkkailijan osa. Kertojan rooliin liittyy myös yksi romaanin krono-
toopeista, tie. Pohjanmaan keskeisen matkakertomuksen voi jakaa kolmeen
osaan: matka Lummukan hiekkakuopille, sieltä opettajan mökille Lappajärvelle
ja lopuksi kyyti Kauhavan poliisiasemalle. Näiden matkojen rinnalle nousevat
metafiktiiviset eli romaanihenkilöiden kertomat matkat, esimerkiksi kertomus



56

veljesten isän yrityksestä matkata Mäntsälän kapinaan tai Ketolan muilutus ja
Markun puukotus. Metakertomusten rinnalla ja osittain vastakkaisena on kerto-
jan edestakainen kulkeminen, joka strukturoi perinnönjaon päivää.

Romaani on todellisuuspohjaisenakin metakertomus, joka voidaan selittää
vastakohtansa, välittömän kertomuksen, kautta. Välittömässä kertomuksessa on
"tilanne, funktio ja signifikanssi", kuten Aarne Kinnunen (1989, 16-19) muotoi-
lee. Välitön kertomus on viesti, käsky, pyyntö tai avunhuuto, johon kuulijan
odotetaan reagoivan. Pohjanmaan matkat alkavat sukutalon pihasta:

Riitta varoitti minua ainakaan juomasta, koska kuskin niiden mielestä piti olla
selvä. Menimme autoon. Paavo tuli tuvasta ja puolijuoksua pihan poikki ja Vei-
kon viereen auton takapenkille istumaan, sanoi päättäneensä kuitenkin lähteä
mukaan. Menin ajurin paikalle, näin että Lainakin oli tullut portaille ja näin sen
puhuvan jotakin, jota autoon sisälle ei kuulunut nyt, kun ovet ja ikkunat olivat
kaikki suljettuina. (P, 148-149.)

Välitön viesti on tässä romaanihenkilön varoittelu. Myöhemmin romaanissa on
kuulustelukohtaus, jossa veljesten vähättelevät arviot päivän aikana juodun vii-
nan määrästä ovat metakertomusta kertomuksenkin maailmassa. Kaiken kaikki-
aan metakertomus on – käyttääkseni Aarne Kinnusen (1989, 22) luokittelua –
lokalisoitu kertomus, joka ei edellytä vastaanottajalta välittömiä toimia. Romaa-
nin konventiot erottavat sen välittömän kertomuksen tavoitteellisuudesta. Luki-
jalla on kokemus ja kyky ymmärtää kertomus kuvitteelliseksi.

Pohjanmaan keskusteluissa korostuvat jatkuvasti tarinat. Romaani on kerto-
mus, joka koostuu tarinoista, tarinankertojista, kuuntelijoista ja tilanteista, joissa
tarinat syntyvät. Tämä kaikki on taas oma kerronnallisuuden tasonsa. Keskuste-
lujen kuvaukset ovat tarinoita yhteisön oman mytologian kehkeytymisestä. Men-
neisyyden tarinallisuudesta olkoon esimerkkinä Paavon ja Veikon keskustelu
matkalla Lummukan hiekkakuopille:

Veikko sanoi halunneensa vain nähdä sen suuren käyräteräisen venäläisen ratsu-
väen sapelin, jonka yksi mummon veljistä oli tuonut vapaussodasta otettuaan sen
Tampereen taisteluissa venäläiseltä upseerilta, joka taisteli punaisten puolella.
Paavo muisteli, että miekka oli tuotu vasta jatkosodasta. Ne väittelivät, mistä so-
dasta miekka oikein oli tuotu ja oliko se lainkaan sotasaalista vai oliko se vaih-
dettu kotirintamalta lähetettyyn hyvään eteläpohjalaiseen voihin, joka aina sotien
ja huonojen aikojen sattuessa oli ollut maan paras maksuväline. Veikko sanoi
luulleensa miekan olevan vapaussodan reissuilta siksi, että sen vieressä seinällä
ainakin ennenvanhaan oli roikkunut kuva, jossa mummon veljet seisoivat val-
koiset nauhat käsivarsissa ja karvalakit päässä jossakin päin valkoista rintamaa,
ehkä juuri Tampereen valtauksen jälkeen. Paavon mielestä se ei vielä todistanut,
että miekka oli otettu Tampereen taisteluissa venäläiseltä upseerilta ja vapausso-
dan saalista. Veikko mietti, mistä olisi sen tarinan päähänsä saanut. (P, 153.)
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Liittyykö venäläinen sapeli lopulta ollenkaan suvun sotasankaruuteen? Kun sa-
pelin sidos vieressä roikkuvaan valokuvaan kyseenalaistetaan, kyseenalaistuu
menneisyys sellaisena kuin se muistelijoiden mielessä on. Valokuvakin kertoo
vain sen, mitä katsoja haluaa siinä nähdä. Esineiden tarinallisuus tekee niistä
epäluotettavia, ja niin henkilötkin tajuavat kertomusten pettävän pohjan.

Samanlainen keskustelu, tilannemotiivi, toistuu Lummukan hiekkakuopilla,
kun veljekset alkavat pohtia Hakalan maille haudatun konepistoolin arvoitusta.
"Veikko muisti kuulleensa aseesta puhuttavan, mutta ei ollut sitä koskaan nähnyt
eikä tiennyt, oliko sitä olemassa ollutkaan" (P, 156-157). Ironia on jo draamal-
lista, sillä Erkki ja lukija tietävät konepistoolin löytyneen. Rakenteelliseksi mo-
tiiviksi konepistoolin tekee se, että lukija odottaa vain hetkeä, jolloin ase tulee
esiin myös kertomuksen maailmassa. "Minä sanoin, että tällaisia aseita löysivät
yleensä miehet, joista oli muuhunkin kuin ikuiseen paskan jauhamiseen ja leuh-
kimiseen" (P, 198). Matkalla Lummukkaan auton peräkontissa on kaksi raken-
teellisesti motivoitua objektia, konepistooli ja kiljukanisteri, joilla molemmilla
on keskeinen merkitys romaanin myöhemmissä tapahtumissa.

3.2. Kuka kokee, kuka kertoo?

3.2.1. Kaikkea ei voi kertoa – behaviorismia epiikassa

Antti Tuurin novellien kerrontaa on uran alusta asti kuvattu behavioristiseksi.53

Samaa ilmaisutapaa kuvaa henkilöhahmon läpinäkymättömyys tai objektiivisuus
(ks. Rimmon-Kenan 1992, 56; vrt. Genette 1980, 218-219). Perusteellisimman
analyysin Tuurin novellien behaviorismista tehnyt Markku Envall (2001, 161-
187) esittelee samalla myös poeettisen behaviorismin käsitettä. Poeettisena be-
haviorismi vertautuu ns. objektiiviseen romaaniin, jossa kerrotaan vain se, mikä
kertojan silmin näkyy (modernistisen proosan objektiivisuudesta ks. esim. Hökkä
                                                

53 Ensimmäisenä Tuuria lienee behavioristiksi nimittänyt Juhani Niemi novellikokoelman
Seitsemän kertomusta kritiikissä (Helsingin Sanomat) vuonna 1972. Behavioristista kerrontaa
voi kuvata vertaamalla kertojan ja henkilöhahmon suhdetta. Muotoilu narrator>character kuvaa
kerrontaa, jossa kertoja tietää enemmän kuin henkilöhahmo tai hän kertoo enemmän kuin hen-
kilöhahmo tietää. Narrator=character ilmaisee kerrontatilanteen, jossa kertomus on tietyn hen-
kilöhahmon rajallinen näkökulma. Behavioristista tai objektiivista on kerrontamuoto narra-
tor<character, jossa kertoja ilmaisee vähemmän kuin henkilöhahmo tietää. Välttääkseen "näky-
män", "näkökentän" tai "näkökulman" mukanaan tuomat konnotaatiot Genette kutsuu beha-
vioristista kerrontaa "fokalisaatioksi". (Genette 1980, 188-189; ks. myös Björck 1963, 74, 150 tai
Rimmon-Kenan 1991, 92-109.) Juhani Sipilä on esitellyt eri tutkijoiden Tuuriin liittämää beha-
vioristin leimaa, mutta ei ota asiaan itse selvää kantaa. Hän kuitenkin kritisoi mm. Tuurin beha-
viorismista kirjoittaneen Markku Envallin argumentteja. (Sipilä 2001, 60-61.)
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1999). Koska behaviorismi on mahdollista vain kolmannen persoonan kerron-
nassa, se voi toteutua eeppisessä muodossa vain viitteellisesti.

Tero Liukkonen analysoi Antti Tuurin novellien luomaa kirjailijakuvaa 1980-
luvulla paljon kertovalla otsikolla "Apean miehen tarina":

Kaikkea ei koskaan kerrota, eikä kaikkea voikaan kertoa. Mutta se, mitä ei il-
maista se ilmenee. Tarinassa on emotionaalinen rakenne, voidaan muodostaa
kaava tai piirtää käyrä. Tunnetta ei ilmaista, se ilmenee. Ilmaista ei voi moraalia.
Henkilöt joutuvat tekemään ratkaisuja suhteessa ihmisiin, yhteisöön, esivaltaan,
vaimoon ja perheeseen. Kun moraalia ei voi ilmaista, se ilmenee. Kysymyksiä
synnystä, päämäärästä ja tuonpuoleisesta ei voi esittää, metafysiikkaa ei voi il-
maista, se ilmenee. Maailman merkitys on maailman ulkopuolella. (Liukkonen
1986.)

Liukkonen mukailee tässä varsin tarkasti Ludwig Wittgensteinin (1997) nuoruu-
den filosofiaa: "mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava", Markku Envall (2001,
182) on huomauttanut. Liukkosen mielestä Tuurin novelleissa on luonteva tila
sattumalle, sillä ihminen käsitetään rationaalisessa maailmassa koneeksi. Absur-
dissa maailmassahan sattuma on merkityksetön. Liukkonen pitää kertomusten
alakuloisuutta maailman apeutena, ei pelkkänä mielentilana tai kertomuksen
luonnehdintana. "Tämä melankolia on ajattelevan ihmisen, taiteilijan ja filosofin
vaiva ja etuoikeus. Kun ymmärretään Koneen toiminta muttei käsitetä sen mer-
kitystä tai päämäärää, ja kun nähdään maailman looginen järjestys muttei kyetä
ratkaisemaan arvoitusta, niin tuntuu apealta. On apeaa." (Liukkonen 1986.)

Kaunokirjallisuuden vanhin kerrontatyyli – jo Homeroksen ajoista käytetty –
on päähenkilönä esiintyvä minä-kertoja, joka käy läpi elämäänsä. Kertoja sitoo
"minällä" itsensä lujasti fiktioon, ja saa samalla lukijan eräänlaiseksi kumppanik-
seen. (Romberg 1962, 58-59.) Wayne C. Boothin jaottelun mukaisesti kertoja voi
olla joko dramatisoitu tai dramatisoimaton. Dramatisoimaton kertoja (the undra-
matized narrator) kertoo, mutta hänen asemansa fiktioon nähden jää epäselväksi.
Dramatisoitu kertoja (the dramatized narrator) esiintyy itse henkilönä tarinassa.
Näiden yläpuolelle narratologiassa on sijoitettu ns. implisiittinen tekijä (the im-
plied author, the authors ’second self’), joka on nimetty teoskokonaisuutta hallit-
sevaksi kuvitteelliseksi auktoriteetiksi. (Booth 1968, 151-152; vrt. Tammi 1992,
23-26.) Kaikki Pohjanmaa-sarjan kertojat ovat itse mukana kertomuksissaan, ja
muistelussa on mukana tapahtumisen ja kertomisen ajallinen välimatka. Kerronta
ei voi siis olla havainnointia, sillä esimerkiksi tapahtuminen tietävä ennakointi
voi perustua vain etäisyyteen kertomuksen ajasta.54

                                                
54 Tapahtumissa mukana oleva kertoja voi olla proosassa näennäisesti sivuhenkilö. Kertojan

asemaa juuri Pohjanmaan Erkin tapaisen hahmon kohdalla on Staffan Björck kuvannut yleisellä
tasolla näin: "Jag-romanen återger, vad berättaren erfarit, och dess väsentligaste förebild är
otvivelaktigt självbiografen. Men berättaren behöver inte vara huvudperson i de upplevelser han
relaterar, han kan också vara ett mer eller mindre passivt vittne till dem […]." (Björck 1963, 51.)
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"Olen behavioristi, kirjoitan tilanteita tai teatterikielellä kohtauksia", on Veijo
Meri (1986, 128) kirjoittanut Manillaköydestä. Proosakerronnan tekniikkana
behaviorismi sopii kuitenkin juuri novelleihin, kuten Staffan Björck jo 1950-
luvulla totesi. Hän oli havainnut tämän puheita, eleitä ja toimintaa rekisteröivän
tyylin vahvaksi ilmaisukeinoksi esimerkiksi islantilaisessa saagassa. (Björck
1963, 74.) Saagassa henkilöhahmot kasvavat vähitellen toiminnan ja dialogin
myötä: heidät nähdään käyttäytymisen, tekojen, puheiden tai muiden hahmojen
suhtautumisen kautta. Tämä vaatii erityisen paljon lukijalta. (Hallberg 1964,
68.)55

Kertoja voidaan määritellä behavioristiseksi vain silloin, kun hän rajoittuu
kuvaamaan ulkoista toimintaa, eikä tiedä mitään henkilöiden ajatuksista, tun-
teista, menneisyydestä tai suunnitelmista. Minä-kerronta on kuitenkin aina jon-
kun tietoisuuden kerrontaa. Tuurin novelleissa kertoja on useimmiten minä-
muodossa kertova päähenkilö. Markku Envall pitää Tuurin novellien kertojaa
vain omaperäisenä kirjallisena ratkaisuna, sillä juuri tällä tavalla ei kenenkään
voida kuvitella luontevasti kertovan. Novellien kertojat toimivat vastoin nor-
maalia tajuntaa ja viestintää. Kertojan vaitiolo ja tekstin tarjoama vähäinen in-
formaatio aktivoivat lukijan mielikuvitusta. "Mitä vähemmän lukija saa tietää,
sitä enemmän hänen on pidettävä mahdollisena". Äärimmilleen vietynä beha-
vioristisella kertojalla "ei ole muuta yleisöä kuin oma kuunteleva itsensä", jolloin
ei ole edes tarpeen välittää yleisön toiveista. (Envall 2001, 166-167.)

Minä-kertojan sivullisuus on hallitseva piirre myös siirtolaisromaaneissa. Jo-
hannes Hakala käyttäytyy monissa tilanteissa oudosti. Romaanihenkilönä hän on
etäällä lukijasta moraalisesti, sillä hänen töykeä ja arvaamaton käytöksensä jää
selittämättömäksi. Kertojana hän tietää ja joskus kertookin, miten olisi voinut
käyttäytyä, mutta käyttäytyi kuitenkin toisin. Kertojana hän on siis tietoinen it-
sestään henkilönä. Hän salaa ajatuksensa kertomuksen maailmassa, mutta kerto-
jana antaa lukijalle niistä vihjeitä. Hän ilmaisee sen mistä vaikenee. Kertojana
Johannes on epäluotettava, mutta hän antaa itse vihjeitä epäluotettavuudestaan.
Epäluotettavan kertojan käsitehän tarkoittaa sitä, että lukijalla on jokin syy suh-
tautua epäilevästi kertojan esitykseen (Rimmon-Kenan 1991, 127-128).

Jouduttuaan lähtemään amerikkalaiselta metsätyömaalta (MA) Johannes,
"mies, jolla ei uskoa ollut", lähtee Kanadaan ja kohti Uutta Jerusalemia, josta
saarnaaja Blomberg on hänelle aiemmin Sudburyssa käydessään kertonut (UJ).
Lukijaa Johanneksen viehtymys uskovien yhteisöön ihmetyttää, sillä se on vas-
toin hänen itsestään antamaansa kuvaa: hän on suhtautunut Blombergiinkin
avoimen pilkallisesti. Mikä voima Johannesta vetää Uuteen Jerusalemiin? Siir-
tolaisena hän on taas tyhjän päällä, ja menneisyyden aaveet vainoavat häntä. Hä-
nen identiteettinsäkin huojuu: ensin hän sai lähteä kaivoksesta kommunistina,
sitten metsätyömaalta valkoisena. Kokemuksesta hän tietää, että todellisuus on
kielessä ja siksi puhe on vaarallista. Hän siis vaikenee.
                                                

55 Antti Tuuri on suomentanut Egillin, Kalju-Grímrinpojan saagan (1994), Poltetun Njállin
saagan (1996) ja Grettir Väkevän saagan (2003). Hänen matkakirjansa Islannista on Suuri pieni
maa (1993).
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Junassa en ruvennut juttusille ainoankaan ihmisen kanssa. En vastannut, jos joku
kysyi minulta jotakin. En halunnut ruveta kenenkään ihmisen kanssa muistele-
maan mistä minä olin tähän maahan tullut ja minkä takia ja mitä minä olin täällä
tehnyt töikseni, enkä niitä paikkoja, joissa niitä töitä olin tehnyt. En halunnut
myöskään puhua tästä huonosta ajasta. (MA, 51.)

Tämähän on wittgensteinilaista tematiikkaa: mitä jää kielen ulkopuolelle, sitä me
emme voi sanoa. "Maailma on tahdostani riippumaton", kuten Ludwig Wittgen-
stein (1997, 84) muotoili ainoan välttämättömyyden, loogisen välttämättömyy-
den. Maan avaruuden kertoja sulkeutuu itseensä. Paradoksien mies jatkaa linjal-
laan: hän aloittaa taas kerran integroitumisensa, mutta nyt vaikenemalla.

Antti Tuurin romaanien kertoja on lakonisuudestaan huolimatta novelleja nä-
kyvämpi ja kommentoivampi, eikä siis puhtaasti behavioristinen lyhytproosan
kertojien tapaan. Mutta behaviorismi voisi olla mahdollista myös romaanimuo-
dossa; tällä ns. poeettisella behaviorismilla on Markku Envallin mukaan Suo-
messa jo kohtuullisen pitkä perinne. Envall nimeää behaviorismin isäksi Veijo
Meren, jonka eräät romaanit noudattelevat hänen mielestään ohjelmallisesti mo-
dernismin ihanteita. Myös poeettisessa behaviorismissa lukijan on pääteltävä
henkilöiden tajunnantilat ja tunteet ulkoisen kuvauksen viittein. Tällä tavalla
Meri mursi sellaisen sillanpääläisen psykologisen realismin poetiikan, jossa kir-
jailijan keskeiseksi tehtäväksi ymmärrettiin mielen erittely. (Envall 2001, 164.)

Pohjanmaa-sarjan kertoja vie lukijan tapahtumiin melkein fyysisesti, sillä hän
tarjoaa kuvitteellisen maailman aistittavaksi omien havaintojensa välityksellä.
Mukaan on kuitenkin jo tullut kertojan huomaamatonta tulkintaa ja kuvausta
omista reaktioista. Novellien pelkistynyt ja arvottamaton havainto suodattuu ro-
maaneissa kokevan subjektin ja muistelevan kertojan kautta. Maailma ei enää
vain ilmene, vaan kokija ja kertoja myös ilmaisevat sen. Tyypillinen on tilanne,
jossa Pohjanmaan kertoja välittää aistikokemuksiaan kotitalonsa portailla.

Vaikka oli pyhäaamu, heinää kaadettiin metsän rajan lähellä pelloilla ja siinä,
missä mäki alkoi; ilma väreili ja vääristi puiden muodot metsän reunassa, ja ko-
neiden ja ihmisten äänet tuntuivat tulevan kauempaa väärään aikaan ja muuttu-
neina. (P, 7; kursivoinnit minun)

Virkkeestä on irrotettavissa useita tarinan kannalta olennaisia piirteitä (kesä, hei-
näaika, pyhä, työ, helle, lakeusmaisema) puhumattakaan tilannesidonnaisista
merkityksistä, esimerkiksi siitä, miksi heinää kaadettiin kiireellä, vaikka oli py-
häaamu. Ilmaus herättää lukijassa epätietoisuuden, johon teksti, romaani itse,
myöhemmin vastaa. "Mummo kysyi, olivatko kaikki muut paitsi minä ja tämä
piika heinäpellolla, kun päivä oli näin mahdottoman kaunis, ja mitä me kotinur-
kissa teimme?" (P, 94). "Se [Sylvi] ihmetteli, että meillä joudettiin istumaan sei-
sovalla heinäpoudalla tuvassa tällaisella sakilla" (P, 129). Maaseudulla on kuu-
lunut elää enemmän sään kuin kalenterin mukaan, siksi heinänteko pyhänä salli-
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taan. Tätä käsitystä Erkki yrittää naisystävänsä Saaran kotona heinäpellolla
ironisoida. "Sanoin joutuvani lähtemään kyllä kirkolle, työnteon olevan syntiä
pyhäpäivänä. Vanhaisäntä sanoi, ettei se heidän synneistään varmasti ollut suu-
rimpia […]. (P, 237.) Kerronnan "reunoilla" on siis viitteellisiä ilmauksia, joilla
voi olla olennainen merkitys lukijalle.

Kertoja havainnoi maiseman muotoja ja estetiikkaa toisiinsa sekoittuvina ais-
tikokemuksina, jolloin ei ole enää kyse pelkistä havainnoista. Hän on kokenut
tilanteen erikoisena, koska näkö ja kuulo antavat hänelle eri viestin: äänethän
tulevat kertojan korviin väärään aikaan ja muuttuneina. Kertoja voi tunnistaa
tilanteen ja kertoa siitä vain jos hän ymmärtää aistiensa viestin vääristyneeksi.
Lukija näkee nyt ajan, tilan ja tapahtumat, mutta ikään kuin kokijan eksistenssin
kautta. Lukeminen voi olla joutuisaa ja pinnallista tarinan haltuunottoa, mutta
lukija voi hahmottaa tekstistä myös yksityiskohtien kautta laajenevan semantti-
sen "maiseman". Kertojan ei tarvitse erikseen ilmaista myöskään ihmissuhteita,
jos ne ilmenevät tekstistä. Tällä tavalla kertomuksessa voivat ilmetä yhteisön
sisäiset suhteet sekä moraali ja oikeudenmukaisuus.

Lasse Koskelan mielestä romaanit toivat Tuurin kirjailijakuvaan kerronnalli-
sen ääripään. Novellien toteava, huomaamaton ja persoonaton kertoja vaihtuu
romaaneissa kertojaksi, jonka läsnäolo täyttää koko teoksen. Epävarmuuttaan
korostavana hän muistelee, selittelee ja kommentoi, ja luo tällä tavalla tehok-
kaasti toden illuusiota. (Koskela 1989.) Matti Mäkelä on nähnyt Tuurin novellien
miesyhteisön yleensä ironisoituneen mietteliästä ja järkevän tuntuista kertojaa
vasten, mutta romaaneissa tuo "selvähkö alter ego" on kadonnut: sen tilalle on
tullut joukon jäseneksi sulautunut kertoja. Fiksu lukija nauttii nyt tapahtumista
enemmän kuin romaanihenkilöt itse – näin kertojasta on tullut "itseään viisaam-
pi". (Mäkelä 1987.) Koskela ja Mäkelä ovat kuvanneet tarkasti Pohjanmaa-sarjan
keskeisintä kerronnallista tyylikeinoa. Lyhytproosaan nähden retrospektiivinen
romaanikerronta on historiatietoisempaa, ajallisesti moniäänisempää ja erityisellä
tavalla kommentoivaa. Romaaneja voidaan kyllä lukea Wittgensteinin kielen
kuvateorian läpi kuten novelleja, mutta behaviorismia 1950-luvun modernismin
esille nostamassa tai Tuurin lyhytproosan merkityksessä ne eivät ole.

3.2.2. Minä-kertojan kaksoisrooli

Boris Tomaševskin mukaan romaanin tematiikalla ohjaillaan lukijan myötätun-
toa ja muita tunteita. Teoksesta on kaivettava esiin henkilöhahmoon suunnattu
emotionaalinen asenne, joka ei kuitenkaan tarkoita kirjailijan mielipidettä. Pe-
rinteiset seikkailutarinat ovat usein hyvin yksitulkintaisia (hyvä-paha), mutta
hiotummassa kirjallisuudessa emotionaalinen väritys voi olla monisyistä ja -
ulotteista. Joskus asenne on niin vaikeaselkoinen, ettei sitä voi tavallisin sanoin
edes ilmaista. (Tomaševski 2001, 169.) Tässä on ilmaistu se vaikeus, johon myös
Pohjanmaa-sarjan arvomaailmaa kritisoiva törmää.

Kriitikko Mikko Järvinen (1989) havaitsi, että siirtolaisromaanien venyvä ai-
kaperspektiivi korostaa Tuurin romaanien kertojan kaksoisroolia: minä-kertoja
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on samalla kertaa lähellä kerrottavia ja kuitenkin heistä kaukana. Fokalisointi56

on tarinan kertomista jonkun kertomuksen maailmassa elävän kautta. Johannes
kertoo siirtolaiseksi tulostaan vuosikymmeniä myöhemmin, eli kertomuksen
kokija on nuorehko mies, mutta kertoja sama mies vanhana.

Narratologiassa kertoja nähdään joko toimivana henkilönä kuvitteellisessa
maailmassa tai ulkopuolisena ja tarkkailevana (Booth 1968, 151-152). Gérard
Genette ja Shlomith Rimmon-Kenan havaitsivat kuitenkin, ettei aina tehty tar-
peeksi eroa perspektiivin ja kerronnan välille. Piti vastata kysymyksiin "kuka
näkee?" ja "kuka puhuu?". (Genette 1968, 189-194, Rimmon-Kenan 1991, 92-
95; vrt. Culler 1997, 83-94.)57 Pohjanmaa-sarjassa erottelu on olennaista. Kokeva
ja kertova minä eroavat ainakin ajallisesti ja tietoisuudeltaan, ja lukija joutuu
pohtimaan, onko kertomuksen nykyhetki tarinassa, jota kerrotaan, vai kerronnan
hetki. (vrt. Romberg 1962, 95-96 tai Culler 1997, 90-91.) Ajallisesti kertoja on
kertomuksen ulkopuolella, sillä jo alkaessaan kertoa hän tietää miten tarina
päättyy. Se, paljastaako kertoja tämän ymmärryksensä, vaihtelee. (Romberg
1962, 99-100; vrt. Rimmon-Kenan 1991, 95-99.) Pohjanmaa-sarjassa ajalliset
siirtymät ovat osoitus tästä ymmärryksestä, jonka kertoja paljastaakin Talviso-
dassa: "Mutta sitähän me emme silloin tienneet" (T, 12).

Erityinen kuulija–kertoja-suhde korostuu Erkin kertomissa Pohjanmaassa,
Ameriikan raitissa ja Lakeuden kutsussa. Romaanihenkilöt eivät osaa suhtautua
fokalisoijaan (Erkkiin) niin kuin hän olisi romaanin kertoja, vaan pitävät häntä
vain yhtenä joukosta, mikä hän tietysti myös onkin. Kertojafokalisoija tietää pe-
riaatteessa kaiken maailmasta, jonka esittää, mutta hän voi retorisista syistä
asettaa tietämykselleen rajat. (vrt. Rimmon-Kenan 1991, 102.)

Merkittävintä tiedollinen komponentti on Talvisodassa, jonka tarinan kehyk-
set tuntee kertojan lisäksi myös lukija. "Mutta tässä marssissa Unnunkoskelle
meille rupesi selviämään sodankäynnistä tämä puoli, ettei meillä ole tulevaisuu-
dessa mitään varmaa kiinnekohtaa, johon voisi tarttua ja jonka varassa elä-
määmme järjestää" (T, 25). Emotiivinen komponentti sisältää esimerkiksi ro-
maanihenkilöiden tunteiden kuvauksen, mikä voi olla hyvinkin viitteellistä.
                                                

56 Fokalisointi on lähellä näkökulman tai perspektiivin käsitettä. Teksti siis esittää tarinan
jostakin perspektiivistä, esimerkiksi kun kokijana on kertoja itse nuorena. Rimmon-Kenanin
mukaan fokalisoinnilla vältetään näkökulman visuaaliset ja tulkintaa rajoittavat mielleyhtymät.
Silti fokalisointia on syytä laventaa käsittämään myös tekstin kognitiivinen, emotiivinen ja ideo-
loginen suuntautuminen. Fokalisointi ja kerronta ovat eri asioita myös ensimmäisen persoonan
retrospektiivisissä kertomuksissa, joissa tarina kerrotaan jostakin kertojan verbalisoimasta per-
spektiivistä (esim. kertojan nuoruudenkokemukset). (Rimmon-Kenan 1991, 92-95.)

57 Retrospektiivisen kerronnan ongelman muotoili Bertil Romberg 1960-luvulla "milloin
kertoja kertoo?" Hän käytti tapahtumien ja kerronnan ajallisesta erosta sittemmin kyseenalais-
tettua perspektiivin käsitettä kuvatessaan eroa "etäisen" tai "läheisen" perspektiivin välillä.
(Romberg  1962, 95.) Jonathan Culler kokoaa moneen suuntaan haarautuneen narratologian
keskeisiä ongelmia avainkysymyksiksi: "Kuka puhuu?", "Kuka puhuu kenelle?", "Kuka puhuu
milloin?", "Kuka puhuu millä kielellä", "Kuka puhuu millä auktoriteetilla?" ja "Kuka näkee?"
Viimeinen kysymys koskee juuri fokalisaatiota. (Culler 1997, 83-94.)
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Kertoja voi rajata havaintonsa ulkoisiin ilmentymiin, mutta voi myös päätellä
ulkoisen käyttäytymisen perusteella henkilöiden tunnetiloja. (Rimmon-Kenan
1991, 103-104.) Talvisodassa kertoja kohtelee kokevaa minäänsäkin joskus kuin
vierasta romaanihenkilöä: "Näin minä silloin ajattelin" (T, 107).

Tekstin ideologinen alue, sen normit, on näkökulman alueista ongelmallisin,
sillä sen pohjalta arvotetaan kertomuksen tapahtumat ja henkilöt. Yleensä ro-
maaneissa käsitetään kertoja tekstin ylimmäksi auktoriteetiksi, johon muita nä-
kemyksiä verrataan. (Rimmon-Kenan 1991, 105-106.)58 Selvimpiä yhteisölliset
normit ovat Talvisodassa, jonka arvomaailmassa ei ole juuri säröjä. Se ei liity
vain kertomuksen rakenteisiin. Kertomuksen viholliskuvassa on ymmärtäviä
piirteitä, mikä ei ole ollut realistisissa sotaromaaneissa kovin tavallista. Talvisota
nostaa myös vihollista ihmisiksi ideologioiden yläpuolelle (ks. Kulmala 1995).
Ameriikan raitissa päähenkilö sen sijaan on tietoinen normienvastaisista teois-
taan. "Minulle oli tullut sellainen olo, että tämä omalla työlläni ansaittu raha
kuului minulle eikä muille. En tiedä, oliko ajatus oikea" (AR, 208).

Aku-Kimmo Ripatin (1989) mielestä Johannes Hakalan tarina pyrkii olemaan
totta niin kuin todistajanlausunto oikeudessa. Leena Kirstinän (1988, 150) mu-
kaan kertojan ääni taas vahvistuu valitusta muodosta, joka Pohjanmaassa on
kuulustelupöytäkirja. Mikä sitten olisi Johanneksen todistajanlausunnon tai
kuulustelupöytäkirjan esitysfoorumi? Rohkein oletus johtaa Lakeuden kutsuun,
jossa Hakalan sukutalon vintiltä löytyvät Johanneksen Kanadasta lähettämät
kirjeet – tyhjinä. Kirjeet on poltettu joskus 1960-luvulla. Johannes ei itse kerro
kirjeistään mitään, hänhän suorastaan kieltää menneisyytensä, mutta kuitenkin
hänen kerrotaan kirjoittaneen kotimaahansa vielä 1960-luvulla. Olisiko Johan-
neksen tarina ollut  poltetuissa kirjeissä, jotka oli osoitettu entiselle vaimolle,
Pohjanmaan mummolle? Mummo ei kirjeitä muista, eikä myöskään Johannek-
sen vaiheita, mutta hänen muistinsahan kattaa vain 30 vuotta vanhempia asioita.

Koska Pohjanmaa-sarjassa on kolme kertojaa,59 tulevat samat tapahtumat
(esimerkiksi Johanneksen lähtö siirtolaiseksi) kuvatuiksi useampaan kertaan,
                                                

58 Fokalisoinnin alueen keskinäiset suhteet voivat tehdä kerronnasta monimielistä. Kaikki
alueet voivat ilmetä samassa fokalisoijassa, mutta niillä voi olla myös jokaisella oma fokalisoi-
jansa. (Rimmon-Kenan 1991, 106.)

59 Tarinan toistosuhteiden muotoja ovat singulatiivi, repetitiivi ja iteratiivi. Singulatiivi ker-
too kerran, mitä tapahtui kerran. Repetitiivi on saman tapahtuman kertomista useampaan ker-
taan. Iteratiivissa taas kerrotaan kerran, mitä tapahtui useamman kerran. Toistettaessakaan
tekstisegmentti ei ole sama, ja uudessa yhteydessään se saa uusia merkityksiä. (Rimmon-Kenan
1992, 73-76.) Johanneksen lähdön syiden aprikointi on Pohjanmaa-sarjan toistuvin tilannemotii-
vi: se on eksplisiittisesti esillä jokaisessa romaanissa (P: 20, 41-42, 99-105, 142-146; T: 11-12;
AR: 266-278; LK: 21-23). Paradoksaalista on tietysti se, että vähiten asiasta kertoo suoraan
Johannes itse; hänen kertomuksessaan lähtö on kuitenkin implisiittisesti esillä usein (UJ: 24, 41,
51, 63, 125, 128-129, 135-136, 141-142, 184, 186, 190, 201, 297, 362; MA: 27-28, 51, 56, 190,
194, 235, 300). Uusi Jerusalem päättyy yhteenvedon tapaisesti pohdintoihin siitä, voisiko Johan-
nes koskaan enää kokea "kaikkien kunnioitusta ja luottamusta": "Laura sanoi, että minä en ollut
Nurmosta kotoisin, eikä minulla ollut mitään syytä lähtöäni katua" (UJ, 386).
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mutta eri näkökulmista ja aikaperspektiiveistä. Talvisodan kerronta ei voi olla
enää pelkkää havaintojen välittämistä, kokemisen nykyhetkeä. Ensiksikin kertoja
voi kertoa vain koska elää. Näin yksi mahdollinen tarinan kehityskulku – pää-
henkilön kaatuminen – on jo poissuljettu. Talvisodan poteroperspektiivi on nä-
ennäinen myös siksi, ettei sotamiehellä voinut olla esimerkiksi rintaman koko-
naistilanteesta sellaista tietoa, mikä romaanin kertojalla selvästi on. Tämä on
merkityksellistä siksi, että yksittäisten taistelujen merkitys sodankäynnin koko-
naisuudessa avautuu vasta rintamatilanteiden hahmottamisen kautta, ja rivimie-
hille yleensä jälkikäteen. Tähän viittaa myös Talvisodan kertoja itse.

Sodassa ja sodan odottelemisessa oli sotamiehen kannalta hankalaa se, ettei sille
kerrota mitään. On vain oltava ja odotettava, että joku tulee ja käskee. Sitten se
on tehtävä. (T, 14.)

Kerrontatilanteita ei romaaneissa ilmaista, mutta sellaiset voidaan tekstin anta-
mien vihjeiden perusteella abstrahoida. Tero Liukkosen (1986) mielestä Tuuri
elävöittää novellinsa dramatisoimalla kertojan, kuulijan ja kerrontatilanteen.
Romaaneissakin yleisö voidaan kuvitella, mutta esimerkiksi Talvisodan kuvit-
teellinen kerrontatilanteen voi ymmärtää eräänlaiseksi kertojan itsereflektioksi.

Meitä oli täysi ryhmä kun Seinäjoelta lähdettiin, seitsemän miestä ja ryhmän-
johtaja. Hengissä niistä ei selvinnyt muut kuin minä. Ne jotka selvisivät tal-
visodasta, kaatuivat jatkosodassa. Niin ettei se ollut mikään hyväonninen ryhmä,
joka meistä Seinäjoella koottiin. Mutta sitähän me emme silloin tienneet. (T, 12.)

Talvisodan kertoja kuvailee sotakokemustaan tarinan tulevaisuudessa 1950-
luvulla. Jos Talvisotaa kuitenkin luetaan ajallisena lähtötasona Pohjanmaa
(1978), on Marttikin jo kuollut ja Talvisodan kerrontatilanne menneisyyttä. Sa-
moin on Johanneksen tarinassa, jos se kuvitellaan kerrottavaksi esimerkiksi
1960-luvulla. Näin romaaneihin voidaan kuvitella vielä yksi aikaulottuvuus, ro-
maanisarjaa yhteen sitova lukemisen hetki. Lukijan kannalta se on hetki, jolloin
romaanit abstrahoituvat yhtenäiseksi tarinaksi.

Shlomith Rimmon-Kenanin mukaan "kertomuksella on aina kertojansa", sillä
kaikilla lausumilla tai niistä tehdyillä muistiinpanoilla on siteeraaja tai jäljentäjä.
Myös kertomuksen yleisö on aina olemassa, ja tämän "toisen" (vrt. Ojala 1983)
läsnäolo on pääteltävissä "silloinkin kun kertojasta tulee oma yleisönsä". (Rim-
mon-Kenan 1991, 113.) Kerrontatilanne on siis hahmotettavissa romaanien eri-
laisista kommunikaatiotilanteista, tai tällainen tilanne voi olla siihen sisäänra-
kennettuna. Tästä on kyse Talvisodassa, jonka minäkertoja Martin yleisöksi voi
kuvitella vaikkapa yksityisen kirjeen tai päiväkirjan lukijan, mahdollisesti muis-
telijan itsensä nimeämättömässä tulevaisuudessa.

Velipoikakin rupesi polttelemaan. Se olikin paremmin tupakanpolton aloittami-
sen iässä. Se ei sitä kauan ehtinyt harrastaa, mutta minulle siitä tuli elinikäinen
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vaiva. Vieläkään en ole osannut sitä lopettaa, vaikka yrittänyt olen monta kertaa.
Niin että tämä tupakan poltto minulle jäi talvisodasta muistoksi ja sitten ikuinen
päänsärky, jonka kai sain siitä, että Vuosalmella sodan loppupuolella kerran nu-
kahdin juoksuhautaan ja minulta jäätyi pää maahan kiinni. (T, 87.)

Talvisodan kertomuksessa voidaan hyvin erotella narratologian käsitteet kerron-
nan ja tarinan aika. Saman virkkeen sisällä kertomus hypähtelee eri aikatasoille,
mutta kerronnan aika, kertojan tähtäyspiste, on koko ajan sama. Talvisodassa
kertojalla on jälkikäteinen perspektiivi kuvaamaansa sotaretkeen.

Pohjanmaan kertoja taas havainnollistaa mielenkiintoisella tavalla asemansa
kerrotussa maailmassa. Hän nukahtaa, ja herättyään kertoo näkemästään unesta.

Kerroin nähneen sellaista unta, että olimme kaikki veljekset kulottamassa ke-
väällä peltoja ulkorakennuksen takana vainioilla ja koska kulottaminen oli vai-
valloista ja hankalaa, rakensimme sellaisen koneen, joka oli niin kuin suuri len-
tokone ja sen lentokoneen siiven etureunasta ohjattiin kaasuliekkejä; matalalla
lentäen liekit sytyttivät kulon laajalla alueella ja kulotus saatiin äkkiä käyntiin.
Koneen siiven päähän saattoi sitoa itsensä hihnoilla ja näin lennettäessä seurata
kulottamista korkeammalta kuin maassa seisoen ja olin sitonut itseni kiinni Vei-
kon hoitaessa koneen ohjaamista tason takareunassa olevasta ohjaamosta. Kun
lähdimme lentämään, vekotin sytytti palamaan peltojen viimevuotisen heinän,
mutta Veikko ei sitä pystynytkään ohjaamaan vaan poltimme myös meidän talon
rakennukset ja puoli kylää. Kun Veikko oli saanut koneen alas, makasimme jo
kulotetulla ojanpyörtänöllä tuhkaisessa maassa ja nauroimme: kaikki oli taas
kerran mennyt täydellisesti pieleen ja emme kumpikaan saaneet lopetetuksi nau-
ramistamme ja olin herännyt siihen, että liian nauramisen takia minun oli vaikea
ja hankala olo. (P, 45-46.)

Lainaus on pitkä, mutta perustelen sen merkitystä romaanin rakenteessa. Uni
ennustaa kertojan osallisuutta päivän tapahtumiin. Hän on sitonut itsensä lento-
koneeseen niin kuin hän on henkisesti sitoutunut kaikkeen siihen, mitä veljekset
pyhäpäivänä saavat päähänsä. Se, että kaikki menee tässäkin pieleen, on symbo-
lista ja romaanin tapahtumia ennakoivaa. Koneen ohjaimissa on tietysti Veikko,
joka tulee toiminnallaan synnyttäneeksi myös kertomuksen maailmassa tavallista
isomman metelin: Hakalan veljesten edesottamukset tulevat päivän mittaan
väistämättä koko pitäjän tietoon. Unen ja todellisuuden sekoittumista kuvaa se,
että kertoja herää omaan naurunsa aiheuttamaan hengenahdistukseen. Kertojan
reaktio osoittaa, että hän jollakin tasolla näkee toimintansa koomisuuden.

Unen kuvaus sisältää Pohjanmaan toistuvan juonikuvion, joka toteutuu ro-
maanissa kahdella tasolla, kertomuksen maailmassa ja sisäkertomuksissa. On
kyllä ilmaistu järkevä tavoite, mutta siihen pyritään täysin sopimattomilla tai
ylimitoitetuilla keinoilla. Tulos onkin useimmiten surkuhupaisan vähäinen. Kui-
tenkin pyrkimys lintuperspektiiviin ja tilanteiden hallitsemiseen sieltä on Haka-
lan miesten ikuinen haave. Sama motiivi, lintuperspektiivi, on yleinen eteläpoh-
jalaisessa lyriikassa. Esimerkiksi Heikki Klemetin melankolisessa runossa "Tai-
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vaitten sinehen" kiurun lento symboloi luontoon sulautumista ja ihmisen täydel-
listä vapautta: "Kun vapaaks' se kerran on tullut,/ kuin kiuru, nousten pilviä päin,
sekin Luojaansa silloin vain ylistäin,/ ei tuskaansa muista, vaan iloiten halaa/
ylemmä entää − eik' enää palaa." (Klemetti 1920, 103.)

3.2.3. Luotettava ja epäluotettava kertoja

Lähimpänä Tuurin novellien läpinäkyviä kertojia on Talvisodan Martti. Hänen
kertomuksessaan kokemuksia tavoitellaan modernistisen runon tapaan kuvina.
Kerrontaan liittyy kuitenkin aikatasoja, jotka tuhoavat tajunnanvirran. Tulevai-
suus antaa monille asioille oikeutuksen, jota tarinan hetkellä ei ole. Sotaretki on
muuttunut tarinaksi, jota se ei kokemisen hetkellä ollut. "Ja kauan siinä menikin,
ennen kuin rauhallisella mielellä pystyin venäläistä ihmistä ajattelemaan, niin
etten heti muistanut samalla meidän Paavoa ja sen yläruumista ja alaruumista
erillisinä kappaleina ja hakkelukseksi ammuttua keskiruumista Taipaleenjoen
Terenttilän aukean laidassa jouluaattona kolmekymmentäyhdeksän" (T, 105-
106).60 Kertoja ilmaisee tässä viitteellisesti myös viholliskuvan muutoksen.

Martin sotajutussa oikeudenmukaisuus ja moraali ilmenevät yhteisöllisinä
imperatiiveina. Havainnon ja ideologian alueet, yhteisön, sotaa käyvän Martin ja
kertoja-Martin normit, eivät eroa toisistaan. (vrt. Rimmon-Kenan 1991, 105-
106.) Talvisodassa oikealla ja väärällä ei ole vaihtoehtoja, eikä yksilöllistä epä-
röintiä; on vain tehtävä, joka piti hoitaa.

Juhani Sipilä on lukenut Talvisotaa Pohjanmaan pelkistettynä laajennusosa-
na, jopa sisäkertomuksena, eivätkä tähän tulkintaan mahdu kertomuksen ironiset
tasot. "Talvisota on ilmiselvä sankaritarina; se vahvistaa myyttiä talvisodan ur-
hoollisista taistelijoista ja tekee kunniaa pohjalaisten miesten sodankäynnille.
Pohjanmaa taas riisuu pohjalaisia sankarimyyttejä – tai oikeammin kääntää niitä
nurin. Tietyllä tavalla Pohjanmaa ja Talvisota lyövätkin toisiaan korvalle." (Si-
pilä 1995, 23.) Talvisota ei kuitenkaan vahvista mitään sankarimyyttejä, mikäli
sankaruus määritellään niin kuin se on romaanin arvomaailmassa määriteltävä:
sankareita ovat kaatuneet sotilaat, ja sankaruus on yhteisöllistä uhrautumista.

Subjektiivisuudellaan Talvisota nimenomaan ironisoi taistelijamyyttejä ja yk-
silön ylivertaisuudella perusteltua sankaruutta.61 Kertoja antaa viitteitä siitä, että
rintamalla oltiin tietoisia retoriikasta ja sen tehtävästä puolustussodassa.

                                                
60 Pohjanmaassa opettaja kertoo myös Paavon kaatumisesta Terenttilässä, mutta ajoittaa sen

joulukuun 17. päivän aamuun kello puoli kahdeksaan, "se oli jäänyt opettajan mieleen" (P, 304).
61 Pertti Karkama on määritellyt J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden keskeiseksi

teemaksi sankaruuden, mikä ei tarkoita sodan ihannointia, vaan sitä, että "ihminen joutuessaan
sotaan osoittaa sankaruutta, mikä hänelle muutoin on mahdotonta". "Runebergin sankaruus ei
ole vain sotasankaruutta. Se on ominaisuus, jolla ihmistä voidaan luonnehtia silloin, kun hän
selviää voitokkaasti vaikeasta tilanteesta, johon hän on joutunut. Eräs tuollainen tilanne on so-
ta." (Karkama 1985, 56-57.)
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Ne [toimittajat] kiersivät etulinjan joukoissa ja ottivat pojilta sellaisia haastatte-
luja, joissa etulinjan taistelijat kertoivat tunnelmistaan ja urotöistään, että koti-
rintamalla paremmin uskottaisiin, ettei meitä täällä vainomies peittoaisi. (T,
130.)

Talvisodan kertojalla on alun perin ollut vain oma näkökulmansa tapahtumiin.
Kerronnassa tähän kokemukseen liittyvät muiden kokemukset, luettu ja kuultu.
Silloin sattumakin muuttuu suunnitelmallisuudeksi, jos sellainen sopii kertomuk-
sen eli oman elämäntarinan struktuuriin.

Hiukan toisin on Erkin kertomissa tarinoissa. Pohjanmaan, Ameriikan raitin
ja Lakeuden kutsun kertoja liikkuu vapautuneesti yhteisössään, ja on lähellä ker-
tomuksen maailmaa ajallisestikin. Ideologisesti kertoja on jo etäämpänä, mutta ei
silloinkaan maailmaa arvottavana, vaan tarkkailijana. Romaaneja tematisoivat
luottamus ja petos, ja teeman kannalta keskeinen on sarjan lopulla näkyvämmäk-
si muuttuva kertoja. Näissä romaaneissa Tuuri etääntyykin kauimmaksi novelli-
kerronnastaan kommentoivaan suuntaan. Seikkailujuonen ja asiallisen kerronnan
yhteensovittamattomuus tuottaa myös lukijaa aktivoivan inkongruenssin.62

Lakeuden kutsun Erkki vihjailee epämääräisistä liiketoimistaan Floridassa, ja
tunnustaa joskus jättävänsä totuuden kertomatta tai suoraan valehtelevansa.
Pohjanmaan ja Ameriikan raitin tarkkailevasta romaanihenkilöstä on tullut aktii-
vinen ja epäluotettava kertomuksenkin maailmassa. "En ruvennut sille teke-
misiäni selittelemään" (LK, 42). Lakeuden kutsussa kertoja antaa jatkuvasti vih-
jeitä epäluotettavuudestaan lukijalle. "En myöskään uskonut, että vääryydellä
hankittu raha toisi meille onnea. Se nauratti Taistoa." (LK, 155.) Kukaan ei näytä
tarkasti tietävän, miten Erkki ja Taisto olivat hankkineet tehtaan ostoon tarvitse-
mansa rahat, mutta perusteltuja epäilyjä tietysti on.

Raimo kyseli, kuinka olin hankkinut Amerikassa leipäni sen jälkeen kun täällä
tukittiin porsaanreiät, jotka amerikanautojen tuonnissa oli ollut ja joista rei’istä
Taisto ja minä pitkään olimme ryömineet. Sanoin sikojen aina uusia reikiä löy-
tävän, jos porsailta reikiä tukitaan, mutta sen tarkemmin en niille tekemisiämme
halunnut ruveta selittämään Amerikassa enkä täällä. (LK, 57.)

                                                
62 Milan Kundera kuvailee oman Naurun ja unohduksen kirjansa vastaanottoa Tsekkoslova-

kiassa. Romaanin ironia ymmärrettiin väärin, ja siksi kirjailija pääsi 20 vuoden julkaisukiellos-
taan. "Ironia tarkoittaa: mitään romaanin väitettä ei voi nyppiä romaanista erilleen, jokainen
niistä on kompleksisissa vastakohta- ja vertaussuhteissa muihin väitteisiin, tilanteisiin, eleisiin,
ajatuksiin, tapahtumiin. Vain hidas lukeminen, kerran, useaan kertaan toistettu, tuo esiin romaa-
nin sisäiset ironiset yhteydet, joita huomaamatta romaani jää käsittämättä." (Kundera 2001,
219.) Wayne C. Booth muistuttaa, että keskustelussa ironian voi tunnistaa fyysisistä vihjeistä,
esimerkiksi silmäniskusta. Mutta telstissäkin tekijä voi antaa vihjeitä ironiasta.
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Kolmannen version sarjan eeppisestä kertojasta tarjoaa siirtolaisromaanien Jo-
hannes.63 Hän on kertojana epäluotettava, mutta tekee sen näkyvästi sekä kerto-
muksen maailmassa että kertojana. Siirtolaisromaaneissa kertojan aikaperspek-
tiivi on sarjan pisin, mutta kerronnan nopeat aikasiirtymät muistuttavat Talviso-
dan kerrontatilannetta. Johannes jättää kertomatta paljon, ja tunnustaa joskus
valehtelevansa. "Vähän minua sen lähdettyä kadutti se juttu Kerttulan piiasta,
koska se ei ollut aivan totta, mutta en joutanut sitä kauan murehtimaan" (UJ,
130). Uudessa Jerusalemissa Johannes pysähtyy hetkeksi muistelemaan rippi-
kouluaan ja kokemustaan, jossa hän itse on törmännyt mielestään epäluotetta-
vaan kertojaan, pappiin. Johanneksen osoittama kiivaus tässä tilanteessa ei ole
oikeassa suhteessa tapaukseen ja kertojan omaan tapaan suhtautua totuuteen.

Meitä oli hävettänyt katsoa pappia ja toisiamme. Sinä päivänä rippikoulun pää-
tyttyä olin juossut kirkosta vainion yli kotiin, isä äesti kaukana talon takana
kirkkaassa kevään poudassa, oli tyyntä ja pöly nousi maasta pylväänä taivasta
kohti ja olin pyytänyt saada äestää ja seisonut sen päivän ja illan äkeen päällä
peltoa kiertäen, ettei minun olisi tarvinnut mennä kotiin ja selittää äidille, että
Maria oli unohtanut oman poikansa kaupunkiin kirjanoppineiden keskelle ja
lähtenyt itse Nasaretiin eikä kirkkoherra ollut osannut selittää, kuinka niin oli
voinut käydä vaan valehdellut meille rippikoulussa. (UJ, 299.)

Eräänlainen paljastava paradoksi hänen käyttäytymiseensä kuitenkin liittyy: aina
jättäessään kertomatta Johannes antaa tietoisesti vihjeen siitä, miten tärkeästä
asiasta on kysymys. Johannes ei juuri paljasta motiivejaan lukijalle, eikä hän
selittele, ja siksi hän antaa itsestään niin epäsympaattisen kuvan. Tyly käytös
pakottaa lukijan omiin päättelyihin samalla tavalla kuin kuvattu yhteisö joutuu
rakentelemaan kuvaansa hänestä puutteellisten dokumenttien varassa.

Minä en halunnut ruveta sen kanssa Suomen asioista ja omaisista mitään puhu-
maan. Istuin ja polttelin ja katselin tulen palamista. Korri kysyi mikä minun ni-
meni oli Suomessa ollut. Katselin sitä puhumatta mitään. Se käänsi silmänsä mi-
nusta pois, sanoi sitten, ettei asia sille kuulunutkaan. (MA, 27.)

Kuitenkin Johanneksesta rakentuu romaanisarjassa pala palalta kokonainen ih-
miskuva. Johannes ei kuvaile tunteitaan, vaan kertoo itsestäänkin kuin romaani-
henkilöstä. Kylvetty epäluotettavuus itää lukijan mielessä silloinkin kun Johan-
nes kuvailee kädessään pitämäänsä hyasinttia – yhtä maahan laskeutuvan Uuden
Jerusalemin muurin kivistä – ja siihen liittyviä saarnaaja Blombergin selityksiä.

                                                
63 Johannes on myös kertojista filosofisin: sukulaisuutta on paitsi Wittgensteiniin myös ek-

sistentialismin sivullisuuden kokemukseen, mikä oli 1950-luvun modernismin keskeisiä piirteitä
(ks. esim. Hökkä 1999, 70-72). Johanneshan on tietyllä tavalla valinnut oman sivullisuutensa ja
yksinäisyytensä, minkä hänen käytöksensä siirtolaisromaaneissa myös vahvistaa.
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En enää muistanut tarkasti, mitä Blomberg oli sanonut tämän mineraalin muo-
dosta ja mitä Blomberg oli puhunut niistä aineista, joista tämä kivi oli kokoon
pantu, mutta sen muistin, mitä Blomberg oli puhunut tästä väristä, kuinka siinä
punainen ja keltainen olivat tasapainossa toistensa rinnalla ja toistensa kanssa;
tahtova, kaikkea sielullista kantava punainen yhdessä ja tasapainossa henkisen,
tietoisen keltaisen kanssa; ja kuinka ihmisen sisällä tasapaino voi olla samanlai-
nen sielunvoima kuin hyasintin väri ja kuinka tässä sielullisessa tasapainossa oli
alku ihmisen sisäiseen vapauteen. Katselin kiveä ja ajattelin, että minua vetivät
moneen suuntaan monet asiat ja tasapainoon minulla saattoi olla vielä matkaa.
(MA, 145-146, kursivoinnit minun.)

Virke on siirtolaisromaanien keskeisin. Johanneksen ajatukset ihmisen sielulli-
sesta tasapainosta, joka olisi alku ihmisen sisäiseen vapauteen, korostavat siirto-
laisromaaneja ja itse asiassa koko tuotantoa leimaavaa teemaa, ihmisen onnen ja
vapauden etsintää. Siinä pyrkimyksessä ihmistä uhkaavat monet vaarat, eivätkä
vähiten ihmisen itsensä sisältä lähtevät.

3.3. Sukutarinan sisäiset virrat

Sisäkertomukset venyttävät romaanien aikajännettä taaksepäin, koska ne ovat
romaanihenkilöiden toisilleen kertomia tarinoita menneisyydestä. Poikkeuksena
on Talvisota, jossa kertoja liukuu usein tarinan tulevaisuuteen, tarkemmin ni-
meämättömään kerronnan hetkeen. Sisäkertomusten mukanaan tuomilla tasoilla
ja niiden keskinäisillä suhteilla on kokonaisuuden kannalta olennainen merkitys.
Se havaittiin myös Lakeuden kutsun jälkeen.

Sisäkertomus on tarkan tekijän ratkaisu. Yhdessäkin lauseessa voi traagisista sä-
vyistä liukua komiikan puolelle niin kuin varjoista siirrytään paisteeseen. Kun
rytmissä ei horjahtele, voi lauseeseen lastata monta aikatasoa niin ettei sauma-
kohtia erota. Kertova minä saattaa muiden repliikkejä välittäessään päätyä myös
ironisiin huomautuksiin, jotka kirjan henkilöiltä jäävät kuulematta, mutta joiden
sanominen korostaa salaliittolaisuutta lukijan ja kertovan minän välillä. (Lind-
stedt 1997.)

Erityisen merkittävä kertojan ajallinen sijainti on Talvisodassa, koska romaani
viittaa samalla kertaa tunnettuun aikaan ja paikkaan. Kun romaani näin nime-
tään, se viittaa implisiittisesti kaikkiin tapahtumasarjasta esitettyihin kertomuk-
siin. Romaani talvisodasta vyöryttää lukijan päässä liikkeelle valtavan määrän
kertomusainesta ennen kuin kirjaa on edes avattu. Talvisodastakin tuli kertomus
vasta kun se oli ohi. Aika muutti sodan yhteisölliseksi historiaksi ja osaksi yksi-
löllisiä elämäntarinoita, joita pitenevä aikaperspektiivi jatkuvasti muuttaa. Talvi-
sodan kertojallekaan sota ei ole enää vain oma kokemus, vaan hän on ollut ja on
samalla tavalla tekstienvälisyyden armoilla kuin kuulijansa tai lukijansa.
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"Mise en abyme"64 on kaunokirjallisuudessa toistuvaa kuvaa tai tapahtumaa
merkitsevä termi, joka on alun perin lainattu heraldiikasta. Se tarkoittaa osan ja
kokonaisuuden suhdetta, joka voi ilmetä teoksessa juonikaavana, upotuksena tai
symbolina. Upotus tarjoaa tulkinta- ja lukuohjeita toistamalla tai tiivistämällä
tärkeitä kohtia. Analogia voi silloin merkitä yhtä hyvin samankaltaisuutta kuin
vastakkaisuuttakin. (Dällenbach 1989, passim; vrt. Makkonen 1997, 84-85 tai
Tammi 1992, 61, 73-76.)

Kerronnan yleisiä piirteitä ovat kertovat tasot alistussuhteineen (ks. esim.
Tammi 1992, 23-26). Pohjanmaa-sarjassa keskeiseen tarinalinjaan liittyy sisä-
kertomuksia, jotka laajentavat kertomusta ajallisesti. Tarinoiden menneisyys
sitoutuu kerrottuun nykyhetkeen, henkilöihin tai motiiveihin, kuten Pohjanmaas-
sa monikasvoinen väkivalta kertomusten konepistooliin. Se kaivetaan esiin ute-
liaisuudesta, mutta se näyttäisi sopivan hyvin myös suvun tuoreimpaan kunnian-
palautukseen. Konepistooli on kertomuksessa rakenteellisesti motivoitu.

Tuurin kertoja kertoo usein jonkun toisen kertoman kertomuksen, joka puo-
lestaan on kuultu joltakin toiselta jne. Vaikka suurin osa viittauksista onkin lau-
seen tai virkkeen mittaisia, sisäkertomuksina ne voivat laajeta jopa kymmenien
sivujen mittaisiksi (esimerkiksi P, 163-187, ja UJ, 64-86). Upotusten merkitys
on temaattinen: ne muodostavat peilikuvan tai toisinnon jostakin perustarinan
keskeisestä piirteestä tai teemasta (vrt. Rimmon-Kenan 1991, 116-120).

Yksi Pohjanmaa-sarjan toistuvista tilannemotiiveista on keskustelu Johan-
neksen lähdöstä: se tulee kuvatuksi monesta näkökulmasta jo jokaisessa siirto-
laisromaaneja edeltävässä romaanissa. Ja historia toistaa itseään: Pohjanmaassa
Johanneksen ja Isun avioliitto, joka päättyy Johanneksen lähtöön, vertautuu Paa-
von pojan Markun ja tämän vaimon Tainan avioliittoon, jota varjostaa myös
miehen (oletettu) uskottomuus. Markun ja Tainan suhde on kerronnallinen upo-
tus sekä Pohjanmaassa että koko sarjan tasolla.

Taina pyysi, että juttelisin Markun kanssa Pietarsaareen lähtemisestä ja jos halu-
aisin, voisin kyllä jutella sen kanssa sen vieraista naisistakin, jos näkisin sen tar-
peelliseksi, mutta mitenkään tärkeää se ei hänen mielestään olisi; hän ymmärsi
kyllä, että jokin muu Markkua ajoi kotoa pois, jonkin sellaisen tarve, jota se it-
sekään ei osannut nimetä, vielä vähemmän hän, jolla ei ollut edes peruskoulun
päästötodistusta. (P, 96.)

Lakeuden kutsun suuressa sovituksessa paljastuu, että Taina ja Markun avioliitto
on kuitenkin kestänyt. Siihen on tullut yllättäen myös mukaan Hakalan suvun
mieskuvalle aivan uusi piirre, mustasukkaisuus (ks. LK, 35-39).

                                                
64 Mise en abyme -termi on lähtöisin André Giden kuvataiteita koskeneesta artikkelista 1890-

luvulta. Lucien Dällenbachin mukaan mise en abyme on tässä merkityksessä mm. heijastus teok-
sesta itsestään, ja olennaisena piirteenään se korostaa teoksen tarkoitusta ja muotoa. Taiteessa
se on konkreettisesti esimerkiksi sitä, että maalauksessa näytetään peilien avulla se, mikä tavalli-
sesti jää katsojalta piiloon. (Dällenbach 1989, 2-19.)
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Pohjanmaassa maahan haudatun aseen etsintä vertautuu ihmiskuviin, joita ta-
rinoilla rakennetaan. Lakeuden kutsussa myös pääluottamusmies Mustajärvi ky-
selee, millä keinoilla Erkki ja Taisto ovat ansainneet konepajan ostoon käyttä-
mänsä rahat. Romaanin luottamuksen ja epäluottamuksen teemaa korostaa se,
että kysyjä on nimenomaan pääluottamusmies. Kohtaus konepajan pihalla kuvaa
myös romaanisarjan henkilökuvien kerronnallista muotoutumista ja tätä kerron-
nallisuutta todellisuuden jäsentäjänä.

Mustajärvi väitti kertoneensa vain, mitä kylällä puhuttiin. Sanoin kylällä var-
masti liikkuvan monenlaistakin juttua, ja lupasin kertoa oman tarinani jokaiselle,
joka totuuden halusi kuulla. (LK, 149.)

Kuolleet ihmiset heräävät eloon muistikuvien ristivalossa samalla tavalla kuin
kadonneita esineitä etsitään hatarien tarinoiden perusteella. Mummo kertoo omia
höperöiksi uskottuja juttujaan, mutta niiden perusteella Erkki kuitenkin löytää
kauan sitten palaneen puimaladon perustukset. Äkkiä käsissä on myös konepis-
tooli. Esine kertoo menneisyydestä monella tavalla: konepistoolin hyvä kunto
vahvistaa ne luonteenpiirteet, jotka kätkijään, käytännölliseen Marttiin, suvun
tarinoissa liitetään. Aseen mukana ylös nousee myös kertomuksen varjo, sillä
asekätkentä oli valmistautumista mahdollisuuteen, joka ei toteutunut.

Pohjanmaan tarinageneraattori on mummo, joka on sekä romaanihenkilöille
että kertojalle tie menneisyyteen. Mummon ajatukset ovat Pohjanmaassa se iro-
ninen taso, johon kaikki muut alueidentiteetin tulkinnat lopulta vertautuvat:
"Sellaista puolitekoista kaikki, mummo arveli; [.]" (P, 29). Kuolleet ja elävät
keskustelevat romaanissa mummon kautta samalla tavalla kuin menneisyys elää
aineellisissa jäänteissä. Pohjanmaassa Veikon kiinnostus vastaanottimeen, jolla
voisi keskustella kuolleiden kanssa, liittyy oikeastaan samaan teemaan: "Kysyin,
halusiko se kuunnella erikoisesti jonkun tietyn kuolleen puheita, vaikka isän,
mutta Veikko sanoi sen puheita kuunnelleensa jo tarpeeksi ja tietävänsä, mitä
sillä miehellä olisi sanottavaa" (P, 90).

Laajat sisäkertomukset voi tulkita myös metafiktiivisesti.65 Kertoessaan ro-
maanihenkilöt näyttävät tavan, jolla historiasta ponnistava yhteisöllisyys muo-
toutuu. Kun kertoja kuvaa tätä, hänen toimintansa on yhtä paljon identiteettiä
luovaa kuin kuvaavaakin. Laajoissa sisäkertomuksissa ja romaanihenkilöiden
vuoropuheluissa tulevat kuvatuiksi ne historialliset jaksot, tapahtumat tai ilmiöt,
joita voidaan pitää yhteisön myytteinä. Yritteliäisyys, maanpuolustustahto, us-
konnollisuus ja into siirtolaisuuteen ovat ominaisuuksia, jotka liitetään kuvaan
eteläpohjalaisuudesta, mutta näiden aiheiden tulkinta todellisuudessa on ollut –
ellei suorastaan heimoluonteen korostamista – usein jonkin kollektiivisen inten-
tion etsimistä. Toisenkinlaisia näkemyksiä on: Heikki Ylikangas näkee esimer-

                                                
65 Tapa tehdä kerronta näkyväksi on tyypillinen moderneille teksteille, ja sillä kyseenalais-

tetaan toden ja fiktion rajaa niin "ettei todellisuutta irrallaan sen kertomisesta kenties olekaan",
kuten Shlomith Rimmon-Kenan (1991, 119) toteaa.
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kiksi herännäisyyden taustalla moneen suuntaan laajentuneen ristiriidan keskus-
tan ja periferian välillä (Ylikangas 1984, 331-339, Ylikangas 1990, 214).

Mutta dokumentoitujenkin rakenteellisten syiden takana on aina sattumaa,
sillä kertomus menneestä luodaan jälkeenpäin. Historiankirjoitus on erilaisten
tapahtumasarjojen yhdistämistä ajallisen välimatkan takaa. Ihminen olettaa tyy-
dyttävänsä yksilöllisiä tarpeitaan, mutta on historiankirjoituksen valossa paljon
sidotumpi ja sosiaalisempi kuin eläessään olettaa. Ihminen ei elä elämäntarinaan-
sa, vaan elämäänsä, jossa on avoin tulevaisuus. Elämästä tulee tarina tulevaisuu-
dessa, kun monet erilaiset ja eriaikaiset syyt ja seuraukset jo jäsentävät historian-
kirjoitusta ja menneestä kertomista. Eteläpohjalaisten omapäisyys näkyy tätä
taustaa vasten ironisena. Henkilöt ottavat mallinsa myyteistä, joissa ihmiset ovat
omapäisiä, vapaita ja rohkeita. He ovat kuitenkin aina oman yhteisöllisyytensä ja
aikansa vaikutuspiirissä. Kertominen siirtää myytteihin oman aikansa näkökul-
maa ja kieltä, sillä jo kerrotun ymmärrettävyys edellyttää sitä.

Hakalan Paavon keskenkasvuiset pojat toistavat huomaamattaan historiaa
pohtiessaan millä keinoilla heidän olisi mahdollista päästä miesten kirjoihin. "Ne
toivoivat, että sota syttyisi ja he pääsisivät näyttämään luontoaan ja yleneminen
tapahtuisi nopeammin kuin rauhan aikana, mutta toivoivat tavallista vanhanai-
kaista sotaa, eikä mitään atomisotaa, jossa miesten urhoollisuudella ei olisi mer-
kitystä" (P, 282). Taustalla on taas Talvisota, kertomus tavallisista miehistä van-
hanaikaisessa materiaalisodassa, jossa nimenomaan yksilön "urhoollisuudella" ei
ollut juurikaan merkitystä. Yksi sodassa kaatuneista oli poikien isosetä Jussi.

Velipoika ratsasti sillä komppanian päällikön hevosella myös ja huuteli, että hä-
nelle pitäisi tuoda nyt upseerimiekka, että hän voisi samalla sillä miekalla har-
joitella venäläisten niittämistä. Se oli vasta kaksikymmentä vuotta vanha silloin,
velipoika. (T, 20.)

Jos tarinoiden taustaksi asetetaan historiankirjoituksen rakentamat loogiset ker-
tomukset, myös yksittäiset elämäntarinat näkyvät uudessa valossa. Siirtolaisuus
ei ollut vain ihmisten omia ratkaisuja tai seikkailukkaita retkiä, vaan myös yh-
teiskunnallisen rakennemuutoksen aiheuttamaa. Kasvavan väestön ongelma oli
jotenkin ratkaistava, sillä taloudellisesti taantuva seutu ei enää pystynyt työllis-
tämään ja elättämään kaikkia asukkaitaan (vrt. Ylikangas 1984, 331-339 tai Yli-
kangas 1990, 173-174.) Anna-Leena Toivonen esitti jo 1960-luvun muuttoliike-
analyysillaan, ettei eteläpohjalaisen siirtolaisuuden taustalla suinkaan ollut vain
innostunutta kokeilunhalua, päinvastoin: kotona pysyttiin yleensä niin kauan
kuin mahdollista, ja monet lähtijöistäkin palasivat. (Toivonen 1966.) Myytit al-
koivat kehkeytyä, kun välttämättömyydestä tehtiin hyve ja siirtolaisuus kuorru-
tettiin yksilöiden toteutuneilla unelmilla.

Siirtolaisuuden selityskerrostumat erottuvat Pohjanmaa-sarjan kerronnassa ja
sisätarinoissa. Tavallisimmin siirtolaisuus on nähty haluna vapautua johonkin.
Tässä mielessä Pohjanmaa-sarja antaa kompleksisemman kuvan siirtolaisuuden
syistä. Johannes Hakala pakenee yhteisöllistä häpeää, vaikka lähdössä on muita-
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kin motiiveja. Hänen pojanpoikansa ei pakene yhteisöä eikä häpeää, vaan hänen
pakonsa syyt ovat pelkästään taloudellisia ja itsekkäitä. Erkki ei hae ensisijaisesti
vapautta johonkin, vaan amerikkalainen yrittämisen vapaus ideaalina on vain
veruke, jota toistetaan. Hakalan suvulle siirtolaisuus on ollut aina pakoa jostakin.
Siksi Pohjanmaa-sarjaa voi lukea siirtolaisuutta perustelevien historiallisten se-
litysten kritiikkinä. Ihmisiä liikuttavat myös itsekkäät ja jokseenkin sattumanva-
raiset syyt, ja siirtolaisuus on usein kahdesta pahasta pienempi. Täysin sokea ja
kuuro romaanisarja ei siirtolaisuudesta käydyille keskusteluille kuitenkaan ole,
sillä ne rakenteelliset syyt, jotka eivät olleet Hakalan miesten lähdön syitä, tule-
vat kuitenkin kerrotuiksi sisätarinoina.

Pohjanmaa-sarja on poleemisessa suhteessa historiankirjoitukseen, ei kiistä-
en, vaan toisenlaisia näkökulmia tarjoten. Makrohistoriallinen kertomus mennei-
syydestä on aina aukkoinen, sillä se ei voi millään ottaa huomioon kaikkia kehi-
tykseen vaikuttaneita asioita. Halkeama syntyy asioiden suhteissa, kun yksittäi-
nen elämäntarina liittyy makrohistorialliseen kertomukseen. Kaunokirjallisuus
voi tarttua näihin halkeamiin.

Pohjanmaan pisin sisätarina kuvaa eteläpohjalaisten yritystä liittyä Mäntsä-
län kapinan joukkoihin. Tarina osoittaa, kuinka paljon sattumalla on vaikutusta
yhdensuuntaisiltakin näyttäviin tapahtumiin. Ulospäin samanmielistä miesjouk-
koa hallitsevat monet ristiriitaisetkin motiivit, ja siksi toiminnan tuloksessa on
myös sattumaa.66 Mäntsälän kapinaan valmistautumista kuvaillaan Pohjanmaas-
sa kronologisesti ja katkelmallisesti monen romaanihenkilön kertomana päivän
perustarinan lomassa. Se alkaa mummon kertomana pihatuvassa (P, 29), jatkuu
tuvan portailta äidin kertomana (P, 60), sitten Sylvi-tädin kertomana tuvassa (P,
133) ja päättyy lopulta Paavon kertomana matkalla Lummukan hiekkakuopille
(P, 163 ja 195). Se, että matka Mäntsälään pysähtyi jokseenkin kaoottisesti Sei-
näjoen asemalle, on tarinan struktuuriin ja kertomisen polyfoniaan sopiva päätös.

Näkökulma ja asenne vaihtuvat aina kertojan vaihtuessa, sillä tarinan kes-
kushenkilö Martti on ensin poika, sitten aviomies, veli ja lopulta isä. Vaikka si-
sätarina onkin sama, vaihtuvat kertojanäänet tuovat siihen uusia sävyjä. Sama
tarina kuvaa näkökulmasta riippuen ikään kuin eri ihmistä. Lukijalle on kuiten-
kin koko ajan selvää, että kysymyksessä on moneen kertaan kuultu tarina, jonka
varsinainen kertojasubjekti on edesmennyt Martti. Kerronnan polyfonia tuo tari-
naan taas hedelmällistä ristiriitaa. Pohjanmaan sisätarinat muodostavat yhdessä
kertomuksen aikaa edeltävän tason, mutta myös omat tarinalinjansa. Jokin ana-
logia nykyisyyteen tarinoissa kuitenkin täytyy olla, koska romaanihenkilöt ryh-
tyvät niitä kertomaan. Lukemisessa abstrahoituvat loogiset tarinat tarinassa, sillä
poikkeamissakin on kronologiansa.

Uudessa Jerusalemissa kerrotaan myös pitkä sisätarina, joka ulottuu useam-
man luvun yli. Se liittyy juuri siirtolaisuuden selittämiseen: kysymyksessä on
nuoren siirtolaismiehen muistelma isäntien rikastumishankkeesta 1930-luvun
                                                

66 Juhani Sipilä on havainnut, että myös Pohjanmaan kerrontatilanne toistaa tarinan perus-
kuvion: Hakalan veljekset käyvät isänsä epäonnista retkeä läpi yhtä surkuhupaisalla matkallaan
Lummukan hiekkakuopille. (Sipilä 2001, 97.)
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lamavuosien Etelä-Pohjanmaalla. Hallitsemattomaksi yltynyt elintasokilpailu
johtaa uskovaiset miehet epätoivoiseen pirtun salakuljetusyritykseen. Sisätarinan
alkuasetelma toistaa myyttisen kuvan yhteisön sosiaalisesta todellisuudesta, ko-
meilunhalusta ja kulisseista. Tarinan koomiset käänteet kaatavat näitä kulisseja,
ja lopputuloksena on nöyryytys ja häpeä. Olen näkevinäni kertomuksessa Maan
avaruuden keskeistarinan paralleelin: ihmisen perisynteihin kaatuu myös yritys
ihanneyhteisöksi Uudessa Jerusalemissa.

Tarinoinnin kautta Pohjanmaa-sarjaa hallitsee sukupolvien yli ulottuva histo-
riallisuus. Pirjo Lyytikäisen mukaan tämä "traditiota esiin tuova tarinointi" liittyy
pohjalaisuuden historiaan, joka hahmottuu varsin raadollisena. Tradition sanka-
ruus saa vastavoimakseen nykypäivän ihanteista riisutun sankaruuden, ja niin
tuloksena on "sankaruuden irvikuva". (Lyytikäinen 1991, 65.) Hakalat hakevat
itsekkäässä oikeustajussaan ja suhteettomassa kunniantunnossaan toimintamal-
leja traditiosta, mutta kyllä he tunnistavat antisankaruudenkin.

Äiti kertoi isän joskus kolmekymmentäluvun loppupuolella suuttuessaan huuta-
neen, että isännät olivat lähettäneet jo vuonna 18 renkejään rintamalle tapetta-
viksi ja kehtaavat taas ajaa samaa vouhotusta ja luulla heidän vouhotuksiinsa
taas uskottavan. Sota tulisi ja sitten nähtäisiin, kuka käskettäessä lähtisi ja kuka
jäisi kotirintamalle niitä mahdottoman tärkeitä rintamantakaisia asioita hoita-
maan niin kuin vapaussodan aikaankin, ja suurimmat sankarit ja toisten akkojen
vokottelijat jäisivät tietysti nytkin ja rintamalle saisivat lähteä pojanklopit ja
muut vähäjärkiset ja komentelemista pelkäävät. (P, 64.)

Mäntsälän kapinan tarinaa kokoaa Erkki, jonka aktiivinen rooli tarinoinnin he-
rättelijänä käy ilmi hänen esittämistään kysymyksistä. "Rupesin kyselemään,
oliko isä ollut kova lapuanliikkeen mies kolmekymmentäluvulla [...]." (P, 60).
Jotkin asiat suvun menneisyydessä ovat edelleen outoja aikuisillekin miehille.
"Olin kuullut Sylvin miehen muilutuksesta jo kauan sitten, mutta silloin se ei
ollut minua jaksanut kiinnostaa ja kysyin siitä äidiltä nyt" (P, 61).

Laajimmille sisätarinoille yhteinen piirre on alituinen epäonnistuminen, jonka
mummo tiivistää Pohjanmaassa teesiksi eteläpohjalaisuuden olemuksesta.

Mummo piti koko Mäntsälän vaihetta hyvänä esimerkkinä siitä, mitä meikäläiset
saivat aikaan ja kuinka innostuessaan asioitaan hoitivat; se sanoi pohjalaisen
olevan luonteeltaan sellaisen, että uskoon tultuaan puristelee kaikkia kurkuista ja
vaatii muitakin tulemaan uskoon ja heti, ja juopotellessaan juo niin kauan että
mieli varmasti on tiessään, makaa sitten jossakin maantienojassa omassa oksen-
nuksessaan, yrittää nostaa päätään, mutta ei jaksa ja tukehtuu omaan oksennuk-
seensa. Sen mielestä hyvin oli osattu hoitaa vain jääkäreiden värväys ja vapaus-
sota. (P, 31.)

Innostuttaessa jostakin ylevästä asiasta kohtuus ja terve järki ovat ensimmäisiä,
jotka väistyvät suoraviivaisen toiminnan tieltä. Tämä on vastakkaista sille Ha-
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kalan suvun miesten käsitykselle, että heidän vastoinkäymisensä ovat aina ulkoa
ohjailtua taistelua kunniasta.

Epäsuoralla esityksellä voi olla kertomuksissa erilaisia temaattisia merkityk-
siä. Se voi auttaa lukijaa hahmottamaan sisäistekijän asenteen henkilöhahmoja
kohtaan; näin tulee mahdolliseksi esimerkiksi ironinen välimatka henkilöön.
(Rimmon-Kenan 1991, 144-145.) Pirjo Lyytikäinen on kiinnittänyt huomiota
tähän kerronnan piirteeseen tulkitessaan Pohjanmaan "50-lukulaisen modernis-
min ja eeposrakenteen" yhdistelmäksi. Eeppinen distanssi, kertojan etäisyys,
ymmärretään siinä asenteena kuvattuun maailmaan, eikä esimerkiksi ajallisena
etäisyytenä. Mutta Pohjanmaan eeposaines on parodiaa, sillä nykyhetken arki-
päiväisyys tuhoaa eeppisen distanssin. (Lyytikäinen 1991, 64-65.)

Lyytikäisen mukaan Pohjanmaan eeposromaanin muotoa jäljittelevä kerronta
keskittyy "yhteisön omilla ehdoilla annetun esittämiseen". "Tekijän tai lukijan
silmissä yhteisö, Hakalan veljekset ja heidän maailmansa, eivät ole kunnioituk-
sen kohteina. Kuitenkaan eksplisiittistä kritiikkiä ei myöskään ole. Lukijan nä-
kökulma jää pitkälti hänen omien arviointiensa varaiseksi." (emt., 64.) 67 Kertoja
on tässä avainasemassa: Pohjanmaan ääriviivattoman objektiivinen kertoja on
Lyytikäisen mukaan Hemingwayn 1950-luvun kertojien sukua.

Juuri kertojan persoonallisen diskurssin puute tuottaa eepokselle luonteenomai-
sen behavioristisen kerronnan, jossa henkilöiden oma puhe ja näkyvälle sijalle
nouseva traditiota esiin tuova tarinointi pääsevät hallitseviksi. Kertojan kieli on
tässä tapauksessa luonnollisesti myös identtinen teoksessa kuvatun yhteisön
kielen kanssa, koska kertoja kuuluu teoksen maailmaan. (emt., 64.)

                                                
67 Pirjo Lyytikäinen erottaa Bahtinin eeposmallin pohjalta romaanin historiasta eeposta lä-

henevän tyypin, jota hän kutsuu eeposromaaniksi. Hän nimeää suomalaisiksi eeposromaanin
varianteiksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja Volter Kilven Alastalon salissa. Suomalaiseen
kirjallisuuteen vaikuttaneita pohjoismaisia eeposromaaneja ovat Selma Lagerlöfin Gösta Berlin-
gin taru ja Jerusalem. (Lyytikäinen 1991, 51-68 ja Lyytikäinen 1992, 101-122.) Marja-Leena
Palmgren puolestaan pitää yhtenä epiikan lajina epopeaa, moniosaista kertovaa teosta, jota
sitovat yhteen jotkut pysyvät henkilöt ja näyttämöt, ja joka on yleensä julkaistu jaksottain. "Se
koostuu erillisistä romaaneista, joilla on oma rakenteensa ja sisältönsä kullakin, mutta jotka
henkilöiden ja ympäristöjen kautta liittyvät yhteen ja muodostavat laajan kertovan kokonaisuu-
den, yleensä ajan tai aikakauden kuvauksen." Epopean ei kuitenkaan tarvitse edetä johdonmu-
kaisen kronologisesti. Palmgren nimesi suomalaisiksi epopea-teoksiksi Väinö Linnan Pohjantäh-
ti-trilogian, Eeva Joenpellon Lohja-romaanit sekä Eila Pennasen Tampere-romaanit. (Palmgren
1986, 276.) Myös Pohjanmaa-sarjaa voi pitää näillä perusteilla yhtenäisenä epopeana.
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3.4. Viitteellisesti vahva murre

Pohjanmaan kertoja kyllä kuuluu teoksen maailmaan, mutta hänen kielensä on
erityisessä suhteessa kertomuksen maailman kieleen: kertojan kieli ei ole yhtä
kuin fokalisoijan kieli. Romaani alkaa murteellisella repliikillä. Aloitus on käy-
tännössä myös romaanin ainut repliikki. Se osoittaa, että romaanihenkilöt puhu-
vat murretta, vaikka kertojan epäsuora esitys onkin yleispuhekieltä. Mikään ei
enää tämän jälkeen selitä sitä, miten kertojan ja romaanihenkilöiden puhetavat
eroavat toisistaan.68 Yleiskielisinä toistetut kommentit ovat ironisia, kun puhujat
on romaanissa aiemmin esitelty murretta puhuvina – ja jos lukija muistaa tämän.
Mikäli lukija ei havaitse tai pidä mielessään tätä kerronnan ulottuvuutta, jää
myös suuri osa kerrontaan sisäänrakennetusta ironiasta havaitsematta. Foka-
lisoijan kieli on siis identtinen yhteisön kielen kanssa (kuten Pirjo Lyytikäinen
oikein päätteli), mutta nimenomaan kertojan kieli ei sitä ole. Kertojan yleiskieli
on yhteisön murteeseen ironisessa suhteessa.

Yksi territoriaalisuuden symboleista (Paasi 1986, 43) on puhetapa tai mur-
re.69 Tähän puhutun kielen ominaisuuteen Antti Tuuri (1990, 302) on viitannut
perustellessaan Pohjanmaan epäsuoraa esitystä. Murteen suora esittäminen olisi
tuonut humoristisen sävyn siihenkin, mitä kirjailija ei ollut tarkoittanut humoris-
tiseksi. Kirjailija ei ole murretta kaihtamalla siis lähtenyt kieltämään proosansa
alueellisuusulottuvuutta, vaan viittaa juuri murteen kontekstuaalisuuteen. Murre

                                                
68 Milan Kunderan (2001, 147-148) mukaan taiteellisesti tuotettu keskustelu ei pysty toista-

maan todellisia keskusteluja, ja siksi esimerkiksi Ernest Hemingway pyrki pakkomielteenomai-
sesti löytämään novelleihinsa tosielämän keskustelun struktuurin. Taiteellisesti motivoitu dialogi
keskittyy toimintaan, sen merkitykseen ja sisältöön, mutta todellinen dialogi on epäloogista ja
oikukasta. Teatterin dialogi tarjoaa kokonaiskuvaa draamasta ja sen henkilöistä, mutta todelli-
suudessa kahden toisensa tuntevan henkilön keskustelu ei ole kolmannelle osapuolelle kokonaan
käsitettävissä. Esityksen rajattu aika tiivistää dialogin, mutta todellisuudessa keskustelijat toista-
vat ja korjailevat itseään, ja nämä kömmähdykset antavat keskusteluille oman melodiansa. Kun-
deran mielestä Hemingway pystyi kuvaamaan novelleissaan todellisen keskustelun muodon, joka
on "läpinäkyvä, kirkas ja kaunis".

69 Maassamuuton, murteen ja identiteetin välistä suhdetta tutkinut Pirkko Nuolijärvi on
päätellyt, että eteläpohjalaissyntyiset helsinkiläiset eivät vähätelleet murrettaan, koska sitä hei-
dän mielestään arvostetaan myös vieraassa ympäristössä. Vertailtuaan pääkaupunkiseudulle
muuttaneiden savolaisten ja pohjalaisten kieltä hän havaitsi, että pohjalaisten yleiskielessä mur-
re erottui selvästi enemmän. Pohjalaisuuteen liitetty "rehtiyden" leima saa heidät pitämään esillä
syntyperäänsä, kun taas "hullunkuriset" savolaiset pyrkivät kielellisesti sulautumaan uuteen
ympäristöönsä, tulkitsee Nuolijärvi. Hän lähtee siitä, että miten tahansa nuo leimat vastaavat-
kaan todellisuutta, tällainen "typistävä olemusajattelu" on kuitenkin todellisuutta, ja ihmiset
pyrkivät murrostilanteessa toimimaan itsensä kannalta järkevimmin. (Nuolijärvi 1987, 78-79.)
Nuolijärven tulkintoja voidaan tietysti tarkastella suhteessa Etelä-Pohjanmaan sisäisestä ja
ulkoisesta kuvasta tehtyihin tutkimuksiin (vrt. Zimmerbauer 2002, passim.). "Typistävä ole-
musajattelu" voi olla todellisuutta, mutta kokonaan ei voi välttyä kehäpäätelmiltäkään.
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kuitenkin erottuu Pohjanmaa-sarjassa, mutta edellä esittämälläni tavalla kerron-
nan rakenteisiin piiloutuneena ja lukijan tulkitsemana.

Pohjanmaan virkerakenteiden piirteitä tarkastelleen Kaarina Paavolan mu-
kaan romaanin kieli muistuttaa syntaktisten (lauseopillisten) piirteiden osalta
puhekieltä. Kuitenkin puhekielen vaikutelma syntyy kielessä myös sanastollisista
ja morfologisista (muoto-opillisista) valinnoista. Virkepituudet vaihtelivat ro-
maanissa huomattavasti. (Paavola 1991.)70 Anneli Jaskari kuvaa Pohjanmaan
kieltä epäsuoraksi arkipuheeksi. Verrattuaan alkuperäistä romaania ja siitä tehtyä
käännöstä ruotsiin Jaskari huomasi, että varsinkin arkikielen ruotsalaisvaikutteet
ovat tehneet kääntämisen vaikeaksi. Eteläpohjalaisessa murteessa ruotsin kielestä
johdetut sanat ovat vahva erikoispiirre. Siksi murteellisen verbin (esimerkiksi
räknätä eli laskea; ks. P, 193 ja LK, 226) kääntäminen suoraan yleiskieliseksi
ruotsiksi (räkna) hävittää siitä alkuperäisen puhekielenomaisuuden, ja samalla
häviää merkittävä osa kerronnan tyylistä. (Jaskari 1991, passim.)

Murrehan on nimenomaan puhuttua kieltä. Kirjoitettuna siihen on totuttu
liittämään huumori, mistä osoituksena on kokonainen lyhytproosan laji, murre-
pakinat. Murteiden uuteen tulemiseen 1990-luvulla liittyi eräänlainen karneva-
lisoinnin idea: koominen syntyy murteen sijoittamisesta uuteen yhteyteen ja ti-
lanteisiin, joihin se ei tavallisesti kuulu. Murteen kontekstuaalisuuteen liittyvä
humoristisuus osoitetaan Talvisodassa, kun eteläpohjalaisten korsuun ilmestyy
savolainen rintamaviihdyttäjä. Kertojan myötätuntoinen lause osoittaa, että kaik-
ki tilanteen osapuolet ymmärsivät yrityksen toivottomuuden. Siksi tilanteen tul-
kinta pelkästään kuluneiden heimotyypittelyjen avulla ei vastaa ollenkaan ker-
tomuksen henkeä.71

Meidän siinä istuessamme ja odottaessamme, että joutuisimme syöksymään Kir-
vesmäen vallattuihin tukikohtiin vastaiskuun, siihen tuli lehtori Kalle Väänänen,
kirjailija, joka yritti hauskuttaa meitä juttelemalla kaikenlaisia mukavia juttua

                                                
70 Kielen normipoikkeamilla tavoiteltu puhekielenomaisuus näkyy mm. pitkinä ja polveilevi-

na virkkeinä. "Opettaja käski Veikon olla hiljaa, jos sen suusta ei muuta tullut kuin humalaisen
soperrusta, Veikko, ettei opettajalla enää ollut mitään valtaa eikä voimaa käskeä häntä tekemään
yhtään mitään; niistä ajoista, jolloin opettajalla sellainen voima oli ollut, oli nyt kulunut kaksi-
kymmentäviisi vuotta ja se sopi opettajan painaa mieleensä visusti ja pitää siellä, enää ei auttaisi
tulla tukasta repimään, tukkimaan vanhoja nenäliinojaan suuhun tai hakkaamaan karttakepillä
rystysille." (P, 201.) Arjen kieli muuttuu rutiiniksi ja latistuu. Formalistien ihanne oli taide, joka
irrottaa ihmisen arjesta ja saa kokemaan rutiinejakin tuoreesti. Kirjallisuuden on "vieraannu-
tettava" meidät arjesta, ja sen erityisyys on muodossa, kielessä. Puhekielenomaisuus ei siis tuhoa
taiteellista etäisyyttä, vaan se tekee taiteen kielen helpommin lähestyttäväksi.

71 Juhani Sipilä tulkitsee tilanteen populaarikulttuurista tuttujen heimotyypittelyjen avulla.
Tässä hän käyttää lähteenään lähinnä Ilkka Malmbergin kirjaa Heimoerot esiin ja härnäämään
(1985), jonka karkeissa tyypittelyissä on topeliaaniset lähtökohdat. "Talvisodan kuvaus jättääkin
vaikutelmaksi ennen kaikkea savolaisten huonon tilannetajun, ei niinkään pohjalaisten huumo-
rintajuttomuutta" (Sipilä 2002, 185.)
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savon murteella, jolla se kuulemma oli kirjoittanut monta kirjaakin, mutta me
olimme aika vakavia poikia nauratettaviksi. Ei me oltu mitään hyvää yleisöä ja
sille mahtoi jäädä sellainen käsitys, että pohjalaiset ovat huumoritonta ja totista
joukkoa, eivätkä ne ymmärrä savolaisia murrepakinoita. Tunnollisesti tämä kir-
jailija kiersi pataljoonan kaikki korsut ja esitti ohjelmaansa ja yritti mieliä piris-
tää. (T, 129.)

Suorat murresitaatit ovat romaanihenkilöiden koodauksia aikaan ja paikkaan,
kerronnallisia lukuohjeita. Puhe välittyy "epäsuorana, jossain määrin mimeetti-
senä esityksenä", jossa lausuman tyylipiirteet kuitenkin ovat tunnistettavissa
(Rimmon-Kenan 1991, 139). Tämä merkitsee esimerkiksi murteen tunnistamista
kerronnan rakenteiden ja kertojan kielen läpi.

Kielen valinta on kertomuksen maailmassa sosiaalisesti erotteleva voima,
mutta se on usein myös huumorin lähde, kuten Väinö Linnan teoksissa (Koivu-
salo ja Länsimäki 1995, 13-19). Pohjanmaa-sarjassa epäsuoran esittämisen ja
sisällön paradoksi on se, että kertojalla on tilanteesta riippumatta vain yksi ilmai-
sutapa. Samalla tavalla yhtä ainutta puhetapaa käyttävät sotamies Honkajoki
Tuntemattomassa sotilaassa ja räätäli Halme Pohjantähdessä. Honkajoki on tie-
toisesti parodinen sekä sepitteen maailmassa että teoksen rakenteessa. Halme on
kuitenkin yhteisössään "aito", eikä kirjakieli ole hänelle itselleen parodinen tyy-
likeino. Siksi hänestä tulee karikatyyri tahtomattaan, tai kertojan tahdosta. (vrt.
emt. tai Nummi 1993, 216-249.) Pohjanmaassa tämän diskursiivisen roolin saa
vanha kansakoulunopettaja. Ilmeisesti juuri tästä syntyy romaanin näytelmä- ja
elokuvaversioissa se koomisuus, jota romaanin henkilössä ei ainakaan välittö-
mästi ole.72 Samanlainen sosiaalisten roolien ja diskurssien törmäys oli nimittäin
pitkään suomalaisen elokuvan humoristinen vakiomotiivi, jossa parodia kohdis-
tui nimenomaan sosiaaliselta kompetenssiltaan vajavaiseen yläluokkaan.

Ilman repliikeistä tunnistettavaa ironiaa Talvisodasta puuttuisi siihen olen-
naisesti kuuluva taso. Tästä esimerkkinä on Talvisodan viimeisten päivien venä-
läisten suurhyökkäys, jonka tuottama kerronnallinen tilanne on jonkinlainen
traagisen ja koomisen sulautuma. Hyökkäyksen torjunta on uuvuttanut suomalai-
set joukot, jotka perääntyvät pakokauhun vallassa.

Tullessaan ne huusivat meille, että Salmenkaita oli murtunut, eikä ryssälle nyt
mahda kukaan mitään.   – Aina on mahrettu, me koitimme huutaa niille, mutta
eivät ne uskoneet. (T, 186.)

                                                
72 Sattumaa tai ei, mutta romaanien pohjalta tehdyissä kokoillan elokuvissa Halmeen (Täällä

Pohjantähden alla) ja opettajan (Pohjanmaa) rooleissa oli sama näyttelijä, Kalevi Kahra. Tie-
tenkin voi kysyä, kuinka suuri vaikutus tällä on romaanien myöhempään tulkintaan samankaltai-
sista henkilötyypeistä. Toisaalta keskeiset näyttelijävalinnat tuskin koskaan ovat sattumanvarai-
sia ratkaisuja.
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"Aina on mahrettu" viittaa tietysti historiasta tuttuun perivihollisuuteen. Repliik-
ki ei kuitenkaan viittaa tilanteessa vahvaan itseluottamukseen,73 pikemminkin
päinvastaiseen: vaihtoehtojahan ei juuri ole, joten välttämättömyydestä tehdään
hyve. Eteläpohjalaiset vertautuvat muihin olemalla paikallaan, ja joskus sekin on
etenemistä. Tulkitsen repliikin silti enemmän kerrontahetkeen sidotuksi. Sen
kontekstin ja muodon synteesi muistuttaa ns. kovaksikeitetyn dekkarin lajityyp-
piä, jonka olennainen piirre on miehekäs mutta epäuskottava sanailu.

Murre voi olla viesti myös väärässä yhteydessä. Kanadassa Johannes majoit-
tuu suomalaisen Rinteen asuntolaan Sudburyssa. Eteläpohjalaista palvelustyttöä
kiusataan sillä, että tytön ensimmäistä kertaa näkemä musta mies oli heti ruven-
nut tunnustamaan rakkauttaan. "Se oli näyttänyt käsiensä kämmenpuolta, jotka
olivat valkoiset ja nauranut niillä valkoisilla hampaillaan ja sanonut Härmän
murteella: – Syrän mullakin on punaanen ja veri." (UJ, 160.) Vaikka kysymyk-
sessä onkin kirjallisuudesta tuttu kepposmuunnelma, tuo tarina kertomukseen
oman ulottuvuutensa. Siirtolaisromaanit ovat selviytymistarinoita, kertomuksia
identiteettien purkamisista ja jälleenrakentamisista. Afrikkalaiselle opetettu vie-
ras puhetapa voidaan tässä ymmärtää upotuksena: identiteetti ei rakennu vain
kielellisesti, vaan sillä on myös fyysiset rajoitteensa.74

Seppo Knuuttilan mukaan tekeminen korostuu eteläpohjalaisessa kansan-
huumorissa, ja kaskuissakin puhetta vähätellään toiminnan kustannuksella.75 Silti
                                                

73 Juhani Sipilä tulkitsee repliikin kertomuksen hetken kautta. Hän ei kiinnitä lainkaan huo-
miota kerrontatilanteeseen, eli sotajutun lajityypin ja ajallisen etäisyyden mukanaan tuomaan
draamalliseen ironiaan. "Repliikin viestin taas voi tulkita joko lujaksi itseluottamukseksi, joka
ainakin tässä tilanteessa palvelee selviytymistä, tai eteläpohjalaisuuden säätelemäksi puhetavak-
si, sisäistetyksi toimintaohjeeksi, joka estää tunnustamasta omaa heikkoutta vaikka henki meni-
si." (Sipilä 2002, 79.)

74 Samanlaisesta tapauksesta kertoo Heikki Luoma romaanissaan Kuparitaivas (1996). "–
Voi kristus, kun saisi viälä kerran lyärä puukoolla! Käännähdin katsomaan pääkuortani varjel-
len. Neekeri seisoi monttuni reunalla kuin musta jättiläinen, hiestä kiiltävä yläruumis paljaana ja
lapio olalla. Luulin korvieni valehdelleen." (Luoma 1996, 426.) Milburn Brown –niminen mies
oli oppinut suomen kielen eteläpohjalaisilta kaivosmiehiltä. Brownin avulla suomalaiset tekevät
toisilleen monenlaisia kepposia. Luoman romaani kertoo kaivosmiesten järjestäytymisestä Yh-
dysvalloissa 1900-luvun alussa. Päähenkilöt ovat eteläpohjalaisia, joten sitä kautta romaani
luonnollisesti vertautuu juuri Tuurin siirtolaisromaaneihin.

75 Sananlaskujen ironiaa voi yrittää selittää yhden näytteen avulla: "Komia lakki olla pitää,
vaikka korvat kylymettyys." Kysymyksessä on itsensä tuhoava itsekehu eli itseironia. Pilkan koh-
teena on myös sosiaalinen kontrolli, joka pakottaa ihmiset tuhoisaan itsensä ylittämiseen. "Is-
tuimme siinä kauan, Taina yritti hyrskäistä itkua pari kertaa, mutta äiti käski sen olla hiljaa:
itkua ei kukaan saisi nyt päästää, vaikka pää olisi pojalta poikki" (P, 314). Uuden Jerusalemin
sisäkertomus isäntien komeilukilpailusta on tämän sananlaskun tarinallinen toisinto. Itseironian
tunnistettavuus on yhteisössä itsestäänselvyys, mutta ulkopuolinen ei ehkä tunnista "trossailua"
huumoriksi. Siksi sitä voidaan käyttää myös yhteisön lujittajana, jolloin keskustelua käydään
ikään kuin ulkopuolisen yli. "Jost’ ei tykätä, se tapethan" (Paulaharju 1996, 304). Raa’aksi ku-
vattu kansanomainen huumori luo hyvin monitasoisen todellisuuden pienillä vivahteilla.
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kielellinen erottelukyky on tarpeen: esimerkiksi itsensä kehumisen tekee ironi-
seksi juuri sen tietoinen katteettomuus, jota vieraan on vaikea tunnistaa. Sama
pätee pilkkaan. "Jos pohjalaishuumorissa pilkan sosiaalinen kärki näyttääkin
osoittavan usein ylhäältä alas, niin kannattaa huolellisesti tarkata itse kertomusta
sekä arvioida sen kaikkia mahdollisia merkityksiä, painotuksia ja yhteyksiä."
(Knuuttila 1994a, 81-98.) Puhetavassa voi olla sisäänrakennettuna pienin vivah-
tein merkityksiä, jotka kääntävät merkityksiä päälaelleen. Kirjallisuudessa tämä
sosiolektin ominaisuus vertautuu vakoiluromaanien kaksoisagenttiin, jonka
identiteetti jatkuvasti horjuu lukijan mielessä.

Murre on romaaneissa myös toisenlainen erottautumisen keino. Maan ava-
ruudessa amerikkalaiselle metsätyömaalle on pystytetty jonkinlainen punaisten
kenttäoikeus. Vuoden 1918 sodasta on kymmenen vuotta, ja monet metsätyö-
miehet ovat Suomesta paenneita punaisia. Organisaationsa avulla suomalaiset
ovat koonneet maanmiehistään mustan listan, johon on kerätty mm. kaikki rikku-
rit. Korri karkotetaan kuitenkin metsätyömaalta aamuyöllä pakkaseen, koska
tämän on kuultu olleen "kesällä kaksikymmentäkuusi kersanttina Lappeenrannan
varuskunnassa, valkokaartin mies" (MA, 7). Johannes Hakala puolustaa Korria.
Yksi kenttäoikeuden miehistä on Norpaksi kutsuttu mies, jonka puheenvuoro on
yksi romaanin harvoista suorista repliikeistä: " – Kyllä mie piän että syyllinen."
(MA, 8). Myöhemmin Johannes kuvaa miestä sanomalla, että tämä "puhui niin
pahan kuuloisesti savoa" (MA, 18). Vastenmielinen murre korostaa Johanneksen
sivullisuutta. Syyllisyys romaaniparin keskeisenä teemana korostuu, koska muita
repliikkejä ei juuri ole. Johannes joutuu nimittäin syytetyksi ja karkotetuksi
edelleen romaanin lopussa Uudesta Jerusalemista.

Johannes on joutunut jo aiemmin suomalaisten ammattiyhdistysten hampai-
siin, ja hän on siksi vaihtanut nimensäkin John Hawkiksi. Äkkiä menneisyys
onkin taas läsnä, ja nimenomaan se menneisyys, jonka Johannes yrittää unohtaa.
Kotimaan sosiaalinen ja yhteiskunnallinen todellisuus palautuvat mieleen niin
painostavasti, että oikeastaan Johannekselle on helpompaa tulla karkotetuksi
metsätyömaalta kuin jäädä sinne.

Yrjö Sepänmaa on kiinnittänyt huomiota piilevään murrekirjallisuuteemme.
Rytmin, sävelkulun ja rakenteiden tasolla kieli sitoo meitä niin monitahoisesti ja
näkymättömästi, että emme ole asiasta edes tietoisia. Siksi kielen valinta ratkai-
see ajattelutavan. Kirjailija voi pyrkiä irti murteensa ja ajattelutapojensa kah-
leista eri tavoin tyylitellen, esimerkiksi juuri epäsuoralla esityksellä. (Sepänmaa
1994, 285-286.) Epäsuorasta esityksestä huolimatta murre muodostaa Pohjan-
maa-sarjassa sisäänrakennetun kerronnan tason, ja tällä tavalla romaanit epäile-
mättä liittyvät piilevän murrekirjallisuutemme perinteeseen. Tällä tavalla toteu-
tuu myös se kirjailijan itsensä korostama ulottuvuus, että kirjailijan kieli, "puuk-
ko jolla jumalankuva vuollaan", kantaa usein melkein huomaamatta mukanaan
myös kulttuurinsa hiljaista tietoa.
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4. KANSISTAAN KARANNUT
POHJANMAA

Pohjanmaan piti olla tyhjentävä kuvaus maakunnasta, romaani, johon kirjailija
saisi mahtumaan "kaiken, menneisyyden ja nykyisyyden ja tulevaisuudenkin,
maisemat ja ihmiset ja ihmisten tekemiset" (Tuuri 1991, 300-302). Todellisuu-
den malliksi kirjailija kuvitteli keskelle Etelä-Pohjanmaata Hakalan suvun, jonka
vaiheiden kautta olisi mahdollista kuvata koko maakunnan historia. Mutta millä
keinoilla yhteen päivään voisi mahtua maakunta historioineen?

Äiti väitti, ettei Seinäjoelle enää sinä päivänä ehdittäisi, jos opettaja kertoisi
kaikki sotamuistonsa sillä istumalla. Hän itse niistä ei ollut kiinnostunut; sodat
oli sodittu ja toivottavasti ainakaan hänen aikanaan ei sellaisia aikoja Suomen
maassa enää tarvitsisi kokea. Opettaja loukkaantui ja sanoi, etteivät sellaiset asi-
at kuin sota ja rauha olleet äidin päätettävissä, vaan niistä määräsivät korkeam-
mat voimat ja kansojen Jumala; silti, jos tosipaikka tulisi ja maa olisi vaarassa,
Pohjanmaahan voitaisiin taas luottaa niin kuin aina oli voitu, nuijasodasta lähtien
ja aikaisemminkin. (P, 297.)

On palattava mummon ajatuksiin Pohjanmaassa: "[…] ja jos joku rupeaisi las-
kemaan kaikkia niitä kuolemisia ja syntymisiä mitä maailmassa yhden päivän
aikana tapahtuu, ihmisen ikä ei siihen laskemiseen riittäisi […]" (P, 330). Aja-
tukset kuvaavat yritystä tiivistää suvun ja maakunnan menneisyys yhden päivän
romaanin kansien sisään. Mummon "maailmahan" ei ole universaali, vaan piha-
tuvan ikkunasta avautuva konkreettinen ja rajattu näköala, jota vielä sekoittavat
aikasuhteiltaan sekoittuneet muistot. Ristiriitaisten ihmiskohtaloiden lävistämäs-
sä Pohjanmaassa yhteisön myytit paljastuivat ajallisesti kerrostuneiksi, vahvasti
henkilöityneiksi ja edelleen eläviksi. Mummon ajatukset ovat parafraasi koko
laajasta romaanisarjasta: Hakalan miehet pyrkivät toistamaan suvun tarinaa su-
kupolvesta toiseen muuttuvassa maailmassakin.

Pohjanmaa-sarja on tarina kuvitteellisista ihmisistä kuvitteellisessa maail-
massa. Hakaloita, sukua tai taloa, ei ole olemassa muualla kuin kirjailijan mieli-
kuvituksessa ja kirjojen sivuilla. Se, että sepitteen Etelä-Pohjanmaa muistuttaa
yksityiskohtiaan myöten samannimistä maakuntaa, ei ole kuitenkaan teosten tul-
kinnan kannalta yhdentekevää. Romaanin kuvitteellisuuden kautta voidaan il-
maista jotakin "reaalisen todellisuuden rakentumistavasta" (Saariluoma 1989,
26). Jo Aristoteleen (1977, 31) mielestä runous oli historiaa filosofisempaa ja
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vakavampaa, koska "sen kohteena ovat yleiset totuudet, kun sitä vastoin historia
käsittelee yksityistapauksia".

Antti Tuuri on kertonut ilahtuneensa siitä, että esimerkiksi Talvisodassa "hy-
vin onnistunut valehteleminen" harhautti tutkijatkin pitämään romaania doku-
menttina (Tuuri 1991, 305). Tässähän on totta vain toinen puoli: Talvisodassa
valehteleminen on mahdollista tiettyyn rajaan saakka, niin kuin perinteisen so-
tajutun kertomiseen kuuluu. Jopa suomalaisen sotaromaanin kaunokirjallinen
uskottavuus on edellyttänyt tunnistettavaa historiallista kehystä (Niemi 1988, 13-
15). Viittaukset paikkoihin, henkilöihin ja tapahtumiin luovat todellisuuden il-
luusion, kun ne palvelevat kuvitteelliseen maailmaan sijoitettua tarinaa.

Romaanin kiinnostavin todellisuusulottuvuus syntyykin kuvitteellisten hen-
kilöiden kertomista tarinoista. Miljööt ovat tunnistettavia, ja monet kertomusten
henkilöistä kerran eläneitä ja siis historiallisia.

Mummo kyseli, enkö minä ollut ollenkaan viisastunut kaikesta siitä aseiden
kanssa huseeraamisesta, mitä ikäni olin saanut tehdä, kapinasta ja molemmista
sodista ja tekikö minun tosiaan vielä mieli päästä ihmisiä pyssyillä sihtailemaan,
vaikka kaksi veljeäni oli mennyt sodissa ja makasivat nyt kirkon vieressä sanka-
rihaudassa kivilaattojen alla ja siskon miehen lapualaiset kuskanneet Venäjän
puolelle kolmekymmentäluvulla, kun ne oikein olivat sitä kommunismia maasta
pois isolla luudalla lakaisemassa, Kosolan Vikki, ja olihan siinä monet muutkin
olleet huutamassa ja hurraamassa ja monenlaista marssia Helsinkiin järjestämäs-
sä, vaikka maailman sivu oli tiedetty, ettei Helsinkiin menemisellä mitään hyvää
saatu maailmassa aikaan muuta kuin miehet opetettiin juopoiksi ja naisten peräs-
sä juoksenteleviksi niin, ettei niille sen koommin enää maatyöt maittaneet. (P,
21.)

Pohjanmaassa (11) pysähtynyt taskukello viittaa ajan pysähtymiseen yksilön
kohdalla (Johannes), mutta yhteisöllisesti pysähtyneeseen päivään tiivistyy men-
nyt ja vähän tulevakin. Historia avautuu tarinoissa, joiden toiminnallisuus vaatii
uusia tekoja. Helteinen sunnuntai alkaa väkivallan ilmapiirissä – tappouhkauk-
sella – ja monien vaiheiden jälkeen päättyy tappouhkauksen esittäjän omaan
kuolemaan. Aamun pilvetön pouta muuttuu ukkosmyrskyksi, ja ilta tuo surumie-
lisen rauhan. Toiminnan ja olosuhteiden analogia on draamallista.

Tarinoiden keskiöön nousevat kuolleet isät, Johannes Hakala ja hänen poi-
kansa Martti. Pohjanmaa-sarjan kertojahahmot jäävät kuitenkin itse epämääräi-
siksi, sillä juuri mikään ei kuvaa heitä fyysisesti. Toteava kerronta jättää kertojat
läpinäkyviksi, kuten Kanadaan saapuvan Johanneksen Uudessa Jerusalemissa.
"Minua lääkäri ei kauan tutkinut. Se näki, että minä olin terve mies." (UJ, 13.)
Milan Kunderan mukaan syvällinenkin romaanihenkilö voi jäädä ruumiillisesti
tuntemattomaksi, koska "’eläväksi’ tekeminen tarkoittaa tunkeutumista hänen
eksistentiaalisen problematiikkansa pohjiin" (Kundera 1987, 42).

Pohjanmaassa Erkki on kerronnan dynamo, ja hänen merkityksensä on tässä
historiatietoisessa uteliaisuudessa. Erkki liikkuu tiedonhaluisena sukuyhteisön
sisällä, ja tulee kysymyksillään avanneeksi vaietun menneisyyden niin kuin su-
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vun ikioman Pandoran lippaan.76 Joukkoliikkeet ja muut suuret kertomukset
henkilöityvät eläviin ja kuolleisiin sukulaisiin, joiden henkilökuvat muodostuvat
sukulaisten ristiriitaisista kertomuksista. Kuolleet kulkevat siis Erkin kyselevän
eksistenssin läpi liittyen tarinoina laajempaan kertomukseen.

Ensin vaatii selitystään sota (Talvisota, kertojana Martti) ja sitten siirtolaisuus
(kertojana ensin Ameriikan raitissa Erkki sekä Uudessa Jerusalemissa ja Maan
avaruudessa Johannes). Lopulta – viisitoista vuotta myöhemmin – punoutuvat
langat yhteen suuressa sovituksessa, Lakeuden kutsussa. Romaanisarja päättyy
Tuurin kerronnalle tyypillisesti avoimeen tilanteeseen: Erkki ja hänen vaimonsa
ryhtyvät lämmittämään avioliittoaan uudelleen seinäjokelaisessa hotellissa.

Sanoin, etten tiennyt pitikö minun olla sen puheista iloinen vai surullinen. Kaisu
uskoi, että tulisin olemaan vielä molempia. Itse se sanoi jo oppineensa elämään
elämäänsä eteenpäin toivoaan koskaan heittämättä. (LK, 286.)

Pohjanmaa-sarjan romaanit eivät ole suorastaan riippuvaisia toisistaan, mutta
viittaukset ja sidokset tuovat kertomuksiin uusia merkityksiä. Uusi teos muokkaa
aikaisempia, ne muuttuvat, vaikka rivikään niissä ei muutu. Tämä kaunokirjalli-
suuden retrospektiivinen vaikutus leimaa koko sarjaa. Samat tapahtumat ja hen-
kilökuvat kertautuvat eri näkökulmista sekä koettuina että kerrottuina. Sepite
alkaa muistuttaa historiantutkimuksen dynamiikkaa. Lukija on kuin historiantut-
kija, joka rekonstruoi romaanien kuvaaman menneisyyden ja sen henkilöhahmot
omaa lähdekritiikkiään käyttäen. Hän täyttää kertomuksen aukot ja epämääräi-
syyskohdat omilla tulkinnoillaan. Olennaista sarjassa on jatkuva ajallisten kiin-
topisteiden vaihtelu. Lisäksi kerronnan hetkeen sekoittuu lukemisen nykyhetki.
Kun samat tapahtumat nähdään sekä tarinan tulevaisuudessa, nykyisyydessä että
menneisyydessä, joutuu lukijakin kulkemaan edestakaisin kertojan ja romaani-
henkilöiden eksistenssin läpi.

                                                
76 Pandora on kreikkalaisessa tarustossa nainen, joka toi pahuuden ihmiskunnalle lippaassa.

Lipas sisälsi maailmaa kiusaavat pahuudet, jotka karkasivat, kun Pandora avasi lippaan kiel-
loista huolimatta. Häpeä kuuluu ahdistuksen ja tyhjyyden ohella ihmisen ns. eksistentiaalisiin
tunteisiin. Ne ovat sekä tietoisia että tiedostamattomia tunteita, mutta luonteeltaan hajottavia ja
murtavia. Ne ovat kriisiaikojen ja muutoksen tunteita, joita ihminen ei kestä rajattomia määriä
tai aikoja. Häpeä on sosiaalinen aisti, ja erityisen voimakas se on alkeellisissa yhteisöissä tai
yhteiskunnissa. Myös perheissä ja suvuissa voi olla tabuja, perhesalaisuuksia, joista ei puhuta,
mutta jotka silti vangitsevat ihmisiä. Ihmiset torjuvat usein mielessään näiden asioiden käsittelyn
olematta tietoisia siitä että defensiivisyys johtuu juuri häpeästä. (Turunen 1990a, 21-41.)
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4.1. Hakalan talo eteläisellä Pohjanmaalla...

Romaanin lukija kantaa mukanaan minänsä laajenevia ulottuvuuksia, koettua,
nähtyä ja luettua. Mikä kirjallinen kokemus ohjaa lukijaa, kun hän saa käteensä
eteläpohjalaisista veljeksistä kertovan romaanin? Onko Aleksis Kiven Seitsemän
veljestä puettu tässä uuteen heimoasuun? Hakalan nimen kytkentä suomalaiseen
kirjallisuuteen on kiinnostanut ainakin Juhani Sipilää. Johannes voisi hänen
mielestään olla dialogisessa suhteessa uudisraivaajan arkkityyppeihin Jukolan
Jussiin ja Koskelan Jussiin. (Sipilä 1995, 44.) Dialogi on mahdollinen erityisesti
vastakohtaisuutena. Johanneksessahan ei nimenomaan ole raivaajan arkkityypin
ominaisuuksia: sitkeyttä, askeettisuutta, lapsenomaista vilpittömyyttä ja hulluu-
den rajoilla liikkuvaa kiintymystä omaan maahan. Kertomuksessa ensimmäisestä
keväästä osuustoiminnallisella tilalla keskellä preeriaa Johannes kuvaa maan
omistamista jo ironisin sävyin, varsinkin kun diskurssiin sekoittuu Ranskan val-
lankumouksen teesejä ja Raamatun kieltä.

Erkkilä sanoi Blombergin pitävän meitä renkeinään ja torppareinaan ja haalivan
uusia renkejä ja torppareita tänne puheillaan veljeydestä, vapaudesta ja tasa-
arvosta, joita se kiersi pitämässä kaikilla suomalaispaikkakunnilla Kanadassa,
Yhdysvaltain puolta myöten. Erkkilä sanoi, että Blombergin oli helppo houku-
tella tänne meidän tapaisiamme jauhojulppeja, joille pienikin pala maata oli rak-
kaampi asia kuin pala Taivasten Valtakuntaa. (MA, 86.)

Johanneksen suhde uudisraivaajiin on siis enemmänkin demytologinen. Tähän
viittaa myös onnettomasti päättyvä uudisraivaajan ura Uudessa Jerusalemissa.
"Minun kaltaisiani turnipsin nyhtäjiä ja listijöitä löytyi kyllä ja varsinkin tällaise-
na aikana, mutta hyvät kauppamiehet olivat harvassa; niitä ei jokainen tuulen-
puuska tuonut preerian kylään" (MA, 256). Ameriikan raitissa Erkki kuvailee
anoppiaan maahenkiseksi ihmiseksi, "joka ei ollut menettänyt uskoaan siihen,
että maata viljelemällä ja aina lisää maata kahmimalla maailmaan oli vielä ra-
kennettavissa sellainenkin paikka jossa voisi elää turvassa ja suojassa kaikelta
pahalta" (AR, 34). Lause ironisoi uudisraivaajamyyttiä, mutta sarjan tasolla se on
myös viittaus Johanneksen Uuteen Jerusalemiin.

Pohjanmaan päähenkilökollektiivissa on yhtäläisyyksiä Aleksis Kiven Seit-
semään veljekseen. Veljesten isä on kuollut tapaturmaisesti, he ovat äitinsä kas-
vattamia, kurittomia ja riitaisia miehiä, joita aikuisenakin saavat vahtia niin nai-
set kuin virkavaltakin. Hakalat ovat Pohjanmaassa melkein oma rotunsa, ja sen
ulkopuolisetkin – kuten ruumishuoneen hoitaja – suorasukaisesti kertovat. "Se
tunsi minut ja pojat hyvin ja haukkui koko suvun. Sanoin, että halusin vain nähdä
Veikon ja se haukkui vielä Veikonkin, sanoen sen saaneen mitä koko surkean
elämänsä oli kulkenut pyytämässä." (P, 363.)

Pohjanmaa on seikkailukertomus, jossa koomiset hahmot syöksyvät myytti-
sen heimokunnian nimissä olettamiaan vihollisia päin niin kuin ritariromaaneista
hullaantunut Don Quijote tuulimyllyjä vastaan. Pohjanmaan rakenteessa on
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vastakkaisuuksien eteenpäin vievää voimaa. Tämä tekniikka viittaa Antti Tuurin
esikoisteoksen Asioiden suhteet nimeen ja novellien kerrontaan yleisemminkin.
Paljon jää lukijan tulkittavaksi. Pohjanmaa on myös yhteiskunnallinen romaani,
joka tarkastelee yksilön selviytymiskeinoja muuttuvassa maailmassa. Suomalai-
sin tapa lähestyä Pohjanmaata on hakea henkilöille, paikoille ja ilmiöille todelli-
suusvastineita. Romaanin arvoa mitataan silloin lukijan omilla todellisuuskäsi-
tyksillä. Mitä lähemmäksi romaani osuu lukijan maailmankuvaa, sitä enemmän
hän arvostaa romaanin muitakin ulottuvuuksia. Lukustrategioista kulttuurisidon-
naisimmassa romaania luetaan eteläpohjalaisuutta konstruoivaa perinnettä vas-
ten. Se tarjoaa lukijoille yksilölliset lähtökohdat.

Romaanista tehdyissä näytelmissä ja elokuvissa nousevat pintaan tarina, dia-
logi ja huumori. Elokuvan vaikutus romaanin lukutapaan on taas uusi ongelma,
sillä jokainen tulkinta vahvistaa yhtä lukustrategioista. Esimerkiksi mielikuvat
miljööstä tai henkilöiden ulkonäöstä eivät tämän jälkeen ole yksin tekstilähtöisiä:
luettuun sekoittuu jo nähty. Koko sarjaa voi lukea ilmestymisjärjestyksessä, tari-
nan kronologian mukaan tai itsenäisinä, samaan kuvitteelliseen maailmaan sijoi-
tettuina teoksina. Sarja on satunnaisempien lukutapojen armoilla.

Esimerkiksi monikerroksisista viitteistä käy Lakeuden kutsu. Vuoden 1918
vääryyksiä muisteleva kommunisti Huhtala muistuttaa kotiseudulleen palan-
neelle Erkille, kuinka "kuolleet meillä olivat aina keskuudessamme, niin kuin
isossa kirjassa sanottiin". (LK, 32.) Vaikka Huhtalaa heti oikaistaankin (köyhät,
eivät kuolleet), ehtii huomautus vaikuttaa. Se viittaa samaan aikaan Raamat-
tuun,77 suvun sisäisiin ideologisiin eroihin ja yleisemmin sosiolektiin sekä koko
sarjan keskeiseen teemaan, petokseen ja luottamuksen palauttamiseen. Mennei-
syydestä kumpuaa yksilöitä eri tavoin velvoittavia muistoja.78

Talon emäntä tunnistaa vivahteet ja hallitsee myös erilaiset tyylirekisterit.
"Emännän mielestä Huhtalankin oli parasta jo oppia, että köyhät tulisivat nyt
aina keskuudessamme olemaan, kun Neuvostoliittoa ei enää ollut ja köyhien
viimeinenkin toivo oli mennyt: nyt voitiin vain enää antaa kuolleiden huolehtia
kuolleista" (LK, 32). Jeesuksen ja Neuvostoliiton rinnastaminen on monikerrok-
sista ironiaa, joka on pidetty yllä myös suvun sisäistä ideologista kahtiajakoa.
Sukua lähentävään dialogiin viittaa se, että täsmälleen samaa sitaattia hyödyntää
pian Paavo perustellessaan naisille lähtöään Seinäjoelle. Vaimo on lähtenyt aa-
                                                

77 Huhtalan väärin siteeraama raamatunlause on peräisin Matteuksen evankeliumista
(26:11): "Ainahan teillä on köyhät keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina." Jeesus nuh-
teli opetuslapsiaan, jotka paheksuivat Jeesuksen päätä voidellutta naista. Opetuslapset olisivat
halunneet myydä kalliin voiteen ja jakaa siitä saadut rahat sitten köyhille. Jeesus piti kuitenkin
tekoa spontaanina rakkauden osoituksena Kristusta kohtaan, eikä siksi hyväksynyt opetuslasten-
sa kantaa. (vrt. Sinnemäki 1994, 229-230.)

78 Lakeuden kutsun kommunisteille löytyy dokumentoitu todellisuusvastine. Erno Paasilinna
kuvaa nimittäin Antti Tuurin kanssa tekemäänsä kotimaan kiertomatkaa, jonka aikana he tapaa-
vat Kauhavalla mm. 77-vuotiaan Erkki Saarimäen, joka on "kertojamestari, SKP:n jäsen, kun-
nallismies ja talonisäntä". Lakeuden kutsun (18-33) kohtaus Martti Hakalan tuvassa on melko
tarkkaan samanlainen kuin se, jonka Paasilinna kirjassaan kuvaa. (Paasilinna 1997, 310-312.)
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mulla puhumattomana kirkkomaalle ymmärrettyään naapurien puheista, että Ha-
kalan sukuhauta on hoitamattoman näköinen. Laina kulkee tässä sitä kunnian ja
häpeän polkua, jota Pohjanmaa-sarjassa nimenomaan naiset itse jatkuvasti ki-
veävät. Sukuhaudan siistiminen sarjan päätösromaanin alussa viittaa romaanissa
tapahtuvaan sovintoon henkilöihin sitoutuneen menneisyyden kanssa.

Mentiin autoon. Taina tuli pihaan ennen kuin saatiin ovet kiinni ja kysyi, mitä
Lainalle sanottaisiin Paavon takaisin tulemisesta, kun Laina ehtisi hautuumaalta
kotiin. Paavo käski sanoa olleensa aina sitä mieltä, että kuolleiden on annettava
pitää huolta kuolleista. Taina arveli, ettei se Lainaa tyydyttäisi. (LK, 48.)79

Myöhemmin paljastuu, ettei Paavo ollut pystynyt puhumaan vaimolleen edes
epäilemästään kuolemantaudista. Hän on varannut salaa tutkimusajan keskussai-
raalasta, on kiire, eikä hän siksi jouda odotella Lainan kotiutumista. Hakalan
emännän ja Paavon puheet voisivat olla parodiaa Jeesuksen vertauksista, mutta
vain siinä tapauksessa, että puhujat tuntevat hyvin alkuperäisen tekstin tai teks-
tiyhteyden ja tietävät kuulijoidenkin sen tuntevan. Kysymys on huumoria syn-
nyttävästä yhteensovittamattomuudesta, eli Mihail Bahtinin romaaniteoriaa seu-
raten parodinen dialogi erilaisten äänien kesken (Bahtin 1979, 454-457).

Sanomalla "Anna kuolleiden haudata kuolleitaan" Jeesus tarkoitti, että hänen
seuraamisensa ohittaa perhesiteetkin. Paavon sanomana sitaatti on ymmärrettä-
vissä niin, etteivät menneet voi enää hallita suvun elämää, on nähtävä tulevai-
suuteen ja seurattava niitä, joilla on annettavaa tässä ajassa. Kotiin palannut Erk-
ki on siis suvun miehille esikuvallinen hahmo ainakin jossakin määrin: Erkki on
ensimmäinen, jolle Paavo uskaltaa kuolemanpelostaankin puhua. Lähekkäiset
Raamattu-sitaatit ovat korostuneen funktionaalisia ja alkuperäänsä nähden ar-
kistuneita. Irrottuaan kontekstistaan, muututtuaan osaksi yleistä tunnistamatonta
kielivarastoa, sama ajatus voi toimia jopa vastakkaisten pyrkimysten perusteluna.

Mennyt aika ja kuolleet ihmiset ovat jatkuvasti varjoina suvun arkipäivässä.
Erkki joutuu itsekin käyttämään samaa tyyliä perustellessaan Ameriikan raitissa
laitonta työtään floridalaisella tietyömaalla. Vastapuolena on ammattiyhdis-
tysaktiivi Rinne,80 jonka kommunisti-isä oli muuttanut vuonna 1921 Suomesta

                                                
79 Paavon siteeraama raamatunlause on Matteuksen evankeliumista (8:21-22): Ja eräs toi-

nen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni."
Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa sinä minua ja anna kuolleiden haudata kuolleitaan." (vrt.
Sinnemäki 1994, 58-59.)

80 Rinne-hahmon intertekstuaalista yhteyttä F. E. Sillanpään romaanin Hurskas kurjuus ka-
pinapäällikkö Rinteeseen voi pohtia juuri tässä ironian merkityksessä. "Rinne – kuka sen miehen
oikein tuntee?", miettii romaanin päähenkilö Juha Toivola punaisten paikallispäällikön ristirii-
taista asemaa yhteisössä (Hurskas kurjuus, 196). Ameriikan raitin Rinteen kielivarastossa on
samoja sanoja kuin tuoreeltaan itsenäisyyssodan jälkeen julkaistussa Sillanpään romaanissa.
"Rinne väitti, että Amerikassa lahtareille oli aina kuri saatu. Sanoin olevani entinen mattotehtai-
lija, ja entinen paperisäkkikoneen hoitaja Schaumanin tehtailta Pietarsaaresta." (AR, 107). Rin-
ne on nimeltään myös mies, jonka asuntolaan Johannes Hakala Sudburyssa majoittuu.
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Yhdysvaltoihin. Rinne muistuttaa Erkkiä ja Taistoa historiallisesta ja sovitta-
mattomasta vihollisuudesta. Rinne on karikatyyri, ja jopa hänen elämäntarinansa
tukee tätä ylikorostunutta tyypittelyä. Kertoja painottaa arkaaisen vihan ja väki-
vallan elinvoimaisuutta kertomalla, ikään kuin ohimennen, että Rinne on aseis-
tautunut. Aseen kantamisen mainitseminen voi myös olla korostava viittaus his-
toriaan, itsenäisyyden alkuun, ikään kuin Rinne olisi tälläkin tavalla menneisyy-
teensä ja arkaaiseen vihaansa jähmettynyt. Erkin rooli romaanisarjan sukupolvi-
en välistä sovintoa kokoavana henkilöhahmona alkaa korostua.

Sanoin Rinteelle, että meidän olisi parasta unohtaa kaikki isiemme pahat teot,
elää rauhassa keskenämme, niin kuin Suomessakin ihmiset elivät. Rinne suutahti
uudelleen, sanoi, ettei koskaan elämässään suostuisi tekemään rinnakkain työtä
valkokaartilaisen poikien kanssa, ennen hän ampuisi kuulan kalloonsa hyvällä
Smith & Wesson –revolverillaan, jonka omisti. (AR, 109; kursivoinnit minun.)81

4.1.1. Suomalaisen proosan suureen traditioon

Pohjanmaan ei tiedetty aloittavan kokonaista sarjaa. Siksi romaanin lähin kon-
teksti on nyt väistämättä erilainen kuin ilmestymisaikanaan: nykylukija näkee
romaanin jo suhteessa sarjan muihin osiin ja elokuviin, eikä välttämättä siis ensi-
sijaisesti suhteessa aikaisempaan eteläpohjalaiseen kirjallisuuteen. Tätä kerrok-
sista kuvaa on pohdittu aikaisemmin Tuntemattoman sotilaan kohdalla. Sen jäl-
kimmäisen (1985) elokuvaversion vastaanottoon vaikuttivat sekä käsitys histori-
allisesta ajasta (1941-44), romaani (1955) että aikaisempi Edvin Laineen (1956)
elokuvaversio. Näistä havaittiin merkityksellisimmäksi 1980-luvulla juuri eloku-
va. Siitä oli tullut jo niin yleistä kulttuurista pääomaa, etteivät ainakaan nuorim-
mat katsojat kyenneet kuvailemaan, mikä oli se todellisuus, jota Rauni Mollber-
gin ohjaama elokuva oikeastaan kuvasi. (Jokinen ja Linko 1987, passim.)

                                                
81 Boris Tomaševskin rakenteellisen motivoinnin logiikalla löytyy yhteys myös Ameriikan

raitin ja Lakeuden kutsun välillä, sillä yksi Lakeuden kutsun harvoista repliikeistä liittyy juuri
ase-motiiviin. "Taisto muisteli minun kulkeneen vielä hiihtohousuissa ja monoissa koulussa, kun
hän jo oli käynyt Vaasasta ostamassa siniset jamekset ja nahkapuseron ja tuonut sieltä muka-
naan Beatlesien uuden levyn, jota oli soittanut vanhaan perunakellariin rakentamassaan käm-
pässä, muisti vielä levyn nimenkin: – Revolver." (LK, 107.) Ase-motiivi kulkee kiinteästi mukana
molemmissa siirtolaisromaaneissa. Uudessa Jerusalemissa rikkureita kaivoksille kuljettava Ha-
mina on aseistautunut revolverilla ja uhkaa sillä tottelemattomia miehiä (ks. UJ, 34-35), samoin
lakossa olevat kaivosmiehet uhkaavat Johannesta ja muita suomalaisia näiden ensimmäisessä
majapaikassa (UJ, 154-155). Maan avaruudessa revolveri ja lyhty näyttäytyvät ensimmäisen
kerran jo sivulla 11, silloin metsätyömaan työnjohtajan kädessä. Romaanin lopussa (sivulla 239)
Salli Rantalan mustasukkainen ja petetty aviomies ampuu Johannes Hakalaa revolverillaan: hän
kyllä tähtää sukuelimiin, mutta osuu pimeässä reiteen.
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Suomalaisen proosan suureen traditioon nähden maaseutu elää jo Pohjanmaa-
sarjan aloituksessa uutta aikaa. Pohjanmaan sunnuntaissa ei ole enää raivaaja-
hengen sitkeää optimismia, muttei myöskään maaseudun autioitumisen pessi-
mismiä, mikä oli tyypillistä 1960- ja 70-lukujen maaseutuproosalle. Kuitenkin
pohjalaisyhteisöä hallitsevat myytit ulottuvat keskiajalle ja kauemmaksikin.
Menneisyys näyttäisi olevan lähinnä vapaussotien historiaa: jokainen aika on
ilmaissut vapauden ihanteitaan, joiden puolesta miehet ovat olleet valmiita läh-
temään oman sukupolvensa sotiin. Pohjanmaa ei ole romaaneista ajallisesti laa-
jin, vaan pisin aika on Lakeuden kutsussa: sisäkertomuksineen ja viittauksineen
se ulottuu 1910-luvulta 1990-luvulle. Lakeuden kutsun historiallisuus on kuiten-
kin jo viitteellisesti pinnallista. Eli kuten Erkki Lakeuden kutsussa muistuttaa
sukulaisilleen: "Sanoin, etten säilyttänyt menneiden vuosien almanakkoja enkä
varsinkaan kuljettanut niitä mukanani maailmanmatkoillani: minulle riitti tämä
päivä ja tulevat" (LK, 39). Erkin asenne ennakoi myös yhteisön tapaa suuntautua
menneisyyden sijasta tulevaisuuteen.

Itsenäisyyden aika on yhteiskuntatieteissä usein jaettu sukupolviin, jotka ovat
ajallisten määrittelyiden sijasta enemmänkin kokemuksellisia tyypittelyjä.82 Su-
kupolvia erottavia elämäkerrallisia tekijöitä ovat sosiaalisen ja taloudellisen tur-
vallisuuden muutokset, työn luonne, koulutus, ihmissuhteet sekä elämän tyhje-
neminen ja elämäntavan radikaali muutos. Tässä tyypittelyssä sodan aikana ja
sen jälkeen syntynyt sukupolvi on kokenut suurimman muutoksen, mutta raju
muutos koskettaa myös nuorinta, 1950- ja 60-luvulla syntynyttä lähiösukupol-
vea. (Roos 1986, 49-52.)

Sukupolvityypittelyssä Lakeuden kutsu liukuu jo lähiösukupolvien yli aikaan,
jossa ihmisen elämäntarinaa leimaavia piirteitä ovat kilpailu, kansainvälisyys ja
vähintään henkinen irtautuminen kotiseudusta. Pohjanmaa kuvaa 1950-luvun
lähiösukupolvea, Talvisota sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja nousun suku-
polvea, siirtolaisromaanit sodan ja pulan sukupolvea. Ameriikan raitti on kerto-
mus uuden ajan siirtolaisuudesta, joka perustuu vain yhteisön arvojen höllenty-
miseen ja puhtaaseen itsekkyyteen. "Sanoin kuulleeni myös miehistä, joita lähti-
essä ei ollut tanssittanut, sellaisia, joille lähteminen oli ollut pakko. Taiston mie-
lestä ilonpilaajia aina oli mahtunut jokaiseen porukkaan". (AR, 11.)

Pohjanmaan ja Lakeuden kutsun tapahtumat osuvat samalle heinäkuun päi-
vämäärälle. Pohjanmaan ajankohdaksi voidaan ilman sepitteen ulkopuolisia to-
dellisuuskoordinaattejakin määritellä vuosi 1978, kun taas Lakeuden kutsun ajan
määrittely sarjan aiempine osien perusteella tuottaa hämmästyttävän ristiriitaisia
                                                

82 Suomalaisen yhteiskunnan ja elämäntavan analyysissa J. P. Roos käyttää seuraavaa suku-
polvijaottelua: 1) pulan, sodan ja jälleenrakennuksen sukupolvi 2) suuren muuton sukupolvi 3)
lähiöiden ja koulutuksen sukupolvi. Ensimmäinen sukupolvi on syntynyt 1910-30-luvulla, toinen
1940-luvulla ja kolmas 1950- ja 1960-luvulla. Ajan myötä sukupolven käsite on kuitenkin lähen-
tynyt ikäluokan käsitettä, jolloin sukupolvet vaihtuvat aiempaa nopeammin, muutaman vuoden
välein. Vanhempien ja lasten väliin sijoittuu nykyisin jo monta sukupolvea. Näin Roos päätyi
erottelemaan lähiösukupolvesta (1955-65) erilleen rocksukupolven (1965-). (Roos 1986, 49-54;
vrt. Tuominen 1991, 47-52.)
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tuloksia. Pelkästään sarjan aikaisempien ajanmääritysten perusteella kertomuk-
sen vuodeksi voitaisiin nimittäin arvioida joko vuodet 1995, 1996 tai jopa 1997.
Ajalliset koordinaatit pyrkivät luomaan todellisuuden illuusion, mutta ne voivat
samalla sisältää myös tätä illuusiota purkavaa epäloogisuutta. Tapa määritellä
fiktion aika todellisuuskoordinaattien mukaan onkin ongelmallinen. Se ohjaa
puolidokumentaariseen lukutapaan, tulkintaan romaanista jonkin todellisuuden
kuvauksena, eikä omana maailmanaan. Jos todellisuussidos ulotetaan vain joi-
hinkin romaanin osiin, jää tulkinnallinen ristiriita: miten ymmärretään ne osat,
joille ei löydykään yhtä todennäköisiä koordinaatteja? 83

Pohjanmaan ja Lakeuden kutsun välissä on neljä sarjan romaania ja 15 vuot-
ta. Romaanien aloituksissa on yhtäläisyyttä, vaikka asetelmassa on jo olennaisia
muutoksiakin. Kun kertoja on Pohjanmaassa lukijan suuntaan lähes läpinäkyvä
tapahtumien todistaja ja kirjaaja, hän on Lakeuden kutsussa piiloutuessaankin
näkyvä lukijalle.

Jäin pajujen sekaan siihen, mistä pelto alkoi. Taloon oli parisataa metriä. Levitin
sadeviitan, naamiokuvioisen, alleni maahan ja vedin sen liepeet päälleni, kun
olin mennyt makaamaan viitalle. En uskonut talolta saakka kenenkään pystyvän
minua tänne näkemään. (LK, 11.)

                                                
83 Pohjanmaan päivämäärä on Antti Tuurin (1991, 301) mukaan 18. heinäkuuta 1978. Ajoi-

tus on mahdollinen, jos kurkotetaan kuvitteellisen maailman ulkopuolelle: romaanissahan viete-
tään Särkisyrjän taistelun (1941) vuosipäivää. Juhani Sipilä on määritellyt samalla tavalla myös
Pohjanmaa-sarjan muiden osien tapahtuma-aikoja. (Sipilä 1995, 23-24) Jo Pohjanmaan ajoitus
sunnuntaihin heinäkuun 18:een vuonna 1978 tuottaa "väärän" tuloksen: tuo päivä oli nimittäin
tiistai. Pohjanmaassa Erkki kertoo täyttäneensä 28 vuotta (P, 251), ja Särkisyrjän taistelusta on
kulunut 37 vuotta (P, 306). Lakeuden kutsussa (sivu 53) taistelusta on kulunut 55 vuotta. Näin
vuodeksi tulisi 1996. Mutta Erkin iäksi lasketaankin nyt 45 (sivu 38). Sen mukaan elettäisiin
vuotta 1995. Suomen ensimmäiset EU-vaalit, joihin Lakeuden kutsussa valmistaudutaan, pidet-
tiin vuonna 1995. Ameriikan raitin tapahtuma-ajaksi on Juhani Sipilä (1995, 23) laskenut vuoden
1985. Ameriikan raitissa syntyy Erkin esikoinen, ja Lakeuden kutsussa Erkki laskee tytön iäksi 12
vuotta (LK, 13). Näin päädytään vuoteen 1997. Talvisodassakin on ajallista epäloogisuutta, sillä
joulunaluspäivistä puuttuu yksi, laskutavasta riippuen joko 22. tai 23. päivä. Havainto voi olla
dokumentaarisesti motivoituneen lukijan kannalta merkityksellinen, sillä katkos osuu lähelle
kertomuksen emotionaalista käännekohtaa, kertojan pikkuveljen kaatumista. Lukijaa myös ohja-
taan alusta saakka dokumentaarisen tunnusmerkistön avulla. Ajanmäärittelyt tuottavat siis loogi-
sesti mahdottoman tuloksen. Siitä seuraa lukuohje: fiktio ei ole historiankirjoitusta. Samaa toden
ja kuvitellun leikkiä on siirtolaistarinoita kertovassa Lars Sundin romaanissa Puodinpitäjän
poika, joka tapahtuu kuvitteellisessa Siklaxissa ruotsinkielisellä Etelä-Pohjanmaalla. Kertoja
kuvailee pitäjän keskustaa, jossa "tienviitat osoittivat suuntia ja kilometrimääriä: Vaasa 63,
Lapväärtti 42, Kristiinankaupunki 37, Närpiö 30…" (Puodinpitäjän poika, 21-22). Näillä koor-
dinaateilla Siklax sijoittuisi suomenkielisten pitäjien Teuvan ja Jurvan kirkonkylien välille. Kui-
tenkin romaani tätä ennen kuvaa Vaasaa ja ajoa sieltä uskottavasti ja oikein koordinaatein.
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Pohjanmaassa kertoja tempautuu tapahtumiin, sillä hän joutuu todistajaksi vel-
jensä kostoretkelle. Myös seuraavissa romaaneissa tapahtumat imaisevat kertojan
mukaansa, ja vasta Lakeuden kutsussa kertoja näyttäytyy lukijalle oman suuntan-
sa määräävänä subjektina. Melkein aina ollaan lähdössä: Pohjanmaassa lähde-
tään kostamaan häpeää, Talvisodassa moraalisesti oikeutettuun sotaan, Amerii-
kan raitissa virkavaltaa pakoon, Uudessa Jerusalemissa paetaan menneisyyttä
uudella mantereella, ja Maan avaruudessa paetaan taas, nyt maanmiehiä vieraas-
sa maassa. Lakeuden kutsussakin on lähdetty, mutta nyt suunta on jo kotiinpäin.

Romaanien aloitustapa on eräänlainen toiminnallinen tilanvaihto. Tärkeätä on
liike. Voitaisiin jopa puhua Milan Kunderan (1986, 91) tapaan romaanin raken-
tamisen "alitajuisesta imperatiivista" ja kirjailijalle ominaisesta muodon arkki-
tyypistä. Maiseman kuvailu on aina toiminnalle alisteista. Maiseman kauneutta
tai miljöötä ei kuvailla itseisarvoisena, vaan toiminnan kulissina. Eron huomaa
selvästi, jos minkä tahansa sarjan romaanin ensimmäisiä rivejä vertaa esimerkik-
si Seitsemän veljeksen tai Tuntemattoman sotilaan maisemaa panoroivaan aloi-
tustyyliin. Lakeuden kutsussa aloitus poikkeaa muista sarjan romaaneista siinä,
että se kuvaa nöyrtymistä ja paluuta.

4.1.2. Sota yhteisön kielipelinä

Baarissa he olivat kohottaneet pilsnerilasillisen sen taistelun muistolle ja kunni-
aksi ja siinä taistelussa kaatuneiden tuttujen poikien kunniaksi, ja valittaneet sitä,
että isänmaa oli sotaveteraaninsa unohtanut, niin että hekin, Särkisyrjän ja Tai-
paleenjoen torjuntavoittajat joutuivat nyt lapualaisen huoltoaseman kuumassa ja
kärpäsiä täynnä olevassa baarissa nostamaan ykköskaljalasillisen taistelulle […].
(P, 307.)

Pohjanmaan sunnuntai on Särkisyrjän taistelun vuosipäivä, mutta sen muistavat
1970-luvulla enää vain veteraanit itse. 1990-luvulla Lakeuden kutsussa kerro-
taan, että eteläpohjalaiset veteraanit ovat lähteneet linja-autolla Venäjän Karja-
laan paljastamaan Särkisyrjän taistelun muistomerkkiä. Ajat ovat siis muuttu-
neet, mutta onko yhteisön suhde sotaan kuitenkaan muuttunut? Pohjanmaassa
suhde sotiin on erikoista kielipeliä: veteraanit puhuvat sodasta, muut sodasta
kertomisesta, eikä yhteistä kieltä varsinaisesti ole.

Veikko sanoi, ettei opettajasta koskaan mihinkään muuhun ollut ollutkaan kuin
koulupoikien pieksämiseen, vaikka se nyt olikin niin sotajuttujaan täynnä, ettei
juuri muusta osannut puhua kuin Taipaleenjoesta Taipaleenjoesta. Se suututti
opettajan. (P, 332.)

Lauseen taustalle voi kuvitella 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisen ilmapii-
rin. Sota subjektiivisena kokemuksena sai väistyä poliittisen tarkoituksenmukai-
suuden tieltä. Olipa sotaromaanien taiteellinen taso mikä tahansa, lajityypin vä-
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hättelystä tuli yksi suomalaisen vaikenemisen muodoista. (vrt. Niemi 1999). So-
takirjojen suosituin lajityyppi oli seikkailuproosa, jossa kuvitteelliset taistelijat
sijoitettiin todenmukaisiin kulisseihin. Antti Tuurikaan (1991, 304) ei halunnut
alkujaan kirjoittaa Talvisodasta sotaseikkailukirjaa. Vaikka siis Pohjanmaan
ristiriita onkin enemmän suhteessa sodasta kertomiseen kuin sotaan, opettaja
tulkitsee nuorempien ymmärtämättömyyden loukkaukseksi ja uhrausten vähät-
telyksi. Ristiriita on kuitenkin paitsi sukupolvien myös sukupuolten välinen. Ha-
kalan veljesten äitikin kertoo saaneensa "sodista ja kaiken maailman tappeluista
[…] jo tarpeekseen siihen ikään, eikä muuta maailmassa enää toivonut kuin rau-
haa ja rauhallista elämää ne muutamat vuodet, mitkä täällä enää joutui keikku-
maan" (P, 310).

1990-luvulle tultaessa maailma on muuttunut, ja myös Särkisyrjän taistelun
merkitys on muuttunut, mutta eniten veteraaneille itselleen. Pohjanmaasta tu-
tulle kansakoulunopettajalle se kelpaa enää verukkeeksi kotoa karkaamiseen.
Avoimuus merkitsee hänelle ja monille muillekin riittävää kunnianpalautusta,
eikä sotaa enää tarvitse dokumentoida muistomerkeillä.

Martin emäntä kielsi Huhtalaa sotajuttujaan aloittamasta, ne oli siinä tuvassa jo
tarpeeksi monta kertaa kuultu, mutta Martti yllytti Huhtalaa kertomaan, koska
minä en Huhtalan sotaretkistä tiennyt. Sanoin kuulleeni kaikki sotaretket tähän
ikään; niissä ei minulle uutta enää olisi. (LK, 26-27)

Opettaja sanoi jättäneensä sotajuttujen kertomisen jo viisitoista vuotta sitten ja
kuuntelevansakin niitä vastahakoisesti; sen takia se ei ollut lähtenyt Särkisyrjään
paljastamaan muistomerkkiä. (LK, 91-92.)

Lakeuden kutsussa opettajan sotajutut ovat vaihtuneet elämänkatsomukselliseksi
pohdiskeluksi. Samoilla linjoilla ovat romaanissa jo monet muutkin,84 kuten Er-
kin serkun emäntä, jonka mielestä "kuolemasta oli tullut sellainen asia, jonka
kaikki halusivat unohtaa, vaikka jokainen tiesi sen matkansa päänä olevan" (LK,
26). Juhani Sipilä (1997, 166) on tulkinnut Erkin suhteen opettajaan jo Pohjan-
                                                

84 Jukka Kemppinen pitää Talvisotaa tärkeänä sukupolvia sitovana teoksena. "Pojat kirjoit-
tavat suuret romaanit isistään, tytöt vanhemmistaan. Romaani kytkee kuvitelman ja todellisuuden
toisiinsa ja mittaa tuntematonta tutulla. […] Sotaan ja rauhaan, sodan ja rauhan miesten ja
naisten kuvaamiseen tarvittaisiin Linna tai Tolstoi. Molemmat ovat mennyttä maailmaa, se sota
johon lähdettiin ja se rauha johon palattiin. Uusien koettelemusten edessä erityisen arvokas on
se rauha, jonka sodankäyneet ja sotaa käymättömät ovat nyt tehneet menneisyyden kanssa."
(Kemppinen 1992.) Subjektiivisuutensa perusteella Talvisotaa vertautuu heti sodan jälkeen jul-
kaistuihin Pentti Haanpään Korpisotaan (1940), Eino Hosian romaaniin Tuliholvin alla (1940)
ja Yrjö Jylhän Kiirastuleen (1941). Kirjoittajilla oli omia kokemuksia sodasta. Talvisotakuvauk-
sista myydyin on Erkki Palolammen dokumentaarissävyinen aikalaiskuvaus Kollaa kestää
(1940). Talvisotaa ei siis tee merkittäväksi aihe sinänsä, vaan julkaisuaika ja muoto historian-
kirjoituksen ja kaunokirjallisuuden rajamaastossa. Ainutlaatuiseksi sen tekee lajityypissään lähes
nykyisyyteen liukuva aikaperspektiivi. (vrt. Kulmala 1995.)
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maassa jossakin määrin "empatiaksi ja aidoksi kiinnostukseksi", kun Erkki ker-
too olevansa joskus myöhemmin valmis kuuntelemaan opettajan sotamuistoja
"sitten kun ehtisin" (P, 345). Empatiaa ei voi kokonaan kiistää, mutta huomautus
on kyllä ironinen, sillä kiinnostuksen sijasta se kuvaa vain Erkin väsynyttä ärty-
mystä. Hakalan veljekset ovat kuitenkin saaneet vanhanaikaisen kasvatuksen,
jossa vanhempia ihmisiä kunnioitetaan. Vuoropuhelu on romaanisarjassa myös
viitteellinen, sillä siinä on tallennettuna Talvisodan syntymotiivi: ehkä veteraa-
neilla vielä joskus on kuuntelijoitakin. Samalla kun Talvisota on isien kertomus
talvisodasta se on poikien näkemys tästä isien sukupolven suuresta kertomuk-
sesta. Pohjanmaa-sarjassa Talvisota integroi kansallisen historian suuren kerto-
muksen osaksi Hakalan suvun tarinaa. Sen merkittävimmät vertailuteokset ovat
talvisodan kestäessä tai heti sen jälkeen ilmestyneet aikalaiskuvaukset, erityisesti
Pentti Haanpään Korpisotaa, Eino Hosian Tuliholvin alla ja Yrjö Jylhän Kiiras-
tuli. Suurimmat erot liittyvät kokemuksen kontekstointiin: Juhani Niemen (1988,
51-54) tutkimuksen mukaan talvisodan mytologisointi ja kokemuksen uskonnol-
listuminen olivat leimallisia piirteitä tuoreeltaan julkaistuille teoksille. Nämä
piirteet Talvisota kokemuksesta ikään kuin reaalipoliittisesti riisuu.

4.1.3. Suomalainen sukuromaani?

Hakalan sukutarinaa voi lukea myös suomalaisen sukuromaanin traditiossa. Un-
karilainen Lajos Szopori Nagy havaitsi 1980-luvulla, että kun länsieurooppalai-
set sukuromaanit ovat sodan jälkeen kuvanneet suvun rappeutumista, ne Suo-
messa ja Itä-Euroopassa ovat lähes poikkeuksetta sisältäneet edistysuskon tee-
man. Suomessa romaanit sisältävät myös sukupolvien välisen yhteistyön ja jat-
kuvuuden idean. Suomalainen lajityyppi on muutenkin uskollinen proosan pe-
rinteille, ja sen poikkeuksellisen elinvoiman taustalla ovat Suomen historian sy-
välliset muutokset. (Nagy 1986, 44, 134-135.)

Suomalaisten sukuromaanien liikkeelle panevia voimia ovat konfliktit yh-
teiskuntaa tai ympäröivää luontoa vastaan, eivät niinkään perheen tai suvun si-
säiset ristiriidat. Tässä romaanityypissä kokoonnutaan usein yhteiskuvaan jonkun
suvun jäsenen kuoltua. Romaanit ovat maantieteellisesti sidoksissa kirjoittajansa
synnyinseutuun, joka useimmiten on maaseutua. Romaaneissa kuvataan omien
käsiensä työllä eläviä perheitä, ja tarinassa on yleensä voimakas naishahmo, joka
varjelee perheensä yhteyttä ja jonka elinikä kestää läpi romaanin. (emt., 130.)
Sukuromaanin kansainvälisessä prototyypissä, yleensä suvun hajoamisprosessia
kuvaavassa, esiintyy kolme sukupolvea (emt., 43), joista ensimmäinen on "ra-
kentava", toinen "problemaattinen" ja kolmas "kehityksenkulun toteuttaja", joko
hyvään tai huonoon suuntaan (emt., 61-62).

Suomalaisen sukuromaanin keskeisimmiksi henkilöiksi nousevat miehet, sillä
he "perustavat perheen, kamppailevat ja tekevät työtä luodakseen varman pohjan
perheensä olemassaololle". Sukuromaanien yleisiä henkilötyyppejä ovat viinaan
sortuvat miehet. Sosiaalinen sidonnaisuus on epätavallisen luja. Sukuromaanit
pyrkivät esittämään läpileikkauksen kansallisesta historiasta, eli historia näkyy
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suvun kohtaloiden läpi. Nagy päätteli 1980-luvulla, että sukuromaanilla olisi
Suomessa vielä käyttämättömiä voimavaroja. (emt., 130-135.) Myös Katarina
Eskola näki, että suomalaisilla on uskoa suvun sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin,
ja "elämässä on eeppistä jatkuvuutta yli sukupolvien" (Eskola 1987, 149).

Pohjanmaa täyttää sukuromaanin tärkeimmät tunnuspiirteet, myös niin, että
miehet ovat toiminnan katalysaattoreita. Pohjanmaassa kokoonnutaan perin-
nönjakoon, miljöö muistuttaa kirjoittajan kotiseutua, joka on maaseutua. Vaikka
tarinan toiminnalliset keskushenkilöt ovatkin miehiä, koko sarjan mittaista tari-
naa hallitsee vähintään implisiittisesti voimakas naishahmo, ensin mummo, sitten
Marjatta, veljesten äiti, ja lopulta Kaisu jo pelkällä pidättyväisyydellään. Poh-
janmaan päähenkilökollektiivi alkaa juopotella, ja yksi veljeksistä kuolee vii-
naan, eikä huolehtivista naisista ole tämän kaiken estäjiksi. Veikon vaimon He-
lenan puheenvuoro ennakoi päivän tapahtumia.

Sellaista leikinlaskua Veikko ei nyt kestänyt kuunnella vaan nousi ja meni tu-
vasta ulos. Sen vaimo lähti Veikon perässä ja pyyteli sitä tupaan takaisin, yritti
lepyttää Veikkoa. Se pelkäsi, että Veikko helpon syyn saatuaan vetäisi heti pään
täyteen ja olisi hankala, rähjäisi, joutuisi tappeluihin kylällä, tuhlaisi vähiä raho-
jaan taksilla ajelemiseen, pimeän viinan ostamiseen ja kortinpeluuseen, saattaisi
joutua putkaankin ja siitä pitempäänkin kännäilyyn. (P, 80.)

Perheen keskinäiset siteet ovat vielä Pohjanmaassa vahvat. Sen sijaan suvun
aineellinen ja henkinen jatkuvuus ovat romaanissa uhattuina. Miehet eivät ole
suomalaisen sukuromaanin tapaa työhulluja, päinvastoin. He näyttävät myös
enemmänkin ajautuneen kuin valikoituneen aviomiehiksi ja perheenisiksi. Jatku-
vuuteen viittaa sukutalo, mutta sukupolvien väliset ristiriidat, mm. tuotantosuun-
nan muutos, uhkaavat talonpoikaista elämänmuotoa. Konflikti, joka panee liik-
keelle Pohjanmaan tarinan, ei ole konflikti yhteiskuntaa tai ympäröivää luontoa
vastaan, vaan sisäsyntyisesti Veikon oikeudenjano. Koko sarjasta hahmottuvan
keskeistarinan liikkeelle paneva konflikti on sekin sisäinen, nimittäin Johannek-
sen karkaaminen siirtolaiseksi 1920-luvulla.

Aikalaiskirjallisuudessa Pohjanmaa vertautuu sukuromaanina erityisesti
Heikki Turusen romaaneihin Hupeli (1978), Kolmen hevosen mies (1981), Puna-
hongan hehku (1983), Mustarinnan lapset (1985) ja Maan veri (1987). Tietyssä
määrin omaelämäkerrallisuuteen viittaavat romaanit kuvaavat sotainvalidiper-
heen ankaraa elämää rintamamiestilalla Pohjois-Karjalassa. Maaseudun ja per-
heen elämäntavan muutos on kronologisesti etenevä tarina, jonka lopputulos on
alusta alkaen nähtävissä. Romaanisarja on intertekstuaalisessa suhteessa Turusen
aikaisemmin ilmestyneeseen romaaniin Kivenpyörittäjän kylä, joka kuvaa Jeru-
salemin kylän vääjäämätöntä kuihtumista. (Nimien tasolla syntyy näin tekstien-
välinen yhteys Tuurin siirtolaisromaaneihin, joissa myös Uusi Jerusalem lopulta
kuihtuu.) Turusen romaanit eivät kuvaa useamman sukupolven yli ulottuvaa po-
sitiivista jännitettä ja tavoitteellisuutta Niskavuoren tarinan tapaan. Korven-
raivaajan työhulluudessa on epätoivoa saavuttamattoman edessä, sillä kovankaan
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työn ei odoteta enää olevan siunauksellista samalla tavalla kuin Pohjantähden
suuressa kertomuksessa. Paljon ennen fyysistä irtoamistaan raivaajaperheen lap-
set irtoavat tästä elämäntavasta henkisesti.

Heikki Turusen romaanit irtautuvat Pohjanmaan tavoin sellaisesta velvoitta-
vasta historiatietoisuudesta ja sukusidonnaisuudesta, joka on perinteisesti hallin-
nut suomalaisten sukuromaanien maailmankuvaa. Maa on maata, eikä enää
muuta, vaikka mummo Pohjanmaassa pyrkiikin vielä herättelemään suvun ta-
lonpoikaisia ihanteita. Mummon raamatullinen retoriikka muuttuu kuitenkin
ironiaksi, kun sitä luetaan suvun nykytilannetta vasten. Juuri edistysuskon puut-
tuminen näyttäisikin suuntaavan Hakalan suvun tarinaa enemmän länsieuroop-
palaiseen sukuromaanin traditioon. Maaseudun rakennemuutos murentaa väistä-
mättä myös koko yhteisön koheesiota. Kielteinen kehitys ei kuitenkaan lähde
suvun sisältä niin kuin eurooppalaisessa sukuromaanissa, vaan se on enemmän
yhteiskunnallisen rakennemuutoksen tuottamaa.

Nagy havaitsi, ettei ero sivistyneistön ja kansan välillä ole suomalaisessa
kirjallisuudessa ollut yhtä syvä kuin Unkarissa tai yleensä Keski-Euroopassa
(Nagy 1986, 93). Näin on Pohjanmaa-sarjassakin, jossa juopa on lähinnä keskuk-
sen ja periferian välinen, ei alueen sisäinen. Pohjanmaassa jopa perinteisen pai-
kallisyhteisön eliitin, nimismiehen ja opettajan, sosiaaliset roolit ovat jo madal-
tuneet. Myöhemmin juopa valtakeskuksiin päin vain syvenee: Lakeuden kutsussa
vallan keskus on siirtynyt Euroopan unionin mukana Keski-Eurooppaan asti, ja
yhteisön sisällä älyllisimmän kriitikon rooli on osunut entiselle keskiluokalle,
vanhalle opettajalle.

Romaanihenkilöiden ratkaisut voidaan sijoittaa laajempaan kehykseen. Jo-
hannes oli paitsi omapäinen yksilö myös osa suomalaista siirtolaisvirtaa, etelä-
pohjalaisen maaseudun rakennemuutosta ja ns. ylijäämäväestön ongelman rat-
kaisua. Johannes Hakalan elämän selittäminen vain rakenteellisilla syillä olisi
kuitenkin joukkojen ylikorostamista. Erkki Hakala taas panee romaanihenkilöt ja
lukijat omalaatuisen ongelman eteen. Ameriikan raitissa hänen henkilökohtaisia
ratkaisujaan ei vielä voi sijoittaa makrostruktuuriin, koska aikaperspektiivi on
liian lyhyt. Erkin elämäntarina on yksin hänen tarinansa. Samalla logiikalla voi
lukea myös aikalaisten mielikuvia Johanneksesta, sillä suvun muistoja hallitsee
"fundamentaalinen attribuutiovirhe", Johanneksen tekojen käsittäminen vain
luonteenpiirteiden seuraukseksi. Esimerkiksi suomalaisten oletetaan käyttäyty-
vän tietyllä tavalla, koska heillä suomalaisina on tietynlaisia piirteitä. Ihminen
perustelee omaa käyttäytymistään tilannesidonnaisena, mutta tulkitsee toisten
tekoja heihin liittämiensä luonteenpiirteiden tuloksena. (ks. Eskola 1996, 213.)
Lakeuden kutsu kiinnittyy taas rakenteellisiin selityksiin: eletään 1990-lukua, ja
Erkin talousrikoksia suhteutetaan pankkikriisiin.

Pohjanmaa-sarjassa sukuromaanin lajityyppi on ironisessa käsittelyssä myös
siksi, että Hakalan suku jakautuu Johanneksen jälkeen käytännössä kolmeen
suuntaan. Johanneksen poika Martti jää sukutaloon, ja juuri Martin pojat ovat
näennäisesti sarjan keskeisiä toimijoita. Mutta heille kontrastiksi asettuu Sylvin,
Johanneksen tyttären, sukuhaara Hirvijoen syrjäkylällä. Vastakohtaisuutta pe-
rustellaan poliittisten erojen ohella toisellakin tavalla. Vasemmistolaisuudestaan
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huolimatta Hirvijoen Hakalat ovat säilyttäneet 1990-luvulle asti sen talonpoikai-
suuden, jonka kirkonkylään jääneet Hakalat menettivät jo 1970-luvulla. Suvun
kolmannen haaran muodostavat Johanneksen kanadalaiset jälkeläiset, jotka ovat
Pohjanmaassa vain nimiä papereissa. Ameriikan raitissa lukija pääsee paikan
päälle, ja Erkin välityksellä myös tutustuu heihin.

Kun tarina Lakeuden kutsussa päättyy, ovat amerikanserkut käyneet tutustu-
massa Johanneksen kotiseutuun. Hakalan sukutaloon Pohjanmaassa jäänyt suku
on nyt vuorostaan hajonnut maailmalle työn perässä. Poliittinen sovintomieli,
eräänlainen konsensus Hakalan suvun tapaan, kajastaa myös Erkin ja Hirvijoen
Hakaloiden vuoropuhelussa. Kun hajaannus lähti suvun sisältä, Johanneksen
teoista, on luonnollista, että myös uusi yhteys löytyy sieltä. Näin Pohjanmaa-
sarjaa voi kuvata yhteiskunnallisen murroksen jälkeistä hajaannusta kuvaavaksi
sukuromaaniksi, jonka ytimenä on kuitenkin pyrkimys sovintoon, koska maailma
on ihmiselle paha paikka ilman veljesvihaakin.

Pohjanmaa on suomalaisen sukuromaanitradition toiminnallinen ja moderni
jatke, mutta sarjassa senkin luonne muuttuu ja syvenee. Se saa uusia sävyjä ja
tasoja, sillä muut sarjan romaanit kasvattavat sitäkin. Aloitusromaanin karkeiden
tyypittelyjen alta paljastuu ristiriitaisia ja muuttuvia henkilökuvia. Myös Poh-
janmaan historiatietoisuus korostuu: tarinoimalla kierrätetty myytti menneisyy-
destä oli yksilöiden keino hakea paikkaansa ja merkitystään modernissa maail-
massa. Näin sarjan asema suomalaisen sukuromaanin traditiossa on kaksijakoi-
nen. Yhtäältä kiinnittyessään alueeseen ja muihin kuvitellun yhteisöllisyyden
muotoihin romaanisarja jatkaa perinnettä, joskin sitä modernisoiden. Toisaalta se
muuttuu perinteen kommentiksi kuvaamalla, miten sukuyhteys alun perinkin on
ollut kieleen rakennettu ja siksi muutoksille altis.

4.2. Naisten viisaus ja miesten hulluus

Matkustaessaan junalla kohti Uutta Jerusalemia siirtolaisen elämäänsä pettynyt
Johannes Hakala tekee merkillisen kokeen. Hän yrittää pakottaa itsensä ajattele-
maan elämäänsä takaisin päin, kulkemaan ajan virtaa vastaan, vaikka eteen tu-
leekin asioita, jotka hän haluaisi unohtaa. "En tiedä, nukahdinko kuitenkin välil-
lä, koska jotkut asiat nousivat mieleeni hyvin selvinä ja voimakkaina ja kirkkaina
kuvina ja ihmiset seisoivat minun edessäni ja puhuivat vaatien minua tekemään
asioita, joita olin luvannut tehdä mutta jättänyt tekemättä ja toiset halusivat, että
olisin jättänyt tekemättä sellaista, jota olin tehnyt. Yritin väittää vastaan, sanoa
kulkevani nyt ajan virtaa vastaan, mutta ne ihmiset eivät uskoneet mitä sanoin
[...]." (MA, 56).85

                                                
85 Ajan virtaa vastaan kulkemisen voi tulkita myös omalaatuisena, sarjan aikarakennetta

mukailevana upotuksena, ja sillä tavalla metafiktiivisenä. Oikeastaan sarjan sukutarinaa rikkova
ilmestymisjärjestys on siis tälle ajattelulle analoginen tapa kertoa.
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Johannes antaa siis taas vihjeitä menneisyydestään.86 Hänen epäluotettavan
kertojan rooliinsa kuuluu kuitenkin se, ettei hän kerro, mitkä ihmiset valveuneen
ilmestyvät ja mistä teoista he puhuvat. Mutta Johanneshan kulkee ajan virtaa
vastaan, eikä mitään selitettävää voi silloin oikeastaan ollakaan: taakse jääneet
teothan tulevat tapahtumaan unen tulevaisuudessa. Tällä tavalla hän kiertää lu-
kijaa kiinnostavan asian ikään kuin luvallisesti, mutta jättää paljon tulkintavaih-
toehtoja. Todennäköisin vaihtoehdoista on kuitenkin selvittämätön suhde perhee-
seen ja erityisesti Pohjanmaalle jääneeseen vaimoon.

Antti Tuurin novelleissa miehet hakeutuivat naisten kieltojen ja rajoitusten
ulottumattomiin, "näin miehen toiminta jo alun alkaen tähtää sellaisiin muotoi-
hin, joissa miehinen aktiivisuus pääsee voimakkaimmin esille", Tero Liukkonen
on muotoillut. Vaikka ryhmä ei koostuisikaan pelkästään miehistä, toiminta kes-
kittyy miesten ympärille, ja miljöitä ovat miesten hallitsemat alueet. Toimintaa
ohjaa aikomusten ohella miesryhmän keskinäinen dynamiikka, viina tai sokea
sattuma, ja siihen liittyy syvällistä tilannekomiikkaa. Toiminta liikkuu mielettö-
män rajoilla, niin että puheiden suurieleisyys ja uhon suhteettomuus saavat ai-
kaan kuvan lähes herooisista hahmoista. Nainen määritellään negatiivisesti suh-
teessa miehiin, nainen on passiivinen vaikkakin ohjailemaan pyrkivä, mutta lo-
pulta tapahtumien sivustakatsoja ja häviäjä. Ohuen naiskuvan poikkeuksia ovat
kuitenkin äiti ja isoäiti. (Liukkonen 1986, 480-482.)

Miehet ovat toiminnan keskuksia Pohjanmaa-sarjassakin. Naiset pysyvät pai-
kallaan ja odottavat: Juuri Johannesta voi suvun tarinoiden perusteella verrata
novellien miehiin, jotka jatkuvasti etsiytyvät miesten hallitsemiin paikkoihin ja
tilanteisiin. Kotona elämä oli ollut jatkuvaa riitelyä vaimon kanssa.

Tero Liukkonen (1986) on tulkinnut Tuurin novellien naiskuvan positiivisek-
si: vanhemmat naiset edustavat turvallisuutta ja jatkuvuutta, sillä he antavat mie-
hillekin historian. Novellien henkilöt jäävät usein täysin taustattomiksi. Miehet
identifioituvat yleensä työnsä tai toimintansa kautta, mutta naiset eivät juuri mi-
tenkään. He ovat aina miehisen toiminnan taustalla, ja lukijan on rakennettava
kuvaa heistä pala palalta kertojan havaintojen ja toiminnan kautta.

Pohjanmaa-sarja rakentaa naisistakin kokonaisia ihmiskuvia. Pohjanmaassa
heidän kauttaan avautuu myös romaanin yhteiskunnallinen ulottuvuus: nuoret
naiset, Riitta ja Saara, eivät ole riippuvaisia miehistään, suvustaan tai edes lä-
hiyhteisöstään. Historiatietoisuutta ja yhteisöllisyyttä edustavat taas suvun van-
himmat naiset. Miesten osana on sukupolvesta toiseen koetella naisten ylläpitä-
män tradition rajoja. Sari Malkamäki (1990) on kuvannut – Orvokki Aution ro-
                                                

86 Uudessa Jerusalemissa Johannes kertoo äkkiä menneisyydestään. "Minä muistelin, kuinka
olin käynyt Fossin Sannalla parannettavana yhden jutun jälkeen, joka minulle oli sattunut; mi-
nua kun oli pahasti hakattu ennen Amerikkaan lähtöäni, […] (UJ, 51). Sen enempää Johannes ei
kerro tästä "yhdestä jutusta". Lukija on kuitenkin kertojaa viisaampi, mutta vain, jos romaaneja
luetaan ilmestymisjärjestyksessä. Johanneksen hakkaamisesta kertoo hänen vaimonsa Martta
Ameriikan raitissa (268-270). Hakkaajina oli kolme naapurin miestä, jotka vaimo oli lähettänyt
Johanneksen perään, kun tämä oli lähtenyt heinäaikaan naisystävänsä luo. Haavansa parannel-
tuaan Johannes lähti, eikä koskaan palannut.
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maanien naiskuviin perustuen – tätä eteläpohjalaisten naisten huolenpitoa "tuhoa
ja hulluutta tuottavaksi sosiaaliseksi kontrolliksi".

Miehet kykenevät läpäisemään naisten normipuolustuksen aina jostakin
kohtaa, sillä loputtomiin eivät vahvatkaan naiset pysty heitä vahtimaan. "Sanoin
pojissa nyt olevan aika paimentamisen; kun yksi karkulainen oli löydetty, kaksi
oli taas päässyt ketasta juoksemaan" (P, 342). Toiminnallisesti keskiössä ovat
siis miehet, mutta todellinen voima on naisissa. He ovat se tyyni myrskyn silmä,
jonka ympärillä "puut irtoavat maasta juurineen", kuten Erno Paasilinna (1988,
40) on kuvannut eteläpohjalaisen radikalismin perusluonnetta.

Miesten toimet tulevat aina perustelluiksi naisten reaktioita vasten, eikä ker-
tojan tarvitsekaan ottaa niihin erikseen kantaa; riittää, että hän kertoo havainton-
sa. Mutta samalla tavalla kuin miehet toistavat sukupolvesta toiseen samoja vir-
heitä, yrittävät naisetkin muokata heitä oman ihannekuvansa mukaisiksi – mitä
heidän ideaaleihinsa milloinkin sisältyykään. Pohjanmaa-sarja kertoo siitä, kuin-
ka mahdotonta tämä muokkaaminen jo ajatuksena on.

Paavo sanoi Lainan olevan paha suustaan ja oikeastaan aika ikävän ihmisen, jo-
ka oli jo nuorena muuttunut akkamaiseksi ja aivan toisenlaiseksi, mitä Paavo oli
siitä uskonut silloin, kun jonkinlaisessa rakkauden huumassa saatteli Lainaa pol-
kupyörällä kymmeniä kilometrejä kesäisistä lavatansseista viisikymmentäluvul-
la; muutamassa vuodessa se oli naimisiinmenon jälkeen muuttunut narisevaksi ja
joka asiasta motkottavaksi ämmäksi. (P, 218-219.)

Naiset yrittävät pitää pystyssä perheen ja suvun kulisseja yhteisön silmissä. Täs-
sä urakassaan he ovat stoalaisia: mitä kipeämmin sattuu, sitä varmemmin kipua
ei ulkopuolisille näytetä. "Istuimme siinä kauan, Taina yritti hyrskäistä itkua pari
kertaa, mutta äiti käski heti sen olla hiljaa: itkua ei kukaan saisi nyt päästää,
vaikka pää olisi pojalta poikki." (P, 314.) Sari Malkamäki on kuvannut näitä re-
aktiota vastoinkäymisiin kahtaalle vievällä ajattelumallilla: naisia hallitsee koh-
dannut häpeä ja miehiä menetetty kunnia. Hän pitää naisia Pohjanmaassa elä-
män luojina ja jatkajina, kun taas miehet ovat aggressiivisen historian luojia ja
jatkajia. Tästä syystä naiset ovat tarinan tasolla alistettuja, mutta temaattisesti
ylennettyjä. (Malkamäki 1990.)

Miehisen purkauksen kesäsunnuntaina voi tulkita liian pitkän hiljaisuuden ai-
kaansaamaksi: suku maksaa nyt velkaa, jonka Johannes 1920-luvulla lähtiessään
teki. Pohjanmaan äiti Marjatta on sukua Orvokki Aution Pesärikon Larvan talon
naisille, joiden suuhun kirjailija on laittanut pohjalaisen naiskuvan kiteytymän
"hillitte ittes" (ks. esim. Autio 1980, 18). Liisa Enwald on nimittänyt Aution
pohjalaisyhteisöä matriarkaaliseksi ja vanhenevien talonemäntien hallitsemaksi.
"Miehen osana tässä trilogiassa on särkyä psyykkisesti." (Enwald 1989, 674.)
Pohjanmaa-sarjassakin matriarkaalinen valta tunnistetaan, mutta se ei kuitenkaan
ole enää samalla tavalla pakottavaa ja särkevää.

Vielä viisikymmentäluvulla, kun isä jo oli neljäkymmentä täyttänyt, sodat käy-
nyt mies ja isäntänä talossa ollut jo kaksikymmentä vuotta ja varmasti talon pi-
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don osaava, mummo joka aamu piti sille puhuttelun aamusyömisen aikaan, ky-
seli tarkasti, mitä isä sinä päivänä oli aikonut tehdä ja neuvoi sitten erikseen jo-
kaisen tekemisen, vaikka isä yritti kuinka selittää, että sekin jo jotakin maanvil-
jelemisestä tiesi siihen ikään tultuaan ja ikänsä maatöitä tehtyään; pitkään isä
olikin sitten vain kuunnellut mummon neuvot kiltisti, mutta tehnyt jo työt oman
pään mukaan. (P, 146.)

Äidin elämännäkemys ilmenee puheenvuorossa, "ettei maailma mitään kohtuutta
tai kohtuuttomuutta tuntenut", ja siksi "elämä oli elettävä, vanhemmuuttaan Tai-
na tulisi sen oppimaan" (P, 321). Kovaan naiskuvaan tuo pehmennystä Amerii-
kan raitin Martta, Johannes Hakalan toinen vaimo. Ameriikan raitissa Erkille
selviää, että hänen isoisänsä oli elänyt siirtolaisenakin samanlaista elämää kuin
Suomessa. Martta oli aikansa rimpuiltuaan kuitenkin hyväksynyt miehensä heik-
kouksineen: "Se oli fani lov se Johnin lov" (AR, 270).

Pohjanmaa-sarjan kuvitteellisen yhteisön sisäisiä sukupuolirooleja onkin
mielenkiintoista verrata empiirisen tutkimuksen päätelmiin. Maaseutukylän yh-
teisöllisyyttä tutkinut Marja Holmila on päätellyt, että "useimmille ihmisille per-
he ja suku ovat vertikaalisen eli oman eliniän ylittävän jatkuvuuden kannalta
tärkeimmät yhteisön osat". Jatkuvuuden varmistaminen vaatii valppautta, viisa-
utta ja taitoa, ja tässä työssä vastuu on useimmiten perheen äidillä. Empiiriseen
kuvaan on helppo sijoittaa esimerkiksi Pohjanmaan kuvitteelliset naishahmot.

On sinänsä paradoksaalista, että naisten tehtävä patriarkaalisen järjestelmän pal-
veluksessa on tuottanut voimakkaita ja viisaita maalaisnaisia, jotka ovat usein
olleet niin moraalisesti kuin henkisestikin miestensä yläpuolella, mutta joiden
koko elämä on ollut alisteinen suvun ja sukuomaisuuden sanelemille vaatimuk-
sille. Tämä asetelma näkyi monissa kylän tavoissa. Yksi sukupuolten välisen
suhteiden näkyvimmistä ja yleisimmistä ilmentymistä oli se, miten miehet käyt-
tivät juopottelulla uhkaamista vallan välikappaleena. Yksityisen ja julkisen käy-
töksen säännöt parisuhteissa sekä äitien ja poikien väliset suhteet ilmensivät su-
kupuolirooleja symbolisessa muodossa. (Holmila 2001, 149-150.)87

                                                
87 Marja Holmila tutki hämäläistä maaseutukylää kahdessa jaksossa: ensimmäisen kerran

vuonna 1978 ja toisen kerran vuonna 1996. Hän havaitsi viljelijäväestön horisontaalisen jatku-
vuuden tarpeen asettuneen ristiriitaan isien ammatin jatkuvuuden kanssa. Taloudelliset realitee-
tit pakottivat lähtemään. Koska vastuu jatkuvuudesta oli edelleen pääasiassa äideillä, he kehotti-
vat lapsiaan hankkimaan korkeampaa koulutusta, ja he myös muistuttivat sosiaalisen nousun
edellytyksistä, mm. hillityistä juoma- ja elämäntavoista ja ahkeruudesta. (Holmila 2001, 150-
151.) Pohjanmaa ja Lakeuden kutsu osuvat täsmälleen tähän 18 vuoden tutkimusjaksoon. Poh-
janmaassa on jo alkanut se yhteiskunnallinen kehitys, joka todellisuudessa alkoi kiihtyä vasta
1980-luvulla; tässä mielessä fiktio on aikaansa edellä. Pohjanmaa-sarja ei ole tälläkään mitta-
rilla niin aluesidonnainen kuin sen on usein väitetty oleva. Sen luoma todellisuusilluusio on lä-
hinnä yleissuomalainen.
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Sari Malkamäki on löytänyt Pohjanmaasta kaksi rinnakkaista juonikuviota.
Pääjuoni rakentuu omankädenoikeuden, lain ja kuoleman varaan. Pääjuonen rin-
nalla sivujuoni asettuu taas akselille rakkaussuhde-avioliitto-ero. Miehet kuljet-
tavat näitä romaanin juonia, jolloin naisille jää reagointi. (Malkamäki 1990.)
Sinikka Nielsen on puolestaan havainnut romaanissa kolme eri juonta, tarinaa:
rakkaustarina, tappelu, puukotus ja muilutus sekä Suomi-konepistooli. Juoni,
tapahtumapaikat ja sää myötäilevät toisiaan dramaattiseen loppuun saakka. Pu-
heenkuvaus kattaa valtaosan tekstin kompositiosta. (Nielsen 1989.)

Kerrottu on kuitenkin vain yksi tapahtumien taso: suurin osa kerronnan mer-
kityksistä ilmenee asioiden suhteissa. Merkillisintä Pohjanmaan juonessa on se,
että perinnönjako – varsinainen kokoontumisen syy – jää romaanissa sillä tavalla
kesken, ettei kertoja alun jälkeen juuri uhraa sille aikaa. Käytännölliset naiset
ovat hoitaneet perinnönjaon loppuun (P, 230-231, 331) sillä aikaa kun miehet
ovat kulkeneet retkillään. Miesten kulkemisen ja tarinoinnin voikin ymmärtää
eräänlaisena miesten henkisen perinnön jakona: tavallaan jäämistöä siis kuiten-
kin jaetaan koko romaanin ajan.

Pohjanmaan lukeminen rakkauskertomuksena voisi viitata Erkin ja Saaran
suhteeseen, joka paljastuu ja päättyy päivän aikana. Sen jälkeen tulevat muiden
veljesten avioliitot, joissa kaikissa on omanlaisensa ongelmat. Myöskään Paavon
pojan Markun ja hänen vaimonsa avioliitto ei ota sujuakseen, sillä Markku
muistuttaa elämäntavoiltaan liikaa isoisänsä isää Johannesta. Suhteen toisena
osapuolena Hakalan suvun miehet näyttävät olevan hankalia tapauksia. Siksi
voisikin puhua rakkauden sijasta sukupuolten välisestä vallankäytöstä ja vallan
tasapainottomuuden seurauksista. Tällä tavalla Pohjanmaa laajenee kysymyk-
seksi luottamuksesta ja epäluottamuksesta, vapaudesta ja vastuusta kaikissa ih-
missuhteissa, mutta erityisesti avioliitossa.

Sarjan tasolla mielenkiintoisin on Talvisodan Martin ja hänen vaimonsa nä-
kymättömäksi jäävä suhde. Miehen oman kertomuksen pohjalta se näyttää yhtä
asialliselta ja järkiperäiseltä kuin Martin asenne elämässä kaikkeen muuhunkin,
myös sotimiseen, "tappotyöhön", joka on vain hoidettava. "Talonpidosta puhut-
tiin ja muista käytännön asioista; syystyöt oli kumminkin jo ehditty tehdä niin,
ettei naisväki aivan niiden keskelle joutunut jäämään" (T, 7). Martti jää kertojista
tuntemattomimmaksi myös ihmissuhteissaan. Lähimmäksi Martti pääsee velje-
ään Paavoa, jonka kaatumisen hän todistaa Talvisodassa. Pohjanmaassa paljas-
tuu, ettei Martin ja hänen vaimonsa avioliitto ollut ainakaan suvun silmissä kovin
tasapainoinen. "Laina huusi, ettei isänkään kuolema ollut liikuttanut äitiä tippaa-
kaan ja äiti varmasti oli nauttinut erikoisesti siitä, että isä oli joutunut ennen
kuolemaansa niin pitkään kitumaan traktorin alla; kaikkihan niiden välit oli tien-
neet, pojat ja poikien vaimot ja sukulaiset" (P, 318).

Yhden päivän romaanina Pohjanmaahan tiivistyy jotakin olennaista ihmisistä
ja yhteisöstä. Isoisän lähtö 1920-luvulla jätti suvun naisten ja miesten välille py-
syvän epäluulon. Myös Pohjanmaata hallitsee jonkinlainen sukupuolten välinen
kylmä sota, johon peilataan sosiaalista ja yhteiskunnallista muutosta. Sukupol-
vesta toiseen siirtyvän jännitteen ydinlause on mummon tulkinta yhteisön naisten
ja miesten välisistä eroista.
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Mummo ei kuullut mitä kysyin tai ei sitä leikiksi ymmärtänyt, kertoi ihmetel-
leensä jo pitkään, minkä takia Pohjanmaalla viisaus on aina vanhoissa naisissa,
viisaus ja hyvyys, ja kun kysyin, mikä täälläpäin sitten on miehissä, se mietti sitä
jonkin aikaa ja arveli, että niissä asui jonkinlainen hulluus. (P, 331.)

Kuvauksesta on tullut jo modernia kansanperinnettä, eikä lauseen alkuperäinen
käyttöyhteys ole kaikille sen käyttäjille selvästikään tuttu. Kertoja antaa vihjeen
ironiseen lukutapaan heti seuraavassa lauseessa. "Käskin sen olla höpisemättä,
vanha ihminen, ja ruveta nukkumaan".(P, 331). Mitä sitten ovat nämä viisaus ja
hyvyys ja hulluus, joista isoäiti puhuu? Ja miksi sisäistekijä ohjaa lukijaa heti
ironian suuntaan? Lakeuden kutsussa Erkki viitannee mummon lauseeseen, kun
hän puolustautuu äitinsä sukulaisia vastaan. Näiden mielestä Erkki näytti peri-
neen vain isoisänsä Johanneksen huonoja piirteitä. "Arvelin äidinkin puolelta
minulle jotakin ominaisuuksia periytyneen; sydämen hyvyys äidiltä, järki isältä,
niin kuin tavattiin sanoa" (LK, 31).

Erkki on toistanut isoisänsä tarinan karkaamalla Amerikkaan ja jäämällä sin-
ne. Vanhojen naisten viisaus ja hyvyys ovat yhteisön muisti, joka antaa perspek-
tiiviä miesten seikkailuihin. Vanhus suuntaa varoituksen sanat aikaisemmille
sukupolville, ja romaanin maailmassa draamallinen ironia syntyy tästä ajallisesta
suhteesta: samat varoitukset ovat täsmälleen samoista syistä tarpeen myös ny-
kysukupolville. Naisten realismin rinnalla miesten puheet ja idealismi joutuvat
koomiseen valoon. Sukupuolia vetävät eri suuntiin vahvat voimat. Naisten säi-
lyttämisen keinot ovat kielellisiä, miesten uuden valtaamisen toiminnallisia.
Kaksijakoisuus muistuttaa sitä Markku Envallin (1994, 396) havaintoa, että Mika
Waltarin romaanien "jäsentäviä konflikteja on idealismin ja realismin sekä näi-
den erityyppisten edustajien vastakkainasettelu". Suvun kaikissa miessukupol-
vissa ovat samat hulluuden piirteet. Naisten viisaus on tämän havaitsemista ja
hyvyys sen ymmärtämistä – eli eräänlaista rakkautta.

Pohjanmaan miehet eivät pysty arvostamaan yksilöllisyyttään. Naisten käy-
tännöllisyyden ja mukautuvuuden rinnalla tämä on epäilemättä koomista. Poh-
janmaassa miesten sukupolvet kohtaavat toiminnallisesti, ja he havaitsevat tois-
tensa koomisuuden, mutta eivät osaa kyseenalaistaa omia tapojaan. Seuratessaan
pikkupoikien leikkejä kertoja tulee samalla kuvanneeksi aikuisia miehiä.

Näin, että Sepon pikkupojat juoksivat pellolla ulkorakennuksen takana intiaani-
lakit päässä ja jouset kädessä. Ne ampuivat nuolia suoraan ylöspäin mutta eivät
uskaltaneetkaan sitten seurata nuolen lentoa vaan odottivat hartiat kumarassa ja
kyyryssä niin kauan, että nuoli tuli maahan. Katselimme sitä kaikki kolme ja
naureskelimme pikkupojille. (P, 284.)

Kohtauksen draamallinen ironia on siinä, etteivät veljekset "tiedä" kertojan tark-
kailevan heitä ja kertovan näkemäänsä edelleen. Romaanihenkilöt eivät aavista
lukijan olemassaoloa. Tämä on draamallisen ironian peruskuvio: henkilöt eivät
tiedä mitä kohti ovat kulkemassa, eivätkä tiedä lukijan tietävän ja ymmärtävän
enemmän, "henkilöt nähdään alusta alkaen toisten tapahtumien osana kuin he itse
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näkevät itsensä" (Kinnunen 1989, 49; vrt. Lodge 1992, 179). Veljekset eivät siis
tiedä nauravansa itselleen. Päivän aiemmat tapahtumat ovat osoittaneet, etteivät
aikuisten miesten tekemiset juuri eroa pikkupoikien leikeistä. Vaikka jouset
vaihtuvatkin konepistooliin ja puukkoon, samalla logiikalla viinanhuuruisten
tekojen seurauksia odotetaan "hartiat kumarassa ja kyyryssä".88 Kuulustelu polii-
siasemalla ja miesten arkaileva paluu naisten silmien eteen sukutaloon ovat sa-
man tapahtuman toisintoja. "Jäimme pihaan seisomaan. Näin naisten kurkistele-
van ikkunoista karteekien välistä. Miehet miettivät, menisivätkö sisään vai antai-
sivatko myrskyn langeta ulkona." (P, 275.) Tilannemotiivi on tuttu Aleksis Ki-
ven Seitsemästä veljeksestä, jossa munavarkaudesta kiinni saadut veljekset miet-
tivät, kannattaisiko kotiin ja äidin ulottuville ollenkaan palata. "Ei siis muuta
kuin kotia mars! ja tulla löylytetyksi, ja syystä kyllä, syystä kyllä." (Kivi 1984,
9.)

Yleisö häilähtää myös Lummukan hiekkakuopilla, jonne opettajan houkutte-
lee konepistoolin ääni. "Se vei koiran ylös kankaalle ja sitoi kiinni mäntyyn, ko-
mensi koiran makuulle ja koira asettuikin nöyrästi maahan ja jäi surullisin silmin
seuraamaan opettajan ja poikien touhuja" (P, 204). Koiran käytös on eräänlainen
sisäiskertojan silmänisku. Pikkupoikien intiaanilakit ja miesten kuviteltu hiekka-
kuoppasota ovat metafora niille myyteille ja velvollisuuksille, joille miehet
edelleen rakentavat yhteisöllistä rooliaan.

4.2.1. Arkikieleen rakennetut merkitykset

Havainnot ovat romaanissa tärkeitä, jos ne erikseen kerrotaan. Romaanihenkilöi-
den tunteet taas ilmenevät toimintana, jonka läpinäkyvä kertoja välittää. Silti
kaikki tärkeä ei näy tekstissä, vaan kerronnan aukoissa on usein jotakin olen-
naista elämäntavasta. Pystyäkseen tulkitsemaan tekstejä lukija joutuu panemaan
liikkeelle yleisen sosiaalisen tietämyksensä: häneltä vaaditaan kielen perinpoh-
jaista tuntemista, kielellistä kompetenssia, mutta myös monenlaista sosiaalista
kompetenssia. (ks. esim. Culler 1993, 113-130.) Kompetenssi ei ole tässäkään
ymmärtämisen ehto, mutta tulkintoja rikastava ja näennäisiä itsestäänselvyyksiä
kyseenalaistava. Sepitteen todellisuus rakentuu siis osittain nyansseista, jotka
lukija sosiaalisella ja kielellisellä kompetenssillaan tunnistaa.

Lause Pohjanmaasta osoittaa aukkojen ja halkeamien merkityksen. Veikko ja
Erkki ovat palanneet kostoretkeltään takaisin sukutaloon, jossa perhe valmistau-
tuu syömään. Tappelusta Ketolan talossa kuullut nimismies on tulossa varoitta-
maan Veikkoa siitä, mihin oman käden oikeuteen turvautuminen voi johtaa.
                                                

88 Antti Tuuri kirjoittaa matkakirjassaan Neljännen valtakunnan vieraana. "Osun samaan
vaunuun saksalaisen tiedemiesryhmän kanssa. Eräs heistä selittää käyneensä juuri serbien pro-
pagandatoimistossa Kölnissä. Siellä oli väitetty, että lopullisen voiton jälkeen Suur-Serbian val-
takunta tulee kestämään tuhat vuotta. Tiedemiehet nauravat, pitävät serbejä suuruudenhulluina."
(Tuuri 1995, 72.) Draamallinen ironia syntyy tietysti vasta kun lukija tunnistaa katkelmasta his-
toriallisen ironian eli implisiittisen viittauksen natsien tuhatvuotiseen valtakuntaan.
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"Oveen koputettiin, äiti huusi sisään" (P, 83). (Sama lause löytyy uudelleen La-
keuden kutsusta: "Oveen koputettiin, Martti huusi sisään" (LK, 25).) Taloon on
tulossa vieras, ja hänet kutsuu sisään äiti, jonka hallitsevaa asemaa tässä tilassa ei
kukaan kyseenalaista. Tulijalla on käytännöllistä kompetenssia, eli hän lähestyy
"pyhää tilaa" varovasti ja kunnioittavasti.

Nimismies pyysi meitä pihaan, ettei koko väen kuullen tarvitsisi meidän kaiken
maailman typeriä asioitamme ruveta selvittämään, pyysi oikein anteeksi muulta
väeltä sitä, että oli pyhäpäivänä lähtenyt Veikolta ja minulta asioita peräämään.
Se oli vanhempi mies jo ja tunsi kaikki kyläläiset hyvin. (P, 83.)

Kertoja kuvaa kokonaisuuden kannalta toisarvoista tapahtumaa, joka havainnol-
listaa tilallisia ulottuvuuksia ja yhteisön vallanjakoa. Mielenkiintoinen on ni-
mismiehen rooli, josta syntyy intertekstuaalinen kytkentä kirjallisuuden nimis-
mieshahmoihin, erityisesti Artturi Järviluoman Pohjalaisissa, jossa omavaltainen
vallesmanni rikkoo tietoisesti yhteisön sääntöjä. Hänellä olisi kompetenssia oi-
keaankin käyttäytymiseen – häntä nimittäin varoitellaan jo, mutta hän kykenee
juuri siksi luomaan pelkoa.

Toinen esimerkki on Maan avaruudesta. Siinä Johannes Hakala tunnustaa
kaivanneensa Kanadassa vain tuomien, pihlajien ja omenapuiden kukkimista.
"En usko, että kukaan ihminen pystyy olemaan surullinen keväällä, kun suuret
puut kukkivat" (MA, 301). Semanttisesti lause muistuttaa sekä raamatullista dis-
kurssia että eteläpohjalaisten kansanlaulujen luontokieltä. Kevään kaipaaminen
vaikuttaa nostalgialta, mutta ymmärrän sen kuitenkin viittaavan enemmän syylli-
syyteen, suruun ja katumukseen tehtyjen ja tekemättömien tekojen vuoksi. Jo-
hannes ihailee luonnon viattomuutta, koska kokee itse olevansa sen vastakohta.
"Tuntui kuin koivun rungossa ei olisi ainoatakaan tummaa pilkkua ja tuntui hy-
vältä nähdä, että joku oli vielä niin puhtaana säilynyt tässä maailmassa" (UJ, 41).
Lause suurista puista ja keväästä kertoo Johanneksen todellisuudesta kääntö-
puolensa kautta. Keväät ovat vaikeita aikoja entiselle talonpojalle. Taakse jää-
neessä elämässä suuret puut ilmensivät jotakin arkista ja ihmistä ylempää. Täs-
säkin lause alkaa täyttyä siis vasta kun lukija näkee myös sen varjopuolelle.

Johanneksen epävarmuus on elämänkokemuksen tuomaa: toisinkin voisi olla.
Itsenäisyys on aina ollut suhteellista, ja ihminen on vapaa tekemään myös vir-
heitä. "Se kysyi minulta kerran Supperissa, olinko minä iloinen siitä elämästä,
jonka olin elänyt. Väitin olevani. […] Se kysyi enkö surrut mitään. Sanoin, ettei
tapanani ollut asioita jälkeenpäin surra eikä menneitä kaivella". (MA, 300; kursi-
voinnit minun.) Kysymys sisältää yhteisöllisen näkökulman, mutta puolustautu-
essaan Johannes puolustautuu myös itselleen.

Kolmas esimerkki on Erkin repliikki Ameriikan raitista, kun Kaisu houkut-
telee häntä palaamaan Suomeen. Johanneksen ja Erkin reaktiot muistuttavat toi-
siaan: heidän käytöstään hallitsevat perustelematon kylmyys ja itsekkyys.
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Se pyysi, että minäkin lähtisin, mutta sanoin, etten lähtisi mihinkään. Se kysyi,
teinkö minä aina kaikki asiat niin kuin itse halusin. – Näin minä elän, minä sa-
noin. (AR, 91.)

"Näin minä elän" voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Se voi olla ota tai jätä -
kommentti, jollaisena vaimo sen myös ymmärtää. Hän palaa Suomeen yksin.
Sama tilannehan toistuu Pohjanmaa-sarjassa usein: miehet ja naiset eivät näytä
ymmärtävän toisiaan, eivätkä lopulta edes yritä sitä. Mutta lause voidaan lukea
myös merkityksessä "vain näin minä elän". Erkkihän ei juuri vastaa vaimonsa
kysymyksiin suoraan, vaan kiertää ne. Se on Hakalan miesten perinteinen tapa
ratkaista ongelmat: vain lähtemällä, kulkemalla ja toimimalla mies tuntee elä-
vänsä. Poissaolo on paluun edellytys, ja siksi pidän tulkintaa elämäntavan impe-
ratiivista romaanisarjan kannalta hedelmällisempänä. Se, että lause on repliikki,
ei voi myöskään olla yhdentekevää.

Talvisodan kertoja liikkuu ei-kenenkään-maalla, sillä hänestä puuttuu Johan-
neksen ja Erkin miehinen hulluus, lähtemisen pakkomielle. Paradoksaalista on
se, että harvinaisella tavalla paikallaan pysynyttä Marttia kuvataan useimmiten
matkalla olevana. Pohjanmaan pitkässä sisätarinassakin Martti on matkalla, nyt
suojeluskuntalaisten mukana Mäntsälän kapinaan, mutta matka päättyy ennen
kuin ehtii alkaakaan (P, 29). Talvisotaa ennakoivat sisätarinat kuvaavat nuoren
Martin tasapainoilua miehisen idealismin ja naisten realismin välillä.

Paavo sanoi isän itsensä kertoneen, kuinka se nuorena miehenä kaksikymmen-
täluvun lopussa ja kolmekymmentäluvun alussa oli joutunut ajattelemaan paljon
uskon asioita, monet tuttavat ja kouluaikaiset kaverit körttiläisiä ja isä joutunut
omaltakin osaltaan miettimään paljon pelastusta ja armoa, nuoruuden mieliteot
siinä vielä painamassa, isä horjumassa vuosikausia uskoon tulleiden ja maail-
manlasten välillä. (P, 163.)

Isältä kuultu kertomus viittaa vuosiin, jolloin Martti joutui tottumaan elämään
ilman isää: Johanneshan lähti Kanadaan juuri 1920-luvun lopussa. Jännite Ha-
kalan suvussa syntyy aina nuorten miesten ja samanikäisten naisten välille.89

Vanhimmat naiset ovat jo suojassa tältä vuoropuhelulta, koska heidän ikäisensä
                                                

89 Sarjan tasolla ennakoinniksi osoittautuvat Erkin sanat Pohjanmaassa. "Saara kertoi löy-
täneensä minut asemalta. Sanoin Saaran veljen vaimolle, etten tahtonut päästä vanhoista tottu-
muksistani; ennenvanhaan olin tavannut seisoskella asemalla katselemassa junia ja ihmisiä jotka
olivat lähdössä jonnekin pois tai tulossa jostakin, suuresta maailmasta, joka minuakin oli odot-
tamassa ja jonne joskus vielä lähtisin." (P, 69-70.) Don Quijote käsitetään yleisimmin romaanina
yksilön ihanteitten ja todellisuuden ristiriidasta. Liisa Saariluoman mukaan aiemmin koomisena
ja satiirisena pidetty teos vastasi kuitenkin saksalaisten romantikkojen elämännäkemystä. "Teok-
sen pohjimmaisena sävynä on heidän käsityksensä mukaan resignaatio, syvä, alakuloinen alistu-
minen sen asian edessä, että pyrkimys toteuttaa ideaaleja todellisuudessa, joka ei mitenkään voi
vastata niitä, näyttää väistämättä hulluudelta." (Saariluoma 1989, 36.) Tämä muistuttaa Poh-
janmaan miesten elämännäkemystä.
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miehet ovat joko kuolleet tai karanneet. Jännitettä on myös eri-ikäisten naisten
keskinäisissä suhteissa. Pohjanmaa-sarjan naiset käyvät loputonta kielellistä
valtataistelua joko miehiä tai toisiaan vastaan. "Laina rupesi huutamaan, että äiti
aina oli ollut kova ja sydämetön ihminen […]" (P, 318).

Lakeuden kutsussa Erkki on ostamassa konepajaa Partasen veljeksiltä. Kun
hän kertoo kuulleensa monenlaista tarinaa veljesten liiketoimista Jalasjärvellä,
vanhempi Partasista muistuttaa, että kaikessa kertomisessa on aina mukana ker-
tojan näkökulma. "Silloin minun kannattaisi muistaa, että asioita voitiin tarkas-
tella monesta näkökulmasta, jotka kaikki riippuivat aina siitä, missä tarkastelija
istui" (LK, 122). Romaanien erikoista rakennetta kuvaa se, että suurimmat vii-
saudet sovitetaan kaikkein epätodennäköisimpien henkilöiden suuhun. Partasen
sanoissa kiteytyy koko romaanisarjan kerronnallisen polyfonian mieli.

Pohjanmaa kuljettaa Erkkiä sukutalon pihapiirissä, antaa hänen kuunnella
kertomuksia menneisyydestä, mutta ei anna hänen ottaa tarinoiden totuudelli-
suuteen kantaa. Näin tarinoihin jää aukkoja ja ristiriitaisuuksia. Myös tarinoita
kertovien romaanihenkilöiden luotettavuudessa on eroja: Johanneksen vaimon
jälkikuva Johanneksesta on vanhan katkeruuden vääristämä.

Silminnäkijöistä Sylvi, Johanneksen tytär, ei ole luotettava romaanin maail-
massa. Sylvi on mennyt 1930-luvulla emännäksi kauhavalaiseen Hirvijoen sivu-
kylään, jonne kommunismin olivat tuoneet Amerikan kävijät jo ennen ensim-
mäistä maailmansotaa (P, 63). Sylvin mies Jussi muilutettiin Neuvostoliittoon,
jossa hän Stalinin puhdistuksissa kuoli. Veljesten äidin tarinat taas ovat toisen
käden tietoa, sillä hän on tullut Hakalaan miniäksi kymmenen vuotta vaarin läh-
dön jälkeen. Hänen muistelmansa ovat siis tarinoita tarinoista. Silti äiti voi luki-
jan silmissä nousta luotettavaksi kertojaksi, sillä hän on rakentanut Johanneksen
kuvan ristiriitaisten kertomusten perusteella samalla tavalla kuin lukija joutuu
kokoamaan henkilökuvat romaanin aineksista. Tavallaan paradoksaalista siis on,
ettei silminnäkijyys ole päässyt vääristämään hänen kuvaansa Johannekseen.

Taustaa Hakalan perheen 1920-luvun tapahtumille tuo Ameriikan raitissa
(268-269) taas uusi näkökulma, joka on tällä kertaa Martta-mummon, Johannek-
sen toisen vaimon kertomus. Johanneksen puheista Martta oli päätellyt, ettei
Pihkalan kaartissa ja muuallakaan kulkeminen ollut syy huonoihin väleihin vai-
mon kanssa, vaan pikemminkin seuraus niistä. Tyttären todistajanlausunto on
romaanisarjassa kuitenkin sikäli harvinainen, sillä siinä viitataan Johanneksen
ulkonäköön.

Sylvi kertoi vaarin olleen pienikokoisen miehen ja mummon uskaltaneen joskus
käydä siihen käsiksikin ja kurittaneen sitä samoin kuin poikiaan kuritti, nuorem-
pia melkein siihen saakka, että ne sotaan vietiin ja sille tielle sitten jäivät. Vaa-
rille mummo ei lopulta ollut kyllä pärjännyt, mutta niiden tappelut kestäneet
kuitenkin jonkin aikaa, koska mummo oli lyönyt surkeilematta. Vaarilla taas ei
akkojen hakkaamiseen ollut sisu riittänyt, vaan se oli yrittänyt painaa mummon
permannolle ja pitää sitä siinä paikallaan niin kauan, että mummolla veret aset-
tuivat. (P, 146; vrt. AR, 268.)
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Häpeäänsä paenneen Johanneksen lähtö on ollut suvun miehillekin tabu, ja tari-
nan avaaminen kertomuksen aamuna ennakoi uutta tragediaa. Romaanin tapah-
tumissa on analogiaa sisällissotien syntymekanismiin. Ulkoa tuleva vähäinen
impulssi (tässä tapauksessa olematon perintö) avaa padot toiminnalle, jossa pin-
nan alla kyteneet tunteet vievät irti päästessään voiton vähäisestäkin järjestä. Kun
asioista on tarpeeksi kauan vaiettu, on vaikea uskoa mihinkään totuuksiin.

Miehen lähtö, tosiasiassa avioero, oli yhteisön silmissä häpeällistä, ja lähdön
todelliset syyt oli salattava. Silti yleisesti tiedetään, että Johannes lähti suutus-
päissään, emäntäänsä kyllästyneenä ja velkojiaan peläten, mutta lähti jäädäkseen.
"Jaloilleen päästyään vaari oli hankkinut Amerikan matkarahat ja menolipun ja
lähtiessään sanonut isulle, että edessä saattoi nyt olla pitkä ero, ehkä koko elä-
män kestävä. Isu oli sanonut kyllä pärjäävänsä, aikaa ei kuluisi tyhjän miehen
passaamiseen". (AR, 269.) Mummo otti isännän roolin ja piti talon pystyssä, toi-
mi jopa maamiesseuran puheenjohtajana. Tässä valossa pihakamarista neuvoja
jakava hauras hahmo on väistämättä myös koominen.

4.2.2. Tilat ja siirtymätilat

Siirtyminen paikasta toiseen kuvataan Pohjanmaa-sarjassa verbeillä menin, tulin
tai lähdin, ja muu tekeminen sanoilla muistin, katselin, sanoin tai ajoin. Liikku-
misen luonne ei paljastu verbistä, vaan se on pääteltävä asiayhteydestä. Näin
kertoja ei myöskään tule kuvanneeksi henkilöiden sisäistä elämää, ja lukijalle
tarjoutuu mahdollisuus tulkita modaliteetit, tekemisen tavat, eri tilanteissa yksi-
löllisesti. (vrt. Tarasti 1996, 206-207.) Pohjanmaan aloitusvirke visualisoi ro-
maanisarjan sukupuolittuneen tilankäytön. Veikon lähtö talosta on väkivaltaista
poistumista naisten hallitsemasta tilasta. Koko romaanin voi tulkita tämän käyt-
täytymisen seuraukseksi. Tilanteen hallitsemattomuutta kuvaa se, että "Veikko
juoksi pihan yli sellaisista kohdista, joita ei tavattu kulkea" (P, 5).90

Ihminen voi orientoitua tilaan kahdella tavalla: hän voi olla matkalla kohti
uutta tai tehdä turvapaikkaa eli pesiä. Siirtymätilat ovat siltoja havaitsijan ympä-
ristön ja sen yksittäisten tilojen välillä. Tällaisia arkipäivän tiloja ovat kulkureitit.
Ne antavat tilarakenteille jatkuvuuden ja liikkumisen tunnun. Primääriset tilat
ovat kiintopisteitä, turvapaikkoja tai keskuksia, ja ne vastaavat pohjimmiltaan
ihmisen turvallisuudentarpeeseen. Ne pysäyttävät tai hidastavat liikkeen, tarjoa-
vat hengähdyspaikan ja luovat järjestystä. Symbolimerkitykseltään primaariset
tilat ovat transitiotiloja monimielisempiä. Tärkeimpiä primäärisiä tiloja ovat ra-
kennukset, talo ja koti. (Stenros 1994, 35.)

Sukutalo on Pohjanmaan keskeinen tapahtumapaikka, josta lähdetään ja jon-
ne palataan. Sarjassa tilan käsite laajenee kuitenkin alueeksi. Etelä-Pohjanmaa on
mentaalinen ja temaattinen kiintopiste myös romaaneissa, joissa ollaan fyysisesti
                                                

90 Juuri Veikon epätavallinen kulkureitti osoittaa implisiittisesti, ettei kysymyksessä nimen-
omaan ole "paikallinen toimintamalli" tai "maakunnallinen tapa reagoida asioihin", jollaiseksi
Juhani Sipilä (2002, 79) oman käden oikeuteen turvautumisen tässä yleistää.
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muualla. Sukutalo ja maakunta ovat paikantumista kuvaavan ympyrän sisimmät
kehät. Rakennukset sopivat hyvin semioottiseen tarkasteluun.

Ne jakaantuvat aina jollakin tavalla ulko- ja sisätilaan. Voimme tulkita ulkotilan
symboloivan ulkoista maailmaa, maailmankaikkeutta tai toisinaan pahoja voi-
mia. Sisäinen tila symboloi puolestaan ihmistä itseään, hänen sisäistä henkistä
maailmaansa, jota rakennuksen seinät rajaavat aivan kuten ihmisellä keho rajaa
ihmisen irti maailmasta. Talon sisus assosioidaan usein naisten sisätilaan: koti on
naisen kohtu. Näin rakennus itsessään on pienoismaailma; siinä heijastuu ihmi-
sen koko maailmankatsomus. (Heikkinen ja Kupiainen 1994, 263.)

Pohjanmaassa sisätila ja ulkomaailma käyvät merkityksellistä vuoropuhelua
välittäjinään näiden kahden tilan väliä kulkevat miehet. Lähiympäristön kohta-
lokkaan kolmion päät ovat sukutalo, poliisiasema ja ruumishuone, ja niitä yh-
distävät siirtymätilat, ikkunat, ovet, portaat, pihat ja tiet. Muualle lähdetään au-
tolla, jota ilman nopea kulkeminen paikasta toiseen olisi mahdotonta. Romaanin
lopussa liike äkkiä pysähtyy, kun Erkin autosta loppuu polttoaine. Samalla myös
romaanin kerrontaenergia loppuu, ja jäljellä on vain paluu sukutaloon. "Lähdin
kävelemään tietä pitkin kotiin päin. Vettä satoi niin että kymmenen metriä kä-
veltyäni olin läpimärkä, mutta en välittänyt siitä nyt." (P, 364.)

Vielä merkittävämpi auto on miesten primääritilana Lakeuden kutsussa, jossa
päivän mittaan ajetaan satoja kilometrejä edestakaisin pitkin Etelä-Pohjanmaata.
Romaanissa ollaan koko ajan liikkeellä, ja romaanin rungon voisikin piirtää
vaikka logistisena karttana. Miehet jopa suunnittelevat etukäteen reittejään.

Tultiin Nurmoon; pojat valittelivat sitä, että minä suureen maailmaan tottunut
mies jouduin kuitenkin kotikaupungistani ajamaan Seinäjoelle maalaispitäjien
kautta. Ne rupesivat suunnittelemaan retkeä, jonka vielä tämän kesän aikana te-
kisimme: olisi käytävä katsomassa kaikki ne eteläpohjalaiset kaupungit, jotka
Amerikkaan lähtöni jälkeen oli perustettu. Niiden mielestä olisi tutkittava kau-
punkien keskustoiden lisäksi myös laitakaupungit, suburbaanit, niin kuin Raimo
sanoi. Minä en uskonut tänä kesänä niiden mukaan joutaville ajeluille ehtiväni.
(LK, 59.)

Auto on miesten primääritilana verrattavissa naisten hallitsemaan taloon, sillä se
on eräänlainen pesimisen ja matkalla olemisen yhdistelmä. Pohjanmaassa ja
Lakeuden kutsussa tämä korostuu. Ameriikan raitissakin (92-93) miehet saavut-
tavat riippumattomuutensa vasta hankittuaan Floridassa oman auton. Hakalan
suvun miehet eivät ole kävelijöitä. Pitkiin kävelymatkoihin liittyvät aina suuttu-
mus (Seppo Pohjanmaassa), pelko tai kuoleman uhka (Martti Talvisodassa),
häpeä (Johannes Uudessa Jerusalemissa) tai kärsimys (Johannes Maan avaruu-
dessa). Talvisodassa (53) Martti marssii kaksi päivää rintamalle ja lopuksi takai-
sin kotimaahan, ja Maan avaruudessa (20-34, 68-75) kahden pitkän kävelymat-
kan aikana pakkanen melkein tappaa Johanneksen.
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Suomalaisen talonpoikaiskulttuurin perustaa ovat talo, suhde maahan sekä
omistuksen käsite, toteaa maaseudun rakennemuutosta lähinnä sosiologian näkö-
kulmasta tutkinut Juha Kuisma. "Talonpoika oli ja on sananmukaisesti talon poi-
ka: talo on olennoitu emo, elävä organismi."

Talon suhde luontoon, maahan ja sukuun on seuraava. Talo "rakennuksena" on
kaksisuuntainen filtteri: se kokoaa luonnosta suotuisat vaikutukset ja torjuu hai-
talliset: se pitää lämmön, suojaa sateelta ja tuulelta, avaa ikkunan läpi näkymän
ulos. Talo "maatilana" merkitsee rajoilla erotettua peltojen ja metsien kokonai-
suutta, jota talonpoikaisperhe viljelee. Tarkoituksena on luoda sellainen "or-
gaanisten prosessien arkkitehtuuri", jonka avulla saadaan talteen optimimäärä
vuotuista aurinkoenergiaa. Talo "sukutalona" sitoo yhteen sukupolvien ketjun,
sillä vanhan käsityksen mukaan talo kuului suvulle, ei yhdellekään yksilölle.
Vuoteen 1879 talonpoika ei voinut myydä perimäänsä maata tarjoamatta sitä en-
sin kolmilla käräjillä sukulaisilleen ostettavaksi. Sukutaloon liittyi eräänlainen
aineeton sfääri: kunnian, vapauden, rehellisyyden, turvallisuuden, vastuuyhtey-
den henkinen kehä. (Kuisma 1990, 27.)

Sukutalo on talonpoikaiskulttuurin rakenneosista se joka pysyy viimeisenä Poh-
janmaa-sarjassakin. Se on mukana kertomuksessa alusta loppuun, vaikkakin ta-
pahtumapaikkana vain kolmessa romaanissa. Pohjanmaan Hakalaa voi hyvin
verrata Pohjalaisten Harriin, jossa käydään yhden päivän aikana tragediaksi
kääntyvä ja koko pitäjää koskettava yhteisöllinen valtataistelu. Pohjanmaan
mittakaava on kuitenkin kutistunut vain yhteen sukuun ja yhteen perheeseen.

Pohjanmaa on kiinteän sukuyhteyden joutsenlaulu. "Kun Sepon pikkupojat
tulivat sisään, äiti laski, että sukua oli tuvassa viisitoista henkeä ja muisteli,
kuinka kolmekymmentäluvun puolessavälissä he olivat viisistään istuneet tuvan
pitkän pöydän ääressä, mummo, isä, hän ja pojat, jotka sitten menivät sodassa"
(P, 55). Hakalan talo on sitä historiaa, joka tarinoina hallitsee sukua. Samalla,
kun sukupolvien tarinat mytologisoivat menneisyyttä ja asettavat vaatimuksia
uusille sukupolville, menneisyyden aineelliset jäänteet (talo, perintö, rauniot,
konepistooli) todistavat ajan kulumisesta. Rappeutuvat rakennukset vertautuvat
hajoavaan sukuyhteyteen, käyttämättömät rakennukset yhteiskunnalliseen muu-
tokseen ja umpeen kasvaneet kivijalat unohtuneeseen menneisyyteen.

Juha Kuisma viittaa Hella Wuolijoen Niskavuori-näytelmiin, joissa "talolla
on valta yli ihmisten". "Pahinta, mitä talonpojalle voi tapahtua, on talon mene-
tys." (Kuisma 1990, 15.) Pohjanmaassa eletään jo maaseudun murrosvaiheen
jälkeistä aikaa. Se talonpoikaisuus, joka leimasi vielä sodanjälkeistä aikaa, on
menneisyyttä. "Maaseudun perhe ei enää vastaa maatalouspolitiikan perheviljel-
mäideaalia", kuvasi Kuisma 1990-luvun alun Suomea. Ei vastaa Hakalan suku
1970-luvullakaan: talonpoikaisuudesta on tullut maatalousyrittäjyyttä. "Paavo oli
lopettanut eläinten pitämisen monta vuotta sitten, paitsi sikojen, ja pannut kaikki
maat viljalle ja vuokrannut maitaan naapureille" (P, 19).

Siksi talossa ei olla heinäaikana pellolla. Taloa asuu viisi sukupolvea, mutta
talonpoikaisen elämäntavan henkinen perintö, maaseutukulttuuri, ei kelpaa enää
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muuhun kuin leikinlaskun kohteeksi (P, 147-148). Tuleva isäntäkin kaipaa muu-
alle ja muihin töihin. "Markku sanoi miettineensä Ruotsiin lähtöä, jossa tilit ta-
vallisella työmiehelläkin olivat paremmat kuin täällä kunnanlääkärillä" (P, 78).

"Koti on yksilön persoonan ja perheen sekä heidän ainutkertaisten elämänku-
vioidensa ilmaisu. Näin ollen koti on käsitteenä pikemminkin orgaaninen kuin
esineellinen", kirjoittaa arkkitehti Juhani Pallasmaa paikan ja identiteetin suh-
teesta. Kotia ei luoda yhdellä kertaa, sillä siinä on aikaulottuvuus, se ilmentää
perheen ja yksilön mukautumista maailmaan. Koti on "yksilön muistin näyttä-
mö", se on identiteetin projektio ja perusta. (Pallasmaa 1994.) Talon menetys on
enemmän kuin aineellinen tappio. Pohjanmaan Veikko ja Helena asuvat suku-
talossa, koska ovat menettäneet talonsa kutomon konkurssissa. "Veikko sanoi
myös, että jos hänellä koskaan olisi ollut aikaa miettiä yhtiömuotoa järkeväm-
mäksi, niin ainakin talo olisi jäänyt, eikä hänen nyt tarvitsisi asua vanhan kotita-
lonsa nurkissa muijansa kanssa ja kuunnella sukulaisten paskapuheita konkurs-
sista ja toisten ihmisten vaivoina elämisestä; [.]" (P, 288). Myös Erkin entinen
talo on mennyt Raimon konkurssin jälkeen vieraille, mutta Erkki suunnittelee
sen hankkimista takaisin, eräänlaista kunnianpalautusta siis.

Sukutalo on Pohjanmaan naisille talonpoikaisen elämäntavan symboli, joka
suojaa epäonnistumiselta ja häpeältä. Pohjanmaassa perinteisen elämäntavan
rippeisiin sekoittuu yhteisöllistä häpeää, sillä sunnuntaiaamuna ei äidin mielestä
ollut kirkossakaan muita kuin "heinäpellolle kelpaamattomia ja maattomia" (P,
57). Talolle elämäntavan symbolina on siis käynyt samalla tavalla kuin sodalle
yhteisöä lujittavana kertomuksena. Huoltoaseman baarissa joutilasta pyhäänsä
kuluttavat veteraanit pitävät tarpeettomuuttaan yhteisön valintana ja yksilön hä-
peänä, kunniavelkana, joka on jäänyt maksamatta.

Maan omistaminen on ollut sosiaalisen erottautumisen väline, ja siksi pelko
talon menettämisestä on pelkoa ihmisarvon menettämisestä. "Mutta jos hän les-
ken lakiosuudestaan olisi syytinkiä vastaan luopunut silloin kun pojat niin halu-
sivat, tässä olisi nyt koko talo pankin vallassa ja hänen syytinkinsä myös, hän
kohta hyvässä lykyssä kunnalliskodissa kansaneläkkeen varassa, ison talon
emäntä" (P, 81). Äidin ajatus saa muodon uudelleen Uuden Jerusalemin (64-86)
sisäkertomuksessa 1930-luvun ylistarolaisten talonisäntien komeuskilpailusta.
Pakkohuutokauppaan ajautuneen talon aikamiespoika oli lähtenyt keräämään
itselleen rahaan talon ostoon "sen jälkeen, kun sen oma isä oli talonsa komeut-
taan ja liike-elämässä hävittänyt" (UJ, 86).

Talonpoikaisuuden katoaminen on hävittänyt suvun riippumattomuuden, ja
sukutalosta on tullut yhteiskunnan tuotantokoneiston osa. Tuotantosuunnan
muutos on siksi enemmän kuin siirtymistä karjasta viljaan: se on vallankaappaus,
jossa yhteiskunta on riistänyt suvulta itsenäisen elämänmuodon. Hakalan suvun
joutilas sunnuntai loukkaa maatalousyhteisön perinteistä arvomaailmaa. Luteri-
lainen työmoraali on vieläkin ihanne, johon tiukassa paikassa turvaudutaan.
"Paavo sanoi, että sen olisi pitänyt viljan sijasta panna maat heinälle, silloin ku-
kaan ei olisi tänään ehtinyt pahantekoon vaan olisi saatu heilua koko päivän
pellolla ja jokainen makaisi tällä hetkellä sängynpohjalla […]" (P, 347).
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Talon merkitys turvapaikkana ja pyhänä tilana korostuu romaanin alussa, kun
Veikko tunkeutuu entisen kumppaninsa Ketolan kotiin kostoaikeissa. Hän ei pyri
sielläkään ratkaisemaan riitaa sisällä. "Veikko sieppasi Ketolasta kiinni ja veti
sen pihaan, painoi portaille istumaan" (P, 7). Ollaan taas siirtymätilassa, juonen
solmukohdassa. Tilanteen tekee koomiseksi se, että Ketola yrittää ensin pysytellä
naisten reviirillä ja kurkistelee ulos ikkunaverhojen raosta. Kohtauksessa vilahtaa
myös ase, haulikko, jota pelokas Ketola yrittää pitää suojanaan.91

Miehet pyrkivät ulos naisten hallitsemasta primääritilasta, sukutalosta. Naiset
ja miehet ymmärtävät kodin merkityksen eri tavoin, ja juuri tätä eroa mummo
yrittää varoitteluillaan selittää. Naiset hakevat turvaa pysyvästä, mutta miehet
muutoksesta ja etsimisestä. Sukupuolten välinen tilallinen vuoropuhelu voidaan
ymmärtää myös kielen ja toiminnan väliseksi taisteluksi. Samalla se on tarina
miesten yrityksistä löytää dynaamisuutensa rajat. Sarjan jokaista osaa leimaa
lähtemisen, tulemisen tai matkalla olemisen motiivi eli bahtinilaisittain kohtaa-
misen tai tien kronotooppi (ks. Bahtin 1979, 407-410).

Naiset hallitsevat sisätilaa kielellisesti, ja siksi toiminnan miehet ovat sisäti-
loissa jo lähtökohtaisesti tappiolla. Miehillä on sisällä vierailijan osa. Sari Mal-
kamäen mukaan Pohjanmaasta voidaankin hahmotella naisten ja miesten reviirit
rakenteellisena ominaisuutena. Kertoja on naisten puolella kommentoija, mutta
miesten reviirillä yksi toimijoista, ja "hänen sivullisuutensa hellittää". (Malka-
mäki 1990.) Ulko- ja sisätilan välillä kuljetaan maailmasta toiseen, ja kahden
tilan välillä käydään myös viisauden ja hulluuden taistelua.

Pohjanmaassa toistuu usein sama tilannemotiivi: kertoja istuu sukutalon
portailla, yksin tai yhdessä muiden kanssa. Portaat ovat siirtymätiloista mielen-
kiintoisimpia, sillä ne ovat tyypillisiä ei-kenenkään-maita. Mihail Bahtin jopa
nostaa kynnyksen kokonaiseksi kriisin ja elämän käännekohdan kronotoopiksi.
Kirjallisuudessa kynnyksen kronotooppi on aina metaforinen ja symbolinen, ja
se voi esiintyä sekä eksplisiittisessä että implisiittisessä muodossa. Esimerkiksi
Dostojevskin teoksissa kynnykset ja niitä reunustavat alueet ovat toiminnan pää-
paikkoja, vaikka niihin keskittyvät tapahtumat ovatkin ajallisesti silmänräpäyk-
sellisiä ja huomaamattomia. (Bahtin 1979, 412-413.)

Portailla istuminen on liikkeen pysäyttämistä. Lakeuden kutsussa (41-48)
Erkki palaa vuosien jälkeen kotiinsa: "Istuttiin portaille, Paavo eteeni alapor-
taalle, Raimo viereeni niin että tukki oven aukon". Tämän pysähdyksen jälkeen
romaanissa liikutaankin taukoamatta, kunnes liike lopussa pysähtyy. Myös Poh-
janmaan äiti istuu Erkin viereen portaille. Siinä hän kertoo suvun miesten levot-
tomuudesta, jota sotakaan ei pystynyt muuttamaan. Historian viisaus näyttää
valuvan hiekkaan myös nuorempien sukupolvien kohdalla, sillä ne toistavat sa-
                                                

91 Rakenteellisen motivoinnin (Tomaševski 2001, 182) mukaisesti yksikään lukijan näköpii-
riin saapuva esine ei saisi jäädä tarinan ulkopuolelle. Siksi aseen esiintyminen alussa ennakoi
sen merkitystä kertomuksessa myöhemminkin. Mutta missään vaiheessa nimenomaan tätä asetta
ei Pohjanmaassa käytetä, vaikka aloitus sellaisen potentiaalin tarjoaakin. Muita aseita kyllä
sitäkin enemmän. Kuitenkin jo lukijan odotus on motivoitua, riippumatta siitä käytetäänkö asetta
vai ei.
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mat virheet. "Äiti nousi ja meni kankein jaloin tupaan" (P, 65). Kaikki on siis
pian ennallaan: äiti palaa primääriin tilaansa ja Erkki lähtee – äidin varoituksista
piittaamatta – taas liikkeelle, omaan primääritilaansa. Lakeuden kutsussa Erkki
tapaa serkkunsa Martin äitinsä entisen kotitalon pihassa. "Käveltiin tuvan rappu-
sille istumaan, lahonneille laudoille, joista pistivät esiin ruosteisten naulojen ha-
tut" (LK, 16). Pitkiä keskusteluja käydään portailla istuen myös sivuilla 41-48 ja
sivuilla 191-195 (Erkki, Paavo ja opettaja). Myöhemmin romaanissa on lyhyt
merkittävä lause: "Jäin portaille, katselin kelloa" (LK, 209).

Pohjanmaan lopussa äiti ja Erkki ovat kahdestaan hämärässä tuvassa, jota äiti
hallitsee. Siirtymätilojen jännitteet ovat kadonneet. Poikansa kuolemasta kuullut
äiti lukee uskonnollista kirjaa, ja Erkki riisuu äidin nähden märät vaatteensa.
Alastomuus ja märkyys vertautuvat lapsen olotilaan syntymän jälkeen. Lähdön ja
paluun teemat kiteytyvät tässä vahvasti symbolisessa kohtauksessa. "Äiti sanoi,
että minun piti nyt yrittää pysyä hengissä niin kauan, että hänet hautaisin; ettei
hänen tarvitsisi sentään nuorimmaistaan olla hautaan viemässä" (P, 364).

Pohjanmaan toiminnallisuus perustuu Erkin kuljettaman miesjoukon liikku-
miseen, kunnes jokin väistämätön – esimerkiksi kuolema tai polttoaineen lop-
puminen – pysäyttää liikkeen. Erkki on myös henkisesti siirtymätilassa, mutta
kykenemätön päättämään asiaa. Hänen tulevaisuutensa kiinnostaa muita, mutta
hän ei selvitä asiaa sen enempää romaanihenkilönä kuin kertojanakaan. Asiaa
kyselevät päivän mittaan ainakin mummo (18-22, 27-32, 329-332), äiti (57-65,
364), veljet (91, 155, 162, 190, 192), veljien vaimot ja veljenpojat (43-49), nais-
ystävä (358-359), naisystävän kotiväki (236) ja nimismies (248-252). Erkistä
tulee koko veljesjoukon puhemies, joka veljiensä tekoja selittäessään joutuu
pohtimaan myös omia tulevaisuudensuunnitelmiaan. Nimismiehen mielestä Erk-
ki kaikesta huolimatta tuntui ajattelevan asioita, mikä johtui siitä, että Erkin iässä
(28 vuotta) "ihmisen älysielu juuri alkaa vapautua"92 (P, 251). Romaanin lopussa
Erkki vastaa äitinsä pyyntöön, ja samalla hän tulee vastanneeksi omalla tavallaan
myös pitkin romaania esitettyyn kysymykseen elämänsä suunnasta: "Lupasin
yrittää" (P, 364).

Hakalan suvun miehille elämä on jatkuvaa siirtymätilaa. Naisten pysyvyyteen
tähtäävän elämäntavan he näkevät vieraana, sillä maan ja talon omistaminen ei-
vät voi heidän mielestään olla ihmisen elämän tarkoitus (vrt. AR, 34). Koska sota
myyttinä on yhteisössä esillä jatkuvasti, voidaan sukupuolittunut ympäristö-
orientaatio nähdä pitkittyneenä kriisiajan elämäntapana tai sota-ajan diskurssina.
Miehet käyvät maailmalla omia sotiaan, joten naisille jää kotirintama. Pohjan-
maassa teema saa hämmentävimmän muunnelmansa: myös miesten rauhanajan
                                                

92 Tämä viittaa teosofian näkemykseen inhimillisen kasvun kehittymisestä seitsemän vuoden
jaksoissa. Uusi Jerusalem sisältää myös viittauksen ihmisen kehittymisestä jaksoittain. "Mutta se
jäi minun mieleeni kyllä, kun Blomberg selitti minulle kävellessämme junalta autolle, että kol-
menkymmenenseitsemän vuoden ikä oli ihmisen elämän suuria taitekohtia, solmupiste, koska
tasan kolmekymmentäseitsemän vuotta syntymäni jälkeen tähtitaivas ylläni oli taas täsmälleen
samassa asennossa kuin syntymäni hetkellä. Se päivä oli otollinen jonkin uuden aloittamisel-
le."(MA, 181.) Antti Tuuri oli 37-vuotias Pohjanmaan ilmestyessä.
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sodat tuottavat kaatuneita (Veikko), invalideja (Markku) ja itkevän kotirintaman
(äiti, Laina ja Taina).

Pohjanmaan Sepon ahdistus on tila, jossa muutoksiin väsyneen miehen so-
peutumiskeinot alkavat olla lopussa: "elämään oli tehtävä joku muutos, mutta
mikä se tulisi olemaan, sitä hän ei ymmärtänyt ja mietti sitä herkeämättä" (P,
341).93 Hänen kohdallaan toteutuu "merkityksettömyys, paikan ja fokuksen
puute, eksistentiaalinen tyhjiö", kuten Juhani Pallasmaa on kuvannut kodin mer-
kityksen muuttumista. Seppo on siirtynyt kokonaan uuteen sosiaaliseen ympä-
ristöön, ja hänen paikkapersoonallisuutensa, identiteetin ja elinympäristön keski-
näinen riippuvuus, on pirstoutunut (vrt. Pallasmaa 1994).

Seppo kertoi, että oli ajatellut ensin Riittaan suututtuaan lähteä kävelemään ko-
titalolta viivasuoraan Matsompin vuorta kohti ja kävellä niin kauan kuin jaksaisi,
mutta muistanut sitten kuinka hankalaa metsissä ja soilla oli pikkukengissä kul-
kea ja sen takia lähtenyt jokirantaan vanhoja paikkoja katsomaan, lähtevänsä kä-
velemään usein suutuspäissään viivasuoraan. (P, 339.)

Sepon reaktio, viivasuoraan kulkeminen, on tässä yhteydessä vaihtoehdotto-
muutta, mutta se voisi olla myös oman paikan hakemista maailmassa, jos vertai-
lukohdaksi haetaan 1950-luvun modernistinen proosa.94 Pohjanmaassa Veikko
ryntää kunniansa perään – silloinkin, kun käyttäytymisellä ei näyttäisi olevan
minkäänlaisia onnistumisen edellytyksiä – kulkemalla "pihan yli sellaisista koh-
dista, joita ei tavattu kulkea" (P, 5). Veikon tapauksessa suoruus ei ole tilan ha-
kemista, vaan sananmukaisesti kulkemista valittuun suuntaan, ilman halua tai

                                                
93 Ihmisen syvimpiä eksistentiaalisia tarpeita on liittyminen. Tunteena siihen liittyy ahdistus,

joka on sisäistä tuskaa tai kipua, ja se on yksi syy siihen, miksi ihminen tarvitsee muita ihmisiä.
Ahdistus pakottaa etsimään uutta suhdetta todellisuuteen, luomaan uutta merkitystä elämään.
Yhteydettömyys tuottaa ahdistusta, vaikka asiat olisivat muuten kunnossa. Mutta täydellistä yhte-
yttä ihmisten välillä ei kuitenkaan ole, ja siksi ajoittainen ahdistuksen tunne on ihmiselle välttä-
mätön. Luova työ on usein ahdistuksen voittamista, uuden luomista, ja tässä mielessä myös hen-
kilökohtaisen vapauden ja itsenäisyyden saavuttamista. (Turunen 1990a, 45-59.)

94 Paluu lähtöpaikkaan on alkuasetelmana myös Antti Hyryn myyttisessä novellissa "Maan-
tieltä hän lähti". Lyhyessä novellissa henkilö tekee matkoja ympäristöön, palaa takaisin maan-
tielle ja lähtee uudelleen. Hän tekee mielessään matkoja myös maapallon ympäri, ja lopulta jopa
avaruuteen. Novellin lopussa henkilö palaa "melkein itkien" taloonsa, halkaisee greipin ja sen
maku tuo hänen mieleensä kirkkaan syksyn. (Hyry 1968, 36-37.) Katja Seutu, joka pitää novellia
Hyryn alkutuotannon avaintekstinä, on tulkinnut sen kuvaukseksi ponnistamisesta yhteen täyden
olemisen hetkeen. Seutu viittaa termiin muistin todellisuus, joka avautuu vasta novellin lopussa,
kun matkoja tehnyt henkilö maistaa greippiä. Muistin todellisuus on fyysisen ja sisäisen maise-
man sulautuma, hetki menneisyydessä, joka toistuu tässä hetkessä. (Seutu 2001, 28, 153-166).
Juhani Niemi on löytänyt novellista intertekstuaalisen yhteyden Antoine de Saint-Exupéryn fanta-
siateoksiin Siipien sankarit ja Pikku prinssi, ja näin jo Hyryn esikoisteos ennakoisi koko tuotan-
non tummia sävyjä, erityisesti kuolemaa. (Niemi 1995, 99-104.) Ks. myös Viksten 1974.
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kykyä kompromisseihin, vastuksista ja esteistä piittaamatta. Sepon maastossa
kulkemista haittaavat kuvitellut pikkuvastukset ovat koomisia, ja tämän toimin-
tansa synnyttämän ulottuvuuden miehet itsekin myöntävät. Olennaista on taas
kerran se, etteivät miehet ymmärrä käytöksensä logiikkaa. He tunnustavat vain
se, että "puhumattomuuden kanssa oli hankala elää" (P, 340). Naisten käytän-
nöllisyyden ja mukautuvuuden rinnalla sisäisestä pakosta eri suuntiin poukkoile-
vat ja puhumattomat miehet ovat koomisia, mutta myös traagisia.

4.2.3. Ikkuna havaintojen kehystäjänä

Ikkunasta katsominen ja yhteys maisemaan ovat yksi arkkitehtuurin peruselä-
myksistä. Maalaustaiteessa ikkuna on kuvattu kodin sisä- ja ulkotilan säätelijänä,
ja taiteen historiassa on runsaasti esimerkkejä mm. ikkunasta katsomisen feno-
menologiasta. (Pallasmaa 1993, 82-96.) Ikkunoilla on keskeinen merkitys etelä-
pohjalaisessa rakennuskulttuurissa, ja se on tärkeä maalaustaiteen aihe. Pohjan-
maan miljöö on eteläpohjalainen maalaistalo, jota ikkunarivit leimaavat. Myös
romaanin rakenteeseen on tarttunut tätä talonpoikaisen rakennuskulttuurin tois-
toa. Ikkuna kehystää temaattisesti merkityksellisiä havaintoja, ja tässä romaani
vertautuu mm. venäläisiin klassikoihin.95

Pohjalaisuuden tulkkina pidetyn Veikko Vionojan (1909-2002) maalauksissa
toistuvia teemoja ovat lapsuusmuistot. "Vionojalla kirkasta ja valoisaa vaaleata
on vain kuvissa ikkunoista ja verhoista. Maalauksen reunoja läheisesti vastaava
ikkuna tuo sisään valoa, joka heijastuu huikaisevana kiiltävästä pöytälevystä.
Tässä voisi helposti olettaa näkyvän joku lapsuuden kokemus, sellainen kuva,
joka jostain syystä on kaivautunut merkitykselliseksi mieleen ja joka siitä syytä
on tarpeen toistaa yhä uudestaan ja uudestaan." (Rautio 1999.)

Pohjanmaa-sarjalle tyypillinen ikkunahavainto on tilannemotiivi, joka esiin-
tyy jo Pohjanmaan ensimmäisessä kappaleessa: Veikon rynnätessä ulos sukuta-
losta "tuvan ikkunoissa näkyi akkojen säikähtäneen näköisiä naamoja" (P, 5).
Tilanne toistuu romaanin lopussa, mutta silloin liike käy päinvastaiseen suun-
taan: veljekset ovat palaamassa poliisiasemalta kuulusteluista. "Jäimme pihaan
seisomaan. Näin naisten kurkistelevan ikkunoista karteekien välistä." (P, 275.)
Tilannemotiivi kiteyttää romaanin toistuvan juonikuvion, jossa naisten osana on
vain todistaa tilanteesta toiseen ryntäilevien miesten toiminnan tuloksia.

Ikkuna voi olla ennakkoluuloisuuden ja suvaitsemattomuuden symboli. Se on
kaksisuuntainen, ambivalentti ja neutraali pinta, suoja, joka erottaa sisä- ja ulko-
maailman. Verhot symboloivat yksityisyyden tarvetta, mutta ne voivat ilmentää
myös salaisuuksia tai häpeää. Motiivi on kansainvälisesti tunnettu. Vertailtuaan
eurooppalaisia ja suomalaisia sukuromaaneja Lajos Szopori Nagy huomasi, että
                                                

95 "Turgenevin maailmassa pyritään aina olemaan lähellä keskipistettä, keskellä piiriä. Aina
kun henkilöhahmo joutuu ikkunan luo, hänen kohtalossaan tapahtuu käänne huonompaan. Tur-
genevin maailmassa tragediat tapahtuvat aina ikkunan luona. Tässäkin on kyse motiivista, tie-
tynlaisten tapahtumien sidoksisuudesta tiettyyn paikkaan." (Peuranen 1982.)
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esimerkiksi hautajaisia kuvatessaan suomalainen romaani (tässä tapauksessa
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla) laatii suvusta laajennetun yhteiskuvan.
Siihen kuuluu myös kyläyhteisö: "Koskelat eivät voi vetää verhoja ikkunoiden
eteen kuten Buddenbrookit". (Nagy 1986, 73.) Ikkunaverhojen takaa naapurei-
taan tähyävät ihmiset ovat klassisia suomalaisuustyypittelyjen tapoja. Tähän
viittaa ironisesti myös Johannes Uudessa Jerusalemissa.

Tulimme taas kujalle, joka meni talojen välissä keskustaan päin. Käveltiin parin
talon ohi. Niiden ikkunoista kurkittiin, karteekit heilahtelivat. Sanoin Yllille, ett-
ei uteliaisuus ollut pelkästään suomalaisen heimon ominaisuus, uteliaita näytti
maailmassa riittävän Kirkland Lakelle saakka. Ylli sanoi, että näissä taloissa asui
jokaisessa suomalaisia; siihen minä en enää osannut sanoa mitään. (UJ, 139.)

Miesten paikka on avaran taivaan alla, ikkunan toisella puolella. He ovat maail-
maa vastassa aina vähän uhmakkaasti, ja sisällä ollessaan he haikailevat jatku-
vasti ulos. Kertoja tulee ilmaisseeksi tämän Pohjanmaassa ikään kuin huomaa-
matta arkipäiväisen ja jatkuvasti toistuvan kerronnan yksityiskohdan kautta: "Ik-
kunasta näin…" (P, 51), "Menin ikkunalle ja katselin ulos, …" (P, 71), "Katselin
tuvan ikkunasta pihaan…" (P, 128), "Seisoin ja katselin ikkunasta ulos" (P, 129),
"Katselin ikkunasta…" (P, 255), "Ikkunasta näin, että… (P, 293), "Nousin kat-
selemaan pihanpuoleisesta ikkunasta ulos…" (P, 324). Romaanin alussa kertoja
kuvailee jopa äitinsä kirkkomatkan, kirkonmenot, miljöön ja paluun kokonaan
ikkunan kautta (P, 13, 51-52).

Ikkunalla on tärkeä merkitys myös konepistoolin etsimisessä. Erkki kuulee
mummoltaan, että sodan jälkeen isä-Martti oli kaivanut sodasta tuomansa luvat-
toman aseen puimaladon taakse maakätköön. Merkittävää ikkunamotiivin kan-
nalta on se, että mummo kertoo nähneensä aseen piilottamisen nimenomaan ik-
kunasta, Martin tietämättä. Erkki päättelee ja löytääkin kätköpaikan juuri kama-
rin ikkunan sijainnin avulla (P, 19-21, 23-25, 33-35). Tällä tavalla naiset ilmai-
sevat hallitsevansa tapahtumia talon pihapiirissä myös pysymällä sisällä.

Ikkunan merkitys kotikokemuksen välittäjänä sekä kodin ja ulkomaailman
välisen jännitteen luojana on äärimmäisen poeettinen ja olennainen, kuten ark-
kitehti Juhani Pallasmaa on muotoillut. Kodin tunne on hänen mukaansa erityi-
sen voimakas silloin kun ikkunan suojasta katsellaan ulos. (Pallasmaa 1994.)
Pihatuvassa makaavan mummon näkökulmaa "maailmaan" kehystää edelleen
ikkuna. "Mummo makasi sängyssä ikkunan alla niin, että se näki pihaan ja kai-
ken, mitä pihassa tapahtui ja kirkon edessä ja sillalla ja sillä tiellä, joka oli joen
tällä puolella; ja puukkotehtaalle ja naapuritaloihin" (P, 18.)

Ikkuna toimii suodattimena silloinkin kun sitä ei erikseen mainita. Naisten
näkökulma on aina piilevästi yhteisöllinen, sillä ikkunasta avautuva näkymä
suuntautuu kylään. Miehet hahmottavat maailmaansa myös vertikaalisesti: jos
kiintopistettä ei löydy, miehelle on luontevaa hahmottaa tila rajattomana, meta-
fyysiseen viitaten. Mutta myös miesten katsomisen tavassa voi olla viittaus yh-
teisölliseen kehystämiseen. "Oli hyvin lämmintä nyt iltapäivän alussa ja ilma
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väreili kaikkialla tasaisten peltojen yllä ja häivytti kaukana metsänrajan, niin
kuin olisi katsellut maailmaa vanhan epätasaisen ikkunalasin läpi" (P, 112). Kun
Erkki tulee poliisiasemalle ensimmäisen kerran, kertomuksen ilmapiirin emotio-
naalista muutosta koomisesta traagiseen ennakoi arkipäiväinen ikkunahavainto.

Istuin ja odottelin. Poliisiaseman kolkot tilat ja valtion virastoihin kuuluva ikui-
nen ankeus tuntuivat nyt erikoisesti tässä huoneessa murheellisilta ja hankalilta
ajatella; kuluneet huonekalut, paljosta pesemisestä himmeät lattiat ja seinät, ver-
hottomat ikkunat ja virallisen näköiset esineet pöydällä. Katselin sälekaihtimien
välistä torille ja tielle torin takana, bensa-asemalla häärivää mopedistien ikuista
joukkoa. Ikkuna oli päällystetty jollakin himmentävällä kalvolla niin, että koko
maailma poliisiaseman ulkopuolella näytti väärän väriseltä, liian keltaiselta eikä
se ollut mitään lämmintä keltaista vaan kylmää ja muovista. (P, 240-241.)

4.3. Kertovat aukot

Pohjanmaan sivuilta löytyvät kaikki sarjan keskeiset henkilöt, mutta se jättää
myös aukkoja, joita muut teokset täyttävät. Jos suku ymmärretään talonpoikaisen
kulttuuriperinnön mukaisesti eläväksi orgaaniksi, yksilöä tärkeämmäksi (vrt.
Kuisma 1990, 14-15), voidaan sukuromaanit sarjana mieltää kertomukseksi tästä
yhteisöllisyydestä. Ilman Pohjanmaata ja Ameriikan raittia siirtolaisromaanien
päähenkilöstäkin tulisi melkein historiaton, eivätkä viittaukset menneisyyteen
rakentaisi henkilökuvaa, kuten ne nyt tekevät. Aukoilla on tehtävä teoksen koko-
naisuudessa, ja niiden täyttäminen on lukijan tulkintaa. Ajatus suljetusta maail-
masta on tietysti teoreettinen, sillä jo kiinnittyminen tunnistettaviin paikkoihin
ohjaa tulkintaa ulos fiktiivisestä maailmasta. Edes taiteellisten rakenteiden lain-
alaisuuksista perillä olevat lukijat eivät kykene psykologisesti täysin vapautu-
maan tästä todenkaltaisuuden illuusiosta.

Pohjanmaan kerronnassa elää värikkäästi myyttinen Pohjanmaa, toden ja ta-
rinoiden maakunta, mikä on tietysti paljon enemmän kuin osiensa summa. Meta-
forisesti ilmaistuna Pohjanmaa on kauko-objektiivilla otettu valokuva, joka tar-
kentuu yhteen kesäiseen sunnuntaihin. Kuvan reunoilla erottuvat epätarkkoina ja
tiiviinä kerroksina mennyt ja tuleva, ja ne tuovat kuvaan paljon merkityksiä.
Tällä tekniikalla otettu valokuva on tehokas. Kirjailija nosti seinälle värikkään
ryijyn, ja kertoo myöhemmin, mistä langoista sen kutoi.

Onko Pohjanmaa-sarjan päähenkilö siis Johannes vai hänen pojanpoikansa
Erkki? Kysymys ei ole suinkaan triviaali, sillä se liittyy olennaisesti sarjan ker-
ronnallisiin rakenteisiin ja on tärkeä pohdittaessa teoksista aktualisoituvia mer-
kityksiä. Se liittyy lukemisen lineaarisuuteen: henkilökuvien muodostumiseen
vaikuttaa olennaisesti se, missä järjestyksessä ja missä yhteydessä henkilöt esi-
tellään (Rimmon-Kenan 1991, 152).
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Pohjanmaassa myöhempien siirtolaisromaanien kertoja Johannes on kuoltu-
aankin läsnä entisessä kotitalossaan – yhteisön tajunnassa. Hänen perintöään
ollaan jakamassa, vaikka oikeastaan mitään aineellista jaettavaa ei olekaan. Hen-
kilönä ja kertojana Johannes itse ilmestyy lukijan näkyviin vasta Uudessa Jeru-
salemissa. Siihen asti hänen henkilökuvansa rakentuu romaanihenkilöiden risti-
riitaisten muistojen, tarinoiden ja historiallisten jäänteiden avulla. Lukijalla on
jokseenkin valmis, vaikkakin aukkoinen ja ristiriitainen, kuva Johanneksesta,
ennen kuin tämä pääsee itse ääneen. Tähän henkilökuvan kerronnallisuuteen
kiinnittävät myös romaanihenkilöt itse huomiota Pohjanmaassa.

Seppo sanoi miettineensä, kuinka vaari oli meille kaikille tuttu, mutta vain ih-
misten puheitten kautta; meistä kukaan muu kuin äiti ei ollut sitä koskaan elävä-
nä nähnyt, paitsi isu tietysti, mutta se nyt sellaisessa kunnossa kuin oli, muista-
maton (P, 99; kursivoinnit minun).

Sarjan sisäisestä intertekstuaalisuudesta on esimerkkinä Talvisodan ja Maan
avaruuden yhteys. Johannes Hakalan tultua Uuteen Jerusalemiin hänelle esit-
täytyy mies nimeltään Erkkilä. Kertoja kuvaa, kuinka Johannes pelästyy, mutta
rauhoittuu sitten kuullessaan, että mies on Kanadassa syntynyt (MA, 84). Reaktio
jää selittämättömäksi lukijalle, joka ei tunne Talvisotaa.

En tiedä panivatko ne piruuttaan meidän ryhmään myös Erkkilän sen jälkeen,
kun me Paavon kanssa olimme käyneet puhumassa, kuinka veljekset voivat toi-
siaan sodassa auttaa. Erkkilästä puhuttiin, että se oli meidän isän piialleen teke-
mä ja rahalla pois maksama poika. Sen äiti oli meillä kyllä ollut työssä, Erkki-
län Maija, mutta se oli lähtenyt meiltä jo ennen kuin sille poika syntyi. Meillä
kotona siitä ei puhuttu koskaan, mutta kylällä kyllä; isän Amerikkaan lähtemisen
jälkeen sen tekemisistä kotona muutenkin oli puhuttu aika vähän ja kyllä minä
äitiä ymmärsin, ettei se sellaisia asioita pojilleen halunnut kertoa, uskovainen
ihminen ja aina lujasti työn syrjässä kiinni. (T, 11; kursivoinnit minun)

Ilman Talvisotaa lukija ei osaa tulkita reaktiota muuten kuin yleisellä tasolla. Ei
ole siis välttämätöntä tietää, mitä Talvisota kertoo, mutta Johanneksen henkilö-
kuvaa tämäkin pieni episodi muuttaa: Johannes pelkää törmänneensä siihen to-
dellisuuteen, jota pakeni. Hän huomaa, ettei itseään ja ratkaisujaan voi loputto-
miin paeta, sillä maapallolla tarpeeksi kauas kulkeva osuu lopulta lähtöpaikkaan-
sa. Sinänsä merkityksetön sivulause kertoo paljon romaanihenkilön sisäisestä
elämästä, mutta vasta kun tekstiyhteys tunnistetaan.

Siirtolaisromaanit rakentuvat aiheensa mukaisesti odotusten ja pettymysten
tematiikalle. Pekka Tarkka on arvioinut, että Uusi Jerusalem lupaa otsikossaan
enemmän kuin pitää, sillä Johannes pääsee luvattuun maahansa vasta seuraavan
romaanin alkupuolella (Tarkka 1990, 212). Johanneksen vaelluksen viimeinen
etappi, kävely pyryssä ja pakkasessa Moose Jawin asemalta Uuteen Jerusalemiin,
synnyttää alluusion Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen taivallukseen Impivaa-
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rasta Jukolaan jouluyönä. "Rupesin olemaan jo aivan toisissa maailmoissa. Hoin
itselleni, että Uusi Jerusalem voisi olla paratiisi, mutta minä en sinne vielä enke-
linä menisi." (MA, 73.) Johannes pääsee viimein päämääräänsä, jossa on läm-
mintä, ruokaa ja ihmisiä. Kun kerronta taas jatkuu, on jo kevät, ja Johannes
muokkaa luvattua maata preerialla. Kertoja palaa talven tapahtumiin takautuvas-
ti, mutta ajallinen harppaus luo illuusion maahan laskeutuneesta paratiisista.

Matti Mäkelä (1985) havaitsi heti tuoreeltaan, että Talvisodassa Tuuri oli
tallentanut sodanjälkeisen ajan kerrotuimman suullisen perinteen lajityypin, so-
tajutun, "hyvin tyylipuhtaasti". Jälleenrakennuksen Suomessa miehet tekivät
surutyötään kertaamalla sotakokemuksiaan, "mielen syvyyksiin jääneitä käsitte-
lemättömiä traumoja", joskus hyvinkin vastahakoisille kuulijoille. Kertominen
helpotti sopeutumista rauhan ajan elämään. (Vainio 1995.) Pohjanmaa kuvaa sitä
taakkaa, joka käsittelemättömästä traumasta oli koko yhteisölle tullut.

Samaa päättymätöntä tarinaa kertoo se sotakirjojen virta, jonka edestä Tun-
tematon sotilas 1950-luvulla mursi padot.96 Ne, joita läheiset eivät jaksaneet
kuunnella, saattoivat kärsiä pitkään henkisistä ongelmista (Vainio 1995). Tähän
viittaavat kommentit Pohjanmaassa, Ameriikan raitissa ja Lakeuden kutsussa:
romaanihenkilöt kertovat kuulleensa sotajuttuja elämänsä aikana mielestään tar-
peeksi. Sota on jo yhteistä muistitietoa ja tarinat myyttejä, joihin viittaaminen
voidaan teosten rakenteessa helposti ymmärtää ironisesti.

Sanoin, että sen tuttu lääkäri olisi varmaan vanhalla läänillä, ehkä jo hoidettava-
na ja käskin opettajan kertoa odotellessa naisille kaiken siitä hirmuisesta tappe-
luksesta Taipaleenjoella, jossa pohjalaiset eversti Laurilan komennossa olivat
talvisodan ajan korkkina Suomen pullonsuussa. Opettaja suuttui siitä sen verran,
ettei yrittänyt mukaani enää, vaan jäi istumaan autoon puhumattomana. (P, 312.)

Tunteenkuvauksista riisuttu Talvisota tuo vastavaloa sotien sankarimyyteille,
sillä kertojana on Martti, joka vaimonsa mukaan "mitään erikoista siitä [tal-
visodasta] ei kyllä koskaan ollut kertonut, niin kuin ei muutenkaan sodasta" (P,
303). Kun pohdin kertojan asemaa Talvisodassa, on edellä lainaamani Pohjan-

                                                
96 Hannu Raittila on verrannut mielenkiintoisella tavalla Tuntemattoman sotilaan ja Talvi-

sodan kuvaa suomalaista sotilaista. Talvisota tuntuu toki historiallisesti todennäköisemmältä,
mutta silti Tuurin talonpoikaiset sotilaat jäävät hänen mielestään nykyihmiselle vieraiksi. "Ur-
baani lukija katsoo talvisodan pohjalaisia lasin läpi kuin mallinukkeja jalkaväkimuseon vitriinis-
sä, Linnan sotilaiden arvonihilismin ja kaupunkilaisen sanailun hän sen sijaan tunnistaa heti
omakseen." Sanavalmiissa kolmannen joukkueen jermuissa kaupunkilaislukija tunnistaa oman
osakulttuurinsa ihmisihanteen. Raittilan mukaan Linnan taikatempun ydin oli "heijastaa urbaa-
nin ilmapiirin ja modernin ihmisen sielunelämän jatkosodan armeijaan, joka kuitenkin todelli-
suudessa oli maalainen ja talonpoikaiseen perinteeseen sidottu." Koska sota oli modernin ja
urbaanin sysäys, on syvästi totuudellista kuvata sotilaat kaupunki-ihmisinä. Samaa ajattomuutta
Raittila näkee Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen moderneissa yksilöissä: kirjailija siis  "projisoi
tulevaisuuden ihmisihanteen menneisyyteen". (Raittila 2002, 58-80.)
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maan sitaatti merkityksellinen. Kuka sotaromaanissa kertoo, kenelle ja missä
tilanteessa?

Shlomith Rimmon-Kenanin mukaan kerronnalla on periaatteessa kestonsa,
mutta siihen suhtaudutaan "ikään kuin se tapahtuisi hetkessä". Näin ei kerronnan
paikalla tai kestolla olisi merkitystä, "eikä lukija tunne kaipaavansa tällaisia tie-
toja", ellei kysymyksessä ole jollekin toiselle kertomukselle alisteinen kerronta-
tapahtuma. (Rimmon-Kenan 1991, 115-116.) Suulliseen sotajuttuun kuuluu ti-
lanne, sillä se tarvitsee aina samanaikaisen yleisön, vaikka vastahakoisenkin.
Yhteisölle tämä on romaaneissa selviö. Talvisota muistuttaa suullista kerrontati-
lannetta, jossa kertoja voisi olla kuvitteellinen yhteisö tai sisäistekijä. Se on "te-
oskokonaisuutta hallitseva tietoisuus, teoksen ilmentämien normien alkuperä"; se
ei siis ole kertoja eikä kirjailija, vaan lukijan kaikista tekstin aineksista päättele-
mä rakennelma, joka on kaikkien muiden viestintätilanteen osatekijöiden ylä-
puolella. (Rimmon-Kenan 1991, 110-111.)

Tässä mielessä Talvisota on sarjan romaaneista aidoimmin itsenäinen kerto-
muksensa, kun muut operoivat enemmänkin tekstienvälisyydellä. Talvisodassa
on suhteessa heimotyypittelyjen nurkkapatrioottisuuteen ironiaa, joka perustuu
kansanhuumorin suhteellistavuuteen. Myös sankaruus saa uusia vivahteita. Kir-
jaa suoremmin tämä tulee näkyviin Antti Tuurin käsikirjoitukseen perustuvassa
elokuvassa "Talvisota". Martti Hakala pääsee lomalle, ja törmää junamatkalla
humalaisiin sotilaisiin. "Taipaleenjoen sankareiksi" esittäytyvät miehet tarjoavat
pullosta Martillekin, mutta Martti kieltäytyy, koska hänen mielestään kaikki Tai-
paleenjoen sankarit olivat kuolleet. (ks. Kulmala 1995; vrt. Sipilä 1997.)

Repliikissä korostuu se paradoksi, ettei sotasankaruuden ehtona ole suinkaan
voitto, vaan kuolema: kukaan ei voi korottaa itseään sankarien joukkoon. Mikäli
joku näin toimii, hän joutuu tai hänet asetetaan koomiseen valoon. Näin Talvi-
sota yhtäältä näyttää, mitä sankaruus on, mutta myös sen, mitä se ei ehdottomasti
ole. Se kuvaa Tuntemattomasta sotilaasta poiketen totaalisen sodan lakeja: mate-
riaalisodassa ei ratkaise yksilöiden paremmuus, sillä kaatuminen on sattumaa.
Talvisodassa ei ole myyttisiä ja kuolemattomia sankareita Antti Rokan tapaan,
päinvastoin – sankaruus käsitteenä kyseenalaistuu. Yksilön pienuutta materiaali-
sodassa kuvaa Talvisodan kertojan kokemus sodan viimeisiltä päiviltä, kun hän
joutuu yksin keskelle harhaan osunutta keskitystä. "Minusta rupesi tuntumaan,
että venäläinen oli päättänyt ottaa hengen yhdeltä mieheltä, koska muita suoma-
laisia en nähnyt" (T, 212). Koomisen synnyttää taas mittasuhteiden rinnastus.

Kertomakirjallisuudessa aika voidaan määritellä tarinan ja tekstin kronolo-
giasuhteiksi. Romaanien aikarakenteen kannalta merkityksellisin on tekstistä
hahmottuva ns. ensimmäinen kertomus. Se on taso, josta poikkeavat ajalliset
tasot muodostavat kertomuksen anakronian. Sekä romaanihenkilöiden että ker-
tojan ilmaisemat ennakoinnit ja takautumat ovat näitä epätahtisuuden ilmenty-
miä. (Rimmon-Kenan 1991, 61; vrt. Genette 1980, 48). Pohjanmaa-sarjan en-
simmäinen kertomus on Hakalan suvun tarina, ja se perusaikataso, johon muut
romaanit vertautuvat, on Pohjanmaan aika.

Kertomus voi liikkua ajassa esteettömästi. Siinä se eroaa arkielämästä, jossa
ihminen kohtaa ajan todellisuuden jatkuvana, erilaisten aikatasojen risteyksenä ja
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henkilökohtaisesti äärellisenä. Jokapäiväisen elämän aikarakenne on pakottava:
koko elämänkaari asettuu sen koordinaatistoon, eikä ihminen voi muuttaa tätä
menettämättä elämän todellisuusluonnetta. (Berger ja Luckmann 1995, 37-39.)
Tarinat ovat leikkiä ajalla kirjoittajan ja lukijan yhteisellä sopimuksella.97 Yksi
suomalaisen 1950-luvun proosan modernisoitumisen keskeisimmistä tunnusmer-
keistä oli juuri irtautuminen historiallisen liikkeen ja ajan lineaarisesta kulumi-
sesta: tyypillinen proosan kokemus on pysäytetty aika ja historiaton tila.98 "Line-
aarinen aika sitoo meidät helposti ajan vangeiksi", kuvaa psykoanalyytikko Riitta
Tähkä. Ihmisen kokemusmaailman aika on kuitenkin myös kehämäistä. Kukin
nykyhetki määrittelee uudelleen myös menneisyyden. "Silloin kun siihenastinen
elämä, omaksi historiaksi jäsentyneenä, on siinä ehyesti mukana, syntyy rikasta
ja laajasisältöistä nykyisyyttä." (Tähkä 1989, 72-72.)

"Aika on toistoa peruuttamattoman muutoksen puitteissa", muotoilee Shlo-
mith Rimmon-Kenan (1991, 58) ajan jäsentämisen paradoksaalisuutta, kuten
kelloa. Lukemisen lineaarisuus on lukemisen perspektiivin jatkuvaa liikettä, jos-
sa vuorottelevat mennyt ja tuleva ja jossa luodaan kokonaisuuksia ja hajotetaan
niitä (Rimmon-Kenan 1991, 152-155). Myös informaation esittäminen ja hah-
mottaminen perustuu sanojen ja lauseiden peräkkäisyyteen. Kertomuksissa line-
aarisuus on rikottavissa, sillä ajasta voidaan erottaa järjestys, frekvenssi ja kesto.
Aika on fiktion "tapahtumakomponentin tekstuaalista sommittelua". (Rimmon-
Kenan 1991, 57-61.) Tämä ilmenee Pohjanmaa-sarjassa rinnakkain ja sisäkkäin
kulkevissa tarinalinjoissa.

Tarinan ja tekstin järjestys vastaa kysymykseen "koska?". Pohjanmaassa ja
Lakeuden kutsussa ensimmäisen kertomuksen muodostavat yhden päivän tapah-
tumat. Muissa romaaneissa kertomuksen aika voidaan määritellä väljemmin,
paitsi Talvisodassa päiväkirjamaisen tarkasti. Sitä tarinan osaa, joka ikään kuin
palaa tarinan jo ohitettuun vaiheeseen, kutsutaan analepsikseksi, takautumaksi.
Prolepsis, ennakointi, taas on pistäytymistä tarinan tulevaisuuteen, se kertoo tu-
levaisuuden etukäteen. (Rimmon-Kenan 1991, 61-67.) Lakeuden kutsussa erikoi-
                                                

97 Antti Tuuri on kertonut kiinnostuneensa jo 1970-luvulla tavasta kirjoittaa heming-
way’maisesti eli pitkin aikasiirtymin. "Minua oli alkanut vaivata se, että aikaisemmissa kirjois-
sani käyttämäni kerrontatapa, havaintojen kuvaaminen ja repliikkien mahdollisuudet, sitoivat
minut kertojana aina paikkaan ja aikaan niin tiukasti, kertomuksen tapahtumahetkeen, ja halusin
kirjoittaa väljemmin ajassa taaksepäin ja eteenpäin liikkuvaa kertomusta, saada mukaan histori-
allista materiaalia ja henkilöiden menneisyyttä ja tulevaisuutta." (Tuuri 1991, 294.) Nnovelleista
tutut aikasiirtymät  leimaa myös Pohjanmaa-sarjan rakennetta.

98 Ajan kokeminen on sekä Antti Hyryn että Antti Tuurin tuotannon keskeisiä teemoja. Hyryn
novelli "Odotus" on kuvaus huoneessa istuvasta henkilöstä, jota askarruttaa ikuisen ajan ja ihmi-
sen elämän välinen suhde. Elämän perustava pakko on kulkea ajan lähettyvillä, muuten se
unohtaa itsensä, novellin henkilö miettii. (Hyry 1968, 33-35.) Antti Tuurin novellien (ks. esim.
Matias Grünewaldin ristiinnaulittu, 65°, pohjoista leveyttä, Takaisin) tapaan ikuisesti virtaava
aika henkilökohtaisena kokemuksena toistuu kaikkien Pohjanmaa-sarjan kertojien tarinoissa:
Johanneksen junamatkojen unissa, Martin ajattomassa kauhussa talvisodan lopun massiivisessa
tykkitulessa ja kotiin palanneen Erkin mielikuvissa lakeuden taivaasta iltaruskon aikaan.
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sen prolepsiksen muunnelman tarjoavat tilanteet, joissa Erkki ajattelee tulevia
tapahtumia etukäteen (LK, 78-81, 233). Uudessa Jerusalemissa tyypillinen pro-
lepsis ilmenee viittauksena tarinan tulevaisuuteen.

Muistin tämän sitten myöhemmin, kun olin tullut taas takaisin tänne, ja Huhtalan
Paavo, joka oli sillä välin ollut Kirkland Lakella töissä ja tullut Sudburyyn ennen
minua ja suostui jo minun kanssani puheväleihinkin, kertoi Laurankin jo tulleen
Kirkland Lakelle. (UJ, 212.)

Lukijassa ennakointi herättää uteliaisuuden ja odotuksen, sillä kerronnan hetkellä
kaikki kolme (Johannes Hakala, Huhtalan Paavo ja palvelustyttö Laura) elävät
vielä Sudburyssa ja sovussa. Johanneksen ja Paavon välirikko sattuu aivan ro-
maanin lopussa. Ennakointi ei viittaa ollenkaan Uuteen Jerusalemiin, vaan seu-
raavaan romaaniin, Maan avaruuteen, jonka loppupuolella Johannes palaa pree-
rialta takaisin Sudburyn nikkelikaivoksille.

Otan kaksi esimerkkiä Talvisodan kerronnan anakroniasta. Romaani on tarina
rivimiehen sodasta, mutta juuri siksi ensimmäisen kertomuksen määritteleminen
voi olla ongelmallista. Sellainen voi olla tarinan juoni, sotaretki, mutta ensim-
mäinen kertomus voisi olla myös kertojan kerronta-akti. Kertoja muistelee, mutta
tarinaan ja kerrontaan sekoittuvat menneisyys ja nykyisyys.

Kertoja seuraa esimerkiksi nuoren sotilaan intoa päästä etulinjaan. Hän tietää
jo kertomusta aloittaessaan, miksi asian kertominen on tärkeää. Kysymyksessä
on sotaromaaneista tuttu tilannemotiivi, kokemattoman sotilaan kaatuminen. "Se
ei ollut pitkäikäinen poika siellä Äyräpään harjanteilla" (T, 191). Aikatasot ko-
rostavat kerrontatilannetta ensimmäisen tarinan tulevaisuudessa. Kertojan ha-
vainto synnyttää tässä myös tekstienvälisen suhteen Tuntemattomaan sotilaa-
seen. Antisankaruus sisältää ajatuksen sotimisen kompetenssista, joka tiettyyn
rajaan asti suojelee yksilöä myös materiaalisodan arvaamattomuudessa.

Aikasuhteet voivat ilmetä virkkeen sisällä monitasoisesti. Pinnalla ovat ker-
tojan nykyhetki ja näkökulma menneeseen, mutta ns. ensimmäisen kertomuksen
tasolla se voi kurkottaa myös tulevaisuuteen. "Velipoikakin rupesi polttelemaan.
Se olikin paremmin tupakanpolton aloittamisen iässä. Se ei sitä kauan ehtinyt
harrastaa, mutta minulle siitä tuli elinikäinen vaiva." (T, 87.) Kertoja siis viittaa
samaan aikaan myös tulevaisuuteen, veljensä kaatumiseen.

Aikapoikkeamat leimaavat juuri Talvisodan kerrontaa. Kertoja elää varsinai-
seen kertomukseen nähden epämääräisessä tulevaisuudessa, mikä antaa hänelle
mahdollisuuden liikkua esteettömästi ajassa. Sarjan kolme romaaniahan kerro-
taan ikään kuin postuumisti: Martti (Talvisota) ja Johannes (Uusi Jerusalem ja
Maan avaruus) ovat kuolleet, jos sarjan perustasona pidetään Pohjanmaan ta-
pahtuma-aikaa 1970-luvulla. Heidän tarinansa on siis jo lopullinen, kun taas
kolmessa muussa romaanissa kertojana oleva Erkki elää ikään kuin lukijan aikaa.

Pohjanmaa-sarjaa voidaan toki lukea ilmestymisjärjestyksen sijasta myös ta-
rinan ajan järjestyksessä: Uusi Jerusalem, Maan avaruus, Talvisota, Pohjanmaa,
Ameriikan raitti ja Lakeuden kutsu. Lakeuden kutsun ilmestyttyä Otava julkaisi
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koko Pohjanmaa-sarjan uudelleen, ja järjestys seurasi nyt sukutarinan kronologi-
aa. Uusi Jerusalem olisi nyt sarjan ensimmäinen romaani, Maan avaruus toinen,
Talvisota kolmas, Pohjanmaa neljäs, Ameriikan raitti viides ja Lakeuden kutsu
kuudes. Ilmestymisjärjestyksessä Hakalan suvun tarina rakentuu sarjassa ikään
kuin runko (Pohjanmaa, Talvisota, Ameriikan raitti) olisi olemassa ennen pe-
rustuksia (siirtolaisromaanit). Lineaarisuudesta poikkeava rakenne ei ole yhden-
tekevä, sillä tapahtumien järjestys vaikuttaa siihen miten lukija ottaa ne vastaan.
Milan Kundera on kuvannut oman romaaninsa Olemisen sietämätön keveys tari-
nan aikapoikkeamia kronologiseksi kuperkeikaksi. Romaanin toiseksi viimeisen
osan tapahtumat seuraavat ajallisesti viimeisen osan tapahtumia. Tämän vuoksi –
Kundera kuvaa – "viimeistä osaa, jolla muuten on idyllinen luonne, varjostaa
tulevaisuuden tunteva melankolia". (Kundera 1987, 83.)

Siirtolaisromaanien lukeminen olisi alusta alkaen erilaista, ellei lukijalla olisi
jo käsitystä tarinaansa kertovasta Johanneksesta, hänen menneisyydestään Suo-
messa ja siirtolaisuuden syistä. Lukijalle tarjoutuu tulevaisuuden tunteva melan-
kolia, sillä hän tietää Johanneksen siirtolaisuuden lopullisuuden. Vaikka lukija ei
moraalisesti hyväksyisikään lähtöä, hänelle tarjoutuu tilaisuus ymmärtää romaa-
nihenkilöä. Tällä tavalla lukijan tunteita ohjaillaan.

Lähtö hahmottuu ensin Pohjanmaan ja Talvisodan satunnaisten aikapoik-
keamien kautta, mutta Ameriikan raitissa kertojan näkökulma vaihtuu kokonais-
valtaisemmaksi. Aivan uusi yllättävä näkökulma lähtöön tulee vielä Lakeuden
kutsussa, jossa Johanneksen väitetään joutuneen lähtemään maasta vapaussodan
murhatöiden takia. Selviää, että Johannes sekoitetaan tahallaan vapaussodan ai-
kaisista murhista epäiltyyn Veikko Sippolaan, joka muutti jo 1920-luvun alku-
puolella Kanadaan ja sieltä edelleen Yhdysvaltoihin. (ks. LK, 21-23 ja 225.)

Sylvi rupesi keinutuolissa selittämään, että vaari oli säikähtänyt sitä huonoa ai-
kaa, joka oli ollut tulossa kaksikymmentäluvun lopussa ja niitä takauksia, joihin
se oli tullut ruvenneeksi; vanhojen vapaussodan sotakaveriensa lainojen takauk-
sia ne olivat Sylvin muistin mukaan olleet tai sitten vain juopottelukavereiden, ja
mummo oli niitä lainoja saanut hoidella vaarin lähdettyä vuolemaan puupuukolla
kultaa Amerikan maasta. (P, 142-143.)

Samalla tavalla Talvisodan kertoja hahmottuu erilaiseksi riippuen siitä onko lu-
kijalla Pohjanmaan tarjoama taustatieto. Kertomisen aika voidaan määritellä
Pohjanmaan perusteella 1950-luvun lopuksi, vaikka Talvisota ei ajankohtaa il-
maisekaan. Ameriikan raitin merkitykset taas syntyvät kiinteästä suhteesta sekä
edeltävään Pohjanmaahan että jälkeenpäin ilmestyneisiin siirtolaisromaaneihin.
Ameriikan raitti rakentaa mentaalista siltaa kahden maanosan välille, sillä se vie
lukijat sukuyhteisön merkityksellisimmän myytin jäljille, kun se tutustuttaa Er-
kin isoisänsä Johanneksen toiseen elämään.

Pohjanmaa-sarjan viisi ensimmäistä romaania muodostavat aikarakenteeltaan
kiinteän kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa. Rakenteiden
aukkoisuus pakottaa lukijan tulkitsemaan kokonaisia elämänkohtaloita. Kertoja
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rikkoo toistuvasti henkilökuvien ensimmäisyysefektin tuomalla niihin sarjan
mittaan uusia ja ristiriitaisiakin elementtejä. Lakeuden kutsu täydentää kuitenkin
aukkoja tavalla, joka ei ole täysin sopusoinnussa muiden osien viitteellisyyden ja
aukkoisuuden kanssa. Tyypillisestä lopetuskonventiosta huolimatta tarina ei enää
jatkukaan lopetuksensa ohi. Suku on kolistellut luurangot kaapeistaan, tarina on
kerrottu loppuun, sillä aukkoisuuden aikaansaama liike-energia lakkaa.

Jos siis romaanisarjan viisi ensimmäistä teosta ovatkin kiinni myyttisessä
aluetietoisuudessa, Lakeuden kutsu on jo irtautumassa siitä. Elämä jatkuu, eikä
suvun miehillekään jää enää kostettavaa. Sarja on vastannut aloitusromaanin
herättämiin kysymyksiin ja laajentanut sukutarinaa ajallisesti, mutta olennaisin
ns. ensimmäisen kertomuksen osalta tuli sanotuksi jo Pohjanmaassa.

Juuri aikarakenne muokkaa Johannes Hakalan henkilökuvaa sarjan kokonai-
suudessa. Teksti synnyttää vahvan ensimmäisyysefektin, ja lukija pitää mahdol-
lisimman pitkään kiinni niistä tulkinnoistaan. Lukemisen dynamiikkaan kuuluu
sekin, että lukija korjailee alkuperäisiä arvioitaan: äskeisyysefekti kannustaa lu-
kijaa päivittämään tietojaan. (Rimmon-Kenan 1991, 49-53, 152-153.) Ennen
siirtolaisromaaneja Johanneksen henkilökuva kasvaa sarjassa melkein dialekti-
sesti: juuri ristiriitaisissa puheenvuoroissa on kerronnan käyttövoima. Pohjan-
maa leikkaa lukijalle varjokuvan Johannes Hakalasta, ison talon isännästä, joka
on jättänyt taakseen kaiken, perheen, suvun ja kotimaan. Vasta kuoltuaan, 50
vuotta myöhemmin, hän eräällä tavoin herää eloon suvulleen.

Kerronnan luovia vastavoimia ovat Pohjanmaan naishahmot, erityisesti
mummo, jonka suku muistelee olleen suurin syy Johanneksen lähtöön. "Välillä
mummo oli kyllä puhunut vaarista ja ihmetellyt, mikä vaarin nyt oli tappanut,
mikä sen rökkään oli hengiltä saanut?" (P, 231). Talvisodan kuva lähdön syistä
ja seurauksista syvenee edelleen. Nyt kertojana on poika Martti, joka muistuttaa
Johanneksen aviottomasta pojasta. Ameriikan raitissa kuvaajina ovat toinen vai-
mo Martta ja lapset Kanadassa. "Uskoimme vaarinkin täällä huonekaluja heitel-
leen, vaikka Tim muistikin sen vain vanhana miehenä, jolla oli vanhan miehen
vaivat, ja jota sen pojat pyrkivät määräämään ja vaimo taluttamaan sinne, mihin
se ei olisi itse halunnut" (AR, 278).

Kun päästään siirtolaisromaaneihin, on kerronnan dialektiikasta kasvanut ko-
koaan isompien ristiriitojen ihminen. Mutta ilman edeltäviä teoksia Halifaxin
satamassa laskusiltaa asteleva siirtolainen olisi lukijalleen täysin tuntematon, ja
useimmat viittaukset menneisyyteen jäisivät selittämättömiksi. "Minäkään en
korttiporukkaan viitsinyt mennä. Tuntui, että ajattelemista oli tarpeeksi omissa
asioissa, niin menneissä kuin tulevissa." (UJ, 24.) Johannes on kokonainen ihmi-
nen Pohjanmaa-sarjassa vasta kun hänet on nähty tarpeeksi monesta näkökul-
masta ja kun tarpeeksi moni on tarinansa kertonut, myös myytin keskushahmo
itse. Ne esineet, jotka isoisästä ovat jääneet Pohjanmaan perinnönjakoon – ver-
tauskuvallisimpana niistä taskukello, joka ei käynyt – eivät vielä pysty myyttiä
horjuttamaan.

Kertomuksiksi nimetyt sarjan osat (Talvisota ja Uusi Jerusalem) tuovat yh-
teisöllisiin myytteihin näkökulman, joka mahdollistaa (draamallisen) ironian
yhtenä sarjan keskeisimmistä merkityksenantajista. Johanneksen lähtö voidaan
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tulkita myös symbolisesti. Kirsti Simonsuuren mukaan symbolit "ilmaisevat
myyttien ei-historiallista luonnetta aina uusissa historiallisissa yhteyksissä jopa
vuosisatojen kuluessa". Symbolikielellä on universaali taipumus ilmetä vasta-
kohtapareina. Sellaisia ovat esimerkiksi yö ja päivä, oikea ja vasen, elämä ja
kuolema sekä maanalainen ja maanpäällinen. (Simonsuuri 1994, 56-58.)

Johanneksen lähdön länteen voi tulkita matkaksi kohti iltaruskoa tai kuole-
maa. Avaran maan talonpojasta tulee kaivostyöläinen, hän joutuu vaarallisiin
töihin pimeyteen ja maan alle, jossa onnettomuudet ja kuolema ovat jatkuvasti
lähellä. Yksinäisen miehen matka Uuteen Jerusalemiin nostaa pintaan teeman,
joka hallitsee sarjan jokaista romaania: miehen toiminnallisuuden taustalla on
ahdistus elämän tarkoituksesta. "Ihmisiä kulki vaunun käytävällä. En tiennyt,
mihin ne olivat matkalla. En kysynyt sitä keneltäkään. Olin aivan yksin, vaikka
kaikki ne ihmiset matkustivat koko ajan kanssani." (MA, 52.) Jälkipolvet pyrki-
vät kuin jonkin sisäisen pakon takia rekonstruoimaan ja toistamaan tarinan. Kun
Erkki lopulta Lakeuden kutsussa palaa kotimaahan ja tekee sovintoa läheistensä
kanssa, ympyrä sulkeutuu. Silloin myös Johannes suvun myyttisenä kantaisänä
on palannut takaisin kotiin. Merkkinä tästä uudesta liitosta kertoja tuo Johannes
Hakalan romaaniin takaisin, vaikkakin Kaisun pojan, joka ei ole mitään sukua
täyskaimalleen.

Johannes Hakalan paluu tuo Lakeuden kutsun tarinaan myös muistuman sie-
lunvaellusteemasta, jota erityisesti opettaja pohtii. Veljeksetkin havaitsevat toi-
sissaan ajan merkit, jotka muistuttavat heitä sukupolvien ketjusta. Tällä tavalla
lähestytään sitä Pohjanmaan keskeistä teemaa, että miehisen historian toistami-
nen – typeryyksien tekeminen – olisi jollakin tavalla vereen kirjoitettua. Kerron-
nan ironiaan kuuluu siis sekin, että romaanihenkilöt ovat koko ajan ikään kuin
älyämäisillään oman narratiivisuutensa.

Paavo sanoi tukanlähdön olevan sukuvika, geeneissä; lääketiede tämän oli to-
distanut, ja lääkärit olivat jo löytäneet geenin, joka aiheutti miesten kaljuuntumi-
sen. Paavo kiroili geenejä, jotka nyt tuntuivat olevan syynä aivan kaikkeen. Se
arveli, että kaikkien meidän olisi helpompi elää, jos geenit voitaisiin hävittää
maailmasta niin kuin luteet. (LK, 41.)

Aikasuhteiden poikkeama on kertomuksen tärkeimpiä ominaisuuksia. Kerrottu
muutos nähtävä osana jostakin muusta, ja kertomuksen välttämättömyyksiin
kuuluu myös eripituisten simultaanisuuksien hallinta. Tapahtumat eivät ole sa-
manpituisten prosessien peräkkäisyyttä. Eripituiset simultaanisuudet tulevat
kertomukseen huomaamatta, niiden alistussuhteet vaihtelevat, samoin kuin mer-
kitykset. (Kinnunen 1989, 49-54.)

Tekstin kesto on tarinan keston ja tekstin pituuden temporaalinen ja spatiaali-
nen suhde. Tekstin kesto on vakio silloin kun tarinan keston ja tekstin pituuden
suhde on vakio. Tekstin kestoa ei voi mitata, mutta jonkinlaiseksi normiksi voi
määritellä pysyvyyden: voidaan erottaa kaksi muuntelun muotoa, nopeutus ja
hidastus. (Rimmon-Kenan 1991, 67-69; vrt. Tomaševski 2001, 180-181.) Erich
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Auerbach kuvaa sivuepisodeilla aikaansaatua edestakaisliikettä esimerkiksi Ho-
meroksen Odysseuksessa "yhdenmukaisesti objektiiviseksi nykyhetkeksi". Pyr-
kimyksenä on esittää ilmiöt selväpiirteisinä, ajallisilta ja paikallisilta suhteiltaan
tarkasti määriteltyinä, jotta lukijalle ei tarjottaisi mitään täysin uutta, kertomuk-
seen sopimatonta tai piilossa olevaa. (Auerbach 1992, 22-24.)

Boris Tomaševski erotti toisistaan tarinallisen ja kerronnallisen ajan. Tarinal-
linen aika on se kesto, jonka kuvatut tapahtumat vaativat, kun taas kerronnallista
aikaa kuvaa teoksen laajuus eli sen lukemisen kesto. Yhtämittaisen tarinallisen
ajan esittämisen keinoja ovat hidastukset ja nopeutukset sekä niiden väliin si-
joittuvat nopeat aikasiirtymät, intervallit. (Tomaševski 2001, 180-181)

Pohjanmaa-sarjan tarina koostuu aikasiirtymien ohella hidastuksista ja no-
peutuksista. Ensiksi ovat yksittäisten romaanien tapahtuma-ajat. Pohjanmaassa
eletään 1970-lukua, Talvisodassa 1930- ja 40-lukujen vaihdetta, Ameriikan rai-
tissa 1980-lukua, siirtolaisromaaneissa 1920-lukua ja Lakeuden kutsussa 1990-
lukua. Toiseksi tulevat yksittäisten romaanien kertomien tarinoiden kestot: ne
vaihtelevat vuorokaudesta muutamaan kuukauteen. Poikkeus on Maan avaruus,
jossa lopun nopeutus venyttää aikajänteen kymmeniksi vuosiksi. Kolmanneksi
ovat ne jaksot, jotka tulevat laajojen sisäkertomusten avulla hidastetusti kuva-
tuiksi.99 Tällä tavalla kerrotaan ainakin vapaussodasta (P, AR, UJ, MA, LK),
Mäntsälän kapinasta (P) sekä 1930-luvun talouspulasta (UJ) ja poliittisesta kuo-
hunnasta (P, AR, LK). Vapaussota nousee yhdeksi koko sarjan keskeisistä motii-
veista. Sen jännitettä on kaikissa romaaneissa, myös Talvisodassa. Siirtolaisro-
maaneissa vapaussodan tematiikka on ironista, kun suomalainen kenttäoikeus
istuu amerikkalaisella metsätyömaalla, ja tuomittavina ovat valkoiset (MA, 7-20;
vrt. AR, 120). Neljänneksi tulevat ajanjaksot, joihin romaaneissa vain viitataan.
Ne tuovat tarinaan kokonaan uusia aiheita, kuten sodanjälkeisen poliittisen ilma-
piirin kuvauksen Pohjanmaassa.

Seppo kertoi heidän hiihdelleen monina pyhinä pitkin metsiä, ja kun miehitystä
ei sitten tullutkaan vaan Kekkonen sopi asiat Novosibirskissä puhumalla, petty-
mys oli ollut suuri. Arveltiin kuitenkin, että Kekkonen oli myynyt maan venäläi-
sille ja vaikka lehdissä kirjoitettiinkin, että Neuvostoliitto oli uskonut rauhanva-
kuutteluihin, venäläisten rehellisyyteen eivät kaikki jaksaneet uskoa. (P, 115-
116.)

Samalla tavalla viittauksena esitetään Neuvostoliittoon 1930-luvulla suuntautu-
nut utopiasiirtolaisuus (Ameriikan raitti). Yksittäisillä viittauksilla tuodaan myös
uusia vivahteita laajojen sisäkertomusten sisältämiin tarinoihin. Tällä tavalla

                                                
99 Romaanin teemaa voidaan käsitellä tarinan ulkopuolellakin, väittää Milan Kundera. Hän

kutsuu digressioksi, poikkeamaksi, sellaista teeman käsittelyä, jossa romaanikertomus "hylätään
hetkeksi". (Kundera 1987, 89.) Pohjanmaa-sarjan pitkät sisäkertomukset Mäntsälän kapinasta
(Pohjanmaa) ja isäntien komeilukilpailusta (Uusi Jerusalem) voidaan tulkita digressioiksi, ker-
ronnan keskeytyksiksi.
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myös suomalaisten ihanneyhteisöjen kohtalot esittäytyvät ikään kuin sarjan sisäi-
senä prolepsiksena Ameriikan raitissa (185).

Viidentenä keston ja pituuden näkökulmasta tulevat ajat, jotka kerronnassa
jäävät kokonaan varjon puolelle, mutta joiden raamit tarina hahmottaa. Pohjan-
maassa tällaiseksi varjon ajaksi voi ymmärtää esimerkiksi 1960-luvun, jolloin
veljekset kasvoivat leskeksi jääneen äitinsä kanssa. Äitihän ei halua asiasta pu-
hua. "Kysyin, miksi se ei ollut mennyt uusiin naimisiin vaikka isän kuollessa oli
ollut vielä nuori ihminen, vähän yli neljänkymmenen, mutta se katsoi minua niin
kuin järjetöntä, ei sanonut mitään" (P, 60). Kuitenkin kertojan halu nostaa esiin
lapsuus ja kouluaika korostaa niiden merkitystä.

Milan Kundera pitää romaanin sommittelua säveltämisen tavoin erilaisten
tunnetilojen rinnakkaisuutena, jolloin tempon muutos merkitsee myös emotio-
naalisen ilmapiirin muutosta. "Jos kaikki osat olisivat suurin piirtein samankes-
toisia, yhtenäisyys katoaisi" (Kundera 1987, 90-101). Esimerkiksi Talvisotaa voi
tarkastella juuri kerronnan keston kannalta.100 Romaanin sommittelussa on pa-
kottava logiikka: sota historiallisena tapahtumana on sen toiminnallinen kehys,
josta sepitekään ei yleensä ole poikennut. Kerronnan nopeutukset ja hidastukset
tuovat romaaniin emotionaaliset syklinsä, ja ne kulkevat subjektiivisen koke-
muksen tahdissa. Kertomuksessa on kaksi tihentymää: tarkka kuvaus kertojan
veljen kaatumisesta ja subjektiivinen kokemus sodan viime päivien kaoottisista
tapahtumista. Äärimmäinen emotionaalinen keino on ajan pysäyttäminen. Se on
kuolemanvaarassa olevan sotilaan halu löytää olemassaolonsa perusta pysyvästä
ja ihmistä suuremmasta, ajattomuudesta.

Antti Tuurin novellien tapaan Pohjanmaassakin keskeinen ahdistuksen lähde
näyttäisi olevan juuri ajan kuluminen. Seppo pohtii elämänsä tarkoitusta etsiyty-
essään humalapäissään jokirantaan, lapsuuden ja nuoruuden mielipaikalleen,
jossa "istui vain jokeen tuijottaen" (P, 336). Yleisellä tasolla joki on tyypillinen
elämän luontoperäinen symboli, ja eteläpohjalaisaiheisessa kirjallisuudessa sen
ajattomuus vertautuukin usein iankaikkisuutta symboloivaan lakeuteen. Keväisin
eteläpohjalainen joki on vuosisatojen ajan toteuttanut omaa tahtoaan tulvimal-
la.101 Pohjanmaa kertoo, kuinka tulviminen on nyt estetty penkereillä, kun "Hel-
singin herrat olivat ruvenneet siellä tulvia suojelemaan". Erkki ja Saara istuvat
joen rannalla, ja tulvavallit, keskikesän vähäiset vesimäärät ja ruopatut rannat
tekevät kertojan mielestä kaiken "surkean näköiseksi".

                                                
100 Olen tarkastellut Talvisodan kerronnallisia rakenteita pro gradu –tutkielmassani (Kul-

mala 1995). Kerronnan tihentymät seuraavat merkittävästi tarinan emotionaalista kehitystä,
vaikka kertomus kulkeekin näennäisen kronologisesti sodan kulun mukaisesti.

101 Artturi Leinosen tuotannossa lakeuden halki virtaava joki elollistui ja sai toistuvasti yle-
viä muotoja. "Sellainen on joki, sen henki on levoton, se on olemisessaan vaihteleva, rajoituksen-
sa kieltävä, ajoittain alistuva, mutta jälleen sidonnaisuutensa sietämiseen kyllästyvä ja kahleensa
katkova, aina eteenpäin pyrkivä. Minne? Kunhan jonnekin − mereen; kohtaloonsa, katomaiseen.
Suurempaansa sulautumiseen. Olemattomuuteen. Kuin ihminen!" (Leinonen 1960, 54.)
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Tuli alakuloinen olo ja istuimme jokihaaraan penkalle ja muistelimme, minkä-
lainen paikka se oli ennen ollut, puita ja oikeaa rannan kasvillisuutta ja rantaa,
jossa saattoi uida ja kalastaa, mutta joka nyt vyöryi tulvien aikaan veteen ja lie-
juuntui niin, että vallit saataisiin kohta taas rakentaa uudestaan; keskellä jokihaa-
raa oli kurainen, jokeen vyörynyt saari. (P, 234.)

Tätä kohtausta voidaan hyvin verrata Pohjalaisten käräjiä edeltävään tupakohta-
ukseen. Siinä kansansa tunteva herastuomari opastaa vallesmannia vertauskuvien
kautta käyttäen juuri jokea eteläpohjalaisen kansanluonteen metaforana. Kohtaus
on vahvasti draamallisen ironian sävyttämä, sillä nimismies ei joko ymmärrä tai
ei tahdo ymmärtää herastuomarin varoituksia. Tulevien tapahtumien vyöry on jo
ennakoitu herastuomarin varoituksissa.

Nämät ihmiset ovat kuin joki tuossa, (viittaa ikkunasta) joka tyynenä ja rauhalli-
sena virtaa omaa uraansa, kunnes se syystä tai toisesta rupeaa tulvimahan, mutta
silloin sillä ei olekaan mitään rajoja. Se särkee silloin kaikki, mitä sen tielle sat-
tuu. Sentähden: älkää nostattako tulvaa. (Järviluoma 1978, 167.)

Tätä taustaa vasten Pohjanmaassa kuvattu ahdistus muuttuneesta lapsuuden mai-
semasta on yhtä paljon yhteiskunnallista ja sosiaalista kuin esteettistäkin. Sään-
nöstelyllä ja ruoppauksilla maisemasta on viety pois jotakin olennaista kauneutta
ja historiallista sisältöä, mutta vielä pahempaa on se, että samalla on viety koko-
naisen kansanluonteen aito purkautumistapa. Tulvavallit symboloivat talonpoi-
kaisen elämäntavan uutta valvontaa ja määräysvaltaa, joka näyttää lopullisesti
siirtyneen "Helsingin herroille" ja myöhemmin Lakeuden kutsussa vielä kauem-
maksikin.102

Pohjanmaa-sarjassa kerronta korostaa aikaa: tarinoita pyykittävät kellonajat,
päivämäärät, aamu, päivä ja ilta sekä vuodenajat.103 Erityisesti tämä korostuu
Pohjanmaassa ja Lakeuden kutsussa, yhden päivän romaaneissa, mutta myös
Talvisodassa kalenteri on jatkuvasti esillä. Talonpoikaisessa yhteisössä vuoden-
kiertoon sitoutuminen on ollut välttämätöntä. Romaanisarjan tasolla Johanneksen
pysähtyneelle perintökellolle voi hakea symbolisia merkityksiä. Koko sukutarina
alkaa oikeastaan Johanneksen kellosta, mutta Johannes ei itse ole enää ajan van-

                                                
102 Antti Tuurin dokumenttiteoksista on tunnetuin Kertomus järvestä (1981), asiakirjoihin pe-

rustuva tarina Lappajärven säännöstelystä ja kansannoususta sitä vastaan.
103 Samantapainen kellomotiivi on merkittävä myös F. E. Sillanpään tuotannossa. Lähimmän

yhteyden Antti Tuurin tuotantoon tarjoaa tietysti Pohjanmaan tapainen yhden päivän romaani
Ihmisiä suviyössä. Pertti Karkaman mukaan lineaarinen aika sekä luonnon kiertokulku ja biolo-
gisen ja historiallisen elämän syklit ovat kuitenkin kaikki toissijaisia Sillanpään teoksissa silloin
kun hallitsevana on kosminen aika. Kellon ääni häipyy taustalle, kun henkilöt vapautuvat lineaa-
risesta työn ajasta, kuten esimerkiksi juuri kesäyössä. "Kesäyön tunnelmassa universaali energia
hallitsee ikään kuin ilman muotoa, aineettomasti." (Karkama 1994, 184.) Eräänlainen nurin
käännetty kellomotiivi on Johannes Hakalan toistuva halu kääntää ajan kulku.
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ki. Kuoltuaan ihminen kulkee esteettömästi eri aikatasoilla, ja siksi aikasidonnai-
suus korostaa ajallisuutta ahdistuksen aiheuttajana.

Sotapäiväkirjan muotoon rakennettu Talvisota on tässä mielessä kaksijakoi-
nen. Tarkkojen ajallisten koordinaattien romaanissa aika tajunnallisena pysähtyy,
kun materiaalisodan voima muuttaa sotilaatkin koneiksi. Sodan viimeisten päivi-
en tykistökeskityksissä sotilas kokee vain kuluvan hetken, eikä ajalla ole nor-
maaleja rajoja, ei siis loppuakaan. Pohjanmaa-sarjan kerronnassa tulevat hidas-
tetusti kuvatuiksi erityisesti Pohjanmaan ja Lakeuden kutsun päivät, mutta ker-
ronnallisten tihentymien ohella kuvatuksi tulee koko vuosisata.

4.4. Temaattisia romaanihenkilöitä

Pohjanmaa-sarjan päähenkilöinä voidaan pitää, ainakin implisiittisesti, romaani-
en kertoja-fokalisoijia (Erkki, Johannes ja Martti). Implisiittisyys tarkoittaa sitä,
että kertoja ikään kuin peilautuu jatkuvasti omien havaintojensa kautta. Hän ei
välttämättä kerro itsestään suoraan, mutta tulee lähiympäristönsä reaktioista tai
toimista kertoessaan väistämättä kertoneeksi myös itsestään. Tällä tavalla sivu-
henkilöstä voi tulla romaanin kannalta tärkeä, jos jokin teema hänen kauttaan
korostuu (vrt. Tomaševski 2001, 192-193). Nimeän Pohjanmaa-sarjan temaatti-
sesti tärkeiksi sivuhenkilöiksi Pohjanmaan mummon, Talvisodan sotamies Erk-
kilän, Uuden Jerusalemin palvelustyttö Lauran, Ameriikan raitin ja Lakeuden
kutsun Kaisun sekä Pohjanmaan ja Lakeuden kutsun opettajan.

Yksi Pohjanmaan teemoista on ihmisen peruskokemusten toisto, jota pitävät
yllä myytit ja kertominen. Silloin temaattisesti tärkeä henkilö on pihatuvassa
makaava mummo. Hänen yhteenvetonsa eteläpohjalaisesta elämänmenosta ovat
romaanin keskeisen tarinan paralleeleja, tiivistyksiä ajan kehämäisyydestä.
Mummon "muisti" riittää vain kolmekymmentä vuotta vanhempiin asioihin, sen
Erkki päättelee itse (P, 18). Erkki on kertomuksessaan itse alle 30-vuotias, joten
mummo uskoo hänet pojakseen Martiksi. "Se rupesi kertomaan unesta, jonka oli
nähnyt, mutta koska uni oli liian johdonmukainen, tiesin mummon kertovan sitä
vain voidakseen samalla miettiä, kuka minä olin" (P, 27).

Mummon temaattista roolia muistuttavat sekä veljesten äiti (57-65), opettaja
(200-202), nimismies (248-253) että ruumishuoneen hoitaja (363). Heillä kaikilla
on Erkin naisystävän Saaran tapaan oma, kokemukseen perustuva, näkemyksen-
sä Hakalan suvun miesten arkkityyppistä kaavaa toistavasta toiminnasta. "Saara
sanoi, että tämänpäiväiset tapahtumat hyvin sopivat meidän suvulle, hän oli iki-
onnellinen, että oli ymmärtänyt minut jättää silloin kun lopetin koulunkäyntini ja
lähdin armeijaan; mikä hän nyt olisi, jos minun mukanani olisi roikkunut, pietar-
saarelaisen työmiehen muija?" (P, 359).

Kuitenkin mummo on kuin päälle liimattu Pohjanmaan juoneen. Varsinai-
seen toimintaan hän ei enää osallistu millään tavalla, vaan hän on tarkkailija ja
tarkkailtava. Kertoja käy pihakamarissa päivän aikana kolme kertaa. Kaksi en-
simmäistä kertaa liittyvät asekätkömotiiviin ja ovat sillä tavalla osa juonta, mutta
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kolmas on selvästi draamallinen hidastus toiminnalliseen perustarinaan. "Seisoin
pihassa ja mietin. Kävelin mummon tuvalle ja hämärän eteisen läpi mummon
tuvan kamariin." Tähän juonen suvantoon osuu mummon arvio "naisten viisau-
desta ja miesten hulluudesta" (P, 331). Se sopii kertomuksessa juuri tähän paik-
kaan, sillä se on eräänlainen välitilinpäätös päivän tapahtumista.

Suhteutettuna suvun tarinaan lause osoittautuu kuitenkin paljon ristiriitai-
semmaksi ja sisältää myös ironisen tason. Jokin kerronnallinen tarve vetää Erk-
kiä pihakamariin niin kuin magneetti, vaikka romaanihenkilöiden välinen kes-
kustelu ei ole koko aikana yhteismitallista. Kyseessä on kertojan tietoisesti luo-
ma draamallinen ironia, varsinkin kun Erkki ei edes yritä korjata mummon seka-
via ajatuksia. Ja vaikka mummo sarjan perustarinan henkilönä liukuukin pois jo
ennen Pohjanmaan loppua, hän palaa vähintään implisiittisenä hahmona jokai-
seen sarjan myöhempään romaaniin – Lakeuden kutsuun toki vain nimenä hauta-
kivessä (tai kun Erkki ja Raimo jutellessaan sekoittavat mummot keskenään).
Sarjan mittainen teema toistosta on siis tyhjiin kerrottu.

Yksi Talvisodan keskeisistä teemoista on ihmisten lähtökohtainen tasavertai-
suus, jota materiaalisodan arvaamattomuus korostaa. Tähän liittyy kertojan us-
konnollinen vakaumus, jota käsitellään jo Pohjanmaan sisätarinoissa. Tässä
mielessä Talvisodan teemaa tukevaksi hahmoksi nousee muuten melkein näky-
mätön Erkkilä, Hakalan poikien velipuoli ja entisen Hakalan talon piian poika.
Tosin kertoja ilmaisee sosiaalisen eriarvoisuuden viitteellisesti: "Monenlaista
miestähän sitä kyllä yhdenkin pitäjän miehiin mahtuu" (P, 5). Erkkilän harvat
esiintulot osuvat kertomuksen käännekohtiin, esimerkiksi jouluun, jonka tapah-
tumat ovat kerronnan intensiteetin kannalta olennaisia. Esiintuloissa on myös
usein uskonnollinen ulottuvuus.

Kun loppuvirttä veisattiin, Erkkilä kävi potkaisemassa korsun oven auki. Kun se
tuli takaisin paikalleen, se sanoi: Annetaan nyt ryssänkin kuulla, kuinka täällä
virttä veisataan. (T, 118.)

Talvisodan taitekohtia on jalkaväen valmistautuminen sodan ratkaiseviin torjun-
tataisteluihin, joissa myös Erkkilä kaatuu. Näissä taisteluissa hänestä tuleekin
yksi "Taipaleenjoen sankareista" sillä ainoalla logiikalla, jolla Martin maailmas-
sa sankareiksi tullaan – kaatumalla. Kertoja antaa viitteen tulevasta sovittamalla
taas kerran suuren viisauden sivuhenkilön suuhun.

Me tulimme tielle. Siinä oli linja-autoja jonossa ja meidät käskettiin autoihin.
Yritettiin mahtua, miehet ja tavarat. Meidän joukkueen johtaja sanoi, että Suo-
men armeija piti hyvää huolta pojistaan, kun oli järjestänyt oikein autokyydin
meille marssiretken päätteeksi. Muistaakseni se oli Erkkilä, joka tiesi jo silloin,
ettei autokyytiä sotamiehille tarjottu muuta kuin silloin, kun johonkin paikkaan
oli kova kiire ja sotamiehiä tarvittiin pahaan paikkaan tulpaksi. Sotamiehet sai-
vat aina maksaa piletistään kalliin hinnan. (T, 185.)
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Kerronnallisesti virke on prolepsis sekä Erkkilän itsensä kohtalosta että koko
ryhmän tulevista vaiheista. Kaatumisen kuvaus korostaa hahmon merkitystä
kertomuksen rakenteessa. Muita kaatumisia – veljensä kuolemaa lukuun otta-
matta – Martti ei nimittäin näin intensiivisesti kuvaa. "Erkkilä selitti nyt näke-
vänsä niin kirkkaan valoisan olennon, että siltä oli näkö lähteä, ja se hoki tätä:
"Jumalan Poika". Kauan siinä ei enää henki kulkenut sitten. Minua se ei tuntenut
koko aikana." (T, 213.)

Erkkilän kohtalossa ja kaatumisen kuvauksessa on kaksikin talvisodan aika-
laiskirjallisuudelle tyypillistä piirrettä. Sotilaallinen kunnostautuminen saattoi
muuttaa paikkakunnan sosiaalihierarkiaa, ja siksi jotkut sotilaista ikään kuin ku-
mosivat siviiliolemuksensa, kuten Juhani Niemi (1988, 60-61) on kuvannut. Juu-
ri näin tapahtuu Erkkilän kohdalla. Tapauksella on intertekstuaalinen yhteys
Väinö Linnan Pohjantähteen, jossa Pentinkulman ensimmäinen sankarivainaja
nousee sosiaalisesti heikosta asemastaan huolimatta hetkeksi koko yhteisön ko-
koajaksi. Aikalaiskuvauksissa talvisodan kuvaus myös uskonnollistui, joskus
naiiviin osoittelevuuteen saakka (Niemi 1988, 70). Talvisodan subjektiivinen
kerronta ei siis aivan kokonaan sivuuta tätäkään piirrettä.

Syyllisyyden, viattomuuden ja onnen etsimisen teemat ovat keskeisiä myös
Johanneksen kertomissa siirtolaistarinoissa. Johannes pohtii asioita metaforisesti,
ilmaisemalla havaintonsa, mutta lukija löytää niistä helposti viittauksia elämänta-
rinaan. Saavuttuaan maahan Johannes katselee junan ikkunasta Kanadan valkoi-
sia koivunrunkoja, ja oma menneisyys vertautuu havaintoon. "Tuntui kuin koi-
vun rungossa ei olisi ainoatakaan tummaa pilkkua ja tuntui hyvältä nähdä, että
joku oli vielä niin puhtaana säilynyt tässä maailmassa" (UJ, 41). Myöhemmin
matkalla Long Lakelle näky ja kokemus toistuvat. Nyt mukana on myös elämän-
katsomuksellista pohdintaa; tietyllä tavalla virke on siirtolaisromaanien kertoman
tarinan paralleeli.

Minä katselin Perttulan emännän siskoa ja siskon tyttöä, kun ne istuivat puun-
runkojen päällä talon päädyssä. Tyttö oli kalpea, mutta niin nuoren ja raikkaan
näköinen, että minun tuli paha olla siitä syystä, että olin jo aika vanha ja minulla
oli tähän ikään jo ollut maailmassa kaikenlaista, enkä enää uskonut onnea elä-
mästä löytäväni. (UJ, 297.)

Koivuihin vertautuu myös Rinteen asuntolan nuori pohjalaistyttö Laura, jonka
lapsellisuus ja vilpittömyys tuovat Johannekselle "hyvän ja raikkaan olon" (UJ,
186). Laura kertoo asuntolan emännän korostaneen siivoja elämäntapoja. "Rin-
teen emäntä oli tullut itse tullut herättämään sen ensimmäisenä aamuna ja luke-
nut kovan lain, kuinka sen olisi noustava kello neljä, pestävä itsensä heti hyvin ja
joka paikasta ja puettava aina ylleen puhtaat ja ehjät vaatteet, koska ne antoivat
ihmiselle sisällekin päin puhtauden ja ehjyyden tunteen" (UJ, 207). Johanneksen
lohduttelu on muuttumaisillaan lähentelyksi, mutta viime hetkellä hän muuttaa-
kin mielensä tajuttuaan tytön nuoruuden ja viattomuuden.
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Laura sanoi kuulleensa, että nuoruuden aika ihmisellä juuri piti sitä onnen aikaa
ollakin, mutta ettei hän mitään onnea ollut saanut kokea. Lupasin, että sille niitä-
kin aikoja vielä tulisi. Se ihmetteli, koska. Muistin tämän sitten myöhemmin,
kun olin tullut taas takaisin tänne, ja Huhtalan Paavo, joka oli sillä välin ollut
Kirkland Lakella töissä ja tullut Sudburyyn ennen minua ja suostui jo minun
kanssani puheväleihinkin, kertoi Laurankin tulleen Kirkland Lakelle. (UJ, 212.)

Rakenteelliseksi motivoinniksi Tomaševskin tapaan voi ymmärtää sen, että tä-
mäkin viattomuuden idylli särkyy. Myöhemmin nimittäin selviää, Kirkland La-
kella oli maailman vanhinta ammattia harjoittanut kaksi "nuorta, nättiä ja hyvin-
kin siistiä" suomalaista naista, jotka olivat tulleet myös levittäneeksi kupan kau-
pungin miehiin. Lukijan pääteltäväksi jää, kuinka jyrkästi viattomuuden idylli
lopulta särkyy, eli onko kysymys Laurasta? Vihjeen antaa Huhtalan Paavo, jonka
repliikin voi tulkita prolepsikseksi: "Se sanoi olevansa varma, että Laurakin vielä
tämän maan tavoille opetettaisiin ja toivoi, ettei kukaan aivan raskaimman päälle
sitä opettamaan rupeaisi" (UJ, 230).

Ameriikan raitin teemoja ovat paitsi oikean ja väärän myös yhteisöllisen
vastuun ja velvollisuuden ristiriita. Kun Erkki pohtii veronkiertonsa oikeutusta,
hän ilmaisee olleensa täysin tietoinen vaihtoehdoista. Kannattaa kiinnittää huo-
miota lauseen sisällä erilaisiin aikatasoihin, sillä ne korostavat kokemisen ja
kertomisen välimatkaa, enemmän kuitenkin moraalista kuin ajallista. "Minulle
oli tullut sellainen olo, että tämä omalla työlläni ansaittu raha kuului minulle eikä
muille. En tiedä, oliko ajatus oikea." (AR, 208.) Tämän teeman kannalta olennai-
nen henkilö on Erkin vaimo Kaisu. Hän lähtee alunperinkin vähän vastahakoi-
sesti mukaan miesten pakomatkalle.

Kaisu purskahti itkuun. Se sanoi, ettei ollut edes ehtinyt äitiään ja isäänsä hy-
västellä ja joutui nyt istumaan karkulaisten autossa kuuntelemassa kauheita jut-
tuja humalaisten tappeluista ja typeryyksistä. Hän oli kuvitellut avioliittomme
toisenlaiseksi silloin, kun antoi kirkossa panna sormuksen nimettömäänsä. (AR,
17.)

Romaanin päättyessä Kaisu on jo palannut takaisin kotiin synnyttämään. "Se
sanoi päättäneensä lähteä takaisin Suomeen. Sanoin sen voivan lähteä aivan kos-
ka halusi. Se pyysi, että minäkin lähtisin, mutta sanoin, etten lähtisi mihinkään."
(AR, 91.) Ameriikan raitissa jäädään tilanteeseen, että Kaisu lupaa palata Flori-
daan lapsen vähän kasvettua. "Se kysyi, jaksaisinko odottaa syksyyn saakka hei-
dän tuloaan. Lupasin." (AR, 322; vrt. P, 364: "Lupasin yrittää.") Lakeuden kut-
sussa sitten paljastuu, ettei Kaisu kuitenkaan palannut Floridaan. "Kysyin tytös-
tä, Kaisu sanoi, ettei se viime aikoina enää perääni ollut kysellyt" (LK, 214). La-
keuden kutsussa yhteisö muistaa avioliiton rikkojaksi yksin Erkin, mutta Amerii-
kan raitti antaa siis asiaan hiukan toisenkinlaisen näkökulman.

Lakeuden kutsun keskeisiä teemoja ovat sovinto menneisyyden kanssa ja an-
teeksianto, joka koskee sekä yksilöitä (Erkki ja Kaisu) että sukuyhteisöä (vapa-
ussota, siirtolaisuus). Erkki aloittaa kotiinpaluunsa katselemalla vaimoaan ja
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tämän molempia lapsia kaukaa metsästä kiikarilla, koska ei halua tavata heitä
valmistautumatta. Tällä tavalla Kaisu nousee romaanin tärkeäksi temaattiseksi
henkilöksi jo ennen kuin ilmestyy itse kertomukseen mukaan − viimeisten 70
sivun ajaksi. Kaisusta kyselevät sitä ennen Laina (34), Taina (36-39), Paavo ja
Raimo (50-52) sekä opettaja (87). Anteeksi antamisesta ei enää äidin puheenvuo-
ron jälkeen näkyvästi puhuta, mutta ei Kaisu sitä kielläkään. Aloitteentekijänä
Erkki ei luovuta, vaan vie tahtonsa läpi. Kaikki viittaa siihen, että Erkin ja Kai-
sun yhteiselämä alkaa uudelleen. Myös suvun tasolla sovinto menneisyyden
kanssa syntyy, mutta paradoksaalisesti vain siksi, että on löydetty yhteinen vi-
hollinen: Euroopan unioni.

Lakeuden kutsussa, Pohjanmaa-sarjan viimeisessä osassa yksi keskeisim-
mistä hahmoista on vanha opettaja. Hän on paitsi Hakalan veljesten entinen
opettaja myös heidän kuolleen isänsä sotakaveri, mikä opettajan mielestä vel-
voittaa ja oikeuttaa isälliseen huolenpitoon pojista. Pohjanmaassa hän edustaa
sitä kadonnutta heimollisuutta, jota veljekset hyödyntävät seikkailujaan ja teko-
jaan perustellessaan. Opettaja pitää esillä myyttiä eteläpohjalaisuudesta kansalli-
sen vapauden ytimenä, vaikka muut ovatkin jo kauan sitten kyllästyneet näihin
juttuihin. Hakalan veljesten mielestä mitään heidän huoltamisensa oikeutta, saati
velvollisuutta, ei kenelläkään ole, eikä ainakaan opettajalla. Pohjanmaa-sarjan
miehet tavoittelevat pakkomielteenomaisesti itsenäisyyttä. Se tiivistyy Pohjan-
maassa, kun suvun naiset käyvät katsomassa sairaalassa puukotettua ja silmänsä
menettänyttä Markkua.

Taina sanoi, että oli aivan samantekevää, menikö silmä tai kaksi, Markku oli jo-
ka tapauksessa hänen miehensä ja hän kyllä pitäisi Markusta huolta ja Pauli, sit-
ten kun se kasvaisi mieheksi. Markku sanoi, ettei hänestä tarvinnut kenenkään
pitää huolta, ei nyt eikä vasta. (P, 315-316.)

Opettaja pitää kuitenkin kiinni kuvitteellisesta vastuustaan, sillä hänen maail-
massaan "kaveria ei jätetä". Hän ajautuu mukaan veljesten juopotteluretkelle, ja
jälkeenpäin hänelle osuu jonkinlainen koominen takuumiehen osa, sekä virka-
vallan että Hakalan naisten edessä. Hänen kaksijakoinen henkilönsä pehmentää
veljesten ja yhteisön törmäystä. Tyypittelyjä väistävänä hahmona hän alkaa
muistuttaa Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -romaanin räätäli Halmetta.
Opettajan yhteisöllinen rooli kuitenkin muuttuu. Pohjanmaassa hän elää samaan
aikaan kertomuksen ajassa ja menneisyydessä, Lakeuden kutsussa hän on poh-
dintoineen jo liukumassa ajattomuuteen. Hän muuttuu koomisesta hahmosta
traagiseksi, mutta hyvin kirjallisella tavalla. Tulkitsen opettajan hahmon Poh-
janmaa-sarjassa "yhteisölliseksi havainnollistajaksi", joka pyrkii tekemään ha-
vaittavaksi ihmisen arkeen sisältyvää ylevyyttä. Hänen pohdintansa ajasta, sielun
kohtalosta ja kuolemasta ovat yksi romaanisarjan keskeisimmistä teemoista.
Kuolemaa lähestyvä vanha mies päättelee, ettei vahvanakaan pidetty yhteisölli-
syys pysty nujertamaan ihmisen yksilöllisyyden kaipausta. Siksi pyrkimys käsi-
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tellä esimerkiksi eteläpohjalaisia yhtenäisenä massana on tuomittu epäonnistu-
maan.

Se sanoi katselleensa koululapsia neljäkymmentä vuotta, nähneensä kolmen su-
kupolven kasvavan lapsista aikuisiksi ja tunteneensa neljännenkin sukupolven,
oman ikäisensä ihmiset täällä nuoruudestaan saakka, näiden vanhemmat ja joi-
denkin isovanhemmatkin; kuusi sukupolvea samojen sukujen ihmisiä, ja hänen
oli myönnettävä, että jokainen niistä oli ollut oma rakennuksensa; kahta saman-
laista ei ollut muuta kuin naaman näöltä ja kropan muodossa. (LK, 172.)

Opettajan pohdinnat ihmisen yksilöllisyydestä palauttavat mieleen Pohjanmaan
äidin sanat, jotka aiemmin jäivät irrallisiksi. Käsitys ihmisen rakentamisesta
kuuluu kieleen ja yhteisön tapaan jäsentää todellisuutta. Alueellinen identiteetti
muodostuu tarinoista, ja tällä tavalla se muistuttaa olemukseltaan fiktiota.

Äiti pani käden sen [opettajan] olkapäälle ja sanoi nauraneensa sitä, minkälaisia
rakennuksia hänenkin pojistaan lopulta maailmassa oli tullut. (P, 311.)

Sarjassahan äidin ajatus on ennakointi, prolepsis, jolle ei lausumisen hetkellä ole
vielä kiintopistettä tarinan maailmassa. Opettaja "vastaa" siihen viidentoista
vuoden ja viiden romaanin kuluttua. Konventio muistuttaa Raamatun kerrontaa.
Siellähän viitataan säkeiden jälkeen kohtiin, joissa kerrottu asia on tavalla tai
toisella uudelleen esillä. Näin osoitetaan näkyvästi "kertomuksen sisäinen ku-
delma", jolla Raamatussa tietysti on ainutlaatuinen merkityksensä ja tarkoituk-
sensa (Kinnunen 1989, 161-162).

Epätahtisuuksien sekä romaanisarjan muihin osiin viittaavien ennakointien ja
takautumien runsaus riittää jo osoittamaan, miksi tässäkin tutkimuksessa on jat-
kuvasti ymmärretty kuusi romaania nimenomaan sarjana. Aluekuva ilmenee ro-
maanisarjassa vähintään kahdella tasolla: peitellymmin kerronnassa, näkyväm-
min romaanihenkilöiden keskusteluissa. Aluetietoisuus on piiloutunut rakentei-
siin. Samalla kun romaanihenkilöt tuovat julki omia alueellisuuden ihanteitaan,
he asettuvat omalla toiminnallaan näitä ihanteita vastaan.

Esimerkiksi käy oikeustaju. Mattokutomoa konkurssin jälkeen jatkanut Ke-
tola ei ole lain edessä rikollinen. Hän ei ole tehnyt mitään laitonta, joten oikeu-
dessa Veikko vain häviäisi kanteensa. Itse asiassa Ketola on liikemiehenä Veik-
koa etevämpi. Hakalan veljesten oikeustajun mukaan hän on kuitenkin huijannut
kutomon Veikolta. Siksi turvautuminen oman käden oikeuteen on veljesten
mielestä ainakin moraalisesti hyväksyttävää. Tukea veljekset saavat yllättävältä
suunnalta. "[…] opettajankin mielestä ainakin oikeus meillä olisi puolellamme,
mutta lain se väitti olevan vaikeamman jutun ja aina vähän niin, kuinka se kir-
joitettiin tai haluttiin tulkita" (P, 262). Tappion hetkellä avuksi huudetaan mo-
raalia, joka pannaan sitten palvelemaan omia pyyteitä.

Lakeuden kutsussa ainakin opettajan mieli on jo muuttunut, kun keskustelu
liittyy Euroopan unioniin. Hän "piti pohjalaista sellaisena ihmisenä, joka liian
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herkästi oli huutamassa oikeuden ja totuuden perään; muiden heimojen ihmiset
ja varsinkin ulkomaalaiset taas ymmärsivät, että asiat oli hoidettava niin, että
hyöty itselle oli aina suurin ja haitta pienin" (LK, 193). Opettaja on siis havain-
nut, että ehdottomaan oikeudentuntoon liittyvän hedelmättömän vastaan panemi-
sen olisi joskus hyvä väistyä itsekkäämmän hyödyntavoittelun tieltä. Tässä mie-
lessä Erkki edustaa pohdintoineen Ameriikan raitissa pohjalaisittain jo uutta,
eurooppalaisempaa, ihmistyyppiä.

Pohjanmaassa matkalla Lappajärvelle humalainen opettaja väittää harkitse-
vansa eläkkeelle jäätyään "jonkinlaisen firman perustamista", vaikkakaan "mi-
tään mattojen kutomista tai haisevien turkiseläinten kasvattamista se kuitenkaan
ei olisi; täkäläisethän eivät muuta näyttäneet keksivän kuin sen, minkä ikkunasta
naapurin pellolla tai pihassa näkyi" (P, 219). Tässäkin opettaja on ryhmän sisäi-
nen oppositio. Paradoksi on siinä, että tyyppinä hän saa kerronnallisen voimansa
nimenomaan kuulumisesta joukkoon. Yhteisön ulkopuolisena hänen sanoillaan
ei olisi minkäänlaista painoa. Hänen ajattelutapansa on monessakin mielessä
sukuyhteisölle vierasta, mutta hän kykenee liikkumaan hienovaraisesti ryhmän
sisällä joutumatta siitä kokonaan ulos.

Tulkitsen kerrotun maailman sisäisen opposition sisäistekijän viestiksi alue-
kuvan ristiriitaisuudesta. Ilman tätä ulottuvuutta kuvitteellisen maailman kanssa-
käymisestä puuttuisi siihen olennaisesti kuuluvia tasoja. Hakalan veljesten uho
jäisi pelkäksi uhoksi, ellei sen vastavoimaksi asettuisi kyseenalaistavia voimia.
Olennaista on, että sisäisen opposition olemassaolo havaitaan jokaisella kerto-
muksen tasolla. Myös romaanihenkilöt ovat tietoisia uhonsa suhteettomuudesta,
eli heidän puheisiinsa sisältyy ironian potentiaali.

4.5. Lajimerkinnät tulkinnassa

Pohjanmaa-sarjassa on neljä romaania (Pohjanmaa, Ameriikan raitti, Maan ava-
ruus ja Lakeuden kutsu) ja kaksi kertomusta (Talvisota ja Uusi Jerusalem). Nä-
mä teosten alkulehdille painetut tyypittelyt104 ohitetaan usein itsestäänselvyyksi-
nä, mutta mielenkiintoisiksi juuri tässä sarjassa ne tekee poikkeama kahden teok-
sen kohdalla: miksi ne on nimetty kertomuksiksi? Tuurin tuotannossa novelliko-
koelma Seitsemän kertomusta (1972), kertomuskokoelma Perhokalastuksen al-
keet (1978) sekä Lappajärven säännöstelyn historia Kertomus järvestä (1981)
ovat kaikki lajissaan erilaisia kertomuksia.
                                                

104 Lajityypeistä useimmin siteeratun luokittelun on tehnyt Alastair Fowler (1985), mutta
kaikkien luokittelujen tapaan myös hänen jaottelunsa johtaa tulkintoihin (suomenkielinen yleis-
esitys Fowlerin lajityypeistä ks. esim. Brax 2001, 118-119). Lajityypin (genren) ongelma on
askarruttanut kirjallisuudentutkimusta Aristoteleen ajoista asti. Peruskysymys on tietysti se,
ohjaavatko lajimerkinnät vastaanottoa vai onko korostaminen vain tutkijoiden luokittelutarvetta.
Perusongelma voi olla esimerkiksi se, millä abstraktiotasolla luokittelu halutaan tehdä. (ks. esim.
Lehtonen 1983.)
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Talvisodan nimeäminen kertomukseksi on ihmetyttänyt ainakin Tero Liuk-
kosta (1986), jonka mielestä Talvisota mitä ilmeisimmin kuitenkin on romaani.
Yleisellä tasolla ei Aarne Kinnunenkaan ole nähnyt syytä ankarasti noudattaa
kirjailijoiden omia luokitteluja ennen kuin niille osoitetaan selvä syy, merkitys-
vivahteen muuttuminen. Siksi hän pitää korrektina esimerkiksi Seitsemän veljek-
sen kutsumista romaaniksi, vaikka Aleksis Kivi itse merkitsi sen kertomukseksi.
(Kinnunen 1989, 29.) Liukkonen (1986) uskoo kertomukseksi nimeämisen liitty-
vän laajemmin Tuurin haluun "hienoisesti kyseenalaistaa totuttu", korostaa ker-
ronnan merkitystä tarinan ilmentäjänä.

Pohtiessaan romaanien lajimäärityksiä Juhani Sipilä on päätellyt, että Talvi-
sotaa voisi "temaattisesti köyhempänä" pitää Pohjanmaan sisäkertomuksena.
Perusteluna on näkökulman suppeus, joka vertautuessaan esimerkiksi Pohjan-
maan moniäänisyyteen osoittautuu konventionaaliseksi perusratkaisuksi. (Sipilä
1995, 26.) Talvisodan nimeäminen kertomukseksi liittyy sarjan kokonaisuuteen,
joten tulkinta sisäkertomuksesta tai upotuksesta on hyväksyttävissä. Talvisota-
han ilmestyi Pohjanmaan jälkeen, ja se voi olla vain siihen vertautuva. Talviso-
dan ilmestyessä sarjaa ei ollut vielä olemassa.

Sisäkertomus-tulkinta ei ole kuitenkaan sarjan tasolla ongelmaton. Se johtaa
epäloogisiin päätelmiin esimerkiksi silloin, kun lajimääreitä perustellaan suh-
teessa romaanisarjaa hallitsevaan siirtolaisuusaiheeseen. Siirtolaisuustarinoiksi
voidaan nimetä Ameriikan raitti, Uusi Jerusalem ja Maan avaruus – sekä tietyin
varauksin myös Lakeuden kutsu, joka on käänteinen siirtolaisuustarina, kotiin-
paluun kuvaus. Kotiinpaluun tai koti-ikävän motiivi on keskeinen siirtolaisten
kertomissa sisätarinoissa Uudessa Jerusalemissa ja Ameriikan raitissa. Tällä
tavalla ymmärrettynä Lakeuden kutsu voisi olla jopa sarjan upotuskonvention
huipennus, paralleeli kokonaisena romaanina. Siirtolaisuusaiheisista teoksista
kuitenkin vain Uusi Jerusalem on nimetty kertomukseksi.

Riippumatta genreluokituksista kaikki sarjan teokset ovat toisiinsa erityisillä
tavoilla sidoksissa, jopa niin, että sarjarakennetta voi tarkastella tausta–kuvio-
dialektiikan logiikalla. Uuden Jerusalemin voi ymmärtää Ameriikan raitin sisä-
kertomukseksi, jos peruste on sama kuin Talvisodan ja Pohjanmaan välillä.
Koska myös Maan avaruus jatkaa sarjan sisäistä siirtolaisuusteemaa, pitäisi se-
kin tulkita Ameriikan raitin sisäkertomukseksi, mutta sepä onkin nimetty romaa-
niksi. Siirtolaisromaanit muodostavat taas yhdessä kiinteän kokonaisuuden, Jo-
hanneksen tarinan. Niiden suhteen Ameriikan raitti on ennakoiva sillä tavalla,
että äänessä ovat Johanneksen sukulaiset muistoineen. Talvisodassa, Uudessa
Jerusalemissa ja Maan avaruudessa ollaan menneisyydessä. Tarina on lopulli-
nen ja kertomus sulkeutunut, sillä kertojahan on sarjan lähtökohtaiseksi kerronta-
ajaksi määrittelemäni Pohjanmaan tasolla jo kuollut.

Sisäkertomustulkinta on siis looginen vain jos teoksia luetaan ilmestymisjär-
jestyksessä, eikä tulkinta voi silloinkaan koskea koko sarjaa. Sipilän näkemys
Talvisodan genreluokituksesta ja näkökulman suppeudesta ei tee oikeutta ro-
maanin kerrontaratkaisuille. Talvisodan poteroperspektiivi sisältää nimittäin
kertomuksen preesensiä paljon laajemman ajallisen näkökulman. Kertomuksen
maailmaan kuuluva kertoja ei ole sidoksissa tarinan aikaan ja paikkaan, vaan
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kertoessaan hän elää jo kaukana tarinan ajan tulevaisuudessa. Hän fokalisoi
mennyttä aiemman itsensä kautta. Kertomuksen, kerronnan ja kirjoittamisen eri-
aikaisuutta voi kutsua ajalliseksi moniäänisyydeksi, mikä muuttaa näkökulmara-
kennetta ja laajentaa myös temaattista alaa.

Jos tekijä haluaa korostaa vasta kerronnan tarinan paljastavaa merkitystä, on
otsikko Talvisota paradoksi: sehän antaa tarinalle valmiit kehykset. Teoksen ni-
mi ja kertomukseksi nimeäminen liittyvät nähdäkseni kuitenkin olennaisesti yh-
teen. Talvisota kuvaa yhden miehen sotajuttua, ja kertomukseksi nimeäminen
korostaa suullisen sotajutun todellisuussuhteen ongelmallisuutta. Näin Talviso-
dan luokittelu kertomukseksi olisi osa tarinaa eli lajimääre "kertomus" korostaa-
kin kerronta-aktia: Talvisota on siis romaani sotajutun kertomisesta. (vrt. Ojala
1983, 22-25.) Tällä tavalla se on kerronnallisesti vain näennäisen yksitasoinen, ja
myös sen todellisuussuhde on välittynyt ja monitulkintainen. Perinteiseen sota-
juttuun sekoittuvat kirjalliset konventiot toimivat kuin formalistien vieraannut-
tamisefekti, eli ne tekevät kerronnasta taidetta. Kerrotun kokemuksen yksilölli-
nen "puhtaus" ja anonyymi kerrontatilanne riisuvat kertomuksesta sotajuttuihin
miellettyjä kielteisiä konnotaatioita.

Talvisodassa on kerronnallisia siirtymiä menneeseen ja tulevaan, mutta ei
juurikaan romaanihenkilöiden kertomuksia, sisäkertomuksia. Takautumat ja en-
nakoinnit ovat Talvisodan kertojan kommentteja, ja niidenkin subjekti on enem-
män yhteisöllinen passiivi tyyliin "puhuttiin, että". Tällä tavalla Talvisota on
yhtenäinen kertomus ilman lukijan huomiosta kilpailevia laajoja sisäkertomuk-
sia, jotka pysäyttäisivät kerronnan. Intensiteetti säilyy.

Juhani Sipilän (1995, 26-27) mielestä jako romaaneihin ja kertomuksiin
juontuu teosten temaattisista eroista: Talvisota ja Uusi Jerusalem kuvaavat ker-
tojan joutumista poikkeus- tai ääritilanteeseen. "Vain" kertomuksiksi nimetyt
teokset ovat hänen mielestään myös sillä tavalla sarjan armoilla, että ne toimivat
ikään kuin välikertomuksina, eivät niinkään itsenäisinä romaaneina. Yksittäisten
teosten temaattinen rikkaus tai köyhyys ei kuitenkaan anna tyydyttävää vastaus-
ta, kun pohditaan kokonaisen sarjan kerronnallista struktuuria. Sarjan tasollahan
teema, johtoajatus, tiivistyy: mitä laajempi sarja sitä kiteytyneempi sen keskei-
nen teema. Siksi myös yksittäisiä teoksia on tarkasteltava sarjaa vasten.

Talvisota kuvaa miehen matkaa tuntemattomaan ja takaisin. Se jähmettää
ajan kokemuksen, ja sillä tavalla se tunkeutuu syvälle ihmisen eksistenssiin ja
sarjan temaattiseen ytimeen. Mutta sama matkan ja pysähtymisen perusteema
hallitsee kyllä tavallaan kaikkia sarjan osia. Kehä sulkeutuu Lakeuden kutsussa,
mutta aivan varmaa ei ole vieläkään, onko mies perillä.

Talvisodassa kertojanvalta on jälkiviisaalla sotamiehellä, jota korkeammat
voimat ovat liikutelleet. Niillä tarkoitetaan Talvisodassa sattumaa, maallista esi-
valtaa ja kristillistä elämänkatsomusta, johon kertoja aina viimeisenä keinonaan
turvautuu. "Paavo oli Taipaleenjoella sodasta sen verran perillä kuin minäkin ja
sellaisen kranaatin täysosumalle ei mahda kukaan muu mitään kuin Isä taivaassa,
jos se sen tahto on" (T, 106). Sotajuttu on itsen näkyväksi tekemistä ja kiinnitty-
mistä yhteisön suureen kertomukseen. Se osoittaa myös, kuinka myyttikin koos-
tuu näkökulmista, vaikka sota ei sananmukaisesti yhtä miestä kaipaakaan. Uu-
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dessa Jerusalemissa kertoja hetkittäin uskoo itsenäisyyteensä, vaikka kielitai-
dottomana ajelehtii lastuna siirtolaisvirrassa. Kertoja on kuitenkin jo jälkiviisas:
siirtolainen sopeutuu, koska ei voi palatakaan. Uusi Jerusalem on eräänlainen
siirtolaisen sotajuttu, joka selittyy sarjaa vasten. Maan avaruudessa kertoja on
taas subjekti, enemmän omaa tahtoaan toteuttava.

Kertomuksen lajimääreelle löytyy näin tarkoitus, merkitysvivahteen muuttu-
minen. Sarjan tasolla kertomuksiksi nimetyt romaanit voidaan ymmärtää suku-
polviensa suurina kertomuksina, joihin liittyy eräänlainen kertomisen ja toiston
imperatiivi. Pohjanmaa paljastaa, että siirtolaisuus on joiltakin osiltaan myös
yhteisön vaiettu kertomus, koska siihen on liittynyt lopullisuuden, epäonnistumi-
sen ja häpeän tunteita. Sodan suureen kertomukseen kuuluvat velvollisuuden
täyttäminen, oikeus ja kunnia sekä ääripäässä sankaruus. Siirtolaisuuden ja sodan
suurissa kertomuksissa on merkittävistä eroavaisuuksista huolimatta myös
eräänlaista myyttistä hohdetta. Kertomukseksi nimettyjen romaanien tarkoitus on
siis myyttien taustoittaminen: erilaisten selviämistarinoiden sankareista haetaan
pienintä yhteisöllistä nimittäjää.
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5. ALUEKUVAN AINEKSET
JA TEMAATTISET KOHOUMAT

5.1. Kritiikin "pohjalaisprobleema"

Kriitikoiden kansanluonnetulkinnat viritti lopullisesti Ameriikan raitti, jonka
henkilökuvissa nähtiin romaanisarjan alue- ja mieskuvan kannalta jotakin olen-
naista. Sarja nähtiin nyt "pohjalaisprobleeman" käsittelynä (Koskela 1986.)
Pohjanmaan ja Amerikan toistuva rinnastaminen osoitti, kuinka tiiviisti tietynlai-
nen aluekuva oli mukana asiantuntijoidenkin tavassa lukea Antti Tuurin romaa-
neja. Tarkemmin määrittelemätön eteläpohjalainen "kansanluonne" oli mukana
kritiikeissä sitä varmemmin, mitä pidemmälle sarjassa edettiin. Se ei kuitenkaan
ollut enää yksinomaan henkilöhahmojen toimintaa ohjaava kielteinen tai myön-
teinen imperatiivi, vaan aluekuva nähtiin myös yleistettävänä romaanin ainekse-
na. Suvi Ahola (Helsingin Sanomat, 2000) havaitsi, että myöhemmässä romaa-
nissaan Aukko taivaassa Tuuri kierrättää vanhoja Hakala-tarinoita uudessa ym-
päristössä, mutta "pohjalaisuus" on kirjailijalle jo muutakin kuin alueulottuvuus.

Avarat miljööt tuntuvat olevan koko ajan enemmän kerrontatekniikkaa, kirjaili-
jan ajatusten ja filosofian sattuvaa lavastusta. On hyvä, että pellolla, joenpen-
kalla tai järven rannalla näkee kauas, kun keskeinen henkilö tulee siihen ole-
maan. Sillä tavalla ajatukset erottuvat selvemmin, ja henkilö saa myyttistä pai-
nokkuutta. Muutakin pohjalaisuutta Tuuri on aina käyttänyt laajasti, maisemista
klimppisoppiin ja kollektiivisiin traumoihin asti. Pohjalaisuuden ei tarvitse edes
sijaita Pohjanmaalla, sitä voi yhtä hyvin löytää Kanadan preerialta. (Ahola
2000.)

Totalisoivia kansanluonnetulkintoja kyseenalaistava halkeama oli kuitenkin nä-
kyvissä jo ensimmäisissä Pohjanmaan kritiikeissä. Tuukka Kangasluoma (Hel-
singin Sanomat) havaitsi vuonna 1982, että Pohjanmaan nimi tuntui turhan kat-
tavalta: "kaikkihan olisi voinut olla yhtä totta missä tahansa". "Kun historioiva,
muisteleva aineskin jotenkin vaikuttaa päälleliimatulta, vaikka se rakenteellisia
tekijöitä kokonaisuuteen antaakin, niin ilmeisimmin pohjalaiseksi tässä romaa-
nissa jäävät kaljavelli ja klimppisoppa". Esko Palo (Ilkka, 1986), eteläpohjalai-
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nen kuten Kangasluomakin, puolestaan totesi Ameriikan raitin jälkeen, että Tuu-
rin kuva pohjalaisuudesta tuntuisi ilman huumoria "kuluneelta ja hiukan arvelut-
tavaltakin". Samaan suuntaan muotoili Antti Seppä (Etelä-Suomen Sanomat,
1984) jo Talvisodan jälkeen:

Tuuri kirjaa mielestäni osuvasti pohjalaisten näkyvän oman arvonsa tuntemisen
ja sillä ainoalla tavalla, jolla sen voi ehjänä ja vastarintaa herättämättä esittää
vieraille: näkemällä sen koomisuudenkin. Sitähän ylpeydessä aina on, oli kopei-
lija mistä tahansa. (Seppä 1986.)

Myöskään Matti Mäkelä (Parnasso, 1985) ei pitänyt Talvisodan näkökulmaa
niinkään pohjalaisena vaan kansallisena. Hänen mielestään talvisota Tuurin ku-
vaamana on julkaisuaikaan sitoutunutta "konsensus-Suomen ’historiaa’".

Kun päämäärä on päätetty, kilpailukyky tai maan puolustaminen, sen jälkeen
mennään ja tässä menemisen ajattelussa pohjalaiset ilman muuta ovat Euroopan
Japanin japanilaisimpia. […] Myyttinen pohjalaisuus muotina on siten selvästi
sukua kilpailukyvyn toimintafilosofian ideologiattomalle vaiheelle, reaalipolitii-
kalle, Tuurin asema suomalaisen kirjallisuuden kärjessä tämän ajattelutavan hal-
litsevuuden tunnus. (Mäkelä 1985.)

Perinteisempää kantaa edusti Pekka Tarkka (Helsingin Sanomat, 1986), jonka
mielestä Ameriikan raitin Pohjanmaa ja Amerikka ovat merkillisellä tavalla sa-
maa maata. Molempia hallitsevat historiallisesti yksilöllinen suorituksen tarve,
halu näyttää ja tehdä mainetekoja. Ameriikan raitin "iloinen laittomuuden henki"
näyttää taitavasti, "miten pohjalaiseksi sanottu arvojen järjestelmä toimii nyky-
ään". Aivan päinvastainen kanta oli Markku Soikkelilla (Satakunnan Kansa,
1986), jonka mielestä veropakolaisillekin "Amerikka liukuu ohitse suurena ja
vieraana kuin vankila". Tarmo Kunnas (Uusi Suomi, 1986) näki Ameriikan raitin
sinänsä kriittisessä Amerikka-kuvassa myös ironiaa, sillä vapaata yritteliäisyyttä
ja häjyilyä suosiva Yhdysvallat on joiltakin osin "kuin paremman puoleinen
Pohjanmaa". Kunnas havaitsi kirjailijan kuitenkin kätkevän kriittisemmät ja mo-
raalisemmat sävyt "eräänlaisen valepohjan taakse".

Lasse Koskelakin (Suomenmaa, 1986) näki koomisen alla jotakin syvälli-
sempää: "Pohjalaisuho ei kokonaan peitä pettymystä, masennusta ja tyhjyyden-
tuntoja". Muuten hyvin kriittisessä Maan avaruuden ja koko sarjan arviossaan
Arto Virtanenkin (Parnasso) päätyi mielenkiintoisesti edellisiä ajatuksia myötäi-
levään lopputulokseen, eräänlaiseen kerronnalliseen välipohjaan:

Silti romaanissa viehättää tietty öykkärimäisenkin puheen alle kätketyn alakulon
ja yllätyksettömyydessään lannistavan maiseman ykseys: ihminen on osa mai-
semaansa, sen tuote. Kuva maailmasta on ennen kaikkea niissä syvemmissä tun-
nelmissa, joita ihmisten puheet ja roolit peittävät. (Virtanen 1989.)



138

Kuluneella symboliikalla ladatut "onnen kerjäläiset" tuottivat Matti Peltosen (Tu-
run Sanomat, 1989) mielestä Maan avaruudessa jo tehtailun vaikutelman. "Antti
Tuuri haluaa kuvata sitä kummallista ottelua, jossa Etelä-Pohjanmaa kohtaa
muun maailman. Aina ei käy hyvin, mutta maailmakin vähän järähtää." Markku
Huotari (Aamulehti, 1988) piti Uuden Jerusalemin rikkurijaksoa romaanin on-
nistuneimpana, koska "siinä Tuurin muuallakin kuvaaman teollisen yhteiskunnan
ja vanhan pohjalaishengen ristiriita tiivistyy monipuolisimmin".

Hakalaa ei vähääkään huvita se että pitää poliisisaattueessa talsia rikkurina kai-
vokseen – ei varsinkaan kun jo junamatkalla samat poliisivoimat ovat heitä
pamputtaneet. Silti hän talsii, koska vapaa mies päättää itse mihin menee ja mitä
tekee. (Huotari 1988.)

Kattavimman arvion romaanisarjan aluekuvasta on tehnyt Maan avaruuden kri-
tiikissään Mikko Järvinen (Satakunnan Kansa). Hän piti sarjaa kuvauksena poh-
jalaisen heimon hajoamisesta, eli raamatullisesti diasporasta. Se on sisäänraken-
tuneena jo Pohjanmaan "pienoiskuvaan heimosta tunnevaltaisena yhdessäolo-
organisaationa". Sarja ilmentää hajoamista myös rakenteellisesti, sillä Pohjan-
maan yhden päivän mittainen reaaliaika laajenee muissa teoksissa, ja kertojat
vaihtuvat. Järvisen mielestä Tuuri on sarjallaan ikuistanut pohjalaisen ihmisen
"koko komeudessaan, koko kurjuudessaan".

Pohjalainen hulluus on komeata uhoa, taustanaan traaginen elämäntunto, tunto
siitä, että voimastani huolimatta tällä kaikella on vain vähän merkitystä, koska
elämä on hauras ja epävarma asia eikä muuksi muutu. […] Mutta jos lyhyesti
sanotaan jotakin siitä, mitä Tuuri puolestaan Pohjanmaassa ja sen ympärille kir-
joittamissaan romaaneissa sanoo muuttuneesta maailmasta ja pohjalaisesta ihmi-
sestä sen pyörteissä, niin kaiketi tämän: Kyllä maailma ottaa luulot pois pohja-
laiseltakin! (Järvinen 1989.)

5.2. Regionaalinen kuva: "Koko maailma täynnä
kiurujen laulua"

Suomalaisten suosikkikirjallisuutta ovat suuret kertomukset, itsenäisyys sekä
jälleenrakennus ja hyvinvointiyhteiskunnan synty (Eskola 1987; Jokinen 1997).
Ns. suuren muuton kaunokirjallisuus kertoo asutustoiminnan purkautumisen ai-
heuttamista ongelmista maaseudulla, lähiöissä ja siirtolaisuudessa. Nopea
elinympäristön muutos on tempautumista tutusta vieraaseen. Eräässä mielessä
jokainen menettää kotiseutunsa, lapsuuden ympäristönsä. Kotiseutu koostuu
maisemasta, ihmissuhteista, perinteistä ja murteesta, ja aika järjestelee jatkuvasti
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tätä kokonaisuutta. Mutta jos ihminen joutuu lähtemään kotiseudultaan, se säilyy
muistissa muuttumattomana. (Assmann 1983, 190-191.)

Kai Laitisen tunnetun määritelmän mukaan suomalaisen proosan suuri tradi-
tio on realistinen kansankuvaus. Sille on leimallista luonnon ja erityisesti metsän
läheisyys, demokraattinen ihmiskäsitys, ihmisarvo sekä yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden eetos. Romaanien päähenkilöt ovat Seitsemästä veljeksestä
lähtien olleet individualisteja, vaikka heidän yhteiskunnallinen asemansa – kuu-
luminen tavalliseen kansaan – ikään kuin kieltää tämän. He ovat samalla kertaa
sankareita ja antisankareita, sympaattisia ja halveksittavia, sosiaalisia ja epäsosi-
aalisia. (Laitinen 1984, 11-25.) Tämä traditio on kuvannut yksilöidensä kautta
myös yhteiskuntaa: Väinö Linnan mukaan "realistisinkin proosa voi valonheitti-
men paikan valitsemalla paljastaa myös paljon siitä, mitä jää varjon puolelle"
(Linna 1990, 271).

Todellisuustaustan hakeminen on ollut Suomessa romaanien hallitsevin lu-
kutapa. Suhde kirjoitettuun on ollut yksitasoinen ja kansakunta niin kiinni talon-
poikaisessa perinnössään, ettei kirjallisuuteenkaan ole juuri päässyt syntymään
ns. toisen asteen merkityksiä. (Jokinen 1997, 46-50; vrt. Tarasti 1990, 207 tai
Nummi 1993, 11-14.) Kansallisten aiheiden suosion on nähty liittyvän kansallis-
valtioiden merkityksen kasvuun, "arkipäiväiseen, itsestään selvään nationalis-
miin", jolla jäsennetään paikkaa maailmassa. (Jokinen 1997, 190-192.) Maakun-
tien uusi nousu onkin tavallaan paluuta entiseen, sillä maakunnilla oli merkittävä
rooli jo 1800-luvulla Suomi-kuvan jäsentymisessä (Paasi 1986, 49-50). Tässä
mielessä koko Pohjanmaa-sarjan voi nähdä yhtenä merkkinä yhteiskunnallisen
kehityksen suunnasta. Ainakin Talvisota ennakoi omalta osaltaan tulevaa.

Vaikka Talvisodan (1984) tarkka lajityyppi oli asiantuntijoillekin hankalasti
määriteltävä, teosta arvioitiin lähinnä kaunokirjallisuutena, eivätkä sen merkittä-
vimmät ulottuvuudet näyttäneet olevan yhteiskunnallista murrosta ennakoivia.
Talvisota-elokuva valmistui sodan alkamisen 50-vuotispäiväksi vuonna 1989.
Samoihin aikoihin Itä-Euroopan sosialistinen järjestelmä romahti. Se vapautti
keskustelua myös Suomessa: näytti siltä kuin sotasukupolven näkemys tal-
visodasta olisi ollut vasta nyt esillä ilman ulkopoliittisia pidäkkeitä. Mutta esi-
merkiksi väheksytty sotakirjojen lajityyppi oli lähtenyt samasta puolustustaiste-
lun päätelmästä jo vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta "ikään kuin salasanomien
koodikielellä", kuten Juhani Niemi (1999, 123) on kuvannut. Talvisota ja siitä
tehty menestyselokuva105 sovittelivat avoimemmin sukupolvikonflikteja. Suku-
polvisovinnon symboliksi nousi kuitenkin elokuva, eikä viittä vuotta aikaisem-
min ilmestynyt kirja. (Eskola ja Peltonen 1997, 88-142.) Elokuvan vastaanotossa
vertailtavana oli siis suhde historialliseen kuvaan enemmän kuin romaaniin.

                                                
105 Pekka Parikan ohjaama "Talvisota" kuuluu 15 kaikkien aikojen katsotuimman kotimaisen

elokuvan joukkoon. Vuoden 2003 tilaston mukaan sen elokuvateatterinäytöksillä on ollut 628 276
katsojaa. Kaikkien aikojen katsotuin kotimainen elokuva on Edvin Laineen "Tuntematon sotilas"
(1955) 2 800 000 katsojalla. Rauni Mollbergin ohjaama "Tuntematon sotilas" (1985) keräsi 590
271 katsojaa. Lähde: http://www.sea.fi/lahikuvassa/katsotuimmat_kotimaiset.html
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Romaanin havainnollistava kerronta korostaa yksilön selviytymisen tavoitet-
ta. Elokuva on jo enemmän kollektiivin kuin yksilön kuvaus, ja sen vastaanotos-
sa korostui alueulottuvuutta enemmän sotilaiden suomalaisuus. Tämä ei ole yl-
lättävää, sillä pohjalaisuudella on ollut aiemminkin muita heimoja enemmän
käyttöarvoa osana suomalaisuutta, kuten elokuvan heimokäsityksiä tutkinut Ari
Honka-Hallila arvioi. Suomalaisia on kasvatettu kulloisenkin ajan henkeen elo-
kuvien pohjalaisaiheilla; suomalaiset ovat saaneet nähdä pohjalaisuudessa ihan-
nointia tai pelkoa sen mukaan kuin aika on vaatinut. (Honka-Hallila 1993.)

Kansakunnan olemassaoloa selittävä ja oikeuttava suuri kertomus on nojan-
nut edistysuskoon, nöyryyteen ja luterilaiseen työmoraaliin.106 Arkkityyppisiä
talonpoikaisia raatajia ovat Saarijärven Paavo ja Koskelan Jussi. Kalevi Nikki on
nostanut kokonaiseksi kaunokirjallisuuden talonpoikatyypiksi Pohjanmaan Paa-
vo Hakalan, jota hän kutsuu maatalousyrittäjäksi ja ironiseksi hahmoksi. Hän
päättelee Paavon sopivan karikatyyrimaisen romaanin kokonaisuuteen, jossa
"henkilöt jäävät tyypeiksi ilman syvempiä ilmeitä". (Nikki 1991, 179-184.)

Äiti ja Sylvi rupesivat sitä Paavolle motkottamaan molemmat, kertoivat ettei tä-
mä talo kenenkään muun isännän aikana ollut vielä lehmätöntä päivää nähnyt ja
jos isä tietäisi, että Paavo vedätti taloon maidot osuuskaupan ruokapuolelta ja
selvässä talossa melkein kurrimaitoa juotavan, se ei Paavolle sellaista peliä ikinä
anteeksi antaisi. (P, 129-130.)

1960-luvun maaltamuuttajat eivät muuttuneet kaupunkilaisiksi hetkessä. Kauno-
kirjallisuus yleisti ja legitimoi yksilön traumaattisen kokemuksen. Hannes Sih-
von mukaan kotiinpaluu on kaunokirjallisuudessamme mielletty yleensä paluuksi
maaseudulle. Kaipuu menneeseen, nostalgia, sekä pyrkimys parempaan, utopia,
kuuluvat niihin tajunnan myyttisiin rakenteisiin, joiden välissä ihminen etsii alu-
eellista identiteettiään. "Koko kirjallisuushistoriassamme voisi itse asiassa piirtää
temaattisen käyrän, joka kuvaa ja seurailee paljastavasti yhteiskuntahistoriaam-
me: muuttoliikkeitä ja kaupungistumista sekä takaisin maallepakoa." (Sihvo
1993.) Kalevi Nikin mielestä Pohjanmaan veljessarja edustaakin "erään suku-
polven eteläpohjalaista yhteiskuntarakennetta" (Nikki 1991, 180). Pohjanmaan
kertoja puolustelee veljesten kesken juopotteluakin ironisesti yhteiskuntaraken-
teen muutoksella.

                                                
106 Suuri kertomus on Pertti Karkaman mukaan kokoelma arvaamattoman modernisaation

synnyttämiä tapoja ymmärtää ja/tai selittää historiallisen muutoksen luonne ja suunta. "Etenkin
modernille filosofialle on luonteenomaista, että se pyrkii sijoittamaan nykyhetken enemmän tai
vähemmän loogiseksi osaksi historiallista kehityskulkua. Näin on syntynyt lukuisa joukko niin
sanottuja suuria kertomuksia (metakertomuksia), jotka sekä jäsentävät historian kulun että si-
joittavat yksilön elämän historian kulun kokonaisuuteen." (Karkama 1994, 12.) Yhdeksi suoma-
laisuuden suurista kertomuksista on usein nimetty jälleenrakennus. Pohjanmaa-sarjan suuria
kertomuksia ovat myös sota ja siirtolaisuus, jotka merkittävästi pyykittävät sukuhistoriaa.
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Minä sanoin, ettei meillä poikamiehillä ollut mitään kiirettä, pyhäpäivä, saattai-
simme olla yli yönkin jos se meitä sattuisi huvittamaan; minun olisi oltava vasta
keskiviikkoaamuna tehtaalla koneen vieressä valmiina täyttämään maailma pa-
perisäkeillä, Seppo taas iso herra, jonka perään koirat eivät haukkuisi vaikka se
viettäisi viikon teillä tietymättömillä ja Veikko vapaa, itsenäinen yrittäjä, piente-
ollisuusmies, kansakunnan talouselämän tärkeä nikama. (P, 138-139.)107

"Ympäristö luo varsinaisen kertomuksen ympärille piilohistorian", muotoilee
Aarne Kinnunen miljöön merkityksen, on kyse sitten historiankirjoituksesta tai
kaunokirjallisuudesta. Ilman menneisyyttä paikka olisi vain abstrakti piste kar-
talla. Mitä tahansa tapahtumia mihin tahansa paikkaan ei siis voida sijoittaa, ellei
kirjoiteta satua tai fantasiaa. Todelliseen paikkaan sijoitettu romaani kertoo yh-
den tarinan jo ympäristöllään, sillä kerronnan ja lukemisen kautta myös sen pii-
lohistoria avautuu lukijalle. (Kinnunen 1989, 128-137.) Ympäristö voi siis olla
runouden maiseman tapaan ihmismielen metafora tai anonyymi maisema esteet-
tisenä kohteena, ilman kiinteää sidosta todelliseen paikkaan. Mutta mitä stereo-
tyyppisempi mielikuva jostakin todellisesta paikasta on, sitä tiukempia ovat
myös kehykset tuohon miljööseen sijoitetulle romaanille. Antti Tuuri on hyö-
dyntänyt tätä juuri novelliensa anonyymeilla tapahtumapaikoilla. Niissä lukijaa
ohjataan miljöön piilohistorian sijasta tapahtumiin. Pyrkimys loitontua epäpuh-
taista kategorioista on pyrkimystä puhtaampaan kokemukseen. Anonyymius on
kuitenkin joskus niin pitkälle vietyä ja epätavallista, että se paradoksaalisesti
tuhoaa itsensä: lukijan todellisuushakuinen mielenkiinto kohdistuu juuri tähän
kertomuksen epätavalliseen miljööseen.

Pohjanmaa-sarjassa miesten ja poikien utopia on maakunnan laajuinen yhtei-
sö, jossa olisi käyttöä entisille toimintatavoille. "Veikko käski niiden ottaa jä-
reämmän ilmeen, pikkujutut eivät tosi miehiä saisi koskaan masentaa, ja jos
Markkua olikin puukotettu, tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen puukotus Etelä-
Pohjanmaalla, eikä varmasti jäisi myöskään viimeiseksi; itsekin saattaisimme
huviksemme tehdä yhden, jos nimismies päästäisi meidät Ketolan kimppuun" (P,
272). Naisille elämä ei kuitenkaan utopiaa, vaan arkista totta; heille kyläläisyys
on sosiaalista kontrollia, taiteilua kunnian ja häpeän rajalla. "Naiset käskivät niitä
menemään tupaan huutamaan neljän seinän sisällä, eikä kailottamaan kaikkea
kyläläisten tietoon" (P, 16). Joskus paikallisyhteisö on kontrolloiva yhteisö mie-
hillekin. Pohjanmaassa Veikko oli kiinnostunut paranormaaleista ilmiöistä,
muttei uskaltanut ostaa alan kirjoja tai lehtiä oman pitäjän kirjakaupasta, koska
"sen tietäisi heti koko kylä eikä se olisi ehkä hyväksi mattokaupoille" (P, 89).

                                                
107 Historiallista vastaavuutta korostavia näkemyksiä on kritisoitu sillä, etteivät romaanit ole

tilastoja. Heikki Ylikankaan mukaan Väinö Linna joutui siistimään Pohjantähden toiseen osaan
sisältyvää valkoista terroria. Tämän Linna teki Ylikankaan mielestä ollakseen uskottava eli
myötäilläkseen vallinnutta "valkoista totuutta" (Ylikangas 1994.) Antti Tuuri otti kantaa asiaan:
"Seuraavaksi Ylikangas varmasti todistaa, että tilastollisen todennäköisyyden mukaan seitse-
mällä veljeksellä oli pakko olla sisar, mutta Aleksis Kivi unohti hänet kaupallisista syistä" (Saa-
rikoski 1994).
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Miesten ihannemaailma on sankaruuden läpäisemä ja ajaton utopia, jota jäsen-
netään vastakohtien ja moraalisääntöjen avulla. Miesten nostalgia kohdistuu
menneisyyteen, jota he itse tuottavat ja pitävät jatkuvasti yllä.

Maakunta on määritelty yhteiskuntatieteissä alueeksi, "jonka edellytyksenä
on taloudellinen ja liikenteellinen yhteenkuuluvuus, yhteinen paikallishistoria ja
omaleimainen kulttuuri ja väestö" (Mennola 1990, 102). Keskeisiä yhteisöllisyy-
den lähteitä ovat kulttuuri sekä yhteisön oma halu olla maakunta (Mennola 1990,
101-119). Tätä ilmentää maakuntien territoriaalinen symbolismi, esimerkiksi
vaakunat ja maakuntalaulut. (Paasi 1998, 43.)108

Pohjanmaa-sarjassa ollaan enimmäkseen muualla kuin Etelä-Pohjanmaalla.
Silti kertomuksissa toistuu myyttinen kuva lakeudesta, jonne kaivataan. Tavalli-
nen tilannemotiivi on kiurujen laulu keväisellä lakeudella. Opettaja muistelee
saaneensa talvisodan Kannaksella voimaa hevosenkengistä, sillä ne olivat "saa-
neet heidät muistelemaan kotia ja rauhan töitä, hevosen kengittämistä ja peltojen
äestämistä kirkkaalla seisovalla poudalla laajalla lakeudella keväisenä päivänä,
kun koko maailma tuntui olevan täynnä kiurujen laulua" (P, 309). Myös Johan-
nes elää Uuden Jerusalemin pelloilla kevättä Etelä-Pohjanmaalla. "Näin kiuruja
korkealla taivaalla; ne pysyivät paikallaan ja lauloivat herkeämättä niin, että nii-
den laulua tuntui olevan koko preeria täynnä" (MA, 127). Kiurun keväinen lau-
lulento kuvaa maiseman vastakohtaisuuksia – avaraa taivasta ja laveaa maata.

Realismi ja regionaalisuus ovat suomalaisten lukijoiden "maisemaihanteita"
(Jokinen 1997, 57-58). Tässä mielessä Antti Tuurin teosten Etelä-Pohjanmaata
voi verrata vaikkapa Heikki Turusen Pohjois-Karjalaan.109 Myös Ruotsissa suo-
situimmilla kertojilla, mm. Göran Tunströmillä (Värmlanti) ja Sven Delblancilla
(Sörmlanti), on kirjallinen maisemansa. Oma lajityyppinsä oli 1960-luvulla re-
gionalismiksi nimitetty maaseutukirjallisuus, jossa aluenäkökulma ja toden nä-
köisyys syrjäyttivät taiteelliset tavoitteet (Mäkelä 1986, passim). Liisa Enwald
                                                

108 Perinteisiä maakuntia ovat suomalaisten heimojen historialliset asuma-alueet. Ne eroavat
nykyisestä maakuntajaosta, joka perustuu tarpeeseen jakaa maa talousalueiksi. (vrt. Paasi 1986,
55-58.) Maakunta ei alkujaan viitannut ollenkaan alueeseen, vaan tietyllä seudulla asuviin ihmi-
siin, maan asujaimistoon. Kuntakaan ei merkinnyt aluetta, vaan ihmisjoukkoa tai ryhmää, esi-
merkiksi rahvasta, joka kokoontui markkinoille. Maakunnasta tuli myöhemmin paikannimi: se oli
keskiaikaisen Kyrön pitäjän alue eli nykyinen Etelä-Pohjanmaa. Se on ollut erityisesti murteen,
kansankulttuurin ja sisäisen tietoisuuden kannalta maan selkeimpiä ja jyrkkäpiirteisimpiä alue-
kokonaisuuksia. (Vilkuna 1956, 7-16.)

109 Mielenkiintoinen poikkeusilmiö suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa on Pohjanmaan
rannikkoseudun kirjailijoiden tuotanto ja toiminta, joka oli varsinkin 1940- ja 1950-luvulla tii-
vistä ja aluetietoista. Se syntyi vastavoimaksi pääkaupunkikeskeiseksi koetulle ruotsinkieliselle
kirjallisuusinstituutiolle. Kirjailijoiden liikehdinnässä oli myös jyrkähköjä poliittisia ulottuvuuk-
sia. Keski-Euroopasta ja Isosta-Britanniasta vaikutteita saanutta liikettä on kutsuttu provinsia-
lismiksi tai uusprovinsialismiksi. (Willner 1988, 25-31; vrt. Wrede 1999, 498.) Saksalaisella
kielialueella kadotetun kotiseudun problematiikka on ollut keskeinen toisen maailmansodan
jälkeen. Saksan itäalueiden menetys synnytti kirjallisen genren, "kriittisen kotiseuturomaanin".
(Assmann 1983, 190-191.)
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huomasi, että Orvokki Aution Pesärikko-trilogia oli "ehditty leimata myös maa-
kunnalliseksi proosaksi" [kursivointi minun]. Hän viittasi rakennemuutosta ku-
vaaviin "maakunnallis-historiallisiin romaanisarjoihin". (Enwald 1989, 674.)

Otavan kirjallisuustieto (1990) esittelee regionalismin "maakunnallisten ym.
alueellisten piirteiden ja näkökohtien korostamisena" ja maakuntataiteena.110

Kirjallisuudessa regionalismi voimistui 1800-luvun realismin myötä. Mihail
Bahtinin mukaan poroporvarillinen maaseutukaupunki oli esimerkiksi ranskalai-
sille regionalisteille kokonainen kronotooppi, ajan ja paikallisuuden kiteytymä
(Bahtin 1979, 412). Regionalismia ei ole kuitenkaan pidetty vain konservatiivi-
sena suuntauksena, vaan myös aikansa radikaalin kirjailijan teoksissa voi olla
regionalistisia piirteitä. Ruotsalaisessa uusprovinsialismissa toisen maailmanso-
dan jälkeen oli aluepoliittisia ulottuvuuksia, mutta regionalistien parhaissa töissä
sisältö laajeni kuitenkin universaaliksi. Ainakin Västerbottenista lähteneen Sara
Lidmanin Afrikka-kirjoilla oli perustansa juuri tässä uusprovinsialismin traditi-
ossa, väittää Lars Furuland (1999b.)

Suomessa regionalismin synnytti 1960- ja 70-lukujen hallinto- ja valtakult-
tuuri, joka puhui alueiden ongelmista ikään kuin vieraalla kielellä. Maakuntien
kirjallisuudesta tuli se kansan ääni, joka kuvasi tyhjenevää maaseutua subjektin
näkökulmasta. (Mäkelä 1986, 46, 130; Mäkelä 1999, passim.) Maaseutukuvauk-
sissa kylä ja kyläläisyys ovat "maailmankatsomuksellinen näkökulma sinänsä".
(Mäkelä 1986, 41.) Kun kansankuvaajamme antoivat maaseutuköyhälistölle ih-
misarvon ylhäältä päin, regionalistit eivät nähneet tarpeelliseksi nostaa erikseen
esiin ihmisarvoa, koska se oli jo näkökulmassa. Mutta ollakseen hyvää kirjalli-
suutta kansankuvauksenkin tulisi irtautua kuvattaviensa perspektiivistä ja sana-
tarkasta totuudellisuuden eetoksesta, jossa "ero totuudellisuuden ja merkityksel-
lisyyden välillä jää tekemättä". (Saariluoma 1995, 220-245.)

Pohjanmaa luo jo nimellään romaanisarjan regionaalisen perustason, mutta
ilman 1970-luvun maaseuturealismin yhteiskunnallista kaksijakoisuutta. Se ku-
vaa kansallista rakennemuutosta perhe- ja sukuyhteisön kautta, mutta yhteisölli-
syys ei kutista näkökulmaa. Tönniesin jaottelussa suvun Gemeinschaft-
yhteisöllisyys on jo korvautunut ainakin osittain Gesellschaft-ulottuvuudella.

Markku sanoi kyllästyneensä siihen, ettei omalle työlle laskettu mitään arvoa ei-
kä sille edes annettu mitään arvoa. Oman työn piti vain olla olemassa niin kuin
Soinin tai Lehtimäen, mutta mitään arvoa sillä ei ollut, kun taas esimerkiksi mi-
nä sain Pietarsaaressa selvän tuntipalkan paperisäkkikoneen vieressä seisoske-
lemisesta ja sen työn arvo mitattiin Schaumanilla selvällä rahalla. (P, 78.)

                                                
110 Regionalismi on myös poliittiseksi mielletty termi, joka sisältää maakuntien (alueiden)

aseman vahvistamisen vaatimuksen. Regionalismi saa erilaisia painotuksia viiteryhmästä riippu-
en: se saattaa kuulua mitä erilaisimpien ryhmittymien tavoitteisiin. (Mennola 1990, 101-119.)
Politiikkana regionalismi on, kuten Anssi Paasi muotoilee, "urbaanisen ja regionaalisen tai
valtion ja sen osa-alueiden kontrastointia". Taiteilijoiden rooli aluetietoisuuden luojina on ollut
merkittävä. (Paasi 1986, 24-25.)
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Kun sukutarina Lakeuden kutsussa sulkeutuu, nähdään maakuntakin jo ironi-
semmassa valossa. Romaanit kiinnittyvät alueeseen itsestäänselvyyksiä purka-
valla asenteella. Aluetta tiiviimmin Pohjanmaa-sarja kiinnittyykin alueesta syn-
tyneeseen kulttuuriin ja kirjalliseen perinteeseen. Tämä "toisen asteen alueelli-
suus" ei ole kielteistä tai vähättelevää: liikaa säilyttämällähän tuhoutuu myös
perinteeseen sisältyvä arvokas ja uudistumiskykyinen osa. Pohjanmaan Hakala
on keskellä kirkonkylää, mutta vanha kyliin perustuva yhteisörakenne on näky-
vissä vielä Talvisodassa. Kylät ovat romaanisarjassa karikatyyreja kuten monet
henkilöhahmotkin. Pohjanmaan Paavo väittää "lummukkalaisten aina saaneen
päähänsä kaikenlaista", ja epäonnistuneensa järvensä kuivattamisessakin (P,
260). Kauhavan Hirvijoki taas on eriskummallinen kommunismin pesäpaikka.

Äiti sanoi, ettei Sylvin meille kannattaisi ruveta politiikasta puhumaan, meidän
kaikkien kyllä tietävän, että hän Hirvijoella oli kääntynyt kaikkeinautuaaksiteke-
vimpään kommunistiuskoon niin kirkonkylän kokoomukselaisesta maalaistalosta
kuin sinne aikoinaan miniäksi oli vietykin. (P, 134-135.)

Pohjanmaa-sarjan aika ulottuu vapaussodasta vuoteen 1995, jolloin Suomi liittyi
Euroopan unioniin. Lakeuden kutsussa mielipiteiden jyrkkyys saa jo itsestään
tietoisen koomisen sävyn. "Sanoin tervapääskyjen Paavoa ja opettajaa paremmin
ymmärtävän Euroopan unionin tarkoituksen. Paavo lupasi keväällä hävittää
kaikki pääskysten pesät, hänen kattonsa alla ei unionin kannattajia asuisi." (LK,
196.) Kommentti vertautuu tapahtumiin härmäläisessä baarissa, jossa EU:sta oli
saatu aikaan iso meteli ja melkein tappelu, vaikkei baarissa ollut yhtään ainutta
Euroopan unionin kannattajaa (LK, 160-161).111

Itsenäisen Suomen historiasta on jyrkkä poliittinen kahtiajakokin peräisin.
Syrjäkylällä vapaussodan ja kapinan muistot ovat säilyneet kansallisten mullis-
tusten läpi. Erkki huomaa sen Lakeuden kutsussa tavatessaan sukulaisiaan. Sa-
malla tavalla kahtiajako ilmenee siirtolaisromaaneissa ja vielä Ameriikan raitis-
sa. Pohjalaista syrjäkylää ja kanadalaista siirtolaisyhteisöä yhdistävä hidas men-
taalinen muutos on selvästi ironinen havainto.

Lakeuden kutsussa palataan taas vapaussotaan, 1920-luvun lakkoihin, 1930-
luvun oikeistoliikehdintään ja sotiin. Näkökulma on kuitenkin uusi: nyt äänessä
ovat ne, joille muina aikoina osui vaikenijan osa. Kaikkia velkoja ei Hakalan
suvussa ole siis vieläkään maksettu. Myös Johannes Hakalaa muistellaan katke-
ruudella. Lakeuden kutsussa tyttärenpoika Martti, kommunisti, kertoo, että Jo-
hannes oli lähtenyt siirtolaiseksi monenlaisten pakkojen takia.

                                                
111 Antti Tuurin kolumni "Ehdotus muistopäiväksi" julkaistiin mm. Ilkassa 5.12.1996. "Nyt

kun olemme vähitellen, aivan huomaamattamme antamassa pois itsenäisyytemme, joulukuun 6.
päivän, vanhan hyvän juhlapäivän viettämisestä ei kuitenkaan tule luopua. Itsenäisyyspäivää on
vietetty pian kahdeksankymmentä vuotta ja juhlan vieton muodot ovat jo niin vakiintuneet, että
myös itsenäisyyden muistopäivää voidaan ryhtyä viettämään lähes entisin menoin. Hiukan
muistojuhlan hartautta päivän viettoon ehkä kannattaisi lisätä."
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Se käski minun mennä kaivelemaan kirkonkylän nuorisoseuran tontille, löytäisin
sieltä vieläkin niitä pietarsaarelaisten työmiesten luita, joita isoisäni oli ollut ka-
pinakeväänä 1918 ampumassa. […]; hän tarkoitti Hakalan Johannesta, joka oli
paennut murhatöitään Kanadaan saakka. (LK, 21.)

Ihmisten on tehtävä toisilleen tiliä omasta menneisyydestään, omista ja toisten
tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Miten käy eteläpohjalaisten periferiassaan,
kun hallinnollinen keskus on entistä kauempana, nyt jo Keski-Euroopassa asti?
Lakeuden kutsussa palataan Pohjanmaan kysymyksenasetteluihin.

Geneettisiin malleihin perustuvat teoriat heimoluonteista alkoivat korvautua
yhteiskuntatieteissä jo 1960-luvulla rakenteellisilla ja sosiologisilla selitysmal-
leilla. Silti mentaliteetin käsite esimerkiksi hidasliikkeisen aluetietoisuuden mer-
kityksessä elää edelleen. Douglas Kellnerin mukaan identiteetistä tuli ongelmal-
linen vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin siitä tuli "vaihteleva, moninai-
nen, henkilökohtainen, itseään pohtiva, muutoksen ja uudistuksen alainen".
Identiteetin luomisesta tuli eksistentiaalista toimintaa, johon liittyi myös ahdis-
tusta. Ihminen saattoi joutua erilaisten ja toisilleen ristiriitaisten roolien vangiksi.
Identiteetin "vanhentuminen" ja tarpeettomuuden tunne saattoivat johtaa äärim-
mäiseen vieraantumiseen maailmasta, sillä identiteetti ei ollut enää riippuvainen
heimosta, ryhmästä tai yhteisöstä. (Kellner 1998, 261-263.)

Tämä epävarmuus näkyy Pohjanmaan Sepossa. Kun Erkki ihmettelee veljen-
sä levottomuutta, Seppo kertoo, ettei "osannut oikein Vaasassa olla tyytyväinen
elämäänsä eikä missään päin maailmaa" (P, 338). Kun Seppo myöhemmin miet-
tii "pitikö elämälle löytää joku tarkoitus" (P, 341), palautuvat mieleen äidin sanat
"elämä oli elettävä" (P, 321). Kohtauksen paralleeli on novellissa "Maakunnan
miehiä". Siinä kotonaan käyvä Aimo kertoo, että tekee ennemmin itsemurhan
kuin ryhtyy ammattisotilaaksi.

Äiti säikähti siitä. Se rupesi selittämään, kuinka jumalatonta itsensä tappaminen
oli ja kuinka Raamattukin sen kielsi. Elämä oli annettu elettäväksi ja Aimokin,
isäänsä koskaan näkemätön mies, lujasta saatu kasvattaa aikuiseksi ihmiseksi ja
ylioppilaaksi. Ei sellaista elämää voinut heittää pois niin kuin vanhaa vaatetta tai
sopimattomia kumiteräsaappaita. Joku tarkoitus elämällä aina oli, Aimonkin
elämällä, ja loppuun saakka se jokaisen olisi katsottava. (Sammuttajat, 187.)

Perinteentutkija Leea Virtasen mukaan maakuntien verbaalista huumoria voi
lähestyä käyttäytymiskaavana, "kommunikaatiostrategiana" (Virtanen 1996, 66-
88). Alueellinen identiteetti on ennen muuta kokemuksellinen. Mentaliteettien
kollektiiviset sisällöt eivät poista yksilöllisyyden merkitystä. Vaikka ihmiset ja-
kaisivat saman mentaliteetin ja maailmankuvan, he voivat perustella olemassa-
olonsa eri tavoin. (Knuuttila 1994a, 68-85.) "Odotusten struktuurit" kuvaavat
niitä ihanteellisia identiteettikriteerejä, jotka ilmenevät sekä alueen asukkaiden
itsetajunnassa että ulkopuolisten käsityksissä alueesta (Paasi 1988, 38; vrt. Zim-
merbauer 2002, passim.). Odotukset voivat olla kansanluonneselitysten tapaan
itseään toteuttavia. Odotusten struktuurit vertautuvat sisäiseen kuvaan, imagoon,
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joka asukkailla alueestaan ja sen asukkaista on. Ulkoinen ja sisäinen kuva ovat
jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Maantiedon oppikirjoissa Etelä-Pohjanmaahan on liitetty lakeus, joet ja tul-
vat. Sen jälkeen tulivat alueen ihmisiin liitetyt stereotypiat, esimerkiksi isän-
maallisuus, jäyhyys, tulisuus ja yritteliäisyys. Koulu vahvisti Topeliuksen
Maamme kirjan kanonisoimia kansanluonnetyypittelyjä. (Paasi 1986, 107.) Hei-
motulkinnat säilyivät oppikirjoissa 1960-luvulle asti. "Etelä-Pohjanmaa on suo-
malaisessa kulttuurihistoriassa tunnettu alueena, johon maakunnallisuus ideana
kytkeytyy". Anssi Paasi pitää Etelä-Pohjanmaata voimakkaan alueellisen itseta-
junnan maakuntana. (emt., 83.) Eteläpohjalaisiin liitetään tuoreimmissakin tut-
kimuksissa rehellisyyttä, yritteliäisyyttä ja suoruutta. Heitä luonnehditaan myös
uskonnollisiksi ja isänmaallisiksi. Myönteisten piirteiden rinnalla nähdään väki-
valtaisuutta, omahyväisyyttä, itsekkyyttä ja itsepäisyyttä.112

Kun eteläpohjalaiset ovat päässeet määrittelemään itseään, on tulkinta osoit-
tautunut vertailevaksi. "Rannattomien aavojen asukas ei ole luotu ahtaan metsä-
rotkon piileskelijäksi, eikä kaivelemaan karuja mäkirintoja eikä järviä kiertele-
mään" (Paulaharju 1996, 14). Tilan tunne ja väljyys myönteisinä piirteinä ko-
rostuvat myös uusimmissa tutkimuksissa (Zimmerbauer 2002, 71). Sisäisessä
kuvassa omaleimaisuus korostuu. Eteläpohjalaiset pitävät itseään sisukkaina,
ahkerina ja omatoimisina. Sisäisen kuvan kielteisiä piirteitä ovat kateus, ahdas-
mielisyys ja vanhoillisuus. Maisemalle analogista on luonteen tasaisuus sekä
ulkoisessa että sisäisessä kuvassa. (emt., 60-74.)

Hakalan suvun miehet perustelevat tekonsa reaktioina, mutta turvautuvat
toiminnan logiikan sijasta kuvittelemaansa yhteisölliseen identiteettiin, jossa on
aina myös käsitys ei-meistä. "Paavo ehdotti, että kävisimme joukolla selittämässä
naapurille maalakeja, Veikon mielestä seinäjokelaisille ei kannattanut juuri seli-
tellä, niitä olisi parasta pyyhkäistä heti turpaan" (P, 222). Pohjanmaa on pitki-
tetty ja toiminnallinen keskustelu tästä kuvasta. Paikallisidentiteettien vertailu on
puhetta kahdessa tasossa. Leikinlaskun juuret ovat kansanhuumorissa. Kannattaa
huomata, kuinka sekä kertoja että romaanihenkilöt antavat itse viitteitä siitä, mi-
ten ennakkoluulot syntyvät ja elävät. "Äiti ei Jalasjärvestä löytänyt mitään hyvää,
vaikka istui pitkään muistelemassa. Kysyin, koska se oli viimeksi Jalasjärvellä
käynyt. Se muisteli olleensa siellä ennen sotia lottakurssilla." (LK, 223.) Talviso-
dassa retoriikka liittyy rintamajoukkojen jakoon.

Meitä komennettiin laulamaan, mutta vaivaiseksi se jäi. Ylihärmäläiset marssi-
vat meidän perässämme ja ne lauloivat niitä omia härmäläisiä laulujaan ja sitten

                                                
112 Valtakunnallisessa haastattelututkimuksessa vastaajia pyydettiin mainitsemaan kaksi asi-

aa, jotka Etelä-Pohjanmaasta tulevat ensimmäiseksi mieleen. Kaj Zimmerbauer tiivisti vastauk-
set kuudeksi esimerkkivastauspariksi: pellot ja jussipaita, rehellisyys ja suoruus, lehmät ja juntit,
lakeus ja viina, yrittäjyys ja murre, jämeräpäisyys ja puukko. Muuten vastaukset voidaan tiivis-
tää neljään perusryhmään: tasainen maisema, yrittäjyys ja elinkeinot, puukko ja häjyt sekä luon-
ne ja ihmiset. (Zimmerbauer 2002, 39-59.)
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uudempia, sotalauluja. Sen takia meidänkin upseerimme yrittivät meitä yllyttää
ja innostaa laulamiseen, ettei ylihärmäläisten komppania saisi sellaista mainetta,
että ne ovat pataljoonan parhaita laulajia, mutta me emme siitä kunniasta nyt vä-
littäneet. Me lupasimme jahdata toisenlaista kunniaa, sotaisempaa, jos siihen
sillä matkalla tilaisuus tulisi. (T, 24.)

Paikallisidentiteetit kulkevat siirtolaisten mukana, mutta silloinkin retorisena
leikkinä. Entiset paikannukset eivät muutenkaan enää päde, kun siirtolaiset jou-
tuvat rakentamaan identiteettiään uudelleen. Maan avaruudessa Johannes kertoo
jutun vanhasta kauhavalaisisännästä, jolle ei kelvannut syytinkikamarin näköala
järvikylille päin. Siihen tulee heti entisen kortesjärveläisen vastaus:

Korri sanoi tämän hengen lapsia aina maakuntaan tullessaan kyllä tavanneensa,
mutta täällä valtameren takana Kanadan suurissa metsissä ei se ero oliko joku
järvikyliltä vai rintapitäjistä enää tuntunut suurelta: vierekkäin istuttiin nuotion
ääressä ja yritettiin saada tinapurkkeihin jäätynyt amerikanläski sen verran sula-
maan, että saisimme sitä levitetyksi jäätyneelle leivällemme. Istuttiin. (MA,
25.)113

5.2.1. Suomalainen villi länsi

Pekka Tarkan mielestä "maakunnan todellisuus hallitsee Tuurin 1980-luvun ro-
maaneja, mutta hän ei pyri realistiseen yhteiskunnalliseen freskoon vaan kuvaa
mieluummin omapäisten yksilöiden seikkailukkaita vaiheita" (Tarkka 2000,
210). Zacharias Topelius jopa löysi keskeltä Etelä-Pohjanmaata lapuanrodun,
joka "erottuu pitkäkasvuisuutensa, mustatukkaisuutensa, ruskeiden salamoivien
silmiensä, kaarevan kotkannenänsä kuin myös luonteensa tietynlaisen hurjan
tarmon takia, joka maanviljelyyn suunnattuna hämmästyttävällä sisulla raivaa
erämaita, mutta humalan harhauttamana punaa kotiseutuaan julmien murhien
verellä" (Topelius 1998, 544). Ovatko vakaasta ympäristöstään toiminnallisesti
erottuvat ja humalan harhauttamat omapäiset Hakalat juuri näitä Topeliuksen
"lapualaisia"? Yksilöiden seikkailukkaat vaiheet heijastuvat taustaa vasten, lähtö
on tempautumista muutokseen – muuten ei kai voitaisikaan puhua retkistä. Ilman
taustaa henkilöhahmot jäisivät ääriviivattomiksi, ja teoilta puuttuisivat perustelut.

                                                
113 Järviseudun ja muun maakunnan, "järvikylien" ja "rintamaiden", kinastelu on Tuurin ko-

ko tuotannon toistuva tilannemotiivi. "Vimpeliläiset tunsivat Siposen kaikki ja ne kyselivät, vielä-
kö Siponen aikoi jatkaa painimista; niiden mielestä siitä oli tulossa liian juoppo eikä se koskaan
ehtisi miesten sarjoissa  Suomen mestaruuksiin saakka. Siponen väitteli niiden kanssa kovalla
äänellä; se sanoi, etteivät vimpeliläiset koskaan olleet painimisesta mitään ymmärtäneet eivätkä
tulisi ymmärtämään, jokainenhan tiesi, ettei vimpeliläisistä muuhun ollut kuin pesäpallon hak-
kaamiseen ja tämän kesän menestys mestaruussarjassa näytti siltä, ettei vimpeliläisistä ollut
siihenkään." (Sammuttajat, 55.)
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Romaanit eivät yritäkään muotoilla aluekuvasta sosiaalisesti edustavaa. Ha-
kalat eivät ole millään mittareilla keskivertokansalaisia, sillä heidän luonteensa
mukailevat sepitteen draamallisia kaaria. Heidän omapäisyytensä ei ole yksilöl-
listä, edistyksellistä ja identiteettiä luovaa, vaan päinvastoin menneisyyteen ja
kuviteltuun yhteisöllisyyteen jähmettynyttä. Heidän toiminnallisuutensa kana-
voituu väkivaltaisesti sekä humalassa että selvin päin. Hakalan "lapualaissuvun"
toiminnallisuus luo sarjan tarinan, mutta yksilöiden kuvassa on jatkuvasti sisään-
rakennettuna suhde yhteisöön. Merkityksellisiä ovat asioiden suhteet. Hakalat
erottuvat ympäristöstään, joka tulee näin kuvatuksi taustana. Kuva on myös his-
toriallisesti taustoitettu, sillä romaanihenkilöiden dialogissa elävät tarinoina
menneisyyden aikatasot. Pohjanmaan mummo puhkoo nämä kerronnalliset ker-
rokset paljastaen samalla olennaista kertomusten syntytavoista. "Se kertoi tietä-
vänsä vielä monia asioita ja oppivansa koko ajan tietämään uutta, vaikka jo luul-
tiin, että hän oli vanha ja höppänä akka, jolle ei tarvitsisi eikä kannattaisi mitään
kertoa" (P, 20). Näin romaanisarja sittenkin luo aluekuvasta freskon, ei näkyväs-
ti, vaan rakennettuna sisään tarinoihin ja niiden suhteisiin.

Miten sitten on käynyt Topeliuksen muille tunnusmerkeille? Esimerkiksi
yrittäjyys, joka on tavallisesti ymmärretty yhteisöä lujittavana elämäntapana,
edistysuskoa, rehellisyyttä ja ahkeruutta korostavana elinkeinona, saa Pohjan-
maa-sarjassa muita sävyjä: konkursseja, keinottelua, riitoja, talousrikoksia ja
lopulta väkivaltaa. Talonpoikaisuuttakin sävyttää pessimistinen luopuminen, sillä
kokonaisen elämänmuodon jatkuvuus on Pohjanmaassa jo uhattuna.

Etelä-Pohjanmaata sekä historiallisena alueena että myyttisenä ilmiönä tutki-
nut Heikki Ylikangas on esittänyt maakunnan vahvan alueellisen identiteetin
selittyvän rakenteellisilla syillä. Taustalla ovat muusta maasta poikkeava talou-
dellinen ja sosiaalinen rakenne ja kehitys. Maakunnallinen identiteetti on perus-
tunut taloudellis-sosiaaliseen tarpeeseen luoda periferian vastapaino keskustalle.
Tähän perustuu myös herännäisyyden ja kansanliikkeiden vahva kannatus. (Yli-
kangas 1984, 331-339, Ylikangas 1990, 193-215.)

Ei liene sattumaa, että eteläpohjalaiset olivat perustamassa utopiayhteisöään
juuri preerialle. Maisemakuvasto on Samuli Paulaharjun teoksissa uudisraivauk-
sen termistöä. "Luomia raivaten jokivarren mies nousi larvamaihin ja kohtasi
siellä tavattomia takanevoja, rämäköitä ja vetisiä korpimaita. Niistä saattoi re-
päistä uutta peltoa, luhtaa ja kytöä sekä talonpaikkaa."(Paulaharju 1996, 13.)
Kun Johannes aloittaa kevättyöt Uudessa Jerusalemissa, maalla "jonka Blomberg
oli talvella luvannut minulle", ensimmäinen kierros äkeen kanssa tuntuu koko-
naisen pitäjän ympäri ajelemiselta (MA, 79-80).

Luvattu maa voidaan tässä ymmärtää kahdessa viitekehyksessä. Se viittaa
Raamatun Luvattuun maahan, jonne Mooses johdatti kansansa. Se, että Johannes
tahallaan tuhoaa onnistumisen mahdollisuutensa, ei kuulu enää luvatun maan
tematiikkaan, vaan viittaa enemmänkin syntiinlankeemukseen ja paratiisista kar-
kotukseen. Mutta luvattu maa vertautuu myös villiin länteen, jota Pohjanmaa-
sarjan mustavalkoinen toiminnallisuus muistuttaa. Lännenelokuvaan kuuluu
voimakas vastakkaisuus, yhtäältä yhteisön sisällä (hyvät/pahat), toisaalta yhtei-
sön ja ulkopuolisten välillä (uudisraivaajat/intiaanit). Pohjanmaa-elokuvasta tuli



149

ohjaaja Pekka Parikan mukaan "ulkoilmawestern, jossa intiaanit eivät tietenkään
ratsasta vaan jossa uhka on muualla, ihmisessä itsessään". (Tastula 1987.) Pekka
Tarkka havaitsi, että Ameriikan raitissa oli "vähän samantapainen yksinkertainen
eettinen linja kuin parhaissa lännenfilmeissä". "Sankari on yksinäinen mies, jon-
ka on kärsittävä koettelemuksia ja joka vastoin odotuksia alkaa vähä vähältä jär-
kiintyä ja jalostua." (Tarkka 1986.)

Myös villin lännen fraasit ovat käytössä romaaneissa. Pohjanmaassa pikku-
pojat innostuvat intiaanileikkeihin, kun Erkki selittää heille uskottujen miesten
olevan "maanmittarin luottomiehiä ja kyläläisten; vähän niin kuin Tonto Yksi-
näiselle Ratsastajalle" (P, 23). Arkkityypit käännetään parodiaksi myös Erkin ja
Oton rekkamatkalla Kanadaan Ameriikan raitissa.

Me olimme vapaita miehiä molemmat, Yksinäinen Ratsastaja ja Tonto ja allam-
me uskollinen ratsumme Hopea, joka veisi meidät yli rotkojen, poikki leveiden
virtojen ja ylittäisi jyrkimmätkin vuoret. Kysyin, olinko Tonto vai Yksinäinen
Ratsastaja. Otto sanoi minun olevan Tonto, koska olin apumies. Muistelin Ton-
ton olleen yksinkertaisen mutta uskollisen intiaanin, ja arvelin olevani samanlai-
nen. Otto sanoi Tonton aina olleen neuvokkaan ja pelkäämättömän, mutta us-
kollisuudenkin olevan tärkeän ominaisuuden näinä vaikeina aikoina, kun aidsin
kavalat lonkerot vaanivat poikaparien poluilla Pohjois-Amerikan Yhdysvallois-
sa. Rupesin nauramaan. (AR, 209.)

Asetelma muistuttaa lännenelokuvien moraalista kahtiajakoa, jossa ehdoton hyvä
voittaa aina pahan. Tällä tavalla se toteuttaa Boris Tomaševskin kuvaaman emo-
tionaalisen värityksen alkukantaisimmassa sadun ja seikkailun muodossa (To-
maševski 2001, 169). Hakalan suku tulkitsee myös vastoinkäymisensä tämän
kahtiajaon kautta. Pohjanmaan naiset vertautuvat lännenelokuvien naisiin, jotka
lajityypin perinteiden mukaisesti symboloivat pysyvyyttä miehisen toiminnan ja
väkivallan maailmassa (vrt. Bondanella 1993, 227-245).114

Opettaja sanoi luottavansa siihen, etteivät naiset saattaisi meitä kaupunkipaikas-
sa minkäänlaiseen häpeään ainakaan itkemällä ja kertoi, kuinka vuonna 18 Län-
kipohjan taistelun jälkeen oli Laurilaan tuotu tietoa isä-Matin ja Ilmarin kaatu-
misesta, pappi ja joku Lauriloiden tuttu oli sitä tullut kertomaan ja emäntä tuvan
oven suussa ne nähdessään oli heti kysynyt: Kumpi? jolloin tulijat joutuneet sa-
nomaan, että molemmat; mutta itkemään ei ainakaan siinä paikassa emäntä ollut
ruvennut. Sellaisia olivat Pohjanmaan naiset, opettaja sanoi. (P, 299.)

                                                
114 Ns. spagettiwesternit suhtautuivat amerikkalaisiin esikuviinsa ironisesti, niiden ominais-

piirteitä ja moraalia liioitellen, ja lopputulos oli usein groteski. (Bondanella 1993, 227-245.)
Italialaisia lännenelokuvia tuotettiin vuosien 1963 ja 1973 välisenä aikana 400, ja tunnetuimpia
niistä ovat Sergio Leonen elokuvat. Peter Bondanellan (1993, 227-245) mukaan suurin osa Leo-
nen ensimmäisen teoksen (Kourallinen dollareita, 1964) vaikutuksesta johtuu sen tietoisista
poikkeamista "klassisesta" lännenelokuvasta ja henkilötyyppien sekoittamisesta.
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Pohjanmaassa miehet lähtevät etsimään Veikkoa, ja ilmestyvät kertojan näköpii-
riin maantietä rinnakkain kävellen (P, 354). Lännenelokuvissa asetelma ohjaa
ratkaisevaan taisteluun hyvän ja pahan välillä. Lakeuden kutsussa (112) Erkki,
Taisto ja asianajaja astelevat rinnakkain Jalasjärven keskustassa pankkiin. Ase-
telma ei ole moraalisesti nyt kovinkaan selvä, sillä vastakkain ovat konkursseilla
laillisesti keinotelleet Partasen yrittäjäveljekset ja veronsa kokonaan maksamatta
jättäneet Erkki ja Taisto. Silti marssi symboloi myös eräänlaista kunnianpalau-
tusta. Romaanien sisätarinoista tilanne on jo tuttu, sillä maatalojen pojat palasi-
vat ennen vanhaan vauraina miehinä kotiin ja ostivat talon itselleen.

Viittaukset osoittavat, kuinka monesta lähteestä sepitteen lukija voi – tietä-
mättäänkin – ammentaa. Kaunokirjallisuus tietyn todellisuuden kuvaajana on
mahdottoman edessä, sillä myös lukemisen tavat ovat lainaa muiden taiteenlajien
vastaanotosta. Tulkitsen Pohjanmaa-sarjan moraalin monitasoisena parodiana,
jossa erilaiset koodit sekoittuvat kaunokirjalliseen esitystapaan. Vertaan romaa-
nien ironiaa Boris Tomaševskin muotoilemaan taiteelliseen motivointiin, jossa
"joskus totuus ei ole todennäköinen" (Tomaševski 2001, 188).

5.2.2. Maakunnan kuvaajat

Pohjalaista kaunokirjallisuutta esittelevään antologiaan (Otavan Iso Maamme-
kirja 1986) esipuheen kirjoittanut Hannes Sihvo kuvaili Pohjanmaata Suomen
maakunnista provinsiaalisimmaksi sekä kieleltään, elämäntavoiltaan että asen-
teiltaan. Sihvon mukaan maakunnan kirjallisuus on maskuliinista ja itseriittoista,
millä hän tarkoitti lähinnä itsellisyyttä aiheissa ja kuvauskohteissa. Hän luki sa-
maan alueeseen Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan eli aikaisemman Vaa-
san läänin, joten näin rajattuna Pohjanmaan merkittävimpiin kirjailijoihin luettai-
siin myös J. L. Runeberg ja Zacharias Topelius sekä rannikon ruotsinkieliset
kirjailijat. Antologiassa korostetaan kansanperinteen merkitystä alueen kauno-
kirjallisuudelle. Sihvo veti linjan nuijasotaa kuvanneesta historioitsija Yrjö Kos-
kisesta Artturi Leinosen kautta Antti Tuuriin. (Sihvo 1986.)

Vaasan lääni on aluekäsitteenä huomattavasti Etelä-Pohjanmaata laajempi,
joten antologia sisältää myös näytteitä merkittävästä rannikon suomenruotsalai-
sesta kirjallisuudesta, esimerkkinä Gösta Ågrenin ja Lars Huldénin runot. Tun-
netuimpia eteläpohjalaisiksi miellettäviä kirjailijoita tuossa varsin kattavassa
listassa ovat Artturi Leinosen,115 Artturi Järviluoman ja Antti Tuurin ohella San-
teri Alkio, Samuli Paulaharju, Ilmari Turja, Vaasan Jaakkoo (Jaakko Ikola), Arto
Melleri ja Matti Mäkelä. Lisäisin tärkeiden nykykirjailijoiden joukkoon vielä
                                                

115 Artturi Leinosta kirjailijana kuvailleen Mirjam Leskisen arviossa Maakunnan sinetistä
näkyy stereotyyppinen kuva kirjallisuuden ja todellisuuden suhteesta. "Sen kirjoittaja on etelä-
pohjalaisena tiedostanut hyvien ominaisuuksien – itsenäisyyden- ja vapaudenhalun, rohkeuden ja
sisukkuuden – ohella heikkoudet kateuden ja omapäisyyden, jotka ovat pahimpia tuhon aiheutta-
jia; taitavat kyllä olla suomalaisia, eivät vain pohjalaisia ominaisuuksia, ainakin Matti Kuusi on
niin sanonut.""(Leskinen 1978, 94.)
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ainakin Orvokki Aution, Jorma Ojaharjun ja Sisko Istanmäen. Yleisemmällä
tasolla merkittäviin kirjoittajiin kulttuurin kentällä kuuluvat myös eteläpohjalais-
syntyiset historiantutkijat Juha Siltala ja Heikki Ylikangas, joka on kirjoittanut
myös useita kaunokirjallisia teoksia.

Eteläpohjalaiseksi rajaaminen on aina tulkinnanvaraista ja subjektiivista,
mutta noudatan johdannossa tekemiäni rajauksia. Tunnettuja eteläpohjalaisteok-
sia ovat Pohjanmaa-sarjan ohella Artturi Järviluoman näytelmä Pohjalaisia
(1914) ja Orvokki Aution Pesärikko-trilogia (Viistotaival 1980, Kotipesä 1982 ja
Merkki päällä 1985, yhteisniteenä 1986). Merkittäviä teoksia ovat myös Santeri
Alkion Puukkojunkkarit (1894) ja Murtavia voimia (1896) sekä Artturi Leinosen
Lakeuksien lukko (1920), nuijasota-aiheinen Maakunnan sinetti (1930) ja Hak-
kapeliitat (1932-34). Kriitikko Matti Peltonen kuvailikin Ameriikan raitin jäl-
keen, että "kaikki muut maakunnat ovat kateellisia Etelä-Pohjanmaalle". "Or-
vokki Autio, Jorma Ojaharju ja erityisesti Antti Tuuri ovat kuvanneet yksilöiden
kautta upeasti koko maakuntaa." (Peltonen 1986.) Veijo Meren (1992, 23) mie-
lestä Tuurin, Arto Mellerin ja Aution ansiosta "Pohjanmaa heräsi vuosikymme-
niä kestäneestä talviunestaan ja alkoi ottaa selvää itsestään".

Eteläpohjalaisen kulttuurin kaanon on siis – jos mahdollista – vieläkin epä-
määräisempi kuin kaanon kansallisella tasolla. Siinä korostuvat ennemminkin
sellaiset määreet kuin hyväksytty tai kaupallisesti menestynyt. Antti Tuuri on
Arto Mellerin, Matti Mäkelän ja Orvokki Aution tapaan asunut koko kirjaili-
januransa muualla.116 Taiteen ja todellisuuden yksiulotteista suhdetta tässä elä-
mänpiirissä on kuvannut ainakin Orvokki Autio romaanissaan Viistotaival. Siinä
Larvan naiset häpeilevät talon työmiestä, joka vapaahetkinään maalaa tauluja.

Äiti ja Ilmi olivat vähitellen lopettaneet pahkuloimisensa taulujen maalaamises-
ta, kun siihen oli koko kyläkin tottunut. Ajan kanssa sitäkin oli ruvettu pitämään
Laitisen lesken päähänpistona. Kerran Eeti oli tuonut kainalossaan taulun, pistä-
nyt sen tuvan pöydälle ja sanonut: –Siinä olisi taloon talon kuva.

   –Mitäs se Eeti ny hulluja, oli Ilmi ensin sanonut, mutta sitten äiti oli nostanut
taulun penkille seinää vasten ja siunannut:

   –Herrajee Ilmi. Katto ny. Siinähän on mun verenpisarapenkkikin ja humalat
seinillä niin että. Ja klasiista näkyy ne paremmat karteekit. (Autio 1980, 19.)

Eteläpohjalaisuus kaunokirjallisuuden aihelmana on tapa hahmottaa maailma
jyrkkinä vastakkaisuuksina – aina koomisuuteen saakka. Mies kokee joutuneensa
syyttään yhteiskuntaa vastaan, yksin, mutta moraalisesti kokonaisen kansanosan
edustajana. Hän näkee itsensä oikeuden puolella vääryyttä vastaan ja siksi tur-

                                                
116 Esimerkiksi Arto Mellerin runoja voisi helposti lukea kuvauksena Etelä-Pohjanmaan ah-

taasta henkisestä ilmapiiristä. Varoisin kuitenkin tulkitsemasta runoja niin "omaelämäkerrallisi-
na", että niistä voisi vetää päteviä johtopäätöksiä runoilijan suhteesta kotiseutuunsa. Runon
tulkinta vain yhden todellisuussuhteen kautta olisi sen väheksymistä kirjallisuutena.
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vautuu toistuvasti oman käden oikeuteen. Toisinaan hän saa tahtonsa läpi, mutta
– kuten usein havaitaan – mahdottoman edessä tuhoutuu itse.

Kaunokirjallisuuden lukija liikkuu eriaikaisten tekstien kehässä, jossa tosi ja
kuvitteellinen sekoittuvat. Sillä mitäpä muuta Pohjalaisten Harrin Jussin talon-
poikainen kapinallisuus on kuin toisinto Jaakko Ilkan, Nuijasodan kapinapäälli-
kön, myytistä.117 Ruotsalaisen Klaus Flemingin ja hänen huoviensa tilalle on
vain tullut ruotsinkielinen vallesmanni käskyläisineen. Heikki Ylikangas hah-
mottaa Pohjalaisten perussanoman yhteiskunnallisesti heikomman osapuolen
näkökulmaksi, ja tässä mielessä hän asettaa Järviluoman kirjailijana jopa Aleksis
Kiven ja Väinö Linnan rinnalle.

Kaikissa näissä tapauksissa totuus ja emotionaalinen into paljastaa sen, on joh-
dettavissa heikomman osapuolen intressistä, vieläpä melkoisen suoraan ja kier-
telemättä. Toisaalta heidän kaikkien saama suosio on perimmältään tai ainakin
suurelta osin seurausta siitä, että tuo aikoinaan heikompi osapuoli on sittemmin
vahvistanut asemiaan tai kivunnut peräti johtovaltaan yhteiskunnassa.

Se seikka, että Järviluoman näytelmästä tuli talonpoikaisen luokkataistelun lä-
päisyvoimaisin symboli, on helppo ymmärtää, jos ja kun ottaa huomioon sen
ympäristön, missä se luotiin. Juuri Etelä-Pohjanmaalla talonpoikaisto taloudellis-
historiallisista syistä ensimmäisenä yhteiskunnallisesti aktivoitui. (Ylikangas
1990, 225.)

Ylikangas ei pohdi sitä, millaista kaunokirjallista perinnettä vasten Pohjalaisia-
näytelmää tulisi lukea. Näytelmän ensisijainen konteksti on kuitenkin kaunokir-
jallisuus, ei historiantutkimus tai dokumentoitukaan todellisuussidos. Eteläpoh-
jalaisuus sisältää heimollisena tunnusmerkistönä ihanteellisia mutta ristiriitaisia
tyyppejä, jotka ruumiillistuvat Harrin Jussin (Pohjalaisia), Kantolan isännän
(Lakeuksien lukko) ja alikersantti Mäkilän (Tuntematon sotilas) kaltaisiksi hah-

                                                
117 Nuijasota (1596-9) on suomalaisen historiantutkimuksen kiistellyimpiä jaksoja, ja myös

osoitus historiatieteen aikasidonnaisuudesta. Raoul Palmgren esitti jo 1950-luvulla, kuinka
Jaakko Ilkan ja Klaus Flemingin myytit ovat saaneet aina palvella kulloisenkin ajan historian-
kirjoitusta: niiden kohtalona on ollut nousta ja väistyä sen mukaan, mikä on ollut yhteiskunnalli-
nen tilanne. Sotien jälkeisessä historiankirjoituksessa nuijasodan talonpojat oli Palmgrenin
mukaan syösty "1918 punakaartilaisten rinnalle historian häpeäpaaluun". (Palmgren 1981, 281-
191.) Historiantutkija Yrjö Koskinen näki 1800-luvun tutkimuksessaan Nuija-sota, sen syyt ja
seuraukset (1857-59) nuijasodan nimenomaan "talonpoikien sosiaalisena nousuna sortoa ja
rasituksia vastaan" (Tommila 1989, 89-91). Kohutuimman tulkinnan nuijasodasta teki Heikki
Ylikangas vuonna 1977. Hän näki, että 1900-lukua hallinneen historiallisen selityksen (Pentti
Renvall) kasvualustana oli vuoden 1918 sisällissota ja sen tulkinta. Nimenomaan lähteiden tul-
kinnassa oli työnnetty syrjään se ydinongelma, että nuijasota oli sisällissotien tapaan suureksi
osaksi seurausta yhteiskuntasuhteiden kärjistymisestä, säätyristiriidasta. (Ylikangas 1977, 316.)
Näkemyksiään tukevan kaunokirjallisen teoksen Ilkkaisen sota Ylikangas julkaisi vuonna 1996.
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moiksi. Suomalaisen lukutavan mukaisesti näillekin sepitteellisten maailmojen
hahmoille on haettu todellisuusvastineita.

Nuijasodan Jaakko Ilkkaan on tarttunut historiantutkimuksessakin ristiriitai-
sia kerrostumia. Hän on paitsi historiallinen henkilö myös myytti: suomalaisen
kulttuurin traditiossa hänestä on tullut "konkreettinen malli tietyn ideasisällön
mukaiselle elämälle" (Saariluoma 1998, 66). Nuijasodan myytin puki tunnetuim-
paan kaunokirjalliseen muotoon Kaarlo Kramsu (1993, 8-10) Ilkka-
runoelmallaan. Myyttien tutkijan Mircea Eliaden kuvaaman arkaaisen maail-
mankatsomuksen mukaisesti historiallisten tapahtumien ja henkilöiden muistossa
on säilyttämisen arvoista esikuvallisuus, ei ainutkertaisuus (Eliade 1992, 42-43).
Samaa arkkityyppisyyttä on Harrin Jussissa ja Vilho Koskelassa. Väinö Linnan
luomat hahmot sekä Tuntemattomassa sotilaassa että Pohjantähdessä ovat luo-
neet kuvaa eteläpohjalaisuudesta.

Kiinnostavinta on kuitenkin lukea Artturi Järviluoman klassikkonäytelmää
Tuurin tuotannon rinnalla. Erityisesti Pohjalaisten ja Pohjanmaan keskinäiset
rakenteelliset, kerronnalliset ja temaattiset muistumat kertovat linjasta, joka kul-
kee kirjallisen perinteen läpi. Teoksissa on tilannemotiiveja, joita voi nimittää
intertekstuaalisiksi. Miesjoukot kulkevat kylillä kauhua herättäen, Pohjalaisissa
hevosilla, Pohjanmaassa autoilla. Välejä selvitellään pyssyjen ja puukkojen
kanssa maanteillä ja talojen pihoissa, kuten Pohjalaisissa Harrin pihassa ja Poh-
janmaassa Ketolassa ja Lapuan suoralla. Naisten asemat taustalla, jopa heidän
uskonnollisesti perustellut reaktionsa, muistuttavat tilannemotiivia. Viina tuo
tapahtumiin humoristisen värinsä: miehet juovat ja piilottelevat pulloja, ja naiset
yrittävät vahtia heitä. Molemmissa teoksissa keskeinen teema on lain ja moraalin
välillä nähty ristiriita. Traagisen yhteenvedon päivän tapahtumista tekee taustalta
nouseva nainen, Pohjalaisissa Liisa ja Pohjanmaassa äiti.

Pohjalaisten tragedian pohjatekstinä on kertomus Jaakko Ilkasta, joka ei itse
voinut tietää uhrautumisensa historiallista merkitystä. Pohjalaisissa esivallan
vastustajaksi nousee ihanteellinen nuori talonpoika, joka puolustaa omia ja yhtei-
sönsä moraalisia oikeuksia. Näytelmä päättyy näennäisesti ratkaisemattomaan
tragediaan, mutta temaattisesti sankarin marttyyrikuolema on yhteisön voitto.
Harrin Jussia voikin pitää lähes arkkityyppisenä kaunokirjallisuuden Kristus-
hahmona, Markku Envallin tyypittelyn mukaisesti uhrautujana, joka kuolemal-
laan pelastaa muita ihmisiä (Envall 1985, 106-109). Harrin Jussi kulkee loppuun
asti valitsemansa tien, ja hänen kuolemansa kollektivisoi kärsimyksen.

Myös Pohjanmaassa miehet näkevät jatkuvasti ristiriidan lain ja oikeuden
välillä. Koko sukutilan tulevaisuus on vaakalaudalla, koska Veikko tuntee joutu-
neensa liikekumppaninsa pettämäksi, eikä tämä lain edessä ole kuitenkaan syyl-
linen. Veljesten ja opettajan juopotteluretken jälkeen Veikko on ollut putkassa
rauhoittumassa, mutta päässyt Erkin kunniasanaa vastaan vapaaksi. Kotona hän
katkeroituu uudelleen, ilmeisesti naisten puheiden takia.
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Kun tulimme sen viereen, se pyyhki naamansa paidanhihaan ja katseli meitä
surkean näköisenä niin kuin rautoihin joutunut piisamirotta, ehdotti, että ot-
taisimme isän konepistoolin ja menisimme kylälle ja tappaisimme kaikki. Paavo
ihmetteli, mitä järkeä siinä olisi. Veikko kysyi, mitä järkeä oli missään. (P, 325.)

Tilanteen väkivaltaiset ratkaisuyritykset tuottavat odotusten mukaisesti vain lisää
onnettomuuksia. Veikko vapautuu itselleen ylivoimaisista rooleista vasta kuole-
massa. Ruumiin hengettömyydessä ja alastomuudessa purkautuu se vaativa ja
ahdistava yhteisöllisyys, jonka vallassa miehet ovat kertoneet tarinoitaan koko
päivän. Virke on koko romaanin teeman kannalta keskeinen.

Ruumishuoneella Veikko makasi alastomaksi riisuttuna metallisella, lakanalla
katetulla pöydällä. Nostin lakanan sen kasvoilta ja näin Veikon. En ollut koskaan
elämässäni nähnyt sitä yhtä rauhallisena ja tyynenä, vaan aina menossa johon-
kin, aina jotakin vääryyttä kokeneena, aina aloittamassa jotakin, johon taidot ei-
vät riittäneet. Sen ilmeestä näin, että se oli päässyt siitä kaikesta. (P, 363.)

Pohjalaisissa ja Pohjanmaassa väkivalta ryöstäytyy lopulta hallinnasta. Mo-
lemmissa teoksissa pelko on olemassa alusta asti, epäselvää on vain se, milloin ja
miten asiat karkaavat ihmisten käsistä. Viitteitä tulevasta purkauksesta annetaan
koko ajan. "JUSSI: […] Kaikissa ihmisissä asuu petoeläin. Mussa se on viime
päivinä kasvanut. Minä pelkään, että se pääsee irti." (Järviluoma 1978, 138.)
"Mummo sanoi vielä, kuinka kauan aion pyssyjen kanssa leikkiä, ihmetteli, ettei
aikuisen miehen päähän järki mennyt tässä asiassa" (P, 21-22). Väkivalta nousee
taas pintaan niin kuin luonnonlaki. Pohjalaisissa sovittelevien keskushenkilöiden
ympärillä on väkivaltaan vihkiytynyt puukkojunkkarien joukko, ja heitä vastassa
väkivallan virkamies. Häjyjen väkivaltaisuutta vastaan yhteisöllä on omat kei-
nonsa, mutta vallesmannin väkivaltaisuutta vastaan niitä ei ole.118 Eli kuten nai-
set näytelmän alussa ennustavat, uusi vallesmanni "huhtoo joka taholle ja syyt-
tömät saavat ensiksi kärsiä" (Järviluoma 1978, 15). Väkivallantekijäksi nousee-
kin lopulta väärä mies, Harrin Jussi. Vaikka häjyjen uhkailut eivät toteudukaan,
on näytelmän loppuratkaisu silti odotusten mukaisesti väkivaltainen.
                                                

118 Suhtautuminen puukkojunkkariperinteeseen ilmentää Pohjanmaan luonnetta ns. toisen
asteen kulttuurina. Keskusteluissa on tietoisen ironinen sävy: häjyjen rikollisuus asetetaan yh-
teiskunnallista taustaansa vasten, ja silloin pohditaan aina kirjoitetun ja tulkitun lain eroavai-
suuksia. Pohjanmaassa teemaa käsitellään Veikon ja Ketolan suhteessa. Lakeuden kutsussa taas
Erkin verorikoksille haetaan vertailupohjaa pankkikriisistä. Analogia häjyihin ja Hakalaan vel-
jeksiin syntyy lain ja oikeudentajun ristiriidasta, jolla romaaneissa perustellaan mm. omankä-
denoikeutta. Kaikessa keskustelussa on kuitenkin ironinen taso, jonka useimmat osanottajat ta-
juavat. Siksi Juhani Sipilän (2002, 218) tulkinta tappelijoiden ja murhamiesten ylle eteläpohja-
laisessa kulttuurissa lankeavasta myyttisestä hohteesta ja ihailusta on liioiteltu. Myyttien keskei-
nen sisältö on juuri omasta elämänpiiristä nousseen oikeudentajun arviointi, eikä ihannointi
silloin kohdistu häjyjen veritekoihin, vaan yhteisön kykyyn vastata järjestäytyneen rikollisuuden
muotoja saaneeseen väkivaltaan.



155

Tekstienväliset muistumat syntyvät mm. väkivallan ja huumorin omalaatui-
sesta liitosta. Pohjalaisissa alkuperäinen syytetty on Hangan Antti, joka puolus-
tautuessaan häjyihin kuuluneen suutarin hyökkäykseltä on haavoittanut tätä.
Myös Pohjanmaassa puukosta saa "väärä mies", eli Ketolan kimppuun hyökän-
nyt Markku. Molemmissa teoksissa kuulustelu kääntyy parodiakseen, jonka ai-
heuttavat litteät henkilöhahmot ja juopottelun jyrkentämien sosiaalisten roolien
törmäys. Pohjalaisten kuulustelun sekoittaa yhteismitallisen kielen puute, Poh-
janmaassa kuulusteltavien humala. Kun Pohjanmaan nimismies uhkaa laittaa
Erkinkin putkaan, historiatietoisiksi ryhtyvät myös romaanihenkilöt.

Sanoin sen puheiden vahvistavan käsitystäni virkakunnasta ja herättävän luotta-
mustani; opettaja, että Kauhavalla kyllä oli totuttu siihen, että nimismiehet ja
varsinkin sellaiset, joilla oli ruotsalainen nimi, hakkasivat vakaita talonpoikia
turhan takia ja passittivat niitä vankilaan, ja Siperiaan, olihan se nähty jo ruman
vallesmannin, Hägglundin aikana. Nimismies kysyi, olivatko häjyt opettajan
mielestä olleet viattomia ja syyttömiä. Opettaja sanoi, ettei halunnut ottaa kantaa
siihen asiaan, koska nyt puhuttiin meistä, hänen entisistä oppilaistaan eikä sadan
vuoden takaisista asioista. (P, 267-268.)

Katkelmassa on myös kertojan ja lukijan liittolaisuutta. Pohjalaisten vallesmanni
lyö kahleissa olevaa Harrin Jussia piiskalla, mutta tulee lopulta Jussin ampumak-
si. Ennen sitä Harrin tuvassa on järjestetty istunto (Järviluoma 1978, 150-181),
joka käänteineen muistuttaa Pohjanmaan (255-272) kuulustelua poliisiasemalla.
Tekstienvälisyyttä korostaa Pohjanmaan nimismiehen ruotsinkielinen nimi, As-
penström. Myös nimismiehen apulaisissa on yhteisiä piirteitä: konstaapeli Lam-
mi on kuin Pohjalaisten oikeamielinen herastuomari, kun taas konstaapeli Mate-
rossa toistuvat mielistelynhaluisen kriivarin koomiset piirteet.

Pohjalaisten häjyt ovat lain ja yhteisönkin edessä rikollisia, mutta silti suurin
väärintekijä on nimismies. Häjyjen väkivaltaisuuskin on eräällä tavalla rehellistä,
sillä he eivät hyväksy vastustajan selkäänpuukotusta. "Sinä rakki! Etkö sinä
ymmärrä, että sellainen mies, joka on Karjanmaan Köystin kaatanut rehellisessä
painissa, on liian hyvä sun kupittavaksesi." (Järviluoma, 113.) Yhteisön oma
moraali kulkee siis lain edellä. Vallesmannin väkivalta on vallan väärinkäyttöä ja
tosiasiassa pelkuruutta. Myös Lakeuden kutsussa tämä yhteisöllinen moraali ha-
vaitaan, ja siitä muistuttaa Erkkiä ja Taistoa avustava asianajaja (!).

Rantalahti väitti, ettei varastetulla tavaralla ansaitseminen koskaan ollut kuu-
lunutkaan eteläpohjalaiseen luonteenlaatuun: häjytkin olivat kyllä saattaneet näl-
käänsä lampaan laitumelta tempaista tai naapurin hevosella illan ajella, mutta
varkaiksi niitä ei kannattanut kenenkään väittää. Ja vaikka Isotalo ja Rannanjärvi
olivatkin jonkun jyvälaarinkin Härmässä tyhjentäneet, tarkoituksena ei ollut var-
kaudella rikastuminen vaan arempien aisoissa pitäminen (LK, 110.)
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Tekstienvälinen yhteys Pohjalaisiin on tässäkin hyvin näkyvä. Harrin talosta
häjyt haluavat lampaan, "me tulimmekin sitä ottamahan, emmekä pyytämähän".
Harrin isäntä syyttää häjyjä varkaiksi, mutta he puolustautuvat: "Emme me mi-
tään varkahia ole, vaikka lampahia joskus otamme. Lampahia ja naurihia saa
ottaa niin paljon, kuin kerralla syö. Emmekä me nytkään kotihin eväitä tarvitse.
Kyllä meillä kotona on vielä vähän syötävää." (Järviluoma 1978, 109.)

Jäljellä on kahden teoksen intertekstuaalisten kytkentöjen synnyttämä väis-
tämätön kysymys: mikä on Pohjalaisten ja Pohjanmaan välisen yhteyden mieli
ja merkitys uudessa yhteydessä? Olen pyrkinyt osoittamaan, että Pohjalaisia on
kuvitellun yhteisöllisyyden, eteläpohjalaisuuden, kirjallinen arkkityyppi, jonka
rinnalla Pohjanmaa saa sarjasta irrallaan olevia merkityksiä. Kaikkea ei voi siir-
tää ajasta toiseen: ne toimintamallit, jotka vuosisadan alussa olivat yleviä, ovat
nyt naiiveja tai koomisia. Vanhentuneita toimintamalleja ovat vetoaminen kan-
sanluonteeseen tai heimokunniaan historiallisesti velvoittavana. Monet Pohjan-
maan henkilöistä olisivat ilman tätä intertekstuaalista yhteyttä pelkästään koomi-
sia, ikään kuin jonkin aikakoneen menneisyydestä tuomia hahmoja. Mutta Poh-
janmaankin kuva muuttuu historiatietoisen sarjan myötä: sen karikatyyrinen
maailma pehmenee ja saa myös traagisen sävyjä. Sarja etäännyttää myyttisen
aluekuvan lävistämän Pohjanmaan kahlitsevasta kytkennästä Pohjalaisiin.

Pohjanmaa-sarjan pohjatekstien tarkastelussa ei voi ohittaa myöskään Artturi
Leinosen laajaa kaunokirjallista tuotantoa. Leinonen oli paitsi tuottelias kirjailija
myös Ilkan päätoimittaja ja 1930-luvun maalaisliittolainen poliitikko. Antti Tuuri
on itse kertonut, ettei eteläpohjalainen kirjallisuus ole Topeliuksen jälkeen ollut
kovin merkittävää (Sipilä 2002, 119). Vaikka kirjailija itse näin vähätteleekin
esimerkiksi Leinosen merkitystä omalle tuotannolleen, selviä yhteyksiä kirjaili-
joiden tuotannossa ainakin aiheiltaan ja käsittelytavoiltaan on. Juhani Koivisto
on, vertailtuaan Pentti Haanpään ja Artturi Leinosen 1930-luvun tuotantoja,
osoittanut, että Leinosen 1930-luvun teokset olivat silloisessa yhteiskunnallisessa
tilanteessa rohkeita. Tuotannossa oli jopa avointa sodan ja militarismin (Hakka-
peliitat) sekä kirkon vastaista kritiikkiä (Profeetta). Leinonen uskalsi uhmata
romaaneissaan (Yrjänän emännän synti) myös ajan sukupuolimoraalia. (Koivisto
1999; vrt. Leskinen 1978.)

Leinoseen Pohjanmaa-sarjasta voi löytää yhteyksiä juuri niissä teemoissa,
joiden käsittelyssä Leinosen rohkeus tuli esille – ehkä sukupuolimoraalia lukuun
ottamatta. Kritiikki ei aina ole tietenkään eksplisiittistä, kuten ei ollut Leinosel-
lakaan, vaan kerronnallisten rakenteiden ja henkilöhahmojen aikaansaamaa. Lei-
nosen romaanissa kolmikymmenvuotisesta sodasta (Hakkapeliitat) pääteemoiksi
nousevat käsitys sodan mielettömyydestä yksilön kannalta sekä epäilys siitä,
onko yksikään uskonto tai ideologia tarpeeksi arvokas syy sotaan. Sodanvastai-
suus – tai usko sotien mielettömyyteen – ilmenee erityisesti Pohjanmaan naisten
puheissa. Sekä romaanin mummo että äiti näkevät miesten jatkuvassa menemi-
sen tarpeessa sotien syytä ja seurausta, sillä aina löytyy Vihtori Kosolan kaltaisia
miehiä johtamaan Johannes Hakalan kaltaisia miehiä, mikäli lähtö perustellaan
esimerkiksi isänmaallisuudella. Vaikka Talvisota kuvaakin moraalisesti yhte-
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näistä kansallista puolustustaistelua, romaanin poteroperspektiivi ja pehmentynyt
viholliskuva viittaavat Martin merkitykseen eräänlaisena sodan kriitikkona.

Pohjanmaa-sarjassa kirkon vastaisena kritiikkinä voi lukea henkilökohtaisen
jumalasuhteen korostamista ja monia viittauksia erilaisiin hurmosliikkeisiin. Ai-
van avointa kritiikkiä esittävät taas Pohjanmaan naiset, joiden puheenvuoroissa
kirkonmiesten 1930-luvun militarismi saa koomisia sävyjä. Johanneksen etsiy-
tyminen kirkon sijasta teosofian oppeja korostavaan yhteisöön, Uuteen Jerusale-
miin, Kanadassa on yhteydessä Pohjanmaan, Ameriikan raitin ja Lakeuden kut-
sun teosofisiin henkilökuviin. Juonne Leinosen Profeettaan (1926) syntyy tätä
kautta. Myös Leinonen pohti romaaneissaan uskonkysymyksiä, ilmeisesti kodin-
perintönä, ja hänen uskonnollista ajatteluaan onkin kuvattu "ekumeeniseksi"
(Leskinen 1978). Pohjanmaassa viitataan karismaattisiin liikkeisiin, mystiikkaan
ja teosofiaan, joilla Etelä-Pohjanmaalla on ollut kannattajansa 1700-luvulta asti.
Antti Tuuri on paneutunut mystikkojen ajatuksiin perustuneen radikaalipietismin
vaiheisiin myöhemmin 2000-luvun romaanisarjassaan Äitini suku (Eerikinpojat,
Ullan kirja, Muukalaiset).

5.2.3. Aluekuva tulkinnan lukitsijana

Eteläpohjalaisuuden määrittelyissä kerronnalliset tasot ovat usein toisiinsa näh-
den ironisia. Ironiaa ei kuitenkaan olisi, elleivät lähettäjä ja vastaanottaja tunnis-
taisi sanomassa monia tasoja ja ellei olisi vastaanottajia, joille tekstissä on vain
yksi taso. Ironia on siis mahdollista vain ikään kuin näiden kolmansien yli käytä-
vänä vuoropuheluna. Esimerkiksi Talvisodan aloittava virke on ironinen vain jos
ymmärretään romaanihenkilöiden vuoropuhelun eri merkitystasot.

Minä sanoin, että mentäisiin kävellen, koska koululle ei ollut pitkä matka, mutta
velipoika sanoi, ettei meidän talosta kävellen sotaan lähdettäisi ja niin me pa-
nimme hevosen aisoihin ja menimme sillä (T, 5).

Lause mukailee kansanhuumorin inkongruenssia, eli siinä rinnastetaan mitta-
suhteiltaan tai merkityksiltään erilaiset asiat. Olennaista on se, että lausuja yh-
distää komeilunhalun ja sotaanlähdön, eikä sosiaalinen todellisuus ole tärkeää:
ilmaisulla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi talon mahdollisen vaurauden kans-
sa. Keskustelun molemmat osapuolet ymmärtävät tämän komeilunhalun katteet-
tomuuden. Tämä on ironian perusehto tilanteessa, ja kertoja haluaa lukijan mu-
kaan leikkiin, vaikka ei asiaa erikseen ilmaisekaan.

Ironia ulottuu kertomuksessa kuitenkin pidemmälle kuin romaanihenkilöt
tajuavat, sillä he eivät tiedä, mitä kohti ovat kulkemassa. Uho tarjoaa odotuksia,
koska se on rakenteellisesti motivoitu. Sota ei ole vielä syttynyt, eikä sen tulo ole
kertomuksen hetkellä edes varmaa. Romaanihenkilöiden tulevaisuus ei ole avoin,
sillä kertoja tuntee tarinan jo ennen kertomisen aloittamista. Myös lukija tuntee
pääpiirteissään sen historian, jota kohti romaanihenkilöt kulkevat. Koska lukija
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tuntee talvisodan historiallisena tapahtumana, on tarinalla sotakirjallisuuden us-
kottavuusvaatimukseen perustuen jo valmis kehys. Tämä edellyttää kerronnan
hierarkisuutta: on romaanihenkilö, joka muistelee ja jonka kautta romaanin ker-
toja tapahtumat fokalisoi. Mutta myös kertojan yläpuolella on kuvitteellinen ker-
ronnan taso, sisäistekijä. (ks. esim. Rimmon-Kenan 1991, 46-47.)

Pohjanmaassa eteläpohjalaisuuden määrittelyt ovat osoittelevia. Tarina on
upotusten vuoksi myös ajallisesti laaja. Kerronnassa kulkevat rinnakkain monet
eritahtiset tapahtumasarjat ja ihmiskohtalot. Kokonaisuutta voi kuvata suuren
kertomuksen virraksi, johon yhtyy pienempien tarinoiden puroja. Sarjan edetessä
Pohjanmaasta tutut tarinavirrat syvenevät, mutta mitään täysin uutta näkyviin
määrittelyihin ei enää tule. Pohjanmaan mummo tulee kuvailleeksi eteläpohja-
laisuutta hakemalla sille vastakohtaa läheltä, pohjoisesta. Mummon kuvaamalla
lapuanliikkeen Vuorimaalla on Pohjanmaassa konstaapeli Materon ominaisuu-
det (P, 227). Ironista tämä on tietysti siksi, että mummon kuvailema peräpohja-
lainen ihmistyyppi – jyrkkä, leikitön, pikkumainen ja väkivaltainen – on stereo-
tyyppisessä heimokuvastossa yleensä eteläpohjalainen. Kuvatessaan toisen hei-
mon kielteisiä piirteitä mummo tuleekin kuvanneeksi tyypillisen eteläpohjalai-
sen, vieläpä oman sukunsa miehen.

Kysymys on upotuksesta sen alkuperäisimmässä, heraldiikkaan viittaavassa,
muodossa (vrt. Dällenbach 1989, 8). Kuvaan on upotettu alkuperäinen kuva pie-
noiskoossa, jolloin sen viesti toistuu ja korostuu. Vaihtoehdottomat eteläpohja-
laiset ovat itse valmiita luokittelemaan muita ihmisryhmiä yhtä innokkaasti kuin
tulevat itse luokitelluiksi. Tämä näkyy mm. Talvisodassa. Sodan alla kauhavalai-
set siirretään rajan pintaan, ja monet ovat ensimmäistä kertaa kotimaakuntansa
ulkopuolella.

Käkisalmessa me seurasimme niiden karjalaisten meininkejä ja tutkimme sitä,
minkälaisia ihmisiä ne oikein olivat, kun meilläpäin niistä oli kuullut paremmin-
kin vain puhuttavan. Ja on se sanottava, että kyllä ne meidän mielestä olivat aika
erikoisia ihmisiä. Meitä pakkasi välillä aivan hävettämään niiden puheet ja hyö-
rinä ja turhan touhuaminen, jota me siellä Käkisalmessa näimme. (T, 31.)

Pohjanmaa käy jatkuvaa keskustelua alueellisesta identiteetistä, ja siksi romaani
on samalla kertaa heimotyypittelyjä vahvistava ja niitä vastustava teksti. Kysy-
myksessä on prosessi, jossa ryhmä ryhtyy liioittelun avulla paloittelemaan ste-
reotypioita, mutta päätyy kuitenkin ennalta arvattavaan lopputulokseen, eli vah-
vistamaan sitä mitä piti ehkä purkaa. Vahvistamista ja purkamistakin tärkeämpää
on lopulta se, että romaani näin osoittaa kaikki tyypittelyt jonkun jossakin tilan-
teessa tekemiksi ja siitä edelleen historiallisesti kehkeytyneiksi.

Hakalan suvulla on yhdenmukainen käsitys alueellisesta identiteetistään.
Keskusteluissa on säröjä, mutta pinttyneitä heimokäsityksiä ne eivät juuri ky-
seenalaista. Ajatustenvaihto kehittyy yleensä kritiikittömäksi itsekehuksi: "Laina
oli mainio kaljavellin tekijä ja muutenkin suora ja mukava ihminen niin kuin
pohjalaiset yleensäkin" (P, 106). Joukkoon tarvitaan kuitenkin aina joku ulko-
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puolinen sytyttämään vastavalkea roihuun päässeelle metsäpalolle. Pohjanmaas-
sa näitä oppositiovoimia ja kyseenalaistajia ovat vanha opettaja sekä yksi mini-
öistä, Sepon keskisuomalainen vaimo Riitta. Hakalan talossa ollaan ruokapöy-
dässä, ja Lainan kaljavellin kehuja on Seppo. Polemiikiksi keskustelu muuttuu,
kun Riitta ottaa siihen osaa. "Sepon vaimo sanoi pohjalaisten olevan äkkipikaisia
ja hidasjärkisiä, se meidän kaikkien oli myönnettävä." (P, 106.)

Itsekehun rinnalle nousee siis vastustava voima, oppositio, ja kiista alkaa
edetä dialektisesti. Kun Veikko esittää teesin eteläpohjalaisten älykkyyden ja
armeijan upseeriluvun positiivisesta korrelaatiosta, huomauttaa Sepon vaimo,
kuin antiteesinä, sen todistavan vain heidän hitaasta järjenjuoksustaan. Etelä-
pohjalaiset eivät ole nousseet armeijan hierarkiassa huipulle, vaikka heitä olikin
siellä niin paljon. Seppo yrittää esittää synteesin: hän luonnostelee tutkimuson-
gelman upseerien ylenemistahdista, mikä ehkä osoittaisi, että armeija oli sitten-
kin ollut vain "jonkinlainen pakopaikka maakunnan työttömille niin kuin jääkä-
riliike aikoinaan". (P, 106-107.) Armeija vertautuu tässä siirtolaisuuteen, joka oli
rakenteellisen selityksen mukaan juuri ns. ylijäämäväestön poistumista.

Veikon ja Paavon naiiviuden rinnalla insinööriksi koulutettu Seppo on kou-
liintunut myös kriittisyyteen. Suvun keskellä hänen identiteettinsä kuitenkin
horjuu, ja lopulta hän joutuu ikään kuin kieltämään rationaalisen minänsä ja
voiton vie traditionaalinen. Keskustelun päätteeksi Seppo nimittäin arvelee, että
ylenemisen hitaus on ehkä sittenkin vain todiste "pohjalaisten vaatimattomasta ja
itseään tyrkyttämättömästä luonteesta" (P, 108).

Edellä käytyyn keskusteluun liittyy temaattisesti myös pohdiskelu johtami-
sesta eteläpohjalaisena kykynä. Veljekset kertovat kuulleensa Sepon itsensä ole-
van esimiehenä "harvinaisen vittumainen". Seppo sanoo, ettei Strömbergin
työntekijöiden kanssa muuten pärjännyt. "[…] työläisissä oli paljon pohjalaispi-
täjistä Vaasaan muuttaneita jauhojulppeja, eripuraista ja toisilleen kateellista
sakkia […]." (P, 113). Ristiriitaisuus viittaa siihen, että keskustelijat ovat tietoi-
sia kielipelinsä säännöistä, eikä roolinvaihdos siksi herätä muissa hämmennystä.
Lauseen paralleeli löytyy kahdestakin kohtaa Ameriikan raitista, jossa suoma-
laisten väitetään siirtolaisina olleen "pitelemättömiä, ja toisilleen kateellisia; rii-
delleet aina keskenään siksi, ettei kielitaito ollut riittänyt muunkielisten kanssa
riitelemiseen" (AR, 149; vrt. AR, 67). Sisäisen aluekuvan mukaan siirtolaisuus-
kaan ei siis ollut juuri muuta kuin kateuden synnyttämä joukkoliike.

Sepon vaimo houkuttelee Ameriikan raitissa Erkin vaimoa kanssaan takaisin
Suomeen, ja tulkitsee vaitiolonkin heimoidentiteetin kautta. "Velipojan vaimo
väitti minun kohdelleen Kaisua koko avioliittomme ajan niin kuin holhouksessa
olevaa, sellaisen olevankin tyypillistä pohjalaisille miehille ja erikoisesti meidän
suvulle." (AR, 164.) Asiahan on jo hiukan aikaisemmin "todistettu":

Tapani käski Kaisun muistaa kuka oli perheemme pää, ja olla ylpistymättä vaik-
ka ulkomaille saakka oli päässytkin. Täälläkin, niin kuin Etelä-Pohjanmaalla,
käskyt kulkivat ylhäältä alaspäin ja ehdotukset ja pyynnöt alhaalta ylöspäin. Kai-
sun oli hyvä muistaa millä tasolla se perheen organisaatiossa oli. (AR, 62-63.)
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Johannes Hakalan luonteeseen kuuluu siirtolaisromaaneissa piirre, joka on yllät-
tävästi vastakkainen käsitykselle Etelä-Pohjanmaasta olemattomien luokkaerojen
alueena (vrt. esim. Ylikangas 1981, passim.). Hän kertoo sosiaalisesta ja men-
taalisesta välimatkasta, joka erotti hänet kotimaassa palkollisista, piioista ja ren-
geistä ja pienten mökkien isännistä. Johannes ei pääse irti tästä pakkomieltees-
tään, ja se leimaa kauan hänen suhdettaan muihin suomalaisiin Kanadassa. Sama
erottautumisen tarve leimaa Talvisodassa Marttia ja Pohjanmaassa Hakalan
veljesten äitiä. Johannekselle osoitetaan kuitenkin jatkuvasti, kuinka siirtolaisuus
tasoittaa ihmisten väliset sosiaaliset erot. Uutta sosiaalista asemaa määrittelevät-
kin jo enemmän esimerkiksi sopeutumiskyky ja kielitaito.119

Sosiaaliset erot ovat Johannekselle myös alueellisia eroja, mutta Kanadassa
nekin häviävät. Samalla tavalla käy Talvisodassa, jossa kotirintaman sosiaalinen
yhteisörakenne jauhautuu materiaalisodan alle. Yhteisön sosiaalisen rakenteen
siirtäminen sellaisenaan toiseen miljööseen ei siis onnistu. Muuttujia on liian
paljon, ja kuitenkin yksi puuttuu: jo miljöö luo rakenteita, ja silloin se on toimija
muiden joukossa. Seudullisten erojen korostaminen on kielellinen konventio,
eikä se ole useimmiten tarkoitettu vakavasti otettavaksi – sen enempää todelli-
suudessa kuin todellisuusilluusiota luovassa kirjallisuudessakaan. (vrt Sipilä
2002, 203-206). Paikkakunta identiteetin metonymiana on moniulotteinen kier-
toilmaisu, joka on aina myös tilannesidonnainen.

Jyrkkä poliittinen kahtiajako on lähes ainut asia, joka säilyy uudessakin ym-
päristössä. Amerikkalaisilla työmailla elää jälkijättöinen luokkataistelu, kun
vastakkain ovat Amerikkaan paenneiden punaisten jälkeläiset ja uuden ajan pa-
kolaiset. Vielä niinkin myöhään kuin 1980-luvulla niiden pohjalta tehdään käy-
tännöllisiä ratkaisuja. Luokkasodasta ammentava siirtolaisten jälkeläinen on
1980-luvulla tietysti väistämättä koominen jäänne historiasta.

Miten käy lukijan, joka ei havaitse tätä ironiaa? Matti Kuusi on todennut, että
"tiedemies, joka kansanhuumoriantologian alussa tai lopussa ryhtyy otsa rypyssä
aprikoimaan kansanhuumorin olemusta ja lajituntomerkkejä, kuuluu tietysti kan-
sankomedian tyyppeihin" (Kuusi 1993, 384). Samaan kategoriaan uhkaa pudota
tutkija, joka etsii todisteita alueidentiteetistä intertekstuaalisten kytkentöjen mää-
rällä. Tekstien etsintä alkaa muistuttaa kvantitatiivista analyysiä, jossa merkityk-
siä haetaan enemmän sitaattien ja alluusioiden määrästä kuin kytkentöjen mer-
kityksistä uusissa yhteyksissä.

Heimomyyttejä kierrättävä kaunokirjallisuus on kaksijakoisesti pohjateks-
tiensä armoilla. Ilman tuttuja heimollisia kuvia suhdetta ei välttämättä tunnistet-
taisi, eli jossakin määrin niitä on pakko käyttää. Mutta muistuma saattaa lukita
tulkinnan jopa niin, että romaani nähdään vain muunnelmana toisesta teoksesta
tai teemasta. Kaunokirjalliselle teokselle voi käydä niin kuin yksilön identitee-
tille, jota arvioidaan toistuvasti johonkin ryhmään kuulumisen perustein. Valittu
kausaalihypoteesi johtaa vain vertailuihin ja vaikutteiden etsintään.
                                                

119 Bahtin liittää tien kronotooppiin etäisyyden muutokset. Ihmisten kohtalot risteävät tiellä,
joka hävittää myös sosiaaliset välimatkat. Tien vertauskuvallisuuden ytimenä on ajanjuoksu, ja
siksi tien kronotooppiin liitetään "elämäntien" kaltaisia kliseitä. (Bahtin 1979, 408.)
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Kuitenkin intertekstuaalisuus hedelmöittää tekstiä. Kaikkia pohjatekstejä ei
havaitse edes kertomuksen teorian ihannelukija, jos intertekstuaalisuuden lähtö-
kohtana on vapaana vellova merkitysavaruus. Kirjailija voi kierrättää tuntemaan-
sa aluekulttuuria viitteellisesti, tai kirjailija voi olla käyttämättä sellaisia keinoja,
joita ikään kuin kuuluisi käyttää (vrt. Tammi 1991, 67). Myös näiden käyttä-
mättömien keinojen havaitseminen ja tulkitseminen on intertekstuaalista tutki-
musta. Jos jonkin tekstin, tässä tapauksessa Pohjanmaa-sarjan, havaitaan käsit-
televän ironisesti myyttiä pohjalaisuudesta, päätelmä on epäilemättä oikea. Mutta
ollakseen luova havainto edellyttää myös tulkintaa ironian tarkoituksesta. Inter-
tekstien avaruudesta irrotettu laina ei hedelmöitä tulkintaa, ellei samalla tulkita
sen merkitystä uudessa yhteydessä.

Pohjanmaa-sarjan karikatyyriset ja toiminnalliset hahmot muistuttavat Maiju
Lassilan luomia pohjoiskarjalaisia romaanissa Tulitikkuja lainaamassa. Hannes
Sihvon mukaan Maiju Lassila oli provinsialistina "pikareportaasin tekijä ja sosi-
aalinen fotorealisti, joka kiinnostuneena jäi tutkimaan risuaidalle kuivumaan
viskattuja viheliäisiä pöksynrepaleita taustana jumalainen runonlaulun maisema".
Kirjailija ei ollut kansanperinteen keräilijä, vaan enemmänkin kielen yhteisölli-
sen käytön ja merkitysten tarkastelija. "Lassila ei ollut rahvaasta erottautuvien
runonlaulajien, kansanvalioiden, sen enempää kuin työn sankareiden yksilöpsy-
kologinen kuvaaja vaan ihmisen sosiaalisen ja kommunikatiivisen toiminnan
terävä havainnoija, pirullisen lempeä humoristi, tyhmyyden ironian ylistäjä, liika
viisauden satiirinen suomija." (Sihvo 1988, 196-197.)

Kuvaus sopii lähes sellaisenaan myös Antti Tuurin Pohjanmaahan. Hakalan
suvun arkisten tekojen ja puheiden taustaksi asettuu kuva ylevästä, kanonisoi-
dusta maakuntakulttuurista, mistä romaanihenkilöt itse ovat ainakin osittain tie-
toisia. He ovat taitavia kulttuurin kierrättäjiä, vaikka eivät itse asiaa huomaakaan
(vrt. Veikon laulut Pohjanmaassa). Yhtäältä sarja liittyy siihen lassilalaiseen
provinsialismin perinteeseen, jossa kirjailija kuvaa ihmisenä olemista parhaiten
tuntemansa "etnografisen aineiston" eli oman maakuntansa ihmisten kautta. Toi-
saalta juuri romaanihenkilöiden salamielinen sivistys tuottaa monimielisen ja -
tasoisen liittolaisuuden henkilöiden, kertojan ja lukijan välille. Näin syntyvät
merkitykset ovat juuri sitä toisen asteen kulttuuria, jonka on väitetty olevan vie-
rasta kulttuurillemme. Tämä tekstienvälisten kytkentöjen synnyttämä kerroksi-
nen kuva on peittynyt romaanien toiminnallisuuden alle, ja tähän "peittämiseen"
ovat osallistuneet myös romaaneista sovitetut elokuvat.

5.3. Ajan kerroksia maisemassa

Eteläpohjalaisuuteen sisältyy voimakas territoriaalinen symbolikuvasto raiva-
tusta lakeudesta peltoineen ja kytösavuineen, mitä erityisesti kuvataide ja mu-
siikki ovat uusintaneet. "Jumala, joki ja härmäläinen ovat yksin miehin olleet
Härmän lakeutta luomassa. Kolme kovaa siinä on ollut toimessa, ja näinpä on
syntynytkin mahtava maanlavea." (Paulaharju 1932/1996, 14.) Pohjanmaa-sarjan
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maisemia voidaan sellaisenaan verrata vain maiseman kaunokirjallisiin ja muihin
luoviin esityksiin, kuten juuri Samuli Paulaharjun teoksiin. Maisema ilmenee
Antti Tuurin romaaneissa henkilökuvien tapaan epäsuorasti, toiminnan kulissina
ja havaintojen kohteena. Romaanien sisäänrakennettu ihannemaisema on estee-
tön lakeus, jonka katseluun romaanihenkilöt pysähtyvät. Romaanihenkilöt eivät
kuitenkaan tyydy objektin osaan siinäkään, vaan he kommentoivat osaansa ihan-
nemaisemassa, usein kiistämällä siihen liitetyn ylevän, subliimin.

Paavo haikaili kusipaikkaa, piti Etelä-Pohjanmaan suurten lakeuksien ainoana
haittapuolena sitä, että suojaisaa kusipaikkaa oli vaikea löytää. (LK, 169.)

Subliimi on sanakirjamääritelmän mukaan yksinkertaisesti ylevää, mutta kirjalli-
suudessa subliimi sisältää ajatuksen jostakin sanoin kuvaamattomasta, ihmisen ja
arjen yläpuolelle sijoittuvasta. Subliimi ilmenee usein epäsuorasti, ja siksi ylevän
tarkoituksellinen tavoittelu johtaa yleensä paatokselliseen ja helposti parodioita-
vaan tekstiin. (vrt. Lyytikäinen 1999, 11-33.) Pohjanmaa-sarjassa ylevä törmää
arkiseen romaanihenkilön kielessä juuri subliimin kiistämisen hengessä: kieli
liioittelee, kärjistää ja rikkoo ihannemaisemasta luotuja kuvia. Romaanihenkilön
harmittelu on maisemakuvausten parodiaa. Suurten lakeuksien avoimuus ja va-
paus ovat ideologisoituneen maisemaestetiikan sanastoa, joka on ajan myötä
sielullistunut kokonaisen heimoluonteen kuviksi:

Hyvillä mielin, äänetönnä ja hartaana aukean maan isäntä lepopäivänä käysken-
telee viljapeltonsa pyörtänöillä ja kytömaillaan tarkastellen taivasta ja katsellen
kättensä töitä. Seisahtuu käyskentelijä vielä kotiveräjälle, käännähtää ja tyyty-
väisenä katselee yli aavojen sinertävien vainioiden. Siinä on viljamaata ja luhtaa
niin, etteivät suinkaan seinät tunnu, ja jumalanilmaa niin, ettei ainakaan henkeä
ahdista. Siinä sinertää maanavaruus, siinä aaltoilee heinä ja jumalanvilja sekä
tuoksuu imiäinen, ja siitä nousee miehen eväs. Lakeuksien isäntä luottaa maa-
hansa ja luottaa taivaan Isäntään, joka on hyvän osan hänelle antanut ja siunaa
hänen kättensä työt. (Paulaharju 1996, 14.)

Samuli Paulaharjun maisemakuvauksessa ihmisen jatkama myyttinen luomistyö
(vrt. Eliade 1992, 14) saa subliimeja sävyjä, jopa niin, että talonpoikainen elä-
mäntapa vertautuu Jumalan luomistyöhön Genesiksessä. Tähän verrattuna Poh-
janmaan kerrontaa sävyttää jatkuvasti maisemalle analoginen kahtiajako, korke-
an ja matalan vuoropuhelu, usein jopa saman lauseen sisällä. Alkavalta ihanteel-
lisuudelta katkaistaan kärki joko kertojan odottamattomalla havainnolla tai hen-
kilön repliikillä. Olipa kysymys sitten yhteiskunnallisesta keskustelusta, maise-
man estetiikasta tai viljelymaisemasta tuotantovälineenä, matala pyrkii välittö-
mästi kiistämään korkean tavoittelun.

Pohjanmaa on jo sanana maisema. Se on matalia ja tasaisia, jokien ja teiden
halkomia, suosta kuivatettuja peltolakeuksia. Pohjanmaa on sananmukaisesti
noussut merestä, ja maan kohoaminen jatkuu. Maisemasemiotiikan luokitteluissa
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viljelylakeus luetaan kulttuurimaisemaksi, alueellisen kulttuurin sisäiseksi vyö-
hykkeeksi, jota sen asukkaat arvostavat. Maisemasemiotiikassa ihmisen ja luon-
non suhde ymmärretään vuoropuheluna, jossa "maisema ikään kuin puhuu ihmi-
selle". (Tarasti 1996, 154-157.)

Myös kansanlaulussa, jonka Artturi Järviluoma sijoitti Pohjalaisiin, ensim-
mäinen säepari on ns. luonnonjohdanto, ja vasta jälkimmäinen säepari kuvaa
laulajan varsinaista sanomaa (vrt. Kolehmainen 1988, 8). Luonto inhimilliste-
tään, personoidaan, eli se pannaan ikään kuin tuntemaan ihmisen tavoin. "Tuuli
se taivutti koivun larvan/ ja nostatti lainehia. Nyt mua viedähän linnasta linna-
han,/ kantaen kahlehia." (ks. Järviluoma 1978, 21.)120

Luonto ihmisen mielentilojen tulkitsijana ja metaforana viittaa 1800-luvulla
vaikuttaneeseen Hippolyte Taineen, joka käytti kirjallisuushistorioitsijana empii-
risen luonnontutkimuksen metodeja. Hän päätteli, että kansojen kulttuuriin ja
taiteeseen vaikuttavat kolme tekijää: rotu (synnynnäiset ja perinnölliset taipu-
mukset), ympäristö (olosuhteet, joissa kokonaiset kansat elävät) sekä ajankohta,
jossa teos syntyy. Tämän perusteella tehtiin päätelmiä esimerkiksi miljöön ja
ihmisluonteiden kausaalisuhteesta. Romaanihenkilön luonteenpiirteitä ilmaise-
vana metonymiana käytetään siis hänen fyysistä ympäristöään. Kirjallisena kei-
nona analogiaa käytetään edelleen, vaikka metodi kirjallisuushistoriallisena lä-
hestymistapana onkin hylätty. (ks. esim. Rimmon-Kenan 1991, 86; Hallberg
1987, 167.) Viimeksi mainittua analogiakäsitystä voidaan tietysti edelleen hyö-
dyntää ironian keinoin, kuten tapahtuu Pohjanmaa-sarjassakin.

Lakeuden kutsussa yhteisölliseksi havainnollistajaksi nimeämäni opettaja ke-
huu Seinäjoelta Kauhavaa kohti lähteville miehille, kuinka "niillä oli edessään
hieno matka läpi lakeuden maisemien". "[O]pettaja selitti Raimolle takapenkille
miten maisema muokkasi ihmisen luonnetta; suurten lakeuksien kansat olivat
kaikkialla luonteeltaan erilaisia kuin vuoristojen ja merenrantojen, tai saaristojen
ihmiset." (LK, 95.)

Löin etuoven kiinni, kuulin opettajan puhuvan Raimolle lakeuksien kansojen
luonteesta, vapauden tunteesta, jonka avara maisema ihmiselle antoi; vuoristojen
asukkaat taas olivat ajattelijoita, itsekseen miettiviä ihmisiä, koska suuret vuoret
poimuineen muistuttivat ihmisen aivojen poimuja. Kuulin vielä Raimon alkavan
väittää vastaan, Paavo sai auton liikkeelle ja ajoi asemalle päin. (LK, 95-96.)

Koominen syntyy ilmaisun ja toiminnan ristiriidasta. Vastaan väittäessään mies
tulee huomaamattaan vahvistaneeksi sen mitä pyrkii vastustamaan. Tavallaan
hän todistaa opettajan arvelut oikeiksi. Hakalat näyttävät tosiaan olevan ympä-

                                                
120 Artturi Järviluoma ja Toivo Kuula keräsivät yhdessä 1900-luvun alussa Kauhavalta tois-

tasataa kansanlaulua. Tallennetuissa lauluissa kaikuvat laulajien yksilölliset tulkinnat ja oma
kieli, ja siksi samojen kansanlaulujen kielelliset asut saattavat poiketa toisistaan jopa saman
murrealueen sisällä. Luonnonjohdanto on tyypillinen eteläpohjalaisen kansanlaulun rakenteessa.
(Kolehmainen 1988, 6-7.)
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ristönsä muokkaamia, sillä he eivät ole ensisijaisesti pohdiskelevia ajattelijoita
vaan toimijoita. Heidän älyllisessä suoraviivaisuudessaan on maiseman esteet-
tömyyttä. Ristiriitojen hedelmällisyys on heille tuntematon käsite. Opettajan pu-
huessa suurten lakeuksien kansoista lukijan huomio kiinnittyy monikkoon:
yleistämällä hän tietysti pyrkii vahvistamaan teoriaansa.

Tilanteessa ei sinänsä ole mitään erikoista, vaan mies kertoo toiselle jotain ja
toinen väittää vastaan. Kuvaus muuttuu ironiseksi, kun kerrotaan vastaväitteestä,
jonka sisältöä ei kuitenkaan ehditä kertoa. Se tarkoittaa, ettei kerronnassa tärkeää
ollutkaan vastaväitteen sisältö, vaan vastaväite tekona, reaktiona. Kertoja ei näe
miten kohtaus jatkuu, joten kerronta synnyttää aukon, jonka lukija joutuu täyttä-
mään. Implisiittisesti vuoropuhelu kuitenkin jatkuu. Viesti on se, että maisemalla
ja luonteilla on tässä kuvitteellisessa maailmassa yhteys, mutta se ei ole niinkään
fyysistä tai geneettistä, vaan narratiivista. Jos yhteisö tarpeeksi kauan toistaa
esimerkiksi luonteiden ja maiseman yhteyttä, se muuttuu lopulta itsestäänselvyy-
deksi, väitelauseeksi, jota ei tarvitse erikseen perustella.

"Tarvitaan ihmisen ikä siihen että hallitsee jonkun maiseman", kirjoittaa Erno
Paasilinna kuvaillessaan Antti Tuurin proosan ja eteläpohjalaisen maiseman yh-
teyttä. Pohjanmaalla "[l]akeus yhtyy taivaanrantaan, täällä on vain kaksi ele-
menttiä vastakkain, taivas ja maa". (Paasilinna 1988, 37-65.) Maisema pakottaa
vastakkaisuuksiin, mikä tarkoittaa korkean ja matalan sekä läheisen ja kaukaisen
vuoropuhelua. "Seisoin pihassa ja katselin ulkorakennuksen päädyn ohi kauaksi
tasaisille pelloille ja metsän rajaan peltojen taakse" (P, 33). Pohjoisen taiteilijoi-
den maisemakäsitystä tutkineen Erkki Sauraman mukaan horisontti on keskeinen
elementti pohjalaisessa maisemassa ja alitajuisesti usein maalauksessa. "Lakeu-
den maisemissa ihmisen tekemät jäljet hukkuvat luontoon. Meri, ilma, maa, tai-
vas, eri vuodenajat, horisontti ja vertikaali inspiroivat tarkkoihin ympäristöana-
lyyseihin pakottaen mielikuvituksen liikkeelle." Sää ja maisema ovat suhteessa
kertojan mielialoihin. "Vuodenajat, värit, luonnonolosuhteet ja maaginen, lähes
irrationaalinen, odottava tunnelma luovat taiteentekemiselle kasvualustan, jossa
olemassaolon mysteeri tekee kaikista maisemista yhtä ihmeellisiä ja kauniita".
(Saurama 1994, 78-99.)

Myös Pohjanmaa-sarjan näköalat koostuvat elementeistä. Pois liukuvakin on
hallinnassa, sillä katseen äärirajoilla on maan ja taivaan raja. Maisema ei ole vain
näkemistä, vaan oleminen maisemassa on moniaistinen kokemus. "Seisoin het-
ken metsässä korkeaan mäntyyn nojaten, kuuntelin kylän ääniä ja metsän äänet"
(LK, 15). Jo tapa katsella on ympäristön muovaama.

Maisema voidaan jakaa näkökulman mukaan objektiiviseksi, subjektiiviseksi
tai representatiiviseksi. Se ilmenee maan muotoina, mielen sisältöinä tai kielen
merkityksinä, ja joskus kaikkea tätä yhtä aikaa. Kielellinen representaatio voi
olla romaani, taulu tai sävellys. Eli kuten tutkija kiteyttää, "maisema on aina ku-
va, maisemakuva". (Karjalainen 1997, 8-15.) Kirjallinen maisemakuva syntyy
romaanihenkilön maisemakokemuksesta. Pohjanmaassa havainnot tekee Erkki.
"Seisoin ja katselin ikkunasta ulos" (P, 129).

Pohjanmaan maisemakuva on fokalisoijan maisema siinä todellisuudessa,
jossa hän tarkkailee romaanihenkilöiden toimintaa. Lukijalle avautuu aukkoinen
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maisema, hän joutuu tulkitsemaan myös kertomatta jätetyn, ja tällä tavalla hän
tekee aukoistakin tarinan osia. Tapa muistuttaa sitä Ernest Hemingwayn para-
doksia, että "kaikki mikä novellista voidaan jättää pois, syntyy lukijan mieliku-
vituksessa ja vahvistaa novellia" (ks. Tuuri 1991, 295). Maisemakuvauksessa
merkityksiä ei pyritäkään tyhjentämään. Romaanihenkilö on osa maisemaa.

"Maaseutuun liittyy spatiaalinen mielikuva sekä tilassaolosta että maan päällä
olosta", toteaa talonpoikaisen elämäntavan muutosta tutkinut Juha Kuisma.

Maisema on mielihyvää tuottava arkkitehtooninen rakenne, jossa aika näkyy
historiallisina merkityskerrostumina. Viljelty maa antaa turvallisuuden tunteen.
Avoimet näköalat, ylös kohoavat puut ja korkea taivas antavat tunnun vapau-
desta. Jollakin vaikeasti määriteltävällä tavalla ihminen "on yhtä" maiseman
kanssa. (Kuisma 1990, 6-8.)

Uudessa maantieteessä maiseman merkitystä on ryhdytty alue- ja näkymä-
merkityksen ohella pohtimaan yhä enemmän tapana nähdä. Maisema ei ole vain
luontoa, vaan sen sisältö ja merkitykset ovat myös kulttuurisia. "Aurinko oli jo
korkealla, vaikka olikin vielä varhainen aamu, metsä oli sen verran harvaksi hoi-
dettu, että puiden alla kuljin kuin auringon valostaan ja puiden varjoista kuto-
massa vanhanmallisessa ryijyssä." (LK, 10.)

Pohjanmaassa nykyaikaan törmäävä talonpoikaisuus ilmenee monikerroksi-
sina maisemakuvina. Maisema on kuin pergamentti, jonka pinnalla näkyy jään-
teitä ja painumia pois pyyhitystä menneisyydestä. Metafora muistuttaa inter-
tekstuaalisuuden määrittelyjä (vrt. esim. Keskinen 1996, 35). Maisemat ovat
merkityksellisiä identiteetin rakentamisessa. "Maisemaan liittyvät kulttuuriset
merkitykset eivät kumpua tyhjästä, vaan niitä tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvas-
ti", toteaa Petri Raivo (1997, 193-209) etenkin maalaustaiteen ja kaunokirjalli-
suuden subjektiivisista paikoista ja maisemista.

Äiti tuli myös ulos ja istui viereeni portaille. Se oli ehtinyt vaihtaa kirkkovaatteet
tavallisiin pyhävaatteisiin, juoda kahvinsa ja istui nyt siinä ja katseli liikkumat-
tomana ja puhumattomana pelloille ulkorakennusten taakse ja kauaksi metsän
rajaan, matalaan, kaukana latojen ja toisten talojen takana. (P, 57.)

Pohjanmaassa veljekset keskustelevat elämän katoavaisuudesta, ja äkkiä mie-
lentila vertautuu maisemaan: viljapelto muuttuu mereksi, kertoja näkee tutun
maiseman ikuisuuden ilmentymänä. Kansanlauluissa tuuli, meri ja puut vertau-
tuvat miehisiin mielentiloihin ja ajattomuuteen.

Ennen risteystä katselin Paavon ohravainioille ja ukkosta ennustavassa tuulessa
vainio lainehti kuin suuri vesi, pitkiä rauhallisia aaltoja ajoi ohrapeltoja pitkin, ja
tähkien vihneistä heijastui auringon valo niin kuin meren aalloista. (P, 348.)
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Lakeuden kutsussa ovat vastakkain talonpoikaiset perinteet ja levoton joutilai-
suus, kun Erkki hakee vaimonsa tämän kotitalosta, jossa perhe on heinänteossa.
Matkalla Erkki pysähtyy ja muistaa tarkasti, miltä maisema ennen näytti. Kysy-
myksessä on paluu sekä kokemuksena että kaunokirjallisena käsitteenä, toisto,
josta seuraa ajan pysähtyminen. Iltataivaan kuvaus toistaa lintumetaforan, Poh-
janmaa-sarjassa niin kovin tutun.

Muistelin, kuinka kesäyönä aurinko laskisi taivaanrannan taakse ja värjäisi luo-
teen kulman purppuranpunaan. Vastakkaisella puolella, kaakossa, taivas lei-
mahtaisi myös punertamaan, ja taivaanrannan taakse painuessaan aurinko vetäisi
sen punan niin kuin suuret siivet lounaan ja koillisen kautta suppuun yötä varten;
taivas tummuisi kaakosta päin auringon kootessa siipiään luoteeseen kunnes
kaikki punainen väri olisi taivaalta pyyhitty pois, ja jäljellä olisi vain kesäyön
kuulas valo. (LK, 244.)

Kuvaus lakeuden auringonlaskusta tuo mieleen Erkin isoisän Johanneksen en-
simmäisen kevään preerialla, jossa maata muokkaavan miehen pysäyttää aurin-
gonnousu. Miehet hakevat arjen maisemalle metafyysistä ylevyyttä.

Vaikka minulla aina olikin alimmaisena mielen pohjalla se haikeuden tunne, että
olin joutunut omat maani jättämään ja jättämään paljon muutakin, enkä enää nä-
kisi kesän tulevan omille mailleni, se että aurinko nyt nopeasti nousi alhaalta
preerian taivaanrannasta ja lämmitti ja valaisi koko maailman, sai vähäksi aikaa
unohtamaan haikean olon, ja meidän Erkkilän kanssa oli oikein pakko näyttää se
hyvä olo toisillemme, aikuisten miesten. (MA, 95.)

Sää on tärkeä juonen ainesosa. Pohjanmaassa, Ameriikan raitissa ja Lakeuden
kutsussa piinaa helle, Talvisodassa ja osin Maan avaruudessa pakkanen. Sää on
yhteydessä tarinoiden suunnanvaihteluihin, sillä yleensä helle pakottaa hyök-
käämään ja pakkanen puolustautumaan. (vrt. Lodge 1992, 84-88.) Tällä tavalla
Pohjanmaa-sarja on tulkittavissa rakenteellisesti luontosidonnaiseksi. Myös Si-
nikka Nielsenin mukaan juoni, miljööt ja sää myötäilevät toisiaan, ja niiden
suunta on kohti dramaattista loppua (Nielsen 1989, 60).

Pohjanmaassa sunnuntaiaamun taivas on avoin ja seesteinen, sillä päivän
traagiset tapahtumat ovat vasta edessä. Kerrottuna havainto avarasta taivaasta
pakottaa odottamaan muutosta, joka myös tapahtuu. Säänmuutoksen nopeus on
draamallinen keino, ja uskollinen vain romaanin rakenteelle.

Menin ulos. Aurinko paistoi nyt kuumasti ja riisuin paidan ja panin maata pi-
hanurmikolle tiheän sauniomaton päälle. Kun katselin suoraan ylös taivaalle,
näin vain taivaan kirkkaan sinisen värin. En nähnyt ainoatakaan pilveä. (P, 16.)
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Lause implikoi metafyysisen kokemuksen olemisesta maan pinnalla yksin, kau-
kana taivaasta. Sama kokemus toistuu Maan avaruudessa, jossa Johannes kuvaa
ensimmäistä kevättään Uuden Jerusalemin pelloilla. "Näin taivasta hyvin paljon
siinä selällä maatessani, mutta maata en nähnyt ollenkaan" (MA, 128). Kun
Pohjanmaan päivä on illassa, kertoja on kokemuksellisesti yhtä taivaan kanssa:
taivas on laskeutunut maahan sateena. "Vettä satoi niin että kymmenen metriä
käveltyäni olin läpimärkä, mutta en välittänyt siitä nyt" (P, 364). Sateella on tari-
nassa puhdistava merkitys. Sen voi tulkita myös sarjan tasolla ennakoinniksi:
ihmisten maanpäällinen katharsis olisi Uusi Jerusalem, taivaasta laskeutuva tu-
hatvuotinen valtakunta (vrt. UJ ja MA). Lakeuden kutsun päivä on taas helteinen,
mutta draamallisesti se on muista sarjan romaaneista poikkeava. Mitään suurta
käännettä ei nimittäin tule, ellei sellaiseksi ymmärretä sitä, ettei käännettä nyt
tulekaan, väkivalta ei purkaudu.

Kaunokirjallisuuden maisemia voi verrata vaikkapa lapsuuden maisemaan tai
paratiisiin, kuten esseisti Pekka Suhonen on tehnyt. "Lapsuuden geometriassa
valloitetaan maisema ja maailma, johon kuuluvat toiset tilasuhteet, löytöretkeily,
lähigeometrian muuttuminen maantiedoksi, poissaolo ja koti-ikävä. Aikuistuessa
tämä maailma menetetään, mutta sitä voidaan tavoitella uudelleen kaunokirjalli-
sen illuusion välityksellä." (Suhonen 1998, 269.) Antti Tuuri on kuvannut takai-
sin päin palaamisen teemaa eräässä lehtiartikkelissaan näin:

Ihmisen elämä näyttää olevan sellainen, että jollakin sielunsa tasolla sitä ikään
kuin kerii elettyä elämäänsä taaksepäin, vaikka tässä fyysisessä maailmassa kul-
keekin eteenpäin, vanhenee ja saa uusia kokemuksia joka päivä. Ja se sielun ta-
so, joka kulkee meissä taaksepäin, vie meitä vääjäämättömästi ja vastustamatto-
masti takaisin lapsuutemme maisemaan. Se maisema palauttaa mieleen monia
kauan sitten koettuja tunnelmia, mutta se antaa myös aina uutta, sellaista jonka
vain aikuisena voi kokea. Uskon, että ihmisen synnyinpaikalla on pysyvä vai-
kutus hänen elämänsä kohtaloihin. (Tuuri 1984.)121

Siirtolaisromaaneissa Johannes Hakala tuntee toistuvasti pakottavaa halua lähteä
kulkemaan ajan virtaa vastaan. Hän kokee ajan virtaavan väärään suuntaan, ja
silloin hän näkee itsensäkin kulkemassa takaisin kohti lapsuutta. Maan avaruu-
den lyhyt 10. luku on kokonaisuudessaan kuvaus Johanneksen aikaa uhmaavasta

                                                
121 Uppsalassa asuva Lars Sund kertoo ruotsinkielisen Pohjanmaan kirjailijoiden yhteisjul-

kaisussa, että muisto kotiseudun maisemasta, sen horisontista, synnyttää ikävän, ja tästä ikävästä
syntyvät tarinat. "Minnen, bilder, röster, känslor, allsköns fakta är byggstenarna. Med åren har
jag blivit varse ekona av barndomens berättelser och historier, och dem försöker jag på nytt
återskapa. Berättelsernas utgift är att återfinna det som en gång gått förlorat." (Hoffman et al.
1990, 115.) Lars Sundin läpimurtoromaanit Colorado Avenue (1992) ja Puodinpitäjän poika
(1998) ilmestyivät Suomessa 1990-luvulla.
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valveunesta junamatkalla preerian halki.122 "Rupesin siinä maatessani ajattele-
maan koko siihen astista elämääni taaksepäin, mutta en päivä kerrallaan, vaan
niin kuin aika olisi alkanut kulkea toisin päin, […]" (MA, 55).

Pian en enää muistanut asioita näin tarkasti ja unohdettuani jotakin yritin palata
siihen, pitää ajatukseni tässä. Ajattelin koko Kanadassa olemiseni ajan tällä ta-
valla läpi ja laivamatkani Suomesta tänne, mutta se mitä minulle Suomessa oli
tapahtunut, oli jo hyvin vaikea ajatella, koska en halunnut kaikkea muistella.
Ajattelin kuitenkin kaiken sen, minkä pystyin. (MA, 56.)123

Johanneksen koe vertautuu Lakeuden kutsun sairaan opettajan ajatuksiin. Kysy-
mys kuolemasta on Lakeuden kutsussa rakenteellisesti motivoitu, ja yksi romaa-
nin keskeisistä teemoista. Romaanin alussa Erkin sukulainen selittää, kuinka
"Kuolemasta oli tullut sellainen asia, jonka kaikki halusivat unohtaa, vaikka jo-
kainen tiesi sen matkansa päänä olevan" (LK, 26). Opettaja väittää ihmisen näke-
vän kuolemansa hetkellä etäisyyteen johtavan kirkkaan käytävän "ja hän tuntee
niin voimakkaana onnen, ettei sellaista onnea ole ollut maan päällä olemassa-
kaan". "Sitten hän näkee koko elämänsä ikään kuin nopeasti virtaavina kuvina,
mutta niin, että hän itse on niiden kuvien sisällä". (LK, 171; vrt. P, 88-89.)
Opettaja uskoo myös sielunvaellukseen:

Opettaja sanoi joutuneensa uskomaan ihmisen tuovan ison osan itseään jo syn-
tymässään mukanaan, jotakin sellaista, jota sukulaisuus ja ympäristö eivät selit-
täneet; ja koska näin oli, vievän jotakin mukanaan myös kuoleman jälkeen, ja
tuovan taas takaisin maan päälle; sen takia jokaisen ihmisen elämä myös kuole-
man jälkeen oli omansalainen. (LK, 172.)

Jälleensyntymiseen ironista etäisyyttä saadaan romaanissa sillä, että Johannes
Hakala "syntyy" uudelleen. Sarjan tasolla keskustelu jälleensyntymisestä saa
                                                

122 Ajan ja tilan kokemiseen keskittyvä Antti Hyryn novelli "Junamatkan kuvaus" kuvaa ju-
nassa matkustajan ajatuksia samoin keinoin kuin Maan avaruus Johanneksen paluuta. Novellissa
kuluva hetki on tärkeä, mutta olennaista on sen suhde muuhun aikaan, menneeseen ja tulevaan.
Mies yrittää kuvitella junan kulkevan takaisin päin, tai saisi ajan kulkemaan junaa nopeammin.
Hän yrittää myös olla kokonaan ajattelematta ajattelemistaan, siirtyä ajattomaan avaruuteen.
"Hän ajatteli, että hän kuvittelisi olevansa jossakin sellaisessa paikassa, missä hän muisti olleen-
sa joskus ennen." (Hyry 1968, 117-132.) Siirtolaisromaanien Johannes Hakalassa ovat tunnis-
tettavissa monet Hyryn novellin junamatkustajan piirteistä, sillä Johanneksen suhde ajan koke-
miseen muistuttaa näiden proosan modernismin anonyymien henkilöiden kokemusmaailmaa.

123 Johanneksen uni muistuttaa Tuurin lyhyttä mystistä novellia "Takaisin". Markku Envall
on tulkinnut novellin Rudolf Steinerin filosofiaa mukailevaksi aikamatkaksi, kertomukseksi jäl-
leensyntymisestä, reinkarnaatiosta. Kirjailija kääntää novellissa käsitekielen kuviksi: fyysisen
maailman kuvaaminen havaintojen kielellä on kerronnan ilmitaso, jonka alle kätkeytyy syvempi
merkitys. Myös Envall viittaa Tuurin tuotannon kontekstiin: myytti ihmiselämän seitsemän vuo-
den kausista on esillä monissa novelleissa. (Envall 2001, 167-174; vrt. Campbell 1990, 48.)
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mielenkiintoisia vivahteita, jos muistetaan Pohjanmaan Veikon ajatukset kuole-
masta, parapsykologiasta ja jälleensyntymisestä. Veikko kertoo kuulleensa, että
nimismies yrittää kuolleitten puheita magnetofoninauhalle. Näistä puheista hän
sitten tulkitsee menneitä ja tulevia. Veikko itse väittää olevansa kiinnostunut
asiasta vain teknisessä mielessä, rakentaakseen samanlaisen vekottimen, mutta
tunnustaa myös tulleensa ennusmerkeistä siihen tulokseen "ettei tulisi olemaan
pitkäikäinen mies niin kuin isäkään ei ollut". (P, 87-89.) Veikon kohtalo sine-
töityy nopeasti.

Samaan kohtaukseen sisältyy toinenkin kerronnallinen upotus. "Vaasa-lehden
jutussa, jonka Veikko oli lukenut, oli kerrottu tieteellisistä kokeista, joissa mee-
diot olivat ottaneet yhteyttä kokeeseen osallistuneiden ihmisten jo kuolleisiin
omaisiin ja saaneet näiltä viestejä, neuvoja ja varoituksia tulevista onnettomuuk-
sista, jotka sitten olivatkin toteutuneet hämmästyttävällä tarkkuudella" (P, 88;
kursivoinnit minun.) Suvun kuolleet ihmiset ovat tarinoina läsnä Hakalan suku-
talossa, ja menneisyyden jäänteenä, jonkinlaisena välittäjänä, on veljesten
mummo. Hän tarinoi, neuvoo ja varoittelee, muttei kuitenkaan pysty estämään
väistämätöntä.

Kun taiteilija Eero Nelimarkka 1920-luvulta alkaen "antoi Pohjanmaalle mai-
semallisen ja kuvallisen identiteetin", kuten hänen tutkijansa Hannele Savelainen
on todennut, hän loi samalla maisemasta uskonnollisen ja elämänkatsomukselli-
sen metaforan. Nelimarkan maisemakuvissa ihminen on sidoksissa ajallisesti
maahan, mutta "avara taivas pakottaa katseen korkeuteen, ajan tuolle puolen,
iäisyyskysymysten pariin". Taiteilijalle lakeus ei ollut niinkään paikka kuin tila,
ja hänen maisemaluonnehdintaansa kuului subliimin, kauniin ja ylevän, taso.
(Savelainen 1998, 156-175.)

Samaa kiinnittymistä ylevään on Samuli Paulaharjun dokumentissa Härmän
aukeilta, joka syntyi 1930-luvun henkisessä ilmapiirissä. Paulaharjun tekstiä
lukiessa voi pohtia, miten ironiselta tämä teksti kuulostaisi Pohjanmaa-sarjan
henkilöiden puhumana. "Ja suuri, rakas lakeus, joka hänenkin aherruksestaan on
elona lainehtinut, lainehtii yhä kauniimmin kasvavalle polvelle, kunnes sen vuo-
ro on käydä kirkkotarhaan." (Paulaharju 1932/1996, 15.)

Järviluoman, Nelimarkan ja Paulaharjun tuotanto on sitä perustaa, jota vasten
kaikkea viime vuosisadalla syntynyttä pohjalaista taidetta voi tarkastella. Lakeu-
desta on tullut metonymia ja osa yksilöiden identiteettiä. Näin voi lukea esimer-
kiksi Paulaharjun tekstejä, joissa maiseman pyhyys ulottuu ihmiskuvaukseen.
"Lakeuksien isäntä luottaa maahansa ja luottaa taivaan Isäntään, joka on hyvän
osan hänelle antanut ja siunaa hänen kättensä työt" (Paulaharju 1996, 14). Samaa
maiseman sielullistamista on Antti Tuurin lehtiartikkelissa, jossa hän kuvailee
tunteitaan "lakeuden avautuessa silmien eteen". Katkelmaa lukeva voi miettiä,
miten paljon parodisia aineksia tai jopa kirjailijan itseironiaa Pohjanmaa-sarjan
maisemapuheenvuoroihin sisältyy.
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Se on hiukan samanlainen tunne kuin silloin, kun taivaanranta äkkiä saarten ta-
kaa aukeaa merellä, avoin, vaakasuora horisontti: vaikka kokee toisaalta pie-
nuutensa ja sen, ettei suuren maan, niin kuin ei merenkään kanssa kenenkään
auta ruveta väkisin yrittämään, niin myös sen, että itseensä on kuitenkin eniten
luotettava tässä maailmassa, itseensä ja Taivaan Isään… (Tuuri 1984.)

Ennen Nelimarkan 1920- ja 1930-luvun taidetta lakeutta ei juuri arvostettu es-
teettisesti, vaan se oli vertailussa järvi-Suomen vaihteleviin maisemiin tulkittu –
ikään kuin heimoluonnehdinnoille analogisesti – lähinnä yksitoikkoiseksi. (Sa-
velainen 1998, 154.) Käänne tapahtui itsenäistymisen jälkeen. Nelimarkka oli
tietoinen siitä, että hänen maisemakäsityksensä sopi ajan yhteiskunnalliseen il-
mastoon. Suomalaisuuden symboliksi sopi talonpoikainen ja vauras maaseutu, ja
siksi Nelimarkan taide ylitti maakuntarajat. (emt., 154-155.)

Eero Tarastin mukaan maisema on luonnon inhimillistämistä ja muuttamista
kulttuuriksi. Kulttuureille eivät kuitenkaan riitä maisemien määrittelyt, vaan ne
pyrkivät myös osoittamaan, mitkä maisemat ovat kauniita ja suositeltavia. Kult-
tuurit määrittelevät sijaintinsa suhteessa ihannemaisemaan. Ihanne voidaan ha-
kea kaukaa, ulkopuolelta, mutta myös oma elinympäristö voidaan nähdä myön-
teisenä. Karelianismi oli esimerkki ns. ulkokulttuuriselle vyöhykkeelle, periferi-
aan, sijoitetusta ihannemaisemasta, jota myös kirjallisuuden uusromantiikka pyr-
ki hyödyntämään. Nelimarkankin ihailema hollantilainen maisemataide taas
heijasti arvostavasti elinympäristöään. (Tarasti 1996, 154-157.)

Maiseman tyhjyydessä voi olla sen erityislaatu. Pilvetön taivas ei ole merki-
tyksiltään tyhjä, vaan päinvastoin juuri tyhjyydessä on merkitseviä vivahteita.
Taivas on avoin, esteetön, mikä on jo tyhjää enemmän. Esteettömyydessä on
myös ihmisen vapauden ihanne, lintuperspektiivi. Lakeusmaisemissa esteettö-
myys on horisontaalista ja vertikaalista. Pohjanmaassa kertoja hakeutuu tilantei-
siin ja tiloihin, joissa hän voi hahmottaa ympäristön mahdollisimman esteettö-
mästi: "[i]stuin portailla tasaisia maita katsellen" (P, 57). Kerrottu on tulkittavis-
sa paikkaan, maisemaan ja talonpoikaisuuteen, liittyväksi kulttuuriseksi viestiksi:
se on kiintopisteen hakua ja ympäristön haltuunottoa. Kaunokirjallisuuden kro-
notooppina portaat korostavat kokemuksen keskeisyyttä.

Nelimarkka sai vaikutteita mm. hollantilaisilta 1600-luvun maalareilta, joiden
taiteessa oli "määrittelemätön kaipuu, joka sai usein uskonnollisia ilmauksia".
Nelimarkan maisemassa "olennoitui hänen taidekäsityksensä ydin, kaipaus
ihanteelliseen, puhtaaseen hengen maailmaan". (Savelainen 1998, 162-163.) Kun
Johannes Maan avaruudessa perustelee olemistaan kanadalaisella preerialla, hän
hakee identiteetilleen kiinnekohtaa juuri maiseman metafysiikasta. "[M]inun
silmääni tämä maisema oli sopiva, lakeus jolla ei ollut rajaa vaan joka jatkui niin
kuin iankaikkinen elämä" (MA, 190).

Uudessa Jerusalemissa Johannes lähtee tuttaviensa kanssa saarnaaja Blom-
bergin puhetilaisuuteen. Matkalla sinne käydään keskustelu, jonka äkkiä syvenee
maisemaa personoivaksi filosofiaksi. Vedestä tulee pyhän vertauskuva. Kuvauk-
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sen metafyysinen taso muistuttaa teosofian aikakokemuksesta ja jälleensyntymi-
sestä. Veteen piirtyvä maisema viittaa panteismiin, jumalaan kaikkialla.124

Oli aivan tyyntä. Järven pinnassa heijastuivat rannan vitikot ja vastapäisten kuk-
kuloiden monenlaiset puut ja täysi metsä tarkkana peilikuvana, niin kuin järven
pohjassa olisi ollut täsmälleen samanlainen maailma kuin meidän maailmamme
oli, mutta nurinpäin käännettynä. Puhuimme siitä kuinka täydellisesti ja tarkasti
vesi heijasti maiseman ja Perttulan emäntä ihmetteli sitä, että vesi saattoi olla
sellainen peili ja sitä, miksi veteen koskaan ei jäänyt minkäänlaista merkkiä vä-
reistä, jotka siitä peilautuivat; puiden vihreyttä ja taivaan sineä ja syksyn harma-
utta ja kevään iloisia värejä. Se arveli, että vesi oli niin hyvä, ettei se itselleen
mitään halunnut, vaan heijasti kaiken takaisin maailmalle. Me Perttulan kanssa
menimme sellaisista puheista vähän hämillemme. Perttula souti rivakasti, minä
pidin perää ja ohjasin venettä kohti Helanderin taloa. (UJ, 286.)

Pohjanmaassa Erkki käy kymmenen vuoden jälkeen naisystävänsä Saaran koti-
talossa. Pikkutarkka sisämiljöön kuvaus kulkee visuaalisesti kuin elokuvakamera
pitkin tuvan seiniä. Havainnot jättävät tilaa lukijan yksilöllisille tulkinnoille,
mutta silti tilan geometria on tarkkaan säännelty.

[P]itkät matot lattialla ovensuusta kamarinovien suulle saakka, suuri pöytä ja
penkit pöydän molemmin puolin joenpuoleisten ikkunoiden alla, suuri takan
muuri ja takka, pyöreäotsainen ja valkoinen, sähköhella sentään takan taakse
laitettuna ensimmäisen pihanpuoleisen ikkunan ääreen, tuvan kamarinpuoleisella
seinällä ne kaksi Nelimarkan taulua, jotka Saaran isoisä oli kaksikymmentäluvun
alussa vaihtanut Nelimarkalta leipään maalarin asuessa Ylihärmässä ja kulkiessa
hengenpitimikseen joskus taulujaan Kauhavaa myöten ruokaan vaihtamassa. (P,
68-69.)

                                                
124 Perttulan emännän havaintoa veden epäitsekkyydestä ja heijastavuudesta voi verrata

Goethen värioppiin, jota Antti Tuuri pohtii matkakirjassaan Neljännen valtakunnan vieraana
(1995). Goethe oli filosofina ja tiedemiehenä antroposofi Rudolf Steinerin merkittävä esikuva.
"Goethen väriopin perusteet ovat itse silmä ja siihen säteilevä valo. Jälkikuva, jonka valo jättää
silmään, oli hänelle tärkeä havaintoväline eikä optinen harha, niin kuin aistipsykologia sen ny-
kyään selittää. Jälkikuvasta tuli yksi hänen värioppinsa perusteita; Goethen mukaan ihmisen
silmässä ei synny optista harhaa vaan jälkikuvia on pidettävä itsenäisinä havaintoina. Ne osoitti-
vat hänen mielestään vain sen, miten sisäinen maailmamme suhtautuu ulkoiseen luontoon."
(Tuuri 1995, 77.) Veden näkeminen pyhänä vertautuu väriopin jälkikuvaan. Veden pinta on kuin
ihmisen silmä, joka heijastaa ihmisen sisäistä maailmaa. Perttulan emännän havainnon ja sano-
jen puhtautta korostaa myös se, että tosiasiassa ihmisen silmä vastaanottaa näkemänsä kuvan
ylösalaisin, mutta aivot kääntävät sen "oikein" päin.

Goetheläinen havainnon ja tajuamisen ristiriita näkyy Pohjanmaassa, kun Erkki ja poliisi
Matero alkavat kiistellä pallosalamasta. Erkin mukaan mummo oli uskonut pallosalaman olevan
"jonkun asteen hengen". "Matero tiesi, että tiedemaailmassa epäiltiin koko pallosalaman ole-
massaoloa, koska sitä ei ollut saatu suostumaan tieteellisiin havaintovälineisiin." (P, 348-349.)
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Yksityiskohdista avautuu näkymä, jossa on useita aikakerroksia. Tunnelma isos-
sa tuvassa on pysähtynyt, ja näyttämöksi muutettuna se voisikin olla Pohjalaisia-
näytelmän lavastus. Nykyaikaa edustaa vain sähköhella, mutta sekin piilotettuna
takan taakse. Nelimarkan taulut ovat säilöneet kuvaamansa ajan: ne ovat pysäyt-
täneet maiseman 1920-luvulle samalla tavalla kuin muukin sisämiljöö on jäänyt
menneisyyteen. Ajan virta on padottu. Syntyy romaanien kerronnalle tyypillinen
toistosuhde: tämähän on sitä vanhaa maaseutukulttuuria, jota Hakalan opettaja-
miniä on vähän aikaisemmin kaivannut.

Riitta sanoi, että lapsille olisi ollut hyvin tärkeää kuulla, minkälaista elämää hei-
dän isänsä kodissa oli ennen vanhaan vietetty, koska sen tapainen maaseutu-
kulttuuri oli jo kadonnut, ja me kaikki voisimme oppia tuntemaan toisiamme pa-
remmin juttelemalla rauhassa kaikista maailman asioista. Sanoin, ettei meillä
toisistamme paljon oppimista ollut. Mitä taas kadonneeseen maaseutukulttuuriin
tuli, Riitta voisi ottaa lapset autoonsa ja viedä ne iltapäiväksi Kosolan mäelle
pitäjämuseoon Jussin Iisakin taloon kadonnutta maaseutukulttuuriaan ihmette-
lemään. (P, 147-148.)

Tila taistelee vääjäämätöntä ajan kulumista vastaan. Taulut kuvaavat kadotettua
ihannemaisemaa, ja ikkunoista avautuu näkymä nykyaikaan, josta talonpoikai-
suus yhteisöllisen koheesion ja viljelymaiseman ylläpitäjänä on katoamassa.
Kääntäessään selkänsä nykyhetkelle tuvassa istuja voi siirtyä maisemataulujen
kautta myyttiseen menneisyyteen. Tupa on turvapaikka, koska siinä elää niin
voimakkaana oikein jäsentynyt menneisyys.

Pohjanmaassa ihanteet ovat katoamassa myös maisemasta. Semiotiikan ter-
mein Nelimarkan maisema on kulkeutunut jo ulkokulttuuriselle vyöhykkeelle eli
menneisyyteen. Kun suomalaisuuden ihannemaisemaa haettiin kansallisroman-
tiikan aikana kansanrunojen Karjalasta, on pohjalaisuuden ihannemaisema oman
elinympäristön menneisyydessä. Taulut ovat myös ajallisia kiintopisteitä. Suvun
suuret kertomukset kiteytyvät kulttuurituotteissa, joilla yhteisö mittaa omaa ai-
kaansa. Lakeuden kutsussa sukutalon katolle ilmestyy lautasantenni: uusi aika
nousee kuin elinvoimainen sieni lahosta puusta.

Paulaharjun kirjallisissa maisemakuvissa ihminen kuvataan osana maisemaa,
samalla kertaa sen muokkaajana ja muokkaamana. "Ja tämä sinistävä autereinen
aukea on härmäläisen pyhä maa, ja jäyhä harvasanainen raataja on puolestaan
yksioikoisen lakeuden mielimies sekä oikea rintaperillinen. Ja nämä kaksi ovat
yhtä." (Paulaharju 1996/1932, 14.) Tässäkin ylevä ilmenee arkisessa, ja välttä-
mättömyydestä tehdään hyve. Eli Pirjo Lyytikäisen (2000, 11) sanoin: "[a]rjen ja
tuttuuden maailmasta avautuu subliimissa jokin ovi vieraaseen, toiseen, normaa-
lin ylittävään".

Suuren tradition panoraama liittyi kansalliseen heräämiseen: se oli näkymä
tulevaisuuteen. Maisemaan liitettiin taiteessa isänmaallisia merkityksiä. Pohjan-
maa-sarjassa ei kuitenkaan tähytä korkealta, vaan maisema avautuu lukijalle sil-
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mien tasalta. Ihmisillä on halu nousta korkeammalle, lintuperspektiiviin, ja eri-
tyisesti Johanneksella on jatkuvasti tarve irtautua omasta näkökulmastaan.

Ajattelin suurta aukeaa, sellaista kuin se preeria oli Moose Jawin ympärillä ja
Uuden Jerusalemin mailla; miltä tuntuisi nousta ylös taivaalle kuin kiuru, pysy-
tellä aivan paikoillaan korkealla ja nähdä koko lakeus allaan, Uuden Jerusalemin
kylä ja itsenikin makaamassa keskellä suurta lakeutta, ja ihmiset ja eläimet pel-
loilla (MA, 128).

Maisema ei ole jotakin, mikä havaitaan, vaan jotakin, jossa havaitaan ja aistitaan.
Näkymä ei ole ensi sijassa esteettinen, vaan kokemuksellinen ja kerronnan paik-
kaa kuvaava. "Tulin Nurmoon ja Lapualle: aurinko oli jo korkealla pilvettömällä
taivaalla metsänreunan yllä Kuortaneen puolella" (LK, 9).

Romaanien maailmassa käyvät vuoropuhelua kulttuurin korkea ja matala.
Juuri suhteessa maisemaan, miljööseen, normeihin ja talonpoikaisuuteen romaa-
nisarja kuvaa makujen hierarkiaa muuttuvassa yhteisössä. Vauhtia otetaan joskus
korkealta, mutta alaskin tullaan aika nopeasti. (vrt. Knuuttila 1994b, 17-22.)

Opettajan mielestä oli helppo ymmärtää, että pitkään avioliittoon sattui sakeam-
pia kohtia ja laihempia hetkiä; Paavo arveli vanhan avioliiton siinä muistuttavan
porstuakamarin kaapissa pitkään seisonutta klimppisoppaa. (LK, 218.)

Jyrki Nummen (1993, 305-309) mukaan jo Väinö Linnan pääteokset olivat reak-
tiota kansalliskirjallisuutemme kaksijakoisuuteen. Tuntematon sotilas ja Täällä
Pohjantähden alla polemisoivat korkeakulttuuria, ja tukeutuivat kansanomaiseen
ja realistiseen perinteeseen. Pohjanmaan ja Lakeuden kutsun opettaja on kulttuu-
rin portinvartija, joka pyrkii eri tilanteissa pitämään yllä sivistyksen perustasoa.
Eksyttyään juopottelemaan Hakalan veljesten kanssa hän joutuu kuitenkin risti-
riitaan yhteisöllisen roolinsa kanssa. "Sain istua kauan autossa ja odottaa opetta-
jaa. Tullessaan se pyyteli anteeksi viipymistään ja kertoi selittäneensä äidille ja
Sylville sen päivän tekemisiä ja pyytäneensä niiltä anteeksi, ettei ollut poikia
paremmin osannut varjella, vaikka oli meidän kaikkien entinen opettaja." (P,
343.) Siirtolaisromaaneissa omaa korkeakulttuuria edustaa saarnaaja Blomberg.

Tohtorin mielestä minun myös olisi kuunneltava Blombergin puheita minkä au-
ton ajamisesta pystyisin, koska Blombergin tapaiset miehet olivat maailman sivu
olleet niitä ihmisiä, jotka sekoittavat käytännön työt ja järkiasiat henkimaailmoi-
hin ja näille blombergeille piti silloin olla joku sanomassa koska niiden jalat oli-
vat riittävän paljon maan pinnan yläpuolella. (MA, 155.)125

                                                
125 Blombergin maatalouteen liittyi sellainenkin tehoviljelyyn sopimaton elementti kuin tähti-

kartta Biologis-dynaaminen (biodynaaminen) viljely oli antroposofi Rudolf Steinerin tunnetuim-
pia herätteitä. "Maatalouskurssissaan" hän korosti mm. planeettojen liikkeen ja muiden kosmis-
ten ilmiöiden vaikutusta kasveihin. (Turunen 1990b, 322.)
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Väinö Linnan romaanien suosio perustuu kansanomaiseen maailmankuvaan ja
kansan arkisen elämän esittämiseen arvokkaana. Romaanien maailmankuva on
alhaalta päin rakennettu, sitä luonnehtii "välittömään elämänpiiriin sitoutunut
ajattelu". (Nummi 1999, 102.) Pohjanmaa-sarjassakin romaanihenkilöt näkevät
maiseman tradition mukaisesti oikein koodein, mutta arkipäiväistävät havainton-
sa. Maiseman morfologia yhtyy välittömään elämänpiiriin sitoutuneeseen ajat-
teluun. Romaanit leikkivät kansanomaisen ja korkeakulttuurin koodeilla. Henki-
löt tietävät maisemaan liitetyn ylevän, eli kun kertoja kertoo heistä sekoittamassa
näitä koodeja, ironia on tietoista. Tuurin romaanihenkilöt eivät ole sivistymättö-
miä, vaan he selvästi tunnistavat stereotyypittelyn historian. "Paavo tuli sillan yli
kävellen, arveli, että lakeuden maisemaan oli tutustuttu tarpeeksi, loput voitaisiin
joskus käydä katsomassa Alajärvellä Nelimarkka-museossa" (LK, 171).

Pohjanmaa-sarja käsittelee dikotomioiden kautta maakunnan kuvaan liitettyjä
stereotypioita, joista inhimillistetty maisema on tunnetuin. Ylevä vertautuu aina
arkiseen, jolloin ironian kohteena on maisematulkintojen yksitasoisuus. Merki-
tysten piirileikki voi kuitenkin johtaa siihen, että stereotypiat vahvistuvat, vaikka
niitä oli tarkoitus purkaa. Sosiolektiä tuntemattoman voi nimittäin olla vaikeaa
ymmärtää esimerkiksi kertojan tai romaanihenkilöiden itseironiaa.

5.4. Pakkomielteenä vapaus

Ameriikan raitissa veroja pakenevat yrittäjät nousevat lentokoneeseen Tukhol-
massa ja suuntaavat Floridaan. Sitä ennen he ovat viettäneet aikaa Ruotsissa
vaihtaessaan Suomesta salakuljettamiaan markkoja Yhdysvaltain dollareiksi.

Taisto rupesi juomaan viskiä heti kun kone oli kentän pinnasta irronnut ja tytöt
ruvenneet juotavaa tuomaan. Se joi matkan aikana hyvin paljon ja tuli humalaan,
seisoi käytävällä istuintemme vieressä, huojui ja kyseli eikö meidänkin mieles-
tämme Amerikan kone hurissut mukavalla tavalla, vapauden äänet kaikissa
moottoreissaan. Samalla tavalla olivat Atlantin aallot sen mielestä huojuttaneet
ja tuudittaneet isoisiämme ja isoäitejämme heidän matkustaessaan uuteen maa-
han onneaan etsimään. Taiston mielestä nyt oli tullut aika meidän näyttää min-
kälaisia miehiä Pohjanmaalla pojanklopeista kasvoi. (AR, 40.)

Virkavaltaa pakeneva talousrikollinen samastuu suureen eteläpohjalaiseen siir-
tolaisaaltoon, ja taas kerran hakee perusteluja omankädenoikeuteensa mennei-
syydestä. Romaanin maailmassa viittaus siirtolaisuuteen on tietysti myös konk-
reettinen. Sarjassa sanat viittaavat siirtolaisromaaneihin ja Johannes Hakalaan,
joka on henkilönä esillä myöhemmin samassa romaanissa.

Humalainen uho on Pohjanmaa-sarjalle tyypillinen tilannemotiivi. Ensin nou-
suhumala nostaa miehen kolhiintunutta itsetuntoa, mutta pitkä laskuhumala pal-
jastaa väistämättä itsetunnon rikkinäisyyden. Näin käy myös Veikolle Pohjan-
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maassa. Kärjistäen kysymyksessä on suomalaisen kaunokirjallisuuden tyypilli-
nen keino kuvata miehen "aidointa" olemusta: pannaan romaanihenkilö juopot-
telemaan. Tilannemotiivi on jo Aleksis Kiven Nummisuutareissa, jossa viinaan
tottumaton Esko joutuu matkatoverinsa Mikko Vilkastuksen kepposen kohteeksi.
Sellaisenaan motiivin käyttö on jopa vastakkaista käsityksille eteläpohjalaisuu-
desta: heidänhän oletetaan käyttäytyvän näin nimenomaan selvin päin, jolloin
uhoilusta kokonaan puuttuu humalan tuoma ironia.

Temaattisesti merkittävintä Taiston puheessa on viittaus onnen etsintään
siirtolaisuuden alkuperäisenä motiivina. Lakeuden kutsussa koko sarja päättyy
onnen olemuksen pohdintaan: aidoimmillaan onnellisuus on tiedostamatonta.
Juonen perusteella kysymyksessä Antti Tuurin näytelmä Maakunnan mies.

Kysyin, oliko sen nyt hyvä olla. Se rupesi kertomaan näytelmästä, jonka monta
vuotta sitten oli nähnyt aivan siinä lähellä Törnävän kesäteatterissa. Näytelmässä
oli Pohjanmaalle tullut Amerikasta mies, joka aikoinaan oli lähtenyt sinne suurin
toivein vuolemaan kultaa puuveitsellä. Amerikasta tulleen veli, pohjalainen
yrittäjä, oli selittänyt siinä näytelmässä, että jos sillä joskus oli oikein hyvä mieli
ja se alkoi epäillä, että sille saattaisi käydä elämässä joskus hyvinkin, silloin se
meni heti kotiinsa, pani kaikki ovet lukkoon, veti ikkunaverhot kaikkien ikku-
noiden eteen, sammutti valot ja sitten aivan yksin ja pimeässä kuiskasi hiljaa,
että tuskin itsekään sitä kuuli, että nyt on vähän aikaa mennyt hyvin. Siitä se oli
sanonut voivansa myös olla varma, että kun hän taas pani kellariin valot ja lähti
tulemaan kellarin portaita ylös, onnettomuus oli jo nousemassa ulkoportaita ta-
loon. (LK, 285-286.)

Ameriikan raitissa lähtijöiden vapaus on suhteellista, sillä rikollisina he eivät voi
palata oman tahtonsa mukaan. Silti Erkki ja Taisto perustelevat pakkolähtöään-
kin ikivanhoilla vapauden ihanteilla. Vapaus ei ole siis yksilöllistä, vaan jonkin-
lainen myyttisen menneisyyden velvoittama pakko.

5.4.1. Uudesta Jerusalemista Euroopan unioniin

Lakeuden kutsussa vapauden teema on romaania strukturoivaa pohdintaa Etelä-
Pohjanmaan ja Euroopan unionin suhteesta.126 Vaikka uusi vapaus kyseenalais-
                                                

126 Teemaa on mielenkiintoista verrata  kirjailija Antti Tuurin julkisiin lausuntoihin. Vuonna
1994 julkaistussa lehtihaastattelussa Antti Tuuri kertoo suhtautuvansa epäillen Euroopan unio-
niin nimenomaan Saksan keskeisen roolin vuoksi. "Saksalaiseen ihmiseen liittyy se, että hän on
jotenkin valtavasti itsensä sisällä. Minuus liikkuu suunnattomasta itsekkyydestä ulospäin. Suo-
malainen tarkkailee itseään ja miettii, että olenkohan minä niin erinomainen, mutta saksalainen
on vilpitön uskossaan omaan täydellisyyteensä." (Saarikoski 1994.) "Paavon mielestä ei tarvin-
nut pitkään miettiä, kuka Euroopassa taas valtaa hamusi, se ihmetteli, kuinka suomalainen olikin
niin tyhmän luottavainen ja uskoi saksalaisiin aina. […]Paavo sanoi suomalaisten suhtautuneen
saksalaisiin aina koiran nöyryydellä." (LK, 194-195).
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tetaankin, siihen sisältyy mahdollisuus: unionin vastustamisesta on tullut kahtia
jakautuneen suvun pienin yhteinen nimittäjä. Asian ottaa puheeksi Erkin serkku,
valtuustossa kommunistina istunut Martti, jonka mielestä "maanviljelijää koette-
livat Lipposen hallitus, Euroopan unioni ja ilmojen herra, eikä enää ollut sellaista
paikkaa, mihin niitä kolmea olisi päässyt pakoon" (LK, 16-17).

Vapauden temaattista merkitystä Lakeuden kutsussa korostaa se, että se on
romaanin ainoita suoria repliikkejä. Kun Erkki on hakemassa sukulaismiehiään
pois Alahärmän Isoon-Antin ravintolasta, on baari väkeä täynnä ja puheenaihee-
na seuraavan syksyn EU-vaalit. "Äkkiä baarissa tuli aivan hiljaista, ja römeä
miesääni karjahti niin, että koko rakennus kajahti: – Vapaus." Tarjoilijan mukaan
"Euroopan unioniin liittyminen oli kyllä vilkastuttanut baarin elämää, koska
täällä tapasi aina samanmielisiä ihmisiä." "Tarjoilija uskoi unioniin liittymisen
kasvattaneen myynnin kaksinkertaiseksi, se hyöty siitä ainakin oli ollut. Minä
sanoin koko unionin syntyneenkin talouselämän tarpeisiin." (LK, 160-161.) Puhe
vapauden luonteesta rakentaa implisiittisesti myös kuvaa siitä, mikä tätä vapautta
voisi uhata. Valvovia voimia – naisia ja yhteiskuntaa – yritetään pakoilla eri ta-
voin, kunnes Lakeuden kutsussa tapahtuu käänne, paluu ja nöyrtyminen. Mies
näyttää paradoksaalisesti vapautuvan pyrkimyksestään vapauteen sitoutumalla
vapaaehtoisesti aikaan, paikkaan ja yhteisöönkin.

Mitä Johanneksen "vapaudelle" sarjan mittaan tapahtuu? Olen näkevinäni
hänessä sartrelaista malli-ihmistä, joka "käy käsiksi maailmaan". Henkilökoh-
taista vapautta etsiessään hän muuttuu omaksi itsekseen, ja siksi hylkää sen suo-
jan, jonka ankaran normatiivinen yhteisö antaisi. "Hän raivaa tilaa ihmiselle, joka
yksin kohtaa elämänsä rooleista ja periaatteista riisuttuna, ilman Jumalan, laki-
kirjan tai instituutioiden suojaa", kuten Jean-Paul Sartren eksistentialismia on
kuvattu. (Saarinen 1994, 206-213.) Tällä tavalla Johanneksen henkilökuvassa
näkyvät viitteellisesti 1950-luvun modernistisen romaanihenkilön piirteet.

Sartren eksistenssin filosofiassa ihmisenä oleminen on omien arvojen valit-
semista. Valintatilanteissa ihminen irtautuu niistä käsitteistä, joilla häntä määri-
tellään. Hänestä tulee vapaa, ja hänellä on pyrkimys itsensä valitsemiseen joko
petturina tai sankarina, pelkurina tai voittajana. (emt.) Johannes irrottautuu yhtei-
söstään, suvustaan, ja pyrkii rakentamaan elämänsä uudelleen. Uuden Jerusale-
min ihanneyhteisössä hän koettelee itseään ja tekemäänsä ratkaisua, mutta ha-
vaitsee, ettei lähtö Etelä-Pohjanmaalta johtunut sittenkään yhteisöstä, vaan hä-
nestä itsestään. Siksi hän päätyy myös Uuden Jerusalemin ulkopuolelle. Hän ei
ilmaise pyrkimyksiään, ne ilmenevät. Jollakin tasolla Johanneksen käytös on
melkein itsetuhoista.

Johannes on yhteisön tajunnassa se objekti, johon muut enemmän tai vä-
hemmän tietoisesti vertautuvat. Tässä mielessä hänen hahmonsa on muistuma
siitä arkaaisten yhteisöjen maailmankuvasta, jossa jonkin historiallisen henkilön
esikuvallisuus ohittaa yksilöllisyyden (vrt. Eliade 1992, 42-43). Johanneksen
vaiheita ei juuri tunneta: tiedossa on vain teko, lähtö, jonka motiiveista on erilai-
sia käsityksiä. Hän ei ole suvun miehillekään sankari, mutta hän kuitenkin antaa
mallin siitä, miten ahdistavasta yhteisöllisyydestä vapaudutaan. Pohjanmaasta
alkaen pohditaan omankädenoikeutta: miten tulkita lakeja itsekkäistä lähtökoh-
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dista, mutta moraalisesti kestävin perustein. Johannes päätyy pakolaisuuteen,
koska hän ei – paradoksaalista sinänsä – suostu kaavamaisimpaan oman käden
oikeuteen, vastaamaan fyysiseen väkivaltaan väkivallalla. "Mies, jolla ei uskoa
ole" noudattaa sitä Uuden testamentin vuorisaarnaan sisältyvää käyttäytymisoh-
jetta, ettei pahalle pidä tehdä vastarintaa. Tämä symmetriseksi skismogenesik-
seksi (Laitila – Vesala 1987, 69-70) nimetty vuorovaikutuksen logiikkahan
edellyttäisi, että Johannes kostaisi lyöjilleen ja vaimolleen, joka palkkasi mies-
joukon nöyryyttämään häntä (AR, 268-269.)

Hakalan sukutarinan teemoja käsittelee myös novelli "Maakunnan miehiä",
joka ilmestyi Pohjanmaan ja Talvisodan välissä kokoelmassa Sammuttajat
vuonna 1983. Sitä voi pitää jopa Pohjanmaan upotuksena. Novellin henkilöissä
ääriviivattomuus on kuitenkin viety Pohjanmaatakin pidemmälle. Pohjanmaasta
tuttu löysä vapausdiskurssi toistuu keskustelussa, jonka vapaussotien veteraani ja
nuori mies käyvät vanhainkodissa.

Aimo kysyi siltä, oliko se koskaan tullut miettineeksi, mitä se kaikki oli kannat-
tanut, kaikki sotimiset ja itsensä revityttämiset Virossa ja Aunuksessa ja itsensä
kiusaamiset Saksanmaalla ja omissa sodissa. Rantanen ei siihen äkkiä osannut
sanoa mitään.

- Onhan meillä nyt kumminkin tämä vapaus, toinen mies sanoi.

- Onko? Aimo sanoi. (Sammuttajat, 173.)

Lukijan on tulkittava, kummanko vapauden ulottuvuuksista Aimo kyseenalaistaa
– yksilöllisen vai yhteisöllisen. Kysymys on pohjimmiltaan siitä, mitkä olivat
puolustautumisen vaihtoehdot – kertomuksen varjot eli mahdolliset nykyisyydet.
Miten vapaus siis kyseenalaistetaan Pohjanmaa-sarjassa, elleivät romaanihenki-
löt sitä tietoisesti tee? Kerronnan teorian välinein voi hahmottaa ns. näyttökul-
man, joka implikoi näyttäjän. Romaanihenkilöiden toimissa ja kertojan havain-
noissa on aina mukana kertomuksen varjo, tapahtuvan vastakkaisuus tai ne mah-
dolliset maailmat, jotka jäivät toteutumatta (vrt. Kinnunen 1989, 45-48).

Vapaus saa mittakaavansa vasta jonkin ei-vapaudeksi määritellyn rinnalla.
Tämä implisiittisyys on realistisenkin kaunokirjallisuuden perusominaisuus, joka
kuuluu myös havainnoivaan kerrontaan, sillä havainto ilmaisee näyttökulman.
Lintumotiivin avulla havaitsija irtautuu kahlitsevasta kehollisuudestaan, pääsee
hengen ja aineen välisen kuilun yli. Samastuminen tuo kertomukseen yliyksilöl-
lisen symbolisen tason, joka on osa yhteisön merkkijärjestelmää, semiosista.
Vapaus mahdollisuutena on Pohjanmaa-sarjassa mm. siirtolaisuutta. Lähtö maa-
ilman toiselle puolelle on inhimillistettyä muuttolinnun lentoa, ja silloin siinä on
sisäänrakennettuna myös muuttolinnun paluu. Tämän Johannes Hakala kuitenkin
itsepintaisesti kieltää. Hän lähtee auringon kiertosuuntaan: "Sanoin, ettei minulla
ollut mitään hyvää odotettavana siellä päin maailmaa, minun oli mentävä länttä
kohti" (MA, 37). Paradoksaalista on, että maapallolla tarpeeksi kauan samaan
suuntaan pakeneva osuu ennen pitkää takaisin lähtöpaikkaansa.
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Romaanien vastakohtaisuuksien rakenteisiin kuuluu se, että lännen siirtolai-
suudellekin on vastakohtansa. Pohjanmaan sisätarinassa kerrotaan Johannes Ha-
kalan vävyn muilutuksesta 1930-luvulla Neuvostoliittoon (P, 61-63). Siellä hänet
myöhemmin surmataan Stalinin suurissa puhdistuksissa. Ameriikan raitissa tari-
naan palataan, mutta aivan toisesta näkökulmasta: kerrotaan suomalaisista ame-
rikansiirtolaisista, jotka koettivat onneaan uudelleen muuttamalla houkuttelevien
puheiden perässä Neuvostoliittoon. He lähtivät siis jo toisen kerran rakentamaan
utopiayhteiskuntaa, nyt enemmän yhteisöllistä kuin yksilöllistä, mutta todellisuus
on taas pettymys. Niille, jotka selvisivät hengissä takaisin Amerikkaan, pitkä
matka itään vertautuu käyntiin manalassa. (AR, 180-185.)

Ajan virtaa vastaan kulkevahan kulkee maapallolla auringon kiertosuuntaa
vastaan. Mutta ajan virran kääntäminen osoittautuu yhtä mahdottomaksi kuin
tehdyn tekeminen tekemättömäksi. Uuden Jerusalemin ihanneyhteisön kaaduttua
myös saarnaaja Blomberg on jatkanut matkaansa, mutta länteen, Australiaan.
Tällainen ajan virtaan mukautuminen ei kuitenkaan sovi Johannekselle. Koska
hän ei löytänyt onneaan lännestä, ei edes Uudesta Jerusalemista, hän lähtee ta-
kaisin itään päin. Hän kulkee nyt ajan virtaa vastaan, ja pysähtyessään Sudbu-
ryyn loppuelämäkseen tekee ajan suhteen lopullisen kompromissin.

Ameriikan raitissa suomalaisista vanhemmista syntynyt Otto kuvailee Erkil-
le, kuinka he ovat kuin Yksinäinen Ratsastaja ja Tonto ajaessaan halki Yhdys-
valtojen Kanadan puolelle rekassaan, "vapaita miehiä molemmat" (AR, 209).
Vapaus ymmärretään tässä perinteisellä tavalla mahdollisuutena, tavoiteltavana
olotilana ja liikkeellä olemisena. Sarjakuvan sankarit vertautuvat ironisesti Erkin
tilanteeseen, sillä hän kyllä ymmärtää oman vapautensa suhteelliseksi. Hän on
ilman työlupaa vieraassa maassa, ja vaimo on palaamassa takaisin kotiin, johon
Erkki itse ei voi verorikollisena vielä vuosiin palata. Tietämättään hän on jopa
lähtenyt salakuljettamaan huumeita maasta toiseen.

Oton mielestä Amerikka oli vapaa maa ja ihmiset saivat täällä kulkea niin kuin
halusivat. Tämä maa oli sivistykselle valloitettukin niin, että vapaat miehet oli-
vat olleet valmiita lähtemään, jättämään kotilieden rauhan ja kulkemaan kohti
tuntemattomia seutuja ja seikkailuja; omaisuuksia ansaitsemaan. (AR, 212.)

Samaa vapaata ajelehtimista on ollut isoisä Johanneksen siirtolaisen tie vuosi-
kymmeniä aikaisemmin. Äärimmäinen vapaus on looginen mahdottomuus, sillä
ihmisten yhteisössä yksilöiden täydellinen vapaus johtaisi anarkiaan. Tätä va-
pauden ideaalia tarkastelee Maan avaruus, jossa Johannes Hakala riskit tietäen
ottaa yksilöllisiä vapauksia ja rikkoo näin yhteisönsä moraalisääntöjä.

5.4.2. Suuri symboli lakeuden taivaalla

Vapaustematiikkaan liittyy yksi Pohjanmaa-sarjan symboleista, myyttinen ja
ambivalentti haukka. Elollisena olentona haukka artikuloi lakeuden maisemassa



179

korkean ja matalan vuoropuhelua, mutta myyttisemmällä tasolla, henkisen va-
pauden metaforana, se on paikkaan sidotun ihmisen vastakohta. Metafyysisellä
tasolla se ilmentää myös ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta eräänlaisessa sa-
nansaattajan ominaisuudessa. Haukkaa ihaillaan ja kunnioitetaan, mutta myös
pelätään ja inhotaan. Antti Tuuri kuvaa lintumetaforiaan teoksessa Miten kirjani
ovat syntyneet. "Olin suhtautunut romaanin Joki virtaa läpi kaupungin kirjoitta-
miseen aika vakavasti, tutkinut monia asioita ja kirjoittanut kirjaa tosissani. Toi-
saalta, olin lukenut jostakin Hemingwayn lauseen, jonka mukaan kirjailijat ovat
niin kuin lintuja: jotkut ovat haukkoja, jotkut pääskysiä, toiset taas voivat olla
ankkoja, mutta itseensä vakavasti suhtautuvat kirjailijat ovat pelkkiä pöllöjä. Tai
jotenkin niin se lause meni. En pitänyt itseäni pöllönä." (Tuuri 1991, 296-297.)
127 Symboli voi olla kirjailijalle yksilöllinen ilmaisukeino, mutta viimeistään
tulkinnoissa symboliin sekoittuu myös yleisempiä kulttuuripiirteitä. Lintumetafo-
rat ovat jatkuvasti toistuvia eteläpohjalaisessa runoperinteessä: esimerkiksi
Heikki Klemetin 1920-luvun isänmaallisessa lyriikassa kiurut, västäräkit, huuh-
kajat ja haukat sielullistuvat kokonaisiksi heimoluonteen merkitsijöiksi.

Ihmiskunnan arkkityyppisenä symbolina haukka on jopa jumalallinen hahmo.
Primitiivisissä kulttuureissa linnut ovat yleisiä myyttieläimiä ja sosiaalisen luo-
kittelujen symboleita, toteemeja. Kristillisessä perinteessä linnuilla on keskeinen
symbolinen merkitys. Kansanperinteessä "sielulinnuilla" on tärkeä sija, sillä ih-
misen sielun on uskottu kuoleman jälkeen nousevan ylös nimenomaan lintujen
hahmossa.(Järvinen 1991, 21-27.)

Kaunokirjallisuuden terminä haukka merkitsee kerronnan käännekohtaa tai
ratkaisun hetkeä. Nimitys viittaa Giovanni Boccaccion Decameronen kertomuk-
seen, jossa haukka toistuu johtomotiivina juonen ratkaisevissa käänteissä. (ks.
esim. Hosiaisluoma 2003, 298, 378-379.) Yksi suomalaisen kirjallisuuden tun-
netuimmista haukkamotiiveista on Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijassa
                                                

127 Suomalaisessa kirjallisuudessa haukka esiintyy symbolimerkityksessä lähinnä runoudes-
sa. Se on mm. yksi Aaro Hellaakosken tuotannon monista eläinsymboleista: runossa "Haukka"
(Hellaakoski 1997, 302) symboli edustaa muusta elollisesta täysin riippumatonta vapautta ja
itsellisyyttä, suorastaan jumaluuden tavoittelua. Näin se vertautuu Pohjanmaa-sarjan haukka-
motiiviin, mutta universaalina symbolina ei ole nimenomaan lakeuden maisemaan leimautunut
kuten Tuurin motiivi. Sen sijaan Heikki Klemetin isänmaallisen runouden symbolina haukka
symboloi juuri lakeusmaisemaa ja asukkaiden henkistä vapautta ("Korpeen", "Paimen"), mutta
myös yleisemmin väkivaltaa ja kuolemaa ("Apuun!) (Klemetti 1920). Klemetin suosima lakeusku-
vasto mukailee Samuli Paulaharjun kuvauksia, tai päinvastoin: uudisraivauksen ja maanpuolus-
tuksen tematiikka sekoittuu runoissa lähes panteistiseen maailmankuvaan. Antti Hyryn varhainen
novelli "Kivi auringon paisteessa" kuvaa murrosikää. "Ja hän oli kuin keväällä tulevan haukan
siivet, jotka ovat kevyet ja voimakkaat mutta jotka on leikattu poikki, ja ne eivät tiedä, mihin
niitten pitäisi mennä" (Hyry 1976, 28). Katja Seutu (2001, 66-72) tulkitsee haukan poikkileikatut
siivet pojan herääväksi tietoisuudeksi omasta ruumiillisuudestaan ja siitä johtuvaksi mahdotto-
muudeksi lapsenkaltaiseen olemiseen. Haukka merkitsee tässä täydellistä sulautumista "autentti-
seen olemiseen". Näin tulkittuna se eroaa jonkin verran siitä merkityksestä, jonka haukka saa
Pohjanmaa-sarjassa, jossa se on tietoinen inhimillisiä vapausihanteita kantava symboli.
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(ilmestyi 1952), jossa haukka liittyy juuri vapaustematiikkaan. Jo romaanin
aloitus on panoraama kanahaukan näkökulmasta:

Heinäkuun aamun aurinko tähtäsi ovelan näköisenä kaukaisen Mykrävuoren
huipulta, erään kuusen latvasta. Soiden reunat sinersivät autereesta ja lampien
pinnat liekehtivät. Kanahaukka söi viimeisen lihanmurusen tappamastaan tavin-
rääpäleestä Huolainlammen rannalla ja lehahti sitten lentoon. Rauhallisin sii-
veniskuin se huopaili vihreän metsän päällä puiden latvoja hipoen, nousi lais-
kannäköisenä Havukan rinnettä ylöspäin, teki pari syöksyä hätääntyneen jänik-
sen perään, mutta ei viitsinyt kehittää hurjempaa ajoa. Se lehahti Havukka-ahon
veräjäntolpalle istumaan. Siinä se liikehti raukeasti höyhenpukuaan oikoessaan
ja herpaantui sitten liikkumattomana istumaan ja tuijottamaan. Oli tulossa helle-
päivä, ilmassa oli kaukaisen kulon tunkkainen haju. Haukka aukaisi nokkansa ja
läähätti muutaman kerran kupeet heilahdellen. (Huovinen 1962, 5.)

Juhani Niemi on kuvannut Havukka-ahon ajattelijan päähenkilön Konsta Pylk-
käsen liikkuvan sosiaalisten rakenteiden välillä ja näin rakentelevan jonkinlaista
sotien jälkeistä kansallista integraatiota. Romaanin monet muotokeinot, esimer-
kiksi fraasien ja iskusanojen parodiointi, ovat selvästi heijastusta modernista
maailmasta, vaikka kirjailija arvokonservatiivina poikkeaakin ratkaisevasti 1950-
luvun modernisteista. (Niemi 1995, 63-67.) Haukka on petolintunakin eräänlai-
nen perinteisen ihmisyyden puolustaja, sillä sen luontoperäinen järkevyys ver-
tautuu modernin maailman sotaisaan menoon – josta osoituksia ovat atomipom-
mi ja keskitysleirit. Konsta Pylkkästä kiehtoo ajatus väkivallattomasta maail-
masta, ja hänen maailmankuvassaan juuri haukasta tulee sananvapauden ja ih-
miskunnan veljeyden attribuutti: " –Ajatus on vapaa kuin hiirihaukka eikä lähe
piikkilankaleirille, ee, ee! Ei lähe ajatus leirille, ei koskaan!" (Huovinen 1962,
211.)

Pohjanmaa-sarjassa haukka esiintyy sekä fyysisenä olentona että sukunime-
nä. Ihmisen ja haukan havaintotasoja mukailee jopa pohjalainen rakennuskult-
tuuri: haukkaikkunoiksi kutsutut sukutalon pikkuikkunat piirtävät "vintin lattiaan
vinot kuvionsa" (LK, 198). Maisemaa havainnoidaan haukan näkökulmasta sil-
loin kun kuvataan kertojan vapaasti liitäviä ajatuksia. Vaikka maailmaa havain-
noidaan haukan tasolta, fokalisoija on kuitenkin aina minä-kertoja, alhaalta kat-
sova ihminen. Haukka ilmentää korkean ja matalan suhdetta lakeudella, josta
puuttuvat kiinnekohdat taivaan ja maan välillä. Se on Havukka-ahon ajattelijan
muotoilemaan tapaan henkisen vapauden ja riippumattomuuden symboli.

Erityisesti Johannes Hakala samastuu mielessään haukkaan. "Näin myös
haukkojen kaartelevan taivaan korkeudessa, syöksyvän maahan ja lentävän jon-
nekin pois." (MA, 127). Uudelle mantereelle siirtolaisena integroituva Johannes
Hakala vaihtaa nimekseenkin Hawkin. Hän on joutunut omalla nimellään mus-
talle listalle kahinoituaan suomalaisten kommunistien kanssa kaivoksilla ja met-
sätyömailla. Johannes on olosuhteiden uhri, sillä hän joutuu kahinoihin tahto-
mattaan ja sivullisena. Uusi sukunimi osoittaa, että Johannes Hakala uskoo hau-
kan symbolihahmona rakentavan myös nimenkantajaa. Arkkityyppisen symbolin
haltuunotto viittaa itsetunnon rakentamisen motiiviin: ammattitaidottomana siir-
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tolaisena Johannes Hakala joutuu aloittamaan sosiaalisen rakennustyönsä sa-
nanmukaisesti pohjalta – kaivoksesta. Sukunimen ja pakollisen työn rinnastuk-
sesta syntyy korkean ja matalan vuoropuhelu. Nimen voi tulkita myös ironiaksi,
sillä haukkaan liitetyt vapauden, laajakatseisuuden ja vahingoittumattomuuden
merkitykset suhteessa identiteetin rakentamisen yhteiskunnallisiin edellytyksiin
luovat taas kontrastin.

Haukka on rakenteellisen motivoinnin kannalta keskeinen symbolihahmo
myös Pohjalaisissa. Näytelmän päähenkilö – yhteisön vapauden marttyyriksi
ajautuva Harrin Jussi – vertaa miehen henkistä ja fyysistä vapautta nuoren hau-
kan leikkisään lentoon. Inhimillistävässä asenteessa on jälkiä suomalaisen mui-
naisuskon suhteesta luontoon. Osoitteleva symboli ja Jussin puheenvuoro kuvaa-
vat vaihtoehdottomuutta: mielivaltaan alistuminen merkitsisi epäonnistumista ja
häpeää, ennen kaikkea henkisen vapauden menetystä.

Se lentää korkeammalle ja korkeammalle. Itse se ehkä ei tahtoisikaan niin kor-
kealle, mutta luonto vie väkisinkin ja siivet kantavat. Tuolla ei haukanpoika enää
tunnusta mitään tahtoa omansa yläpuolella, vaan katselee korkeudestansa ylpeä-
nä meitä maassa matelevia. - Mutta jos siivet väsyvät, niin joutuu se tuohon.
(Viittaa tallin oven päälle.) (Järviluoma 1978, 81.)

Minä pelkään, että haukanpojan siivet kantavat liian korkealle. (Jää synkän nä-
köisenä seisomaan.) (emt., 114.)

Mielivallan murtaminen taas merkitsisi fyysistä vapauden menetystä. Pohjalai-
sissa toistuu taru Ikaroksesta, joka, arvioituaan väärin ihmiselle asetetut rajat,
lensi liian lähelle aurinkoa. Jussin haukkamonologi on versio upotuksesta, joka
toistuu tarinan sisällä ja jonka suhde peruskertomukseen tuo kerrontaan uuden
tason. Tallin oven päälle siivet levällään naulattu haukka on kansanperinnettä:
sen uskottiin tuovan talolle hevosonnea ja suojelevan taudeilta ja rosvoilta (Jär-
vinen 1991, 21-27). Mutta kirjallisella viittauksella on myös suhde näytelmän
syntyajan (1914) historialliseen todellisuuteen. Petolintuviha alkoi Euroopassa jo
keskiajalla.128 Petolinnut taistelivat riistasta ihmisen kanssa, ja haukka alkoi
                                                

128 1900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä surmattiin vuosittain arviolta 60000
petolintua. Kanahaukka on ollut riistantuholaisistamme vihatuin, mutta tämä on johtunut osaksi
tietämättömyydestä. Vielä 1960-luvulla kanahaukkavaino jatkui Suomessa: tilastojen mukaan
niitä surmattiin vuosittain 6000-8000 yksilöä. (Suominen 1967, 138-139.) Kanahaukka rauhoi-
tettiin Suomessa kokonaan vasta 1980-luvulla. Innokkaimpia petolintujen metsästäjiä ovat 1800-
luvulta asti olleet tilastojen mukaan eteläpohjalaiset, mikä on pannut asiantuntijatkin pohtimaan
asiaa. "Väitetään, että Pohjanmaalla petolintuviha saadaan jo äidinmaidossa, mikä voidaan
tulkita niin, että pohjalaiset, jotka yleensä ovat uljaasti vaalineet maamme itsenäisyyttä, ovat
suhtautumisessaan petolintuihin henkisesti edelleen Venäjän keisarin nöyriä alamaisia ja tämän
julistaman hävityskäskyn lumoissa!?" (Forsman 1993, 20-23.) Tuulihaukkojen lukumäärä oli
suurimmillaan 1970-luvun loppupuolella juuri Lapuan–Kauhavan Alajoella, jonka maisemaan
myös Hakalan suvun talo on sijoitettu.
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symboloida vain viettiensä tyydyttämisestä kiinnostunutta ihmistä. Suomessa
haukkavihan juuret ovat tsaarin vuonna 1868 antamassa metsästysasetuksessa,
jonka perusteella petolinnuista maksettiin tapporahaa. Pohjalaisia-näytelmän
syntyaikoihin petolintujen hävittäminen oli systemaattisinta, jopa viranomaisten
yllyttämää. Vihatuin laji oli kanahaukka, mutta puutteellisen lajituntemuksen
takia moni muukin haukka kuoli kanahaukkana.

Pohjanmaassa haukan ilmestyminen taivaalle ennakoi tragediaa. Suuri lintu
kiertelee sunnuntaiaamuna kirkonmenojen aikaan Hakalan talon vaiheilla. Kuva-
us sopii tuulihaukkaan, tuulenpieksäjään, joka "lekuttelee" asutuksen liepeillä
juuri heinäaikaan. Hakalan poikien mielestä kanahaukat pitäisi kaikki tappaa
sukupuuttoon, sillä haaskalinnuilla ei ole elämisen oikeutta. Mahtailevissa pu-
heissa kaikuu haukkavihan historia: kukaan ei enää tunnu ymmärtävän, miksi
haukka pitäisi tappaa, mutta tappaa se pitäisi. Näin haukkavihakin vertautuu sii-
hen pakonomaiseen toistoon, joka leimaa Pohjanmaan mieskoodia.

Haukkaviha kuvastaa menneisyydestä kumpuavia yhteisöllisiä asenteita. Sa-
maa perustelematonta ehdottomuutta on suhteessa venäläisiin: ns. ryssävihan
juuret ovat vuosisatojen takana (ks. Tarkiainen 1986, 311-316). Pohjanmaan
sukuyhteisö suhtautuu ennakkoluuloisesti kaikkeen vieraaseen. Vaikka etnosent-
rismin ilmeneekin usein kärjistävänä huumorina, se ei kykene kokonaan sulke-
maan pois jyrkkää jakoa meihin ja muihin. Yhteisö rakentaa ja suojaa identiteet-
tiään vertautumalla vieraaseen. Perustelut ovat tunteenomaisia ja ne haetaan
myyteistä, joten niiden järkevä selittäminen olisikin mahdotonta. Eli kuten äiti
Pohjanmaassa lopulta sanoo: "[l]innun tappaminen pyhäpäivänä olisi synti ollut
joka tapauksessa ja turhaa senkin takia, koska kanoja ei talossa ollut" (P, 55).

Äidin suhde haukkaan on luontoperäinen: hän jopa käyttää kansanperinteestä
tuttua kiertoilmaisua. Kehotuksella olla surmaamatta lintua ja vielä sunnuntaina
on yhteisössä lausumaton kristillinen ulottuvuus. Muistutuksen tehottomuus ku-
vastaa yhteisön höllää suhdetta perinteeseen. Samalla tavalla äiti muistuttaa kor-
tinpeluun olevan syntiä, mutta hänen puheilleen vain nauretaan. "Äiti kielsi, sa-
noi ettei pyhäaamuna ennen kirkonmenoja sentään kortteja ruvettaisi hakkaa-
maan, tuvan pöydällä ja kirkon naapurissa" (P, 12). Jyrkän kontrastin haukan
pudottamishaaveille tuo kuitenkin sunnuntaiaamun rauhan rikkova meteli. "Pian
ilmasotakoululta tuli kolmen hävittäjän muodostelma: ne nousivat vinosti itää
kohti ja piirsivät siniselle pohjalle vaaleat raitansa. Katselin kuinka raidat vähi-
tellen hajosivat ja taivas oli taas puhdas." (P, 16.) Ilmasotakoulun harjoitusko-
neet ovat haukkoja, Hawkeja.

Haukan ilmestyminen Hakalan suvun levottomaan sunnuntaihin voidaan tul-
kita myös sarjan tasolla. Haukka rinnastuu kotkaan, joka taas on kristillisessä
ikonografiassa evankeliuminkirjoittaja Johanneksen symboli (Biedermann 1996,
146). Kristinuskon oppiin taivaan ja helvetin vastakohtaisuudesta on liitetty eri
lintulajeja. Tässä perinteessä kuolemassa vapautuvan sielun on uskottu muuttu-
van linnuksi: kun kristityn sielu nousi taivaalle valkoisena kyyhkysenä tai jout-
senena, muuttui syntisen ja kadotetun ihmisen sielu mustaksi korpiksi tai muuksi
pahamaineiseksi linnuksi. (Järvinen 1991, 21-27.)
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Romaanisarjan Johanneksen itsestään antama kuva "miehenä, jolla ei uskoa
ole" ei ole ollenkaan yksiselitteinen. Uskonnollisesti Johannes on enemmän et-
sijä kuin kieltäjä: kognitiivisena kategoriana (Pyysiäinen 1997, passim.) usko-
vaisten "jumala" on hänelle normeillaan kahlitseva yhteisö. Uskonto kiinnostaa
Johannesta, eikä hän ole sen suhteen ollenkaan välinpitämätön. Silti haukat ovat
hänelle, maahan sidotulle ihmiselle, enemmän vapauden attribuutteja kuin Ju-
malan sanansaattajia. Pohjanmaassa ison linnun kiertely lakeudella voidaankin
tulkita suvun kantaisän mykäksi paluuksi kotimaisemiinsa, eli "Johanneksen il-
mestykseksi". Romaanien väliseksi dialogiksi voi tulkita Johannes Hakalan aja-
tukset Maan avaruudessa, kun hän, muistellessaan junamatkaansa kohti Uutta
Jerusalemia, nousee ajatuksissaan linnun hahmoon.

Toivoin, että voisin lentää lentokoneella preerian yläpuolella ja nähdä yhdellä
kertaa niin paljon lakeutta kuin ihminen saattoi silmillään nähdä. Ajattelin sitä
joskus myöhemminkin, mutta lentämättä minulta on preerian yllä tässä elämässä
jäänyt. (MA, 53; kursivointi minun.)

Siirtolaisromaaneja hallitsee miehen mykkä maanpakolaisuus. Johannes torjuu
kysymykset taakse jätetystä kotimaasta ja omaisista, "[v]aikka minulla aina oli-
kin alimmaisena mielen pohjalla se haikeuden tunne, että olin joutunut omat
maani jättämään ja jättämään paljon muutakin, enkä enää näkisi kesän tulevan
omille mailleni […] (MA, 95). Koti-ikävään viittaavat näkyvästi vain keväisen
luonnon herättämät muistot ja pyrkimys irtautua edes ajatuksissa maan ja ajan
kahleista. Johannes yrittää nähdä myös itsensä ulkopuolelta, lintuperspektiivistä.
"Näin taivasta hyvin paljon siinä selällä maatessani, mutta maata en nähnyt ol-
lenkaan. Olisin voinut luulla olevani haukkojen mukana preerian taivaalla, ellen
olisi tuntenut selkäni alla maan lämpöä." (MA, 128.)

Antroposofi Rudolf Steiner pohtii Vapauden filosofiassaan ajattelun ja ajat-
telun tietoisen ajattelemisen suhdetta samalla tavalla. "Kaksi asiaa eivät sovi yh-
teen: toisaalta aktiivinen toiminta, toisaalta toiminnan tarkastelu." Steinerin mu-
kaan "ajattelun ainutlaatuiseen luonteeseen kuuluu, että ajatteleva henkilö ’kat-
soo ohi’ ajattelevan toimintansa milloin hän sitä harjoittaa". (Steiner 1985, 29.)
Tämä muistuttaa Ludwig Wittgensteinin kielen kuvateoriaa: kieli voi kuvata to-
dellisuutta, mutta se ei voi samalla kuvata omaa kuvaamistapaansa. Se ei voi
hypätä itsensä ulkopuolelle. (Wittgenstein 1997.) Ajattelu siis jää havaitsematta
ajattelun hetkellä, ja omankin ajattelun simultaaninen kuvaaminen on aina esitys
jo tapahtuneesta. Näin behavioristinen kerronta, subjektiivisinkin, on tekstiksi
ehtiessään jo representaatio.

Jos haluaisin havainnoida samanaikaista ajatteluani, minun pitäisi jakautua kah-
deksi henkilöksi, joista toinen ajattelee ja toinen tarkkailee tätä ajatteluprosessia.
Tällainen jakautuminen on minulle mahdotonta; minun on suoritettava kaksi pe-
räkkäistä hengentoimintaa. Huomioinnin kohteena oleva ajatusprosessi ei ole
milloinkaan samanaikainen. (Steiner 1985, 28-29.)
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Uuden Jerusalemin pelloilla Johannes yrittää nähdä paitsi itsensä ajattelevana
olentona myös työnsä jäljet, mutta hän epäonnistuu yrityksessään. Samanaikai-
sesti hän yrittää "ajatella ajattelemistaan", eli hän pyrkii itsensä ulkopuolelle tällä
kertaa kiurun hahmossa, mutta havaitsee senkin mahdottomaksi. Muotoilu seuraa
varsin tarkasti steinerilaista filosofiaa.

Saatoin aivan nähdä suljetuin silmin miltä preeria näyttäisi ja miltä näyttäisi kylä
ja miltä näyttäisivät ihmiset, mutta sitä minun oli vaikea ajatella, miltä minä itse
näyttäisin selälläni sillä aukealla, koska silloin minun olisi pitänyt päästä oman
itseni ulkopuolelle, olla samalla hetkellä maan päällä ja taivaalla ja se oli minulle
hyvin vaikeaa. En saanut omaa hahmoani silmiini, vaikka yritin pitkään. (MA,
128.)

Vieraalla maalla koti-ikävää helpottavat Suomesta tutut linnut. Vaikka ne Kana-
dassa tunnettiinkin niittyleivon nimellä, niin "kiuru se oli minun mielestäni"
(MA, 127). Maan avaruudessa kiurun laululennon hissiliike on osoittelevaa
symboliikkaa. Uuden Jerusalemin pelloilla kiurun lento on taivaan tikapuiden
attribuutti, mutta Johanneksella ei ole uskoa eikä kykyä sopeutua sen enempää
maalliseen kuin taivaalliseenkaan paratiisiin. Intertekstuaalisen suhteen Raa-
mattuun synnyttää tarina pakomatkalla olevan nuoren Jaakobin erikoisesta us-
konnollisesta kokemuksesta. Vanhassa testamentissa (1 Ms 28:10-22) Jaakob
näki unessa taivaaseen ulottuvat tikapuut, ja "kuuli itse Jumalan puhuttelevan
häntä siunauksen lupauksin" (Sinnemäki 1994, 58).

Johanneksen pyrkimyksen nähdä oma itsensä ulkopuolelta voi tulkita uskon-
nolliseksi herkistymiseksi, joka ei kuitenkaan johda sen enempään. Hänen asen-
teensa uskontoon ja suhteensa uskovaisiin säilyvät entisellään. "Nousin makuulta
vasta kun joku tuli kysymään, olinko sairas. Minua nolotti vähän, ja kävelin he-
vosten luo ja rupesin miesten töihin". (MA, 128.)

Pohjanmaan haukka kuvaa jännitettä, joka sukupolvesta toiseen vetää Haka-
lan miehiä tien kulkijoiksi. Paikka, yhteisö ja suku ovat Pohjanmaa-sarjassa his-
torian muovaamia velvollisuuksia, jotka eivät anna tilaa miehen yksilöllisyydel-
le. Miesten keinoksi jää pakeneminen – sotaan, kuolemaan tai vieraille maille.
Pohjalaisten Jussi ajautuu väkivaltaiseen kuolemaan tahtomattaan, ikään kuin
ennalta määrättynä, edustamiensa oikeudenmukaisuusihanteiden ja vapauden
hintana ja yhteisön puolesta. Mahtipontiseen vapausdiskurssiin kuuluu uskon-
nollinen vivahde, sillä kuolema vertautuu Jeesuksen marttyyrikuolemaan.

---Minä näen! –Nyt tiedän, mikä se uusi suunta on. – Se löydetähän! – Näen
kansan kulkevan kirkkahin otsin. – Se kansa ei koskaan nöyrry ruoskaa tottele-
mahan! (Lysähtää, kaatuu lattialle kuolleena.) (Järviluoma 1978 (1914), 180.)

Pohjanmaan Veikko taas vapautuu täysin henkilökohtaisesta ja ulkopuolisen
silmin toivottomasta yrittämisen ja epäonnistumisen noitaympyrästä sydänkoh-
tauksen kautta Vapauden mittakaava on Pohjanmaassa kutistunut ja yksilöllisty-
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nyt sosiaalisen koheesion heikennyttyä. Tilanteesta on riisuttu kaikki ihanteelli-
suus ja paatos: Veikko makaa alastomana, kylmänä ja yksin ruumishuoneessa,
jonka vahti, närkästynyt sairaanhoitaja, kuvaannollisesti lyö arkunkanteen vielä
viimeisen naulan. "Se tunsi minut ja pojat hyvin ja haukkui koko suvun. Sanoin,
että halusin vain nähdä Veikon ja se haukkui vielä Veikonkin, sanoen sen saa-
neen mitä koko surkean elämänsä oli kulkenut pyytämässä." (P, 363; vrt. P, 241-
242.) Syntyy yhteys Pohjalaisten kunniatta kuolleeseen ja tallin seinään naulat-
tuun haukanpoikaan.

Erkin muistosanoissa kiteytyy vapauden filosofia Hakalan miesten tapaan:
vapaus ei ole ollut koskaan vain tyytymistä johonkin jo olemassa olevaan, vaan
aina johonkin ylivoimaiseen pyrkimistä. Miehet näkevät myös elämänsä ulkoa
ohjailtuna, ja siksi he ovat ikuisesti itsensä puolustajia. He toteuttavat puolus-
tautumisen ja vapauden ihannettaan hyökkäyksen strategialla, ja siksi ovat jatku-
vasti sotajalalla niin kuin stereotyyppisesti kuvatut intiaanit lännenelokuvissa. He
hahmottavat maailman vastakohtaisuuksina, ja tässä mustavalkoisuudessahan
vihollisten löytäminen ei ole koskaan vaikeaa. Ruumishuonekohtaus on Pohjan-
maan temaattinen käännekohta. Se on vapauden päätepisteenä kulkeutumista
maailman ympäri lähtöpaikkaan, itseensä törmäämistä. Tämän jälkeen Hakalan
veljekset eivät enää ole viattomia kerronnan objekteja, vaan itsestään tietoisia
subjekteja omassa maailmassaan. Pohjanmaan viimeinen lause, "Lupasin yrit-
tää", on lupaus myös tästä.

Vertautuminen haukkaan on yritys tehdä mahdoton mahdolliseksi. Vapauden
kahleista päästää vasta kuolema. Tuurilainen romaanihenkilö on hädin tuskin
oman elämänsä sankari, vaikka omasta mielestään taisteleekin jalompien ihan-
teiden puolesta. Haukan merkityksen muuttuminen on tulkittavissa miehen ase-
man muuttumiseksi yhteisössä. Haukka on kuin mies uudessa maailmassa, jossa
mieheksi kasvaminen ei ole enää mahdollista perinteisin keinoin. Itseään toteut-
taakseen mies käyttää perinteisiä keinoja, jotka ovat uudessa ajassa laittomia tai
naurettavia. Laajakatseisuuden sijasta miehinen eteläpohjalaisuus onkin vaihto-
ehdottomuuden identiteetti, enemmän suoraviivaisen toiminnallinen kuin ver-
baalinen tai kokonaisuuksia hallitseva. Vahingoittumattomuutta vastaan puhuvat
pitkät sankarihautojen rivit kirkkomaalla, pakkosiirtolaisuus, avioliitto-ongelmat,
juopottelu ja konkurssit.

Pohjalaisissa haukka edustaa periksi antamattomuutta ja kohtalonuskoa: kun
virta on kerran pantu liikkeelle, paluuta entiseen ei ole. Tässä vaihtoehdottomuu-
dessa on myös haukan kohtalo. Tallin oven päälle naulattuna se on epäonnistu-
neiden itsenäistymispyrkimysten attribuutti, joka kuitenkin implikoi onnistumi-
sen mahdollisuuden. Todellista vapautta ei voi saavuttaa ilman taistelua ja yksi-
löiden uhrautumista.

Vapautta rajoittavassa merkityksessä ilmestyy Pohjanmaa-sarjan päätösro-
maanissa talonpoikaissuvun maailmaan myös Euroopan unioni. Se on uusi pa-
kottava voima ihmisten yläpuolella. Haukka-analogia ja "Johanneksen ilmestys"
saavat vielä yhden mielenkiintoisen vivahteen Lakeuden kutsussa, kun sukutilaa
pitävät sukulaiset kertovat Erkille talonpoikien tukalasta elämästä yhdentyvässä
Euroopassa. "Avustusten takia maatalousministeriö vakoili jatkuvasti, että tu-
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kiaiset pantiin tiloilla niihin paikkoihin joihin ne oli myönnettykin, väitettiin Eu-
roopan unionin seuraavan heidänkin peltojensa viljelyä koko ajan vakoilusatel-
liiteistaan" (LK, 37).
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6. SUKUTARINA SULKEUTUU

Antti Tuurin Pohjanmaa-sarjassa muutos on sisäänrakennettu jo sarjan julkai-
suun, sillä ensimmäisen ja viimeisen osan ajallinen välimatka on peräti 15 vuot-
ta. Yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa mielessä aika kattaa kokonaisen sukupol-
ven. Sukutarina avautuu Pohjanmaassa, jonka yhteen päivään sovitellaan kol-
mea sukupolvea ja maakunnan historiaa. Tarina kuitenkin lähtee omille teilleen,
sillä aukkoiset elämäntarinat vaativat selityksiä. Lakeuden kutsussa tarina sul-
keutuu, kun toiminnan käyttövoimana ollut historian virta on ehtynyt.

Tätä voi verrata suomalaisten lukijoiden muuttuviin maisemaihanteisiin. So-
siologi Kimmo Jokinen on nostanut esiin kolme teollisen yhteiskunnan sosiaa-
lista muotoa, joiden käymistila vaikuttaa myös lukemisen vastaanottoon. Näitä
ovat palkkatyön, yhteiskuntaluokkien ja työmoraalin muutokset, irtautuminen
kansallisen tason kiinnikkeistä sekä ydinperheeseen, sukuun ja sukupuoliroolei-
hin perustuvasta yhteisöllisyydestä. Kun perinteiset elämänmuodot rapautuvat,
saa niiden rinnalla esimerkiksi yksilöityminen uusia merkityksiä. (Jokinen 1997,
184.) Tätä kuvaavana Pohjanmaa-sarja on samalla kertaa perinteinen ja moderni,
sillä se antaa tilaa monenlaisille lukutavoille ja väistelee luokitteluja. Lajimää-
reitä enemmän tulkintoja ohjaavat teosten ja sarjan sisäiset rakenteet. Tässä
mielessä aika on romaanisarjan keskeisin rakenteita luova aines: rikottu aikara-
kenne ja aukkoisuus myötäilevät modernismin ihanteita.

Monikerroksisissa tarinoissa myytti eteläpohjalaisuudesta samanaikaisesti
vahvistuu ja purkautuu. Paradoksin mieli on siinä, että Pohjanmaa-sarjan suhde
kuvaamaansa maakuntaan on irti ensimmäisen asteen todellisuuskytkennöistä.
Romaanien regionaalisuus on suhdetta maakuntakulttuurista luotuihin kuviin ja
teksteihin. Myös todelliset ihmiset, paikat ja historialliset tapahtumat muuttuvat
osaksi sepitteen kertomusainesta. Sekoittuneet todellisuussuhteet kertovat sen,
miten yhteisölliset myytit syntyvät, miten ne muovautuvat sosiaalisessa kanssa-
käymisessä ja myös säilyvät elinvoimaisina. Romaanisarja korostaa kielen mer-
kitystä. Irtautuessaan yhteisöstään ihminen lukee myös menneisyyttään uudel-
leen. Hän tekee sen kielen avulla. Romaanit kertovat ahdistuksesta, jonka iden-
titeettikriisi synnyttää. Elämäntarinaansa aluekuvaan kiinnittäneet yksilö ja yh-
teisö ovat heikoilla, kun aluekuvan merkitys vähenee. Yksilö ei enää tunnista
itseään siitä aluekuvasta, johon hänen kuuluisi liittyä.

Pohjanmaa-sarjan suhde eteläpohjalaisuuteen on siis väistelevästi monitul-
kintainen, mutta tunnistettava todellisuusulottuvuus on hallinnut kotimaista vas-
taanottoa ja osin tutkimustakin. Monet käännökset ja Pohjanmaan saama PN:n
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kirjallisuuspalkinto osoittavat kuitenkin, että romaaneissa on kulttuuri- ja kieli-
rajat ylittäviä tasoja.129

Yksi Pohjanmaa-sarjan pohjateksteistä on Karl Collanin ja Zachris Topeliuk-
sen maakuntalaulu "Vaasan marssi". Pakomatkan alkutaipaleella Ameriikan rai-
tissa satakuntalainen poliisi pysäyttää ylinopeutta ajaneen Erkki Hakalan, ja tä-
mä selittää innostuneensa laulettuaan juuri "Vaasan marssia". Poliisit epäilevät
Erkin olevan humalassa, ja puhalluttavat tämän. (AR, 13.)

Miss’ laaja aukee Pohjanmaa,
veet merten, virtain vaahtoaa,
me siellä maassa hallojen
niin kasvoimme kuin kuuset sen!
ei niitä sää voi säikyttää,
ei kuihtumaan
saa talvetkaan,
ei puute, kurjuus korpimaan.

Kuin aallot järvein tuhanten
käy rannoillamme yhtehen,
niin liittohon myös meidät saa
sun nimes, kallis synnyinmaa!
Jos vainomies sun sulkis ties,
niin kuolemaan
me taistellaan
kuin Vaasan urhot ainiaan!

Et turvatta sa, Suomi, jää!
on vankka pohjas ranta tää,
ja muuris meidän olla suo,
jot' eivät myrskyt maahan luo.
Pois unteluus ja hervakkuus!
Niin onnehen
maan pohjoisen
vie kunto, työ sen poikien!
(Suom. Alpo Noponen)

                                                
129 Kai Laitinen tosin muistuttaa, että jokaisella teoksella on "oma epämääräisesti rajautuva

ulkovyöhykkeensä, joka on suurin piirtein tunnettava, jotta siihen sisältyvien seikkojen merkitys
itse teoksen sisällä selviäisi". Siksi esimerkiksi Tuntemattoman sotilaan ranskannokseen ja Poh-
janmaan tanskannokseen on jouduttu lisäämään alaviitteitä selittämään suomalaisille itsestään
selviä seikkoja. (Laitinen 1999, 342.) Voi kuitenkin kysyä, voisiko alueellisesti identifioituneessa
kaunokirjallisuudessa olla oma ulkovyöhykkeensä myös omalla kielialueella. Kielellinen kompe-
tenssi on tärkeää esimerkiksi silloin kun tutkitaan murteen kaltaisen sosiolektin vaikutusta puhe-
kieltä jäljittelevään kerrontaan.
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Laulu avaa maiseman "Pohjanmaalle", jonka maaperän kylmyys ja hedelmättö-
myys luovat kontrastin asukkaiden elämäntahdolle. Laulu jatkuu vahvalla maan-
puolustuksen tematiikalla. Pohjanmaa ja sitä seuranneet romaanit on asetettu
tähän maakuntalaulun edustamaan perinteeseen, mikä on samalla kertaa sekä
vahvuus että heikkous. Vahvuutena on juuri tunnistettavuus, joka tarjoaa luki-
jalle tulkinnallisia kiinnekohtia ja silti mahdollisuuksia omintakeiseen vastaan-
ottoon. Tunnistettavuuden heikkous taas on sen tulkintoja kahlitsevassa voimas-
sa, joka voi jopa uhata teoksen autonomiaa.

6.1. "Hyvän romaanin" viisi tasoa

Antti Tuuri on nähnyt kirjailijan etsijänä, joka yhdessä lukijan kanssa hakee
vastausta kysymykseen maailman olemuksesta ja ihmisen tarkoituksesta maail-
massa. Hyvässä romaanissa on hänen mielestään viisi tasoa: 1) tarina joka ta-
pahtuu, 2) kertomuksen ihmissuhteiden taso, 3) yhteisön sisäisiä suhteita kuvaa-
va taso, 4) moraalinen tai oikeudenmukaisuuden taso sekä 5) myyttinen taso.
Neljä ensimmäistä tasoa ovat tutkimusvälineitä, ja vasta viides taso on yritys
vastata peruskysymykseen: se on samalla romaanin olemassaolon oikeutus. Kir-
jailija ei voi hallita romaania pelkästään ajattelemalla, vaan lopullisesti kokonai-
suus valmistuu tunteiden kautta. (Tuuri 1988; vrt. Kundera 1987, 11-27.)

Lyhyttä ja yksinkertaista vastausta kysymykseen ei voi antaa mikään rehellinen
tutkimusmetodi, vastaus on niin laaja ja monitasoinen. Romaani tutkimusmeto-
dina voi kuitenkin päästä hyvin pitkälle, koska sen instrumentteina ovat paitsi
varsinaiset tutkimusvälineet, romaanin tasot ja kirjailijan kieli, myös tutkija,
kirjailija itse ja tutkimuksen vastaanottaja, lukija. Ja etsiessään vastausta kysy-
mykseen heidän kummankin on käytettävä ihmisolemuksen kaikkia eri puolia,
ajattelua, tunnetta ja tahtoa. Ja tähän etsimiseen voivat osallistua sekä lukijat että
kirjoittaja; tämä etsiminen on tutkimus itse. (Tuuri 1988.)

Vaikka "hyvä romaani" on aina myös lukijan subjektiivinen kokemus,130 voi silti
kysyä aktivoivatko Antti Tuurin omat romaanit näitä "ihmisolemuksen kaikkia
eri puolia". Ensimmäinen tasoista, tarina joka tapahtuu, on kertomus Hakalan
suvun vaiheista 1900-luvulla. Romaaneja on kutsuttu tarinanjuoksuttamiseksi, ja
sellaisina ne toimivat myös yksittäisinä teoksina. Hakalan sukusiteissä on epä-

                                                
130 Kimmo Jokinen on rakentanut "hyvän kirjallisuuden" tunnusmerkistöä kirjallisuuskritiik-

kien perusteella. Hyvä kirjallisuus on kriitikkojen mielestä (1) monipuolista ja luokittelematonta,
(2) sen kieli on luovaa, poikkeuksellista ja yksilöllistä, (3) se vaatii lukijalta paljon eli siinä on
luoksepääsemättömyyden piirteitä ja (4) kirjat ovat aihepiireiltään laajoja. (Jokinen 1997, 77-
79.) Suosikkikirjallisuuden merkitys lukijoille on puolestaan siinä, että sen myötä he voivat eläy-
tyä omiin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa ja muistoihinsa (emt., 201.)
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luuloa ja epäluottamusta. Romaanisarja kertoo näistä ihmissuhteista ristiriitaisten
todistajanlausuntojen ja toisen käden tarinoiden kautta. Yhteisön sisäisten suh-
teiden kuvaus on romaanin kolmas taso. Romaanisarjan rakenteellisiin ominai-
suuksiin kuuluu olennaisten asioiden "ilmeneminen" tarinanjuoksuttamisen
tuotteena. Kerronnasta hahmottuu siis tarinan toteutumaton tai liikkumaton taso,
eräänlainen kertomuksen varjo.

Neljännellä tasollaan romaanisarja kuvaa yksilöllistä ja yhteisöllistä moraalia
ja oikeudenmukaisuutta. Pohdinta alkaa Pohjanmaan toiminnallisessa aloitus-
virkkeessä, ja päättyy Lakeuden kutsun viimeisiin sanoihin: "Itse se sanoi jo op-
pineensa elämään elämäänsä toivoaan koskaan heittämättä" (LK, 286). Hakalan
suvun miesten tapa asettua epäröimättä maailmaa vastaan on useimmiten musta-
valkoisen moralisoiva, vailla ajatusta ristiriidan hedelmällisyydestä. Sen, saavu-
tetaanko oikea paikka ja luottamus tai voitetaanko epäluottamus, romaanit jättä-
vät lukijan tulkittavaksi.

Tutkimusprosessin kuuluisi johtaa romaanin myyttiselle viidennelle tasolle.
Viides taso on samalla romaanin olemassaolon oikeutus, jos siteerataan Milan
Kunderaa. Vasta viides taso on yritys vastata peruskysymykseen maailman ole-
muksesta ja ihmisen tarkoituksesta maailmassa. Teosofiaa harrastava Pohjan-
maan nimismies viittaa tähän keskustellessaan Erkin kanssa poliisiasemalla.

Nimismies kaatoi lisää kahvia, sanoi, ettei kysymyksessä saanut olla mikään
pelkän uteliaisuuden tyydyttäminen vaan vakava pohtiminen ihmisen ja maail-
man tarkoituksesta ja omasta osasta siinä. Sanoin, että minun osani näytti ole-
van paperisäkkien tekeminen, nimismies, että olin nuori mies ja minulla oli elä-
mä vielä edessäni. (P, 252; kursivoinnit minun.)

Mikä Pohjanmaa-sarjan romaaneissa siis on sellaista, mitä millään muulla
kertomisen tai esittämisen muodolla ei voisi tuoda esille? Millainen on se "ju-
malankuva", jonka Antti Tuuri puukollaan vuolee?

Romaanihenkilöt kertovat toisilleen tarinoita, mutta havaitsevat yhteisölli-
syytensä jo hataraksi rakennelmaksi. Yhteisö hallitsee Hakalan sukua vielä
Pohjanmaassa, jossa kokoonnutaan perhekuvaan ja perinnönjakoon. Juuri mi-
tään aineellista jaettavaa ei ole, ja rahan ja tavaran sijasta päivän mittaan jaetaan-
kin suvun henkistä perintöä. Päätösromaanissa toistuu Pohjanmaan asetelma,
mutta Lakeuden kutsussa Hakalan suku on hajonnut eri suuntiin, eikä talonpoi-
kaisuuskaan näytä enää velvoittavan ketään. Viimeinen romaani on luonteva
päätös Pohjanmaan aloittamalle tarinalle, sillä kaikki mahdolliset perinnöt on
jaettu ja käytetty, ja ihmisten on viimein tultava toimeen omillaan.

Sukuromaanina sarja siis kyseenalaistaa perinnettä enemmän kuin todistaa
sen puolesta. Erotukseksi eurooppalaisista rappeutumiskuvauksista suomalaiseen
sukuromaaniin ovat kuuluneet edistysusko ja mm. työhulluudeksi naamioitunut
uskonnollinen moraali. Nämä ulottuvuudet Pohjanmaa-sarjassa kyseenalaistuvat
näkyvimmin: Hakalat pyrkivät olemaan vanhan ajan selviytyjiä maailmassa, jos-
sa pätevät jo uudet lait. Päätösromaani muuttaa tilannetta.
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Sisäkertomuksineen Hakalan suvun tarina on myös kansakunnan lähihistori-
aa. Analogia avautuu mm. Mäntsälän kapinan (Pohjanmaa) ja Euroopan unionin
(Lakeuden kutsu) välille. Eteläpohjalaiset suojeluskuntalaiset eivät edes ehtineet
Mäntsälään saakka, sillä surkuhupaisten sattumien takia pohjalaisten oma talon-
poikaiskapina pysähtyi jo Seinäjoen rautatieasemalle. Lakeuden kutsun etelä-
pohjalaiset seuraavat samalla antaumuksella, mutta sivustakatsojina ja voimat-
tomina vastustajina, maan liittymistä Euroopan unioniin.

Romaanisarjan toiminnallinen Etelä-Pohjanmaa muistuttaa lännenelokuvien
tyypillistä asetelmaa. Vahvat naiset edustavat sivilisaatiota, pysyvyyttä ja ratio-
naalisuutta, sanalla sanoen "viisautta". Miehet etsivät jatkuvasti uutta, ja sillä
tavalla he koettelevat oikeuden ja kunnian rajoja. Heidän "hulluutensa" on epä-
varmuutta ja heikkoutta maailman rationaalisuuden edessä. Naisten keskeinen
asema maaseutuyhteisössä ei ole vallan uusi eikä vain eteläpohjalainen ilmiö.
Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa siitä on tullut vakiotopos, jonka tunnetuin
edustaja on Hella Wuolijoen Niskavuori vahvoine naisineen. Tässä mielessä ro-
maanit kertovat koko ajan samaa tarinaa: miehet kulkevat omilla retkillään, ja
naiset vetävät heitä takaisin kotiin niin kuin näkymättömillä langoilla nykien.
Asetelma muistuttaa etäisesti sitä Galilein lausetta, että kaikki kappaleet ovat
jatkuvasti liikkeessä, ellei jokin voima niitä estä.

Pohjanmaan henkilöt tulevat verranneeksi tavanomaisia matkojaan ja toimi-
aan tarinoiden sankaruuteen. Näin he mystifioivat arjenkin, sillä he näkevät it-
sensä joka päivä tämän monikerroksisen sankarimyytin jatkajina. Paradoksi on
siinä, että romaanihenkilöt ovat tunnistavinaan tarinoista itsensä, vaikka he tietä-
vät tarinoiden luonteen ja niiden syntymekanismin. Kaikki pettävät itseään.

Romaanisarjan merkittävin yksittäinen pohjateksti on Artturi Järviluoman
näytelmä Pohjalaisia vuodelta 1914. Jos Pohjalaisia on allegoria itsenäisyys-
taistelusta, ovat Pohjanmaan pohjakuviona sodat, joissa saavutettua itsenäisyyttä
on koetettu puolustaa. "Vaasan marssia" mukaillen puolustussodat ovat edelleen
vahvistaneet ihanteellisia käsityksiä heimoidentiteetistä. Romaanisarjan vuosi-
sata kattaa itsenäisyyden ajan: tarina alkaa vapaussodasta ja päättyy Suomen
liityttyä Euroopan unioniin. Näissä taisteluissa Hakalan suku ja Etelä-Pohjanmaa
ovat kiinteästi mukana, milloin puolustamassa, milloin hyökkäämässä, ja joskus
myös sivustakatsojina. Suomelle näyttää lopulta käyvän samoin kuin Hakalan
suvun talonpojille ja yrittäjille, joiden itsemääräämisoikeuden kasvoton keskus-
valta on vienyt.

Yhteiset viholliset ovat pakottaneet ajoittain yhteistoimintaan, mutta itsenäi-
syyden alun kansallinen kahtiajako on silti säilynyt suvun sisällä. Vanhat aat-
teelliset kaunat muistuttavat niitä siirtolaisten asenteita, jotka ovat säilyneet
muuttumattomina Yhdysvalloissa, vaikka viimeisin kosketus on kokonaisen ih-
misiän takaa. Kaunat henkilöityvät kahteen ihmiseen, Johannekseen ja hänen
vävyynsä Jussiin. Johannes lähti 1920-luvulla vapaaehtoisesti länteen ja Jussi
1930-luvulla pakolla itään, eikä kumpikaan enää palannut kotiseudulleen. Mies-
ten elämäntarinoista on tullut esikuvallisia myyttejä, joiden kertomiseen liittyy
vihaa ja epäluuloa. Pohjanmaa-sarja purkaa myyttejä niin, että Lakeuden kutsun
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päättyessä myös sukutarina mytologian läpäisemänä kertomuksena voi päättyä.
Viha ja epäluulo tekevät tilaa anteeksiannolle.

Kerronnallisuus on romaanisarjassa dialektinen prosessi, jossa vuoropuhelua
käyvät vaiheikas sukutarina ja havainnoivat kertojat. Luonnehdinta Pohjanmaa-
sarjan rakenteesta laajenee kuvaamaan kirjailijan tuotantoa. Alkuvuosien tiukka
behaviorismi oli saamassa jo ennen Pohjanmaata perinteisen tarinankerronnan
sävyjä, mutta modernismin ihanteet eivät ole romaaneistakaan täysin kadonneet.
Kertojista hahmottuvissa henkilökuvissa on 1950-luvun proosan modernismin
henkilöiden piirteitä, ja erityisen mielenkiintoinen on tekstienvälinen suhde Antti
Hyryn novellien maailmaan. Tässä suhteessa merkityksellistä on ajan ja tilan
kokeminen ja tarve tavanomaisen aikakokemuksen kyseenalaistamiseen. Samoja
subjektiivisen aika- ja tilakokemuksen teemoja Antti Tuuri on käsitellyt omissa
novelleissaan, joten on tietysti luontevaa tarkastella Pohjanmaa-sarjaa myös tässä
tuotannon sisäisessä intertekstuaalisuudessa.

Raamatun jälkiä on kaikessa länsimaisessa kirjallisuudessa, ja Pohjanmaa-
sarjassa tämä suhde on eksplisiittinen jo siirtolaisromaanien aiheessa ja teemois-
sa. Kielellisesti ja temaattisesti Pohjanmaan mummon puheenvuorot ovat para-
fraaseja Raamatun Saarnaajan kirjasta. Ajatuksilla on toki yhteys myös suoma-
laisen kaunokirjallisuuden mestariteoksiin, mm. Mika Waltarin romaaneihin ja
Hella Wuolijoen näytelmiin. Tällä tavalla tekstienväliset kytkennät risteilevät
parhaimmillaan läpi kirjallisuushistorian. Kun päästään Lakeuden kutsuun, läpäi-
see yhteisön uskonnollissävyinen kielivarasto jo koko kerrontaa. Eikä kyse ole
vain kerronnallisesta ironiasta, vaan parodinen vivahde on syöpynyt sosiolektiin
sukupolvien ajan kouluopetuksen, kirkon ja kansanliikkeiden kautta.

Suvun yhtenäisyys, oikeastaan Hakalan suku kokemuksellisena käsitteenä, on
tarinoissa, joita ihmiset kertovat toisilleen. Niissä vahvistuu ja tiivistyy ymmär-
rys siitä, mikä on tärkeää kuulumisessa sukuun. Tarinoiden itseään toistavan
luonteen tähden jokainen sukuun kuuluva voi hahmottaa sen merkityksellisen
menneisyyden, jonka tulevaisuutta hän itse on. Ihminen on syntynyt sukuyhtei-
söön, jolla on arvot ja normit. Näin hän oppii hiljaisena tietona myös sen, mitä
merkitsee ei-sukulaisuus. Sukuun kuuluu siis varjona se, mikä on sille vastak-
kaista tai vaarallista. Tarinoissa yhteisöllisyys kulkee yli yksilöllisyyden, hei-
moluonteet ovat eräänlaisia imperatiiveja ja yksilöllisiä eroja poissulkevia. Tämä
tuo turvaa yksilölle, mutta väistämättä myös ahdistaa.

Itsenäisyyden alkuvuosien nationalistinen taidetulkinta näki vielä maisemassa
ja ihmisluonteessa keskinäisen vaikutussuhteen. Talonpoikaisesta lakeudesta
tehtiin kansallisen vapaudentahdon ja itsemääräämisoikeuden symboli. Ylevä
liitettiin lakeuteen maisemana ja eteläpohjalaisuuteen identiteettinä, mikä ilmeni
Eero Nelimarkan lyyrisissä maisemamaalauksissa. Myös talvi- ja jatkosotaan
tarttui vapaussodan isänmaallista tematiikkaa. Tätä ulottuvuutta Talvisota madal-
si tuomalla sodan kokijaksi yksilön ja riisumalla tarinasta retoriikan. Pohjanmaa-
sarja toistaa kuvataiteen lakeusmaisemia, mutta se hakee myös etäisyyttä niiden
ihanteellisuuteen. Tällä tavalla romaanit kommentoivat sitä aluekuvaa, jonka
loivat ennen kaikkea Topeliuksen ja Paulaharjun tekstit sekä Nelimarkan maise-
mat. Romaanit eivät kyseenalaista tätä kaanonia, vaan ne ironisoivat niihin kie-
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toutuneita uskonnollissävyisiä selityksiä. Pohjanmaa-sarjassa korkean ja matalan
vuoropuhelussa romaanit ovat eräänlainen suodatinkerros.

Murre on Pohjanmaa-sarjan perusominaisuus – tosin implisiittisesti, sillä ro-
maanihenkilöiden puhe suodattuu kertojan yleiskielen kautta. Kielen ja kielen-
käytön sisäänrakennettu ristiriita on sitä hedelmällisempää mitä hienosyisemmin
lukija sen tunnistaa. Ylevän ja arkisen dialogista syntyvä ironia perustuu sekin
erilaisiin tekijä- ja lukija-asemiin. Yhteisön kieli syntyy kansanomaisesta maail-
mankuvasta ja sen tuottamasta huumorista, kyseenalaistamisesta, nurin kääntä-
misestä ja yhteensovittamattomuudesta.

Talvisota on näistä kuudesta romaanista temaattisesti ehjin. Sarjan tasolla
juuri sota on yhteisön suurista kertomuksista se, jota kaikki muut kertomukset
varioivat. Pohjanmaa-sarjassa Talvisodan ja muiden romaanien suhde muistut-
taakin Tuntemattoman sotilaan ja Pohjantähden suhdetta. Väinö Linnan trilogi-
assa kahtia jakautuneen kansan yhdistää sota, yksi suomalaisuuden suurista ker-
tomuksista. Talvisodan yhdysside muihin Pohjanmaa-sarjan romaaneihin on
Martti Hakala, sukutarinan ääriviivattomin kertoja. Kun sota myyttinä vielä ker-
ran nousee pintaan Lakeuden kutsussa, on keskeinen rooli taas Martilla, joka
kuitenkin on nyt Talvisodan kertojan sisarenpoika ja kommunisti. Nimien toisto
sekoittaa merkityssuhteita samalla tavalla kuin aika heittelehtii Pohjanmaan
mummon päässä: Lakeuden kutsussa myös Johannes Hakala "syntyy uudelleen",
mutta jo täysin ilman verisiteitä kaimaansa.

Karikatyyrinen Pohjanmaa kiertyy myyttisen heimollisuuden ympärille
enemmän kuin sarjan muut romaanit. Se on rakenteeltaan, teemoiltaan ja motii-
veiltaan monikerroksisin. Muut romaanit rakentuvat jo enemmän yksittäisten
teemojen varaan. Pohjanmaassa ilmenee, ettei tarinoiden ylevällä heimollisuu-
della ole enää juuri merkitystä sukutalon ulkopuolella. Samoin sankaruus ilman
uusia sotia on mahdotonta: se paljastuu yhteisön ristiriitaisessa suhteessa sota-
juttuihin. Vapaus yhteisöllisenä utopiana on väistynyt yksilöllisen vapauden ja
itsekkään hyödyntavoittelun tieltä. Lakeuden kutsun Etelä-Pohjanmaa on Euroo-
pan unionin syrjäinen kolkka.

Romaanit havaitsevat tämän maailmojen yhteensovittamattomuuden ja myös
ilmaisevat sen. Pohjanmaassa pojat avaavat isoisänsä perinnön ja isänsä kone-
pistoolin avulla suvun ikioman Pandoran lippaan, ja kohta ollaankin keskellä
tragediaa. Lakeuden kutsussa sukuyhteisö on viimein havainnut, ettei elämän
tarkoitus ole menneisyydessä. Tästä alkaen tarina avautuukin vain eteenpäin.
Antti Tuurin proosan kielellä se tarkoittaa tarinan sulkeutumista.

6.2. Liian looginen elämä –  romaanien järjestys muuttuu

Aikapoikkeamat synnyttävät suuren osan Pohjanmaa-sarjan merkityksistä. Hen-
kilökuvien vähittäinen rakentaminen luo suvun kantaisä Johanneksestakin risti-
riitaisuuksien kautta täyteläisen henkilökuvan. Sarjan sisäinen tekstienvälisyys
on merkityksellistä nimenomaan ilmestymisjärjestyksessä. Ensimmäisyysefektin
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luoma henkilökuva joutuu äskeisyysefektin vaikutuspiiriin aina kun siihen tulee
ristiriitaisia elementtejä. Näkökulma muuttuu, kun tarinankertoja vaihtuu. Sa-
malla korostuu se, ettei historiallisten tapahtumien taustalla ole koskaan vain
yhtä ainoaa syytä.

Lakeuden kutsun ilmestyttyä vuonna 1997 kustantaja ryhtyi kuitenkin mark-
kinoimaan koko sarjaa kertomuksena, jossa osien järjestyksen määräsi sukutari-
nan kronologia. Näin Pohjanmaa ei enää aloitakaan sarjaa, vaan aloittaja on Uusi
Jerusalem, tosiasiassa vasta sarjan viides romaani. Kustantajan mukaan romaanit
ovat luettavissa myös "täysin itsenäisinä teoksina". Romaanithan eivät alkujaan
syntyneet sarjaksi. Pohjanmaa-sarjaa on juuri aikapoikkeamiensa vuoksi vaikea
nähdä myöskään 1960- ja 1970-lukujen realistisen trilogiaperinteen jatkajana.
Vain siirtolaisromaanien suhde toisiinsa muistuttaa trilogioiden ilmaisukeinoja,
kronologiaa ja romaanihenkilöiden kehityskuvausta. Sarja kasvaa loogiseksi ra-
kennelmaksi vasta kun lukija hahmottaa sen sukutarinan näkökulmien vaihtelun
ja epämääräisyyskohtien kautta.

Lukemisjärjestyksen muututtua sarjan koherenssi vähenee merkittävästi, mi-
hin sisältyy taas paradoksi: aukot ja aikapoikkeamat olivatkin sukutarinaa koossa
pitäviä ominaisuuksia. Elämäntarinoista katoavat nyt sattuma, oikut ja tulkinnal-
lisuus, jotka kuitenkin kuuluvat ihmisen elämään. Pohjanmaan mummo on tä-
män jälkiviisauden henkilöitymä. Kun romaani esittää hänet hyviä neuvoja jaka-
vana viisaana, paljastuu elämisen ja tarinoinnin ero: elämää eletään, historiaa
kerrotaan.

Pohjanmaa-sarja tunkeutuu heimollisuuden saumakohtiin. Sekoittuneet ai-
kasuhteet kuvaavat todellisuutta, jonka armoilla historiankirjoitus ja suullinen
perinne luovat kuvaa menneisyydestä. Jos sarjasta jälkikäteen muokataan elämää
loogisemmin etenevä tarina, ei enää luoteta romaanien kuvausvoimaan, vaan ne
pakotetaan historian valepukuun. Ilmestymisjärjestys on Pohjanmaa-sarjaa olen-
naisesti strukturoiva, koska se muistuttaa elämän sattumanvaraisuutta. Alkupe-
räinen ilmestymisjärjestys ja sukutarinan aikapoikkeamat kuvaavat myös yhtei-
söllisyyttä koettelevaa aukkoisuutta. Ihmisten teot nähdään tilannesidonnaisuu-
den sijasta luonteen tuotteina. Tämä on useimpien stereotypioiden lähde. Myös
Johannes Hakalan elämänvaiheet ymmärretään enimmäkseen hänen luonteen-
piirteidensä seurauksina, kunnes hän itse pääsee ääneen siirtolaisromaaneissa.

Jokainen aika luo oman kuvansa menneisyydestä, sillä historiankirjoituksen
pakottava perusluonne on pitenevä aikaperspektiivi. Ihmisen elämäntarinakin
limittyy monen eriaikaisten ja eripituisten tapahtumasarjojen kanssa. Tämän
vuoksi myös jokainen sukupolvi arvioi menneisyyden uudelleen. Johannes Ha-
kalan lähtö Kanadaan oli aikalaisille ja asianosaisille aivan eri asia kuin tarinoita
kertoville pojanpojille. Itsekäs vastuunpakoilu ja heikkous voidaan kaukaa tule-
vaisuudesta nähdä taloudellisena pakkona tai yhteisöllisenä välttämättömyytenä.
Historiaan tulee draamallisen ironian varjo, kun henkilöt nähdään eri tapahtumi-
en osina kuin aikalaiset ja he itse itsensä näkevät.

Pohjanmaa kertoo Hakalan suvusta, joka paikantaa itseään tarinoita kerto-
malla. Sarja selittää, miten tilanteeseen on tultu ja miten jatketaan eteenpäin.
Romaanit kertovat sen, minkä vain romaanit voivat kertoa: että historiankirjoitus
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on aina aikaansa sidottua. Yhteisöllisten myyttien takana on kollektiivisen tah-
don sijasta myös sattumaa ja itsekkäitä ratkaisuja. Kertomukset, joita näistä elä-
mäntarinoista kerrotaan, sen sijaan sisältävät omaan aikaansa sidotun tahdon ja
tarkoituksen. Välttämättömyydestäkin tehdään hyve tai pahe riippuen siitä, mistä
asemasta kertoja sattuu tarinaansa kertomaan.

6.3. Päätteeksi: seitsemäs kertomus

Matkakirjassaan Neljännen valtakunnan vieraana (1995) Antti Tuuri kirjoittaa,
että Goethen tapa lähestyä luonnon ilmiöitä kokonaisuudesta, alkuilmiöstä, käsin
alkaa saada taas arvostusta. "Pitkään on väitetty, että Goethen luonnontieteelli-
nen päätyö, värioppi perustuu erehdykseen, koska Goethe ei usko valkoisen va-
lon olevan vain kaikkien niiden värien summa, joihin se prismassa jakaantuu
valon ja pimeän rajalla." Tuurin mielestä Goethe on kuitenkin ymmärretty vää-
rin: hän tarkoitti valolla olevan myös sellaisia laadullisia ominaisuuksia, joita ei
voida mitata, mutta jotka ihminen tajuaa silmänsä avulla. Tuuri kirjoittaa olleen-
sa kiinnostunut valoteorioista siitä alkaen, kun joutui Teknillisessä Korkeakou-
lussa tutkimaan neliväripainatusta.

Tuotannon lukija havaitsee nopeasti, että kuvaillessaan neliväripainatuksen
teoriaa kirjailija tulee samalla kuvanneeksi proosakerrontansa keskeisimmän
periaatteen. Olennaisinta havainnoivassa kerronnassa ovat asioiden suhteet, eli
se, miten luettu järjestyy ihmisen tajunnassa kokonaisuuksiksi, tarinoiksi, joissa
ovat kaikki ihmisen havaintomaailman tasot.

Väripainatus perustuu kolmeen pääväriin, magentaan, keltaiseen ja syaaniin.
Riittävän lähelle toisiaan painetuista rasteripisteistä ihmisen silmä muodostaa
koko värien kirjon; silmän havaitsema yksittäinen väri riippuu käytettyjen raste-
ripisteiden suuruuksien suhteesta. Menetelmän teoreettisena perusteena pidetään
eri värien värähtelyä erilaisilla aaltopituuksilla, ja kolme pääväriä, magenta,
keltainen ja syaani, suodattavat jokainen osansa valkoisesta valosta, joka heijas-
tuu ihmissilmään valkoiselta paperilta. Koska painovärejä ei voida valmistaa
kohtuullisilla kustannuksilla niin puhtaiksi, että ne suodattaisivat valkoisesta pa-
perista heijastuvasta valosta tarkalleen halutun osan, kolmen päävärin lisäksi
painatuksessa käytetään tukivärinä neljättä, joka on musta. (Tuuri 1995, 75-76;
kursivoinnit minun.)

Pohjanmaa on epäilemättä Antti Tuurin tähänastinen pääteos, jossa kirjailijan
koko tuotannon myyttinen "viides taso", kysymys maailmasta ja ihmisen tarkoi-
tuksesta siinä, nousee tiivistetysti mutta myös viitteellisesti esiin. Laajentuessaan
ikään kuin sisäisestä pakosta sarjaksi eteläpohjalaisromaanit muodostavat yhdes-
sä taas uuden kokonaisuuden, Hakalan sukusaagan.

Pohjanmaa-sarjan toiminnallisuus on hallinnut teosten lukemista, mutta pin-
nan alla on muutakin. Kutsun sarjan seitsemänneksi kertomukseksi sitä tasoa,
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jonka romaanit aukkoineen yhdessä muodostavat. Seitsemännen kertomuksen
löytää lukija, joka näkee – tai goetheläisittäin ilmaistuna tajuaa – tarinan henki-
lökuvissa myös tukivärin, joka on musta. Se on samalla se metafyysinen taso,
joka on romaanien olemassaolon tarkoitus. Toiminnalliset tarinat hehkuvat kai-
kissa väreissä, mutta kerronnan pohjavärinä on musta, epäuskon, ahdistuksen,
syyllisyyden ja surun väri. Se kuvaa ajattelevan ihmisen osaa maailmassa, jossa
on selvästi järjestys, mutta ei aina mieltä ja tarkoitusta. Ilman mustaa väriä ro-
maaneista puuttuisi olennaisin temaattinen taso.

Romaanien kertojat käyttävät yhteisöä peilinään, ja tällä tavalla heistä tulee
sisäänrakennetusti myös tarinoidensa päähenkilöitä. Seitsemännen kertomuksen
ilmaisijoina he nostavat esiin joukon kriittisiä henkilöhahmoja. Niiden kautta
tulevat näkyviin yhteisön henkiset railot, sillä näin kyseenalaistuu hallitseva
maailmankuva – tai kuva, jonka romaanien henkilöt uskovat sellaiseksi. Romaa-
nihenkilöt ovat takoneet yhteisöllisyytensä kahleet itse. Heidän toiminnallisuu-
tensa taustalla on laajana aukeava, monikerroksinen mielenmaisema, tarinoitten
Pohjanmaa, joka on kieleen kirjoitettu ja edelleen tekoja vaativa.

Pohjanmaa-sarjan tunnistettava aluesidos ja suhde todellisuuteen ovat kerto-
musten pintatasoa, vaikka ne ovat ajoittain hallinneet jopa asiantuntijavas-
taanottoa. Olennaisempia ovat kertomusten muut tasot ja kuvitteelliset henkilö-
hahmot, joiden kautta romaanit pohtivat ihmisenä olemista ja ihmisen tarkoitusta
maailmassa. Sillä tavalla romaanisarja on nykyaikaista kaunokirjallisuutta, joka
kuitenkin käy hedelmällistä vuoropuhelua vahvan ja tunnistettavan perinteen
kanssa. Romaanien havainnoiva kerronta mukailee kyllä viitteellisesti 1950-
luvun modernismin ihanteita, mutta ihmiskuvauksessa, rakenteessa ja muodossa
näkyvät myös monet 1900-luvun varhaisten kerronnan teoreetikkojen esillä pi-
tämistä kaunokirjallisuuden perusominaisuuksista, joiden juuret taas ovat Aris-
toteleen Runousopissa. Tämä perinteisen ja modernin sulautuminen on syy sii-
hen, että Antti Tuurin romaaneja luetaan niin paljon ja niin monella tavalla.



197

LÄHTEET

Tutkimuskirjallisuus:

Antti Tuurin Pohjanmaa-sarja:
Pohjanmaa (P). Romaani. Otava, Keuruu 1982.
Talvisota (T). Kertomus. Otava, Keuruu 1984.
Ameriikan raitti (AR). Romaani. Otava, Keuruu 1986.
Uusi Jerusalem (UJ). Kertomus. Otava, Keuruu 1988.
Maan avaruus (MA). Romaani. Otava, Keuruu 1989.
Lakeuden kutsu (LK). Romaani. Otava, Keuruu 1997.

Muu mainittu Antti Tuurin tuotanto:

Asioiden suhteet. Romaani. Otava, Keuruu 1971.
Lauantaina illalla. Novelleja. Otava, Keuruu 1971.
Seitsemän kertomusta. Novelleja. Otava, Keuruu 1972.
Vuosi elämästä. Novelleja. Otava, Keuruu 1975.
Maailman kivisin paikka. Novelleja. Otava, Keuruu 1980.
Kertomus järvestä. Dokumentti. Otava, Keuruu 1981.
Lintujen kesyttäjä. Kuunnelma. –Teoksessa Suomalaisia kuunnelmia 1978-1981. Toi-

mittanut Solja Kievari. Gummerus, Jyväskylä 1982.
Sammuttajat. Novelleja. Otava, Keuruu 1983.
Pitti-poika. Näytelmä. Teatteri-lehden julkaisusarja no: 6. Helsinki 1983.
Maakunnan mies. Näytelmä neljässä näytöksessä. Omakustanne 1986.
Vääpeli Matala lentää. Novelleja. Otava, Keuruu 1987.
Talvisota. Elokuvakäsikirjoitus yhdessä Pekka Parikan kanssa. 1989.
Rukajärven tiellä. Dokumentti. Otava, Keuruu 1990.
Rukajärven aika. Dokumentti. Otava, Keuruu 1991.
Perhokalastuksen alkeet. Kalastuskertomuksia. Kuvitettu laitos. Otava, Keuruu 1991

(1978).
Rukajärven linja. Dokumentti. Otava, Keuruu 1992.
Tie maisemaan. På väg in Finland. Scenic Finnish Roads. Unterwegs in Finnland. Pentti

M. Valmunen ja Antti Tuuri. Tielaitos, Helsinki 1992.
Suuri pieni maa. Matkakertomus. Otava, Keuruu 1993.
Neljännen valtakunnan vieraana. Matkakertomus. Otava, Keuruu 1995.
Elämä isänmaalle. Tiedusteluretki Lieksajärvelle heinäkuussa 1941. Otava, Keuruu

1998.
Isänmaan tyttäret. Oopperalibretto. Ilmajoen Musiikkijuhlat, 1998.
Aukko taivaassa. Romaani. Otava, Keuruu 2000.



198

Isontaloon Antti. Oopperalibretto. Ilmajoen Musiikkijuhlat, 2000.
Eerikinpojat. Romaani. Otava, Keuruu 2001.
Sinapinsiemen. Oopperalibretto. Seinäjoen Eloserenadi, 2001.
Ullan kirja. Romaani. Otava, Keuruu 2002.
Muukalaiset. Romaani. Otava, Keuruu 2003.

Antti Tuurin kääntämiä teoksia:

Egillin, Kalju-Grímrinpojan saaga. Muinaisislanninkielinen alkuteos Egils saga Skalla-
Grimssonar. Otava, Keuruu 1994.

Poltetun Njállin saaga. Muinaisislanninkielinen alkuteos Brennu-Njáls saga. Otava,
Keuruu 1996.

Grettir Väkevän saaga. Islanninkielinen alkuteos Grettis saga. Otava, Keuruu 2003.

Antti Tuurin lehtiartikkelit ja muut tekstit:

Tuuri, Antti 1984: Vakaa ja komea Pohjanmaa. Anna 32/84.
Tuuri, Antti 1988: Romaani tutkimusvälineenä. –Teoksessa Tieten taiten. Matti Ilmasen

juhlakirja. Toimittanut Paavo Hohti. Suomen Kulttuurirahasto. Keuruu.
Tuuri, Antti 1989: Miten kirjani ovat syntyneet. –Teoksessa Miten kirjani ovat syntyneet

3. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Toim. Ritva Haavikko. WSOY, Juva.
Tuuri, Antti 1996: Ehdotus itsenäisyyden muistopäiväksi. Ilkka 5.12.
Tuuri, Antti 1998: Kohlista, Lipposesta ja kehitysvammaisuudesta. Ilkka 10.1.

Arvostelut sekä sanoma- ja aikakauslehtiartikkelit:

Ahola, Suvi 2000: Lappajärveltä reservaattiin. Helsingin Sanomat 27.9.
Järvinen, Mikko 1989: Kyllä maailma ottaa luulot pois pohjalaiseltakin. Satakunnan

Kansa 4.10.
Huotari, Markku 1988: Kerran vielä, Hakalan pojat! Aamulehti 17.9.
Kangasluoma, Tuukka 1982: Yksi päivä, yksi suku. Helsingin Sanomat 6.11.
Kemppinen, Jukka 1992: Muistoja Pohjolasta. Helsingin Sanomat 13.1.
Koivisto, Juhani 1996: Antti Tuuri jatkaa sittenkin sarjaansa. Hakalan pojat palaavat

Pohjanmaalle. Ilkka 7.3.
Koskela, Lasse 1986: Impivaara Floridassa. Suomenmaa 12.11.
Koskela, Lasse 1989: Tuuri, ammattimies. Kanava 4/1989.
Kunnas, Tarmo 1986: Häjyilyä amerikkalaisittain. Uusi Suomi 14.10.
Lindstedt, Risto 1997: Lauseseppä lakeudelta. Suomen Kuvalehti 35/1997.
Liukkonen, Tero 1986: Apean miehen tarina. Kolme näkökulmaa Antti Tuurin kerto-

mataiteeseen. Parnasso 8.
Mäkelä, Matti 1985: Suomi sodassa. Parnasso 2/1985.
Mäkelä, Matti 1987: Miehen tehtävä. Me 10/1987.
Niemi, Juhani 1972: Vieraantunutta proosaa. Helsingin Sanomat 19.3.
Nordgren, Elisabeth 1998: Ropet från vidderna. Tuuri avslutar sitt Österbotten-epos.

Nordisk Litteratur 1998.
Palo, Esko 1986: Pohjalainen lännessä. Ilkka 22.10.
Peltonen, Matti 1986: Näin minä elän. Turun Sanomat 14.10.



199

Peltonen, Matti 1989: Ei veijareita, ei pyhimyksiä. Turun Sanomat 17.9.
Rautio, Pessi 1999: Maailma asettuu kohdalleen. Pohjalaisuuden tulkki Veikko Vionoja

on kuin henkilöitynyt kulttuuriperintö. Helsingin Sanomat 6.7.
Ripatti, Aku-Kimmo 1989: Pohjanmaa-sarjan päätös: Miehen tie. Kaleva 21.9.
Saarikoski, Saska 1994: Ryti syytön, Koivisto syyllinen. Antti Tuurin uusi kirja vetää

linjaa sotasyyllisistä taloussyyllisiin. Suomen Kuvalehti 32.
Seppä, Antti 1984: Talvisota yhden miehen näkökulmasta. Etelä-Suomen Sanomat

17.11.
Soikkeli, Markku 1986: Ulkomaille näkemään, keitä sitä ollaan. Satakunnan Kansa

21.10.
Tarkka, Pekka 1984: Eteläpohjalaisen talvisota. Helsingin Sanomat 14.10.
Tarkka, Pekka 1986: Antti Tuurin junkkarit karkaavat Floridan lepokotiin. Amerikka on

pohjalaisten Impivaara. Helsingin Sanomat 14.10.
Tarkka, Pekka 1997: Antti Tuurin kuusiosainen Pohjanmaa-sarja päättyy aikaan ilman

historiaa. Tuhlaajapoika palaa isiensä maille. Helsingin Sanomat 17.8.
Tastula, Maarit 1987: Yhden repliikin romaani villin lännen elokuvaksi. Aamulehti

30.8.1987.
Vainio, Riitta 1995: Veteraani näkee yhä painajaisia. Psyykkisiä häiriöitä tulee esiin

vielä 50 vuotta sodan jälkeen. "Asioista puhuminen saattaa tuottaa huomattavaa hel-
potusta". Helsingin Sanomat 27.4.

Virtanen, Arto 1989: Pragmaatikko pula-ajan lakeuksilla. Parnasso 7/89.

Muu mainittu kaunokirjallisuus:

Alkio, Santeri: Puukkojunkkarit. Murtavia voimia. Gummerus, Jyväskylä 1991.
Autio, Orvokki: Viistotaival. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1980; Kotipesä. Kirjayhtymä,

Jyväskylä 1982; Merkki päällä. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1985.
Böll, Heinrich: Päiväkirja vihreältä saarelta. Suomentanut Kai Kaila. Saatesanan kir-

joittanut Jyrki Vainonen. Toinen painos. Otava, Keuruu 2000; Biljardia puoli kym-
meneltä. Suom. Kristiina Kivivuori. Delfiinikirjat. Otava, Helsinki 1980.

Cervantes Saavedra, Miguel de: Mielevä hidalgo Don Quijote manchalainen. Espanjan
kielestä suomentanut J. A. Hollo. WSOY, Porvoo 1974.

Haanpää, Pentti: Korpisotaa. Teokset 6. Otava, Keuruu 1976 (1940).
Hellaakoski, Aaro: Runot 1916–1928. Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita. SKS,

Rauma 1997.
Hosia, Eino: Tuliholvin alla. Romaani sodasta. 2. painos. Otava, Helsinki 1940.
Huovinen, Veikko: Havukka-ahon ajattelija. Neljästoista painos. WSOY, Porvoo 1962.
Hyry, Antti: Novellit. Teokseen sisältyvät kokoelmat Maantieltä hän lähti (1958) ja

Junamatkan kuvaus (1962). Otava, Keuruu 1976.
Jylhä, Yrjö: Kiirastuli. Runoja sodan ja rauhan ajoilta. Delfiinikirjat. Otava, Helsinki

1972 (1941).
Järviluoma, Artturi: Pohjalaisia. Kansannäytelmä kolmessa näytöksessä. Neljästoista

painos. WSOY, Porvoo 1978.
Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä. Teokset 1-2. Otava, Keuruu 1984.; Nummisuutarit.

Aleksis Kiven mestariteokset 2. Kuvitus Erkki Tanttu. Otava, Helsinki 1966.
Klemetti, Heikki: Mietettä, mieliajoa. WSOY, Porvoo 1920.
Kramsu, Kaarlo: Runoelmia. SKS, Tampere 1996.
Kundera, Milan: Olemisen sietämätön keveys. Suom. Kirsti Siraste. 9. p. WSOY, Juva

1996.



200

Lassila, Maiju (Algot Untola): Tulitikkuja lainaamassa. Yhteisnide Tulitikkuja lainaa-
massa (1910) ja Liika viisas (1915). Gummerus, Jyväskylä 1991.

Leinonen, Artturi: Lakeuksien lukko. Kootut teokset I. WSOY, Porvoo 1951.; Maakun-
nan sinetti. Kootut teokset III. WSOY, Porvoo 1951; Hakkapeliitat. Kootut teokset
IV. WSOY, Porvoo 1954.

Lehtonen, Joel: Putkinotko. Valitut teokset 3. Otava, Helsinki 1982.
Linna, Väinö: Tuntematon sotilas. WSOY, Porvoo 1954; Täällä Pohjantähden alla I-III.

WSOY, Porvoo 1959-62.
Luoma, Heikki: Kuparitaivas. WSOY, Juva 1996.
Mann, Thomas: Tohtori Faustus. Saksalaisen säveltäjän Adrian Leverkühnin elämä

erään hänen ystävänsä kertomana. Suomentanut Sinikka Kallio. Weilin+Göös, Es-
poo 1979 (1947)

Melleri, Arto: Nuoruus, siivekästä ja veristä. Runot 1972-1989. Otava, Keuruu 1989.
Meri, Veijo: Manillaköysi. Delfiinikirjat. Seitsemäs painos. Otava, Helsinki 1972.
Palolampi, Erkki: Kollaa kestää. Kahdestoista painos. WSOY, Porvoo 1990 (1940).
Sillanpää, F. E: Hurskas kurjuus. Päättynyt suomalainen elämäkerta. Otava, Helsinki

1967 (1919).
Sund, Lars: Colorado Avenue. Suom. Kaarina Ripatti. WSOY, Juva 1992; Puodinpitäjän

poika. Suomentanut Kaarina Sonck. WSOY, Juva 1998.
Turunen, Heikki: Kivenpyörittäjän kylä. Romaani. WSOY, Porvoo 1976; Hupeli.

WSOY, Juva 1978; Kolmen hevosen mies. WSOY, Juva 1981; Punahongan hehku.
WSOY, Juva 1982; Mustarinnan lapset. WSOY, Juva 1985; Maan veri. WSOY, Ju-
va 1987.

Waltari, Mika: Sinuhe, egyptiläinen. Viisitoista kirjaa lääkäri Sinuhen elämästä n. 1390-
1335 e.Kr. Yhdeksäs painos. WSOY, Porvoo 1969.

Wuolijoki, Hella (Juhani Tervapää): Niskavuoren tarina (Niskavuoren nuori emäntä
1940, Niskavuoren Heta 1950, Niskavuoren naiset 1936, Niskavuoren leipä 1938,
Entäs nyt, Niskavuori? 1953). Näytelmiä. Otava, Keuruu 1995.

Ylikangas, Heikki: Ilkkaisen sota. Romaani. WSOY, Juva 1996.
Ågren, Gösta: Katve. Valittu runous 1955-1985. Suomentanut Caj Westerberg. WSOY,

Juva 1991.

Painetut lähteet:

Allardt, Erik 1991: Den Nordiska identitetens sociologi. –Teoksessa En okänd själ – på
jakt efter det nordiska. Nordiska Rådet. TunaTryck, Eskilstuna.

Anderson, Benedict 1990: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread
of Nationalism. Sixth impression. Verso, London

Aristoteles 1977: Runousoppi. Suomentanut Pentti Saarikoski. Otava, Keuruu.
Assmann, Dietrich 1983: Pitkät jäähyväiset. Kadotettu kotiseutu sodanjälkeisessä sak-

salaisessa kirjallisuudessa. –Teoksessa Taiteen monta tasoa. Tutkielmia estetiikan,
kirjallisuus- ja teatteritieteen aloilta. Professori Maija Lehtosen juhlakirja 10.4.1984.
SKS, Mänttä.

Auerbach, Erich 1992: Mimesis. Todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa.
Suomentanut Oili Suominen. SKS, Tampere.

Bahtin, Mihail 1979: Kirjallisuuden ja estetiikan ongelmia. Suomentaneet Kerttu Kyhä-
lä-Juntunen ja Veikko Airola. Kustannusliike Progress, Moskova.

Berger, Peter L. ja Luckmann, Thomas 1995: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.
Tiedonsosiologinen tutkielma. Jälkisanat Tapio Aittola ja Vesa Raiskila. Suomenta-
nut ja toimittanut Vesa Raiskila. Gaudeamus, Helsinki.



201

Biblia eli Pyhä Raamattu. Vanha ja Uusi Testamentti. Englannin ja ulkomaan bibliaseu-
ra. Helsinki 1923.

Biedermann, Hans 1993: Suuri symbolikirja. Suomentanut ja toimittanut Pentti Lem-
piäinen. WSOY, Juva.

Björck, Staffan 1963: Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik. Femte
upplagan. Stockholm.

Bondanella, Peter 1993: Kourallinen pastaa. Sergio Leone ja spagetti-westernit. –Teok-
sessa Italialainen elokuva neorealismista nykypäivään. Suom. Eila Anttila. Suomen
elokuva-arkisto. Painatuskeskus, Helsinki.

Booth, Wayne C. 1968: The Rhetoric of Fiction. Eight impression. The University of
Chicago Press.

Booth, Wayne C. 1974: A Rhetoric of Irony. The University of Chicago Press.
Brax, Klaus 2001: Imitaatiosta kommunikaatioon – laji kirjallisuudentutkimuksessa. –

Teoksessa Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Toimittaneet Outi Alanko ja
Tiina Käkelä-Puumala. Tietolipas 174. SKS, Pieksämäki.

Culler, Jonathan 1993: Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics, and the Study of
Literature. Cornell University Press, Ithaka, New York.

Culler, Jonathan 1997: Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University
Press, Glasgow.

Dällenbach, Lucien 1989: The Mirror in the Text. Translated by Jeremy Whiteley with
Emma Hughes. Polity Press, Padstow.

Eco, Umberto 1990: The Limits of Interpretation. Indiana University Press.
Eco, Umberto 1992: Interpretation and overinterpretation. Umberto Eco with Richard

Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose. Ed. Stefan Collini. Cambridge
University Press, Cambridge.

Eliade, Mircea 1993: Ikuisen paluun myytti. Kosmos ja historia. Ranskankielisestä al-
kuteoksesta suomentanut sekä esipuheen laatinut ja lisähuomautuksin varustanut
Teuvo Laitila. Loki-kirjat, Helsinki.

Envall, Markku 1985: Nasaretin miehen pitkä marssi. Esseitä Jeesus-aiheesta kirjalli-
suudessa. WSOY, Juva.

Envall, Markku 1994: Suuri illusionisti. Mika Waltarin romaanit. WSOY, Juva.
Envall, Markku 2001: Henkiinjäämisen suunnitelma ja muita esseitä. WSOY, Juva.
Enwald, Liisa 1989: Ihmisen ääni – ja naisen. –Teoksessa "Sain roolin johon en mahdu".

Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja. Toimittanut Maria-Liisa Nevala. Otava, Keu-
ruu.

Ervast, Pekka 1988: Valoa kohti. Nykyaikaisesta teosofiasta. Seitsemäs painos. Kris-
tosofinen Kirjallisuusseura, Hämeenlinna.

Eskelinen, Markku ´ja Lehtola, Jyrki 1987: Jälkisanat. Sianhoito-opas. WSOY, Juva.
Eskola, Antti 1996: Suomalaisuuden logiikoista. –Teoksessa Olkaamme siis suomalai-

sia. Kalevalaseuran vuosikirja 75-76. Toimittaneet Pekka Laaksonen ja Sirkka-Liisa
Mettomäki. SKS, Pieksämäki.

Eskola, Katarina 1987: Nykysuomalaisten suuret kertomukset. –Teoksessa Kieli, kerto-
mus ja kulttuuri. Toimittanut Tommi Hoikkala. Humaniora-sarja. Gaudeamus, Hel-
sinki.

Eskola, Katarina ja Peltonen, Eeva 1997: Aina uusi muisto. Kirjoituksia menneen elämi-
sestä meissä. Toimittaneet Katarina Eskola ja Eeva Peltonen. Nykykulttuurin tutki-
musyksikön julkaisuja 54. Jyväskylän yliopisto. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijär-
vi.

Finlandia 7. Otavan Iso Maammekirja. Etelä-Pohjanmaa. Toim. Jukka Tarkka et al. Ota-
va, Keuruu 1986.



202

Fokkema, D. W. – Kunne-Ibsch, Elrud 1979: Theories of Literature in the Twentieth
Century. Structuralism, Marxism, Aesthetics of Reception, Semiotics. C. Hurst &
Company, London.

Forsman, Dick 1993: Suomen haukat ja kotkat. Kirjayhtymä, Helsinki.
Forster E. M. 1964: Aspects of the Novel. Penguin Books.
Fowler, Alastair 1985: Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and

Modes.Clarendon Press, Oxford.
Furuland, Lars 1999a: Vilhelm Moberg – bondeepiker och folktribun. –Teoksessa Den

Svenska Litteraturen 3. Från modernism till massmedial marknad 1920-1995. Albert
Bonniers Förlag, Slovenien.

Furuland, Lars 1999b: Nyprovinsialismen – fanns den? –Teoksessa Den Svenska Litte-
raturen 3. Från modernism till massmedial marknad 1920-1995. Albert Bonniers
Förlag, Slovenien.

Genette, Gérard 1980: Narrative Discourse. Translated by Jane E. Lewin. Foreword by
Jonathan Culler. Oxford.

Ginzburg, Carlo 1996: Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta
metodista  Suomentanut Aulikki Vuola. Esipuhe Matti Peltonen. Gaudeamus, Tam-
pere.

Haapala, Pertti 1989: Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. Suomen Historiallinen
Seura. Käsikirjoja 12. SHS, Jyväskylä.

Hallberg, Peter 1964: Den isländska sagan. Andra upplagan. Svenska Bokförlaget, Bon-
niers, Stockholm.

Hallberg, Peter 1987: Litterär teori och stilistik. Tredje upplagan. Akademiförlaget,
Stockholm.

Heikkinen, Katja ja Kupiainen, Tarja, 1994: Merkilliset merkit: esinekulttuurin se-
miotiikkaa. –Teoksessa Kulttuurintutkimus. Johdanto. Toimittaneet Jari Kupiainen
ja Erkki Sevänen. Tietolipas130. SKS, Jyväskylä.

Hoffman et al. 1990: Femtiosex österbottniska författare om sig själva. Redigerad av
Yvonne Hoffman, Wava Stürmer och Anita Wikman. Svenska Österbottens Litte-
raturförening, Vasa.

Holmila, Marja 2001: Kylä kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Yhteisöelämän muutos ja
jatkuvuus. SKS, Hämeenlinna.

Honka-Hallila, Ari 1993: Vakaat hämäläiset ja kiivaat pohjalaiset. Suomalaisen eloku-
van heimopiirteistä. –Teoksessa Kauas on pitkä matka. Kirjoituksia kahdesta koti-
seudusta. Kalevalaseuran vuosikirja 72. SKS, Helsinki.

Hosiaisluoma, Yrjö 2003: Kirjallisuuden sanakirja. WSOY, Juva.
Huhtala, Liisi 1986: Pieni kirjallisuustieto. Kirjayhtymä, Rauma.
Hutcheon, Linda 1985: A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art

Forms. Methuen, Cambridge.
Hänninen, Sakari 1998: Johdanto. –Teoksessa Missä on tässä? SoPhi, Yhteiskuntatietei-

den, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 18. Jyväskylän yliopisto. Saarijärvi.
Hökkä, Tuula 1999: Modernismi: uusi alku – Vanhan valtaus. –Teoksessa Rintamakir-

jeistä tietoverkkoihin. Suomen kirjallisuushistoria 3. Toimittanut Pertti Lassila. SKS,
Vammala.

Jokinen, Kimmo 1997: Suomalaisen lukemisen maisemaihanteet. SoPhi. Yhteiskunta-
tieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 14. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän
yliopistopaino, Jyväskylä.

Jokinen, Kimmo ja Linko, Maaria 1987: Uusi Tuntematon. Rauni Mollbergin ohjaaman
Tuntematon sotilas-elokuvan ensi-illan aikainen vastaanotto. Nykykulttuurin tutki-
musyksikön julkaisuja 4. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.



203

Järvinen, Antero 1991: Linnut liitävi sanoja. Romanttinen tietokirja suomalaisesta lintu-
perinteestä. Otava, Keuruu.

Karjalainen, Pauli Tapani 1997: 3 näkökulmaa maisemaan. –Teoksessa Maiseman ar-
vo[s]tus. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o1. Toimitta-
neet Maunu Häyrynen ja Olli Immonen. Gummerus, Saarijärvi.

Karkama, Pertti 1985: Impivaara ja yhteiskunta. Tutkielmia kirjallisuudesta ja kulttuu-
rista. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen, Jyväskylä.

Karkama, Pertti 1994: Kirjallisuus ja nykyaika. Suomalaisen sanataiteen teemoja ja ten-
denssejä. SKS, Tampere.

Kellner, Douglas 1998: Mediakulttuuri. Suom. Riitta Oittinen ja työryhmä. Vastapaino,
Tampere.

Kermode, Frank 1983: Essays on Fiction 1971-82. Routledge & Kegan Paul, London.
Keskinen, Mikko 1996: Kriittisiä transpositioita. Intertekstuaalisuuden teoriat kirjaimen

ja metaforan välissä. –Teoksessa Mustat merkit muuttuvat merkityksiksi. Kirjalli-
suudentutkijan Seuran vuosikirja 49. Osa I. SKS, Tampere.

Kinnunen, Aarne 1989: Kertomuksen opissa. Avoimen maailman hahmotuksesta.
WSOY, Juva.

Kirstinä, Leena 1984: Epämääräisyyskohta teoksen rakenteen ominaisuutena Roman
Ingardenin ja Wolfgang Iserin mukaan. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustie-
de. Monistesarja N:o 17. Tampere.

Kirstinä, Leena 1988: Halkeamia. Tutkielmia lukijasta tekstin rakenteissa. SKS, Piek-
sämäki.

Knuuttila, Seppo 1992: Kansanhuumorin mieli. Kaskut maailmankuvan aineksena. SKS,
Jyväskylä.

Knuuttila, Seppo 1994a: Tyhmän kansan teoria. Näkökulmia menneestä tulevaan. SKS,
Vaasa.

Knuuttila, Seppo 1994b: Kaiken kattava kulttuuri? –Teoksessa Kulttuurintutkimus. Joh-
danto. Toimittaneet Jari Kupiainen & Erkki Sevänen. Tietolipas 130. SKS, Jyväs-
kylä.

Koivisto, Juhani 1998: Leipää huudamme ja kiviä annetaan. Pentti Haanpään 30-luvun
teosten kytkentöjä aikansa diskursseihin, todellisuuteen ja Raamattuun. SKS, Jyväs-
kylä.

Koivisto, Juhani 1999: "Kansallisesti ajatteleva hyväksyy mielellään..." Kansalliset ar-
vot Pentti Haanpään ja Artturi Leinosen teoksissa ja niiden vastaanotossa sotien vä-
lillä. –Teoksessa Kaksi tietä nykyisyyteen. Tutkimuksia kirjallisuuden, kansallisuu-
den ja kansallisten liikkeiden suhteista Suomessa ja Virossa. Toimittaneet Tero
Koistinen, Piret Kruuspere, Erkki Sevänen ja Risto Turunen. SKS, Pieksämäki.

Koivunen, Hannele 2000: Hiljainen tieto. Otava, Keuruu.
Koivusalo, Esko ja Länsimäki, Maija 1995: Miksi alikersantti Lehto ja sotamies Hon-

kajoki puhuivat kirjakieltä? –Teoksessa Sana kiertää. Kirjoituksia suomen kielestä.
Toimittanut Maija Länsimäki. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 80.
Painatuskeskus, Helsinki.

Kolehmainen, Ilkka 1988: Kauhavalaiset kansanlaulut. –Teoksessa Kauhavan laulukirja.
Vuosisadan vaihteen lauluja Kauhavalta Toivo Kuulan, Eino Levónin ja kauhava-
laisten kerääjien tallentamina. Koonnut ja toimittanut Kristiina Ilmonen. Kauhavan
kaupunki. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja 23. Kauhava.

Koskela, Lasse 1990: Suomalaisia kirjailijoita Jöns Buddesta Hannu Ahoon. Tammi,
Helsinki.

Kuisma, Juha 1990: Maaseudun elämäntavan muutos ja sen suhde joukkoviestintään.
Sarja B 8/1989. Oy Yleisradio Ab, Helsinki.



204

Kundera, Milan 1987: Romaanin taide. Suomentaneet Jan Blomstedt ja Riikka Stewen.
WSOY, Juva.

Kundera, Milan 2001: Petetyt testamentit. Esseitä. Suomentanut Jan Blomstedt. WSOY,
Juva.

Kusch, Martin 1988: Kertova minä. –Teoksessa Minä. Suomen Filosofinen Yhdistys.
Yliopistopaino, Helsinki.

Laitila, Teuvo – Vesala, Kari 1987: Erilaiset maailmankuvat elämänkatsomuksen ohjaa-
jina. –Teoksessa Ihmisenä maailmassa. Erilaisia elämänkatsomuksia uskontotieteen
näkökulmasta. Toim. Helena Helve. Humaniora-sarja. Gaudeamus, Helsinki.

Laitinen, Kai 1984: Metsästä kaupunkiin. Esseitä ja tutkielmia kirjallisuudesta. Otava,
Helsinki.

Laitinen, Kai 1999: Kirjojen virrassa. Tutkielmia ja esseitä kirjallisuudesta ja lukemi-
sesta. Otava, Keuruu.

Lehtipuro, Outi 1982: Historialliset tarinat. –Teoksessa Kertomusperinne. Kirjoituksia
proosaperinteen lajeista ja tutkimuksesta. Toimittaneet Irma-Riitta Järvinen ja Seppo
Knuuttila. Tietolipas 90. SKS, Pieksämäki.

Lehtonen, Maija 1983: Genre kirjallisuustieteen käsitteenä. –Teoksessa Kirjallisuuden-
tutkijain Seuran vuosikirja 35. Toimittanut Auli Viikari. SKS, Pieksämäki.

Leinonen, Artturi 1960: Maalaispojan matkaanlähtö. Muistelmia I. Toinen painos.
WSOY, Porvoo.

Leskinen, Mirjam 1978: Artturi Leinonen kirjailijana. –Teoksessa Isänmaan asialla.
Artturi Leinosen elämäntyön piirteitä. WSOY, Porvoo.

Liebkind, Karmela 1988: Me ja muukalaiset. Ryhmärajat ihmisten suhteissa. Gaudea-
mus, Helsinki.

Linna, Väinö 1990: Historiallisen romaanin realismista. –Teoksessa Murroksia. Esseitä,
puheita ja kirjoituksia. WSOY, Juva.

Lodge, David 1992: The Art of Fiction. Penguin Books, Clays Ltd, St Ives plc.
Lyytikäinen, Pirjo 1991: Eepos, romaani ja eeposromaani. –Teoksessa Avauksia. Nuoret

tutkijat kirjoittavat. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen julkai-
suja 2. Helsinki.

Lyytikäinen, Pirjo 1998: Mitä kirjallisuus on? –Teoksessa Runousopin perusteet. Toi-
mittaneet Mervi Kantokorpi, Pirjo Lyytikäinen ja Auli Viikari. Helsingin yliopisto,
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 9. 2. muuttamaton painos.
Vammala.

Makkonen, Anna 1992: Kokeilijoita ja sivullisia. Näkökulmia 1950-luvun proosaan. –
Teoksessa Avoin ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa.
Toimittanut Anna Makkonen. SKS, Tampere.

Makkonen, Anna 1997: Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. SKS, Pieksä-
mäki.

Malmberg, Ilkka 1985: Heimoerot esiin ja härnäämään. Kuvat Tapio Vanhatalo. Wei-
lin+Göös, Espoo.

Mennola, Erkki 1990: Maakunnan vapaus. Tutkimus kuntaa laajemman yhteisön poliit-
tisen vapauden oikeudellisista edellytyksistä. Acta Universitatis Tamperensis ser A
vol 301. Tampereen yliopisto, Tampere.

Meri, Veijo 1986: Julma prinsessa ja kosijat. Esseet 1961-1986. Otava, Keuruu.
Meri, Veijo 1992: Amleth ja muita Hamletteja. Esseitä, puheenvuoroja ja pakinoita,

Otava, Keuruu.
Mäkelä Matti 1986, Suuri muutto. 1960-70 -lukujen suomalaisen proosan kuvaamana.

Otava, Keu-ruu.



205

Mäkelä, Matti 1999: Suuren muuton kuvaukset. –Teoksessa Rintamakirjeistä tietoverk-
koihin. Suomen kirjallisuushistoria 3. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituk-
sia 724:3. SKS, Vammala.

Mäkinen, Kari 1992: Raamattu nykykirjallisuuden taustalla. –Teoksessa Biblia 350.
suomalainen Raamattu ja Suomen kulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Toimituksia 556. Toim. Jussi Nuorteva. SKS, Hämeenlinna.

Nagy, Lajos Szopori 1986: Suomalainen sukuromaani. Suomentanut ja tekijän kanssa
lyhentänyt Viljo Tervonen. SKS, Jyväskylä.

Niemi, Juhani 1983, Kirjailijoita ja epäkirjailijoita. Pikakuvia aikalaisista. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 395. SKS, Mikkeli.

Niemi, Juhani 1988, Viime sotien kirjat. SKS, Savonlinna.
Niemi, Juhani 1995: Proosan murros. Kertovan kirjallisuuden modernisoituminen Suo-

messa 1940-luvulta 1960-luvulle. SKS, Helsinki.
Niemi, Juhani 1999: Sotakirjallisuus, sen traditio ja muutos. –Teoksessa Rintamakir-

jeistä tietoverkkoihin. Suomen Kirjallisuushistoria 3. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia 724:3. Toimittanut Pertti Lassila. SKS, Vammala.

Nikki, Kalevi 1991: "Suomen poika pellollansa". Talonpojan kuva suomalaisessa ker-
tomakirjallisuudessa. Jyväskylä Studies in the Arts 35. Jyväskylän yliopisto, Jyväs-
kylä.

Norrena, Leevi 1993: Talonpoika, pohjalainen – ja punainen. Tutkimus Etelä-
Pohjanmaan Järviseudun työväenliikkeestä vuoteen 1939. Suomen Historiallinen
Seura. Historiallisia Tutkimuksia 178. Tampere.

Nummi, Jyrki 1991: Kirjoituksia kirjoituksista. Raamatun intertekstuaalisuudesta. –Te-
oksessa Intertekstuaalisuus. Suuntia ja sovelluksia. Toimittanut Auli Viikari. Tieto-
lipas 121. SKS, Tampere.

Nummi, Jyrki 1993: Jalon kansan parhaat voimat. Kansalliset kuvat ja Väinö Linnan
romaanit Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla. WSOY, Juva.

Nummi, Jyrki 1999: Väinö Linnan klassikot. –Teoksessa Rintamakirjeistä tietoverkkoi-
hin. Suomen kirjallisuushistoria 3. Toimittanut Pertti Lassila. Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran Toimituksia 724:3. SKS, Vammala.

Nuolijärvi, Pirkko 1987: Muuttajan kielimuodot ja identiteetti. "Kyllä minä niiku savo-
lainen olen vaikka minä en enää sinnek kuulu". –Teoksessa Kieli, kertomus, kulttuu-
ri. Toim. Tommi Hoikkala. Humaniora-sarja. Gaudeamus, Helsinki.

Ojala, Aatos 1983: Kertomus tekstityyppinä. –Teoksessa Kirjallisuudentutkijain Seuran
vuosikirja 35. Toimittanut Auli Viikari. SKS, Pieksämäki.

Otavan Kirjallisuustieto 1990. Toim. Risto Rantala ja Kaarina Turtia. Otava, Keuruu.
Paasi, Anssi 1986: Neljä maakuntaa. Maantieteellinen tutkimus aluetietoisuuden kehit-

tymisestä. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 8. Joensuu.
Paasi, Anssi 1998: Alueiden renessanssi ja identiteettipuhe. –Teoksessa Missä on tässä?

SoPhi, Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 18. Jyväskylän yli-
opisto. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi.

Paasi, Anssi 2002: Rajat ja identiteetti globalisoituvassa maailmassa. –Teoksessa Eletty
ja muistettu tila. Toimittaneet Taina Syrjämaa ja Janne Tunturi. SKS, Helsinki.

Paasilinna, Erno 1988: Kotiseudulla ja vierailla mailla. Matkakirja. Otava, Keuruu.
Paasilinna, Erno 1997: Kaksi kirjailijaa matkalla jossakin päin Suomea. –Teoksessa

Riita maailman kanssa. Kirjoituksia neljältä vuosikymmeneltä. Otava, Keuruu.
Pallasmaa, Juhani 1994: Identiteetti, intimiteetti ja kotipaikka. Huomioita kodin feno-

menologiasta. Arkkitehti 1/94.
Pallasmaa, Juhani 1997: Tila – kuva – ajatus. Tilan ruumiillisuus ja aistillinen ajattelu. –

Teoksessa Maailmankuvaa etsimässä. Tieteen päivät 1997. Toimittanut Jan Ryd-
man. WSOY, Helsinki.



206

Palmgren, Marja-Leena 1986: Johdatus kirjallisuustieteeseen. WSOY, Juva.
Palmgren, Raoul 1981: Jaakko Ilkka ja marski Fleming eli kaksi linjaa suomalaisessa

historiankirjoituksessa. –Teoksessa Tekstejä Vapaan Sanan vuosikymmeneltä. Love-
Kirjat, Hämeenlinna.

Paulaharju, Samuli 1996: Härmän aukeilta. Neljäs painos. WSOY, Porvoo.
Peltoniemi, Teuvo 1985: Kohti parempaa maailmaa. Suomalaisten ihannesiirtokunnat

1700-luvulta nykypäivään. Otava, Keuruu.
Peuranen, Erkki 1982: Motiivi, kaunokirjallisen tekstin kudosta. –Teoksessa Kirjallisuus

ja tiede. Juhlakirja professor emeritus Aatos Ojalalle vuonna 1982. Jyväskylän yli-
opisto, Jyväskylä.

Pulma, Panu 1990: Henkisen murroksen vuosikymmenet. –Teoksessa Suomen historian
pikkujättiläinen. Päätoimittaja Seppo Zetterberg. 4.painos. WSOY, Porvoo.

Raittila, Hannu 2002: Jätkäpojan linja. Väinö Linnan Henkilöhistoria ja tuotanto. –Te-
oksessa Rahat vai kolmipyörä ja muita kirjoituksia. WSOY, Juva.

Raivo, Petri 1997: Kulttuurimaisema: alue, näkymä vai tapa nähdä. –Teoksessa Tila,
paikka, maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. Toimittaneet Tuukka
Haarni & Marko Karvinen & Hille Koskela & Sirpa Tani. Vastapaino, Tampere.

Riikonen, H. K. 2003: Raamattu ja kirjallisuus: lähtökohtia ja esimerkkejä. –Teoksessa
Raamattu ja länsimainen kulttuuri. Toimittanut Lassi Larjo. Suomalainen Teologi-
nen Kirjallisuusseura, Vammala.

Rimmon-Kenan, Shlomith 1991: Kertomuksen poetiikka. Suom. Auli Viikari. SKS,
Tampere.

Rivkin, Julie and Ryan, Michael 2000: Introduction: "Formalism". –Teoksessa Literary
Theory: An Anthology. Edited by Julie Rivkin and Michael Ryan. Blackwell Pub-
lishers, Cornwall.

Romberg, Bertil 1962: Studies in the narrative technique on the first-person novel. Hå-
kan Ohlssons Boktryckeri, Lund.

Roos, J. P. 1986: Elämäntapateoriat ja suomalainen elämäntapa. –Teoksessa Kymmenen
esseetä elämäntavasta. Toimittanut Kalle Heikkinen. Oy Yleisradio Ab. Lahti.

Saariluoma, Liisa 1989: Muuttuva romaani. Johdatus individualistisen lajin historiaan.
Karisto, Hämeenlinna.

Saariluoma, Liisa 1995: Unohdetun kansan ääni. Ville Kuronen ja Ryysyrannan Joosep-
pi. –Teoksessa Marginalia ja kirjallisuus. Ääniä suomalaisen kirjallisuuden reunoil-
ta. Toimittanut Matti Savolainen. SKS, Tampere.

Saariluoma, Liisa 1998: "Siteeraamisen" funktiot Thomas Mannin "montaasi-
romaanissa" Tohtori Faustus. –Teoksessa Interteksti ja konteksti. Toimittaneet Liisa
Saariluoma ja Marja-Leena Hakkarainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toi-
mituksia 701. SKS, Vaasa.

Saarinen, Esa 1994: Filosofia. WSOY, Porvoo.
Sallamaa, Kari 1996: Kaksisuuntaiset silmät. Esseitä Pentti Haanpäästä. Pohjoinen, Jy-

väskylä.
Saurama, Erkki 1994: Läsnäolon metafysiikkaa. –Teoksessa Pohjoinen arkkitehtuuri I.

Toim. Lauri Louekari. Kustannus Pohjoinen, Oulu.
Savelainen, Hannele 1998: Nelimarkan maisema. 1920-luku Eero Nelimarkan maise-

mataiteessa. Aikansa maisemasta ajattomaan maisemaan. Helsingin yliopiston Tai-
dehistorian laitoksen julkaisuja XVII. Hakapaino Oy, Helsinki.

Sepänmaa, Yrjö 1994: Tuhatjärvinen. Esseitä ympäristökulttuurista. SKS, Pieksämäki.
Seutu, Katja 2001: Ja mieli on jakautunut maan yli. Muisti ja oleminen Antti Hyryn

teoksissa. Otava, Keuruu.
Sihvo, Hannes 1986: Esipuhe Vaasan läänin antologiaan. –Teoksessa Finlandia 7. Ota-

van Iso Maammekirja. Etelä-Pohjanmaa. Toim. Jukka Tarkka et al. Otava, Keuruu.



207

Sihvo, Hannes 1988: Maiju Lassilan provinsialismi. –Teoksessa Kirjallisuus yhteiskun-
nassa, yhteiskunta kirjallisuudessa. Tutkimuksia kirjallisuuden sosiologiasta ja sosi-
aalihistoriasta. Toimittaneet Erkki Sevänen ja Raisa Simola. Kirjallisuuden ja kult-
tuurin tutkimuksia. N:o 3. Joensuun yliopisto, Joensuu.

Sihvo, Hannes 1993: Koivu ja tähti vuonna 2000. Miten kirjallisuudessa palataan kotiin.
–Teoksessa Kauas on pitkä matka. Kirjoituksia kahdesta kotiseudusta. Kalevalaseu-
ran vuosikirja 72. SKS, Helsinki.

Siltala, Juha 1992: Suomalainen ahdistus. Huoli sielun pelastumisesta. Otava, Keuruu.
Simonsuuri, Kirsti 1994: Ihmiset ja jumalat. Myytit ja mytologiat. Kirjayhtymä, Hä-

meenlinna.
Sinnemäki, Maunu 1992: Raamatun sitaattisanakirja. Otava, Keuruu.
Sintonen, Teppo 1999: Etninen identiteetti ja narratiivisuus. Kanadan suomalaiset mie-

het elämänsä kertojina. SoPhi, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
Sipilä, Juhani 1995: Johannes Hakalan ilmestyskirja. Antti Tuurin Uuden Jerusalemin ja

Maan avaruuden tekstienväliset kytkennät Raamattuun. Lisensiaatintutkimus. Hel-
singin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 7. Yliopistopaino,
Helsinki.

Sipilä, Juhani 1997: Muurmanskin radalla on litistetty markan kolikoita. –Teoksessa
Muodotonta menoa. Kirjoituksia nykykirjallisuudesta. Toimittaja Mervi Kantokorpi.
WSOY, Juva.

Sipilä, Juhani 2002: Maa luja, taivas korkia. Antti Tuurin Pohjanmaa-sarja. Otava, Keu-
ruu.

Steiner, Rudolf 1985: Vapauden filosofia. Modernin maailmankatsomuksen luonnos.
Suom. Reijo Wilenius. Suomen Antroposofinen liitto. Jyväskylä.

Steiner, Rudolf 1990: Apokalypsi. Johanneksen ilmestys. Suomentanut Kirsti Honko-
nen. Suomen Antroposofinen liitto. Mikkeli.

Stenros, Anne 1994: Paikka ja identiteetti. –Teoksessa Ympäristö – taide – identiteetti.
Toimittanut Liisa Knuuti. Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun täy-
dennyskoulutuskeskus. Espoo.

Suhonen, Pekka 1998: Yöllä he menivät uimaan [ja muita kirjoituksia]. Otava, Keuruu.
Suni, Timo 2001: Kuinka formalismi tehtiin. –Teoksessa Venäläinen formalismi. Anto-

logia. Toimittaneet Pekka Pesonen ja Timo Suni. Tietolipas 172. SKS, Pieksämäki.
Suomi, Vilho 1978: Artturi Järviluoman "Pohjalaisia". –Esipuhe teokseen Artturi Järvi-

luoma: Pohjalaisia. Neljäs painos. WSOY, Porvoo.
Suominen, Teuvo 1967: Lintujemme katoava aateli.  WSOY, Porvoo.
Tammi, Pekka 1991: Tekstistä, subtekstistä ja intertekstuaalisista kytkennöistä. Johda-

tusta Kiril Taranovskin analyysimetodiin. –Teoksessa Intertekstuaalisuus: suuntia ja
sovelluksia. Toimittanut Auli Viikari. Tietolipas 121. SKS, Tampere.

Tammi, Pekka 1992: Kertova teksti. Esseitä narratologiasta. Gaudeamus, Jyväskylä.
Tarasti, Eero 1996: Johdatusta semiotiikkaan. Esseitä taiteen ja kulttuurin merkitysjär-

jestelmistä. Kolmas painos. Gaudeamus, Helsinki.
Tarkiainen, Kari 1986: Se vanha vainooja. Käsitykset itäisestä naapurista Iivana Jul-

masta Pietari Suureen. Historiallisia Tutkimuksia 132. Suomen Historiallinen Seura,
Jyväskylä.

Tarkka, Pekka 2000: Suomalaisia nykykirjailijoita. Kuudes laitos. Tammi, Hämeenlin-
na.

Toivonen, Anna-Leena 1966: Eteläpohjalaisen pienoisyhteiskunnan jäsenten osallistu-
minen muuttoliikkeisiin viimeisen sadan vuoden aikana. –Teoksessa Kytösavut X.
Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton julkaisu. Seinäjoki.

Tomaševski, Boris 2001: Juonen rakenne. – Teoksessa Venäläinen formalismi. Antolo-
gia. Toimittaneet Pekka Pesonen ja Timo Suni. Tietolipas 172. SKS, Pieksämäki.



208

Topelius, Zachris 1960: Maamme kirja. Lukukirja Suomen alimmille oppilaitoksille.
Viideskymmeneskuudes, muuttamaton painos. WSOY, Porvoo.

Topelius, Zachris 1998: Maakuntien Suomi. Toinen osa. Toimittanut Kai Linnilä. Tope-
liuksen tekstit pohjautuvat teokseen Finland framstäldt i teckningar (1845-52).
Tammi, Keuruu.

Tuomaala, Väinö 1966: Erkki Lahti, pohjalainen kuvanveistäjä 1816–1858. –Teoksessa
Kytösavut X. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton julkaisu. Seinäjoki.

Tuominen, Marja 1991: "Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia". Sukupolvihegemonian
kriisi 1960-luvun suomalaisessa kulttuurissa. Otava, Keuruu.

Turunen, Kari E. 1990a: Ihmisen ymmärtäminen. Atena, Jyväskylä.
Turunen, Kari E. 1990b: Rudolf Steinerin kehitys ja ajattelu. Arator, Helsinki.
Tähkä, Riitta 1989: Psykoanalyyttinen näkökulma ajan kokemiseen. –Teoksessa Aika ja

sen ankaruus. Toim. Pirkko Heiskanen. Gaudeamus, Helsinki.
Töttö, Pertti 1997: Ferdinand Tönnies – Gemeinschaft ja Gesellschaft. –Teoksessa So-

siologian klassikot. Toimittaneet Jukka Gronow, Arto Noro ja Pertti Töttö. Gaudea-
mus, Tampere.

Veivo, Harri ja Huttunen, Tomi 1999: Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin.
Edita, Helsinki.

Viksten, Vilho 1974: Tulkinta Antti Hyryn novellista Maantieltä hän lähti. −Teoksessa
Mirjam Polkunen−Pekka Tarkka: Novelli ja tulkinta. Weilin+Göös, Espoo.

Vilkuna, Kustaa 1956: Maakunta ja Etelä-Pohjanmaa. –Teoksessa Kytösavut VII. Etelä-
Pohjanmaan maakuntaliiton julkaisu. Vaasa.

Virtanen, Leea 1982: Henkilökohtainen kerronta. –Teoksessa Kertomusperinne. Kirjoi-
tuksia proosaperinteen lajeista ja tutkimuksesta. Toimittaneet Irma-Riitta Järvinen ja
Seppo Knuuttila. Tietolipas 90. SKS, Pieksämäki.

Virtanen, Leea 1996: Savolaisten luonnonväärät leuat. –Teoksessa Olkaamme siis suo-
malaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 75-76. Toimittaneet Pekka Laaksonen ja Sirkka-
Liisa Mettomäki. SKS, Pieksämäki.

Weckroth, Klaus 1988: Toiminnan psykologia. Hanki ja Jää, Helsinki.
Wellek, René & Warren, Austin 1956: Theory of Literature. Harcourt, Brace and Com-

pany, New York.
Willner, Sven 1988: Det anonyma 50-talet. Söderström & C:O Förlags Ab, Lovisa.
Wittgenstein, Ludwig 1997: Tractatus Logico-Philosophus eli Loogis-filosofinen tut-

kielma. Suomentanut Heikki Nyman. Viides painos. WSOY, Juva.
Wrede, Johan 1999: Provinsialismens rötter. –Teoksessa Från modernism till massme-

dial marknad. Den Svenska Litteraturen 3. 1920–1995. Albert Bonniers Förlag, Slo-
venien.

Ylikangas, Heikki 1977: Nuijasota. Otava, Keuruu.
Ylikangas, Heikki 1981: Eteläpohjalaisten kansanliikkeitten selitysmahdollisuuksista. –

Teoksessa Kansanliikkeitten Pohjanmaa. Tutkielmia joukkoluonteisista liikkeistä
Etelä-Pohjanmaalla Ylistaroa koskevan aineiston pohjalta. Toim. Kalervo Ilmanen.
Helsinki..

Ylikangas, Heikki 1984: Murtuva säätyvalta. WSOY, Porvoo.
Ylikangas, Heikki 1990: Mennyt meissä. Suomalaisen kansanvallan historiallinen ana-

lyysi. WSOY, Porvoo.
Ylikangas, Heikki 1994: "Väinö Linna kansalaissodan kuvaajana istorioitsijan silmin."

Referaatti esitelmästä Pentinkulman päivillä 30.7.1994.
Zimmerbauer, Kaj 2002: Etelä-Pohjanmaan imago. Maakunnallisten mielikuvien jäljillä.

Sarja B:25. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki.



209

Painamattomat lähteet:

Haavisto, Pasi 1991: Myytit ja todellisuus. Pohjalaisuuden kuva Antti Tuurin romaanis-
sa Pohjanmaa. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Jaskari, Anneli 1991: Om språket, i synnerhet ordvalet i romanen Pohjanmaa av Antti
Tuuri och dess svenska översättning. Laudatursavhandling i nordisk filologi vid
Tammerfors universitet.

Kulmala, Markku 1995: "Taipaleenjoen sankarit on kaikki kuollu". Kerronnalliset ra-
kenteet ja merkitykset Antti Tuurin Talvisodassa. Suomen kirjallisuuden pro gradu -
tutkielma. Tampereen yliopisto.

Kulmala, Markku 2001: Uudet raamit lakeustauluun. Antti Tuurin Pohjanmaa-sarja
alueellisena kertomuksena. Suomen kirjallisuuden lisensiaatintutkielma. Tampereen
yliopisto.

Malkamäki, Sari 1990: Kohdannut häpeä ja menetetty kunnia. Naisten ja miesten maa-
ilmat Orvokki Aution Pesärikko-trilogiassa ja Antti Tuurin teoksessa Pohjanmaa.
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Nielsen, Sinikka 1989: Lue kanssani Pohjanmaata. Kotimaisen kirjallisuuden tutkielma.
Helsingin yliopisto.

Paavola, Kaarina 1991: Antti Tuurin Pohjanmaa-romaanin virkerakenteiden piirteitä.
Suomen kielen pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.



210

HENKILÖHAKEMISTO

Ahola, Suvi; 143

Alkio, Santeri; 159

Allardt, Erik; 17

Anderson, Benedict; 16

Aristoteles; 25, 27, 86, 139, 205

Assmann, Dietrich; 14, 146, 150

Auerbach, Erich; 129

Autio, Orvokki; 102, 103, 150, 159, 160

Bahtin, Mihail; 14, 15, 23, 43, 79, 91, 115, 150,

168

Berger, Peter; 18, 124

Biedermann, Hans; 192

Björck, Staffan; 61, 62

Boccaccio, Giovanni; 189

Bondanella, Peter; 157

Booth, Wayne C.; 22, 62, 66, 71

Brax, Klaus; 139

Böll, Heinrich; 13

Campbell, Joseph; 22, 33, 42, 177

Collan, Karl; 197

Culler, Jonathan; 23, 32, 66, 107

Delblanc, Sven; 150

Dostojevski, Fjodor; 115

Dällenbach, Lucien; 74, 167

Eco, Umberto; 32, 53

Eliade, Mircea; 15, 22, 161, 171, 186

Enwald, Liisa; 103, 150

Envall, Markku; 20, 39, 57, 61, 62, 63, 64, 106,

162, 177

Ervast, Pekka; 42

Eskelinen, Markku; 20, 30

Eskola, Katarina; 98, 147

Fokkema, D. W.; 27

Forsman, Dick; 191

Forster, E. M.; 43

Fowler, Alastair; 139

Furuland, Lars; 20, 150

Genette, Gérard; 28, 38, 61, 66, 124

Ginzburg, Carlo; 24, 25

Goethe, Johann Wolfgang von; 180, 204

Haanpää, Pentti; 19, 52, 97, 165

Haapala, Pertti; 48

Haavikko, Paavo; 21

Haavisto, Pasi; 42, 45

Hallberg, Peter; 26, 62, 172

Hegel, Friedrich; 27

Heikkinen, Katja; 112

Hemingway, Ernest; 80, 173, 188

Hoffman, Yvonne; 176

Holmila, Marja; 17, 23, 45, 46, 103, 104

Honka-Hallila, Ari; 147

Hosia, Eino; 97

Hosiaisluoma, Yrjö; 189

Huhtala, Liisi; 27

Huldén, Lars; 158

Huotari, Markku; 145

Huovinen, Veikko; 189, 190

Hutcheon, Linda; 22

Huttunen, Tomi; 58

Hyry, Antti; 20, 21, 56, 57, 117, 124, 177, 188,

201

Hänninen, Sakari; 17

Hökkä, Tuula; 56, 61, 72

Ikola, Jaakko (Vaasan Jaakkoo); 159

Isotalo, Antti; 36

Istanmäki, Sisko; 159

Jalonen, Olli; 57

Jaskari, Anneli; 81, 82

Joenpelto, Eeva; 80

Jokinen, Kimmo; 18, 93, 145, 146, 150, 196, 198

Jylhä, Yrjö; 97



211

Järviluoma, Artturi; 36, 44, 48, 51, 52, 108, 132,

159, 160, 161, 162, 163, 164, 171, 172, 178,

190, 194, 200

Järvinen, Antero; 191, 192

Järvinen, Mikko; 65, 145

Kahra, Kalevi; 83

Kangasluoma, Tuukka; 143

Karjalainen, Pauli Tapani; 173

Karkama, Pertti; 22, 56, 71, 132, 147

Kellner, Douglas; 152, 153

Kemppinen, Jukka; 96

Kermode, Frank; 53

Keskinen, Mikko; 23, 174

Kilpi, Volter; 79

Kinnunen, Aarne; 14, 25, 54, 59, 106, 129, 138,

139, 148, 187

Kirstinä, Leena; 38, 67

Kivi, Aleksis; 48, 79, 89, 107, 122, 148, 160,

184

Klemetti, Heikki; 51, 70, 188, 189

Knuuttila, Seppo; 17, 40, 84, 153, 182

Koivisto, Juhani; 20, 23, 37, 52, 165

Koivunen, Hannele; 23

Koivusalo, Esko; 82

Kolehmainen, Ilkka; 172

Koskela, Lasse; 28, 35, 65, 89, 143, 144, 147

Koskinen, Yrjö; 158, 160

Kosola, Vihtori; 37, 165

Kramsu, Kaarlo; 51, 161

Kuisma, Juha; 112, 113, 120, 174

Kulmala, Markku; 21, 67, 97, 123, 130

Kundera, Milan; 22, 23, 24, 25, 27, 32, 36, 37,

71, 80, 87, 95, 126, 130, 198

Kunnas, Tarmo; 144

Kunne-Ibsch, Elrud; 27

Kupiainen, Tarja; 112

Kurikka, Matti; 53

Kusch, Martin; 58

Kuula, Toivo; 172

Lagerlöf, Selma; 79

Lahti, Erkki; 24

Laine, Edvin; 92, 147

Laitila, Teuvo; 186

Laitinen, Kai; 146, 197

Lassila, Maiju (Algot Untola); 18, 169

Laurila, Matti; 37

Lehtipuro, Outi; 58

Lehtola, Jyrki; 20, 30

Lehtonen, Maija; 139

Leinonen, Artturi; 37, 131, 158, 159, 164, 165

Leone, Sergio; 157

Leskinen, Mirjam; 159, 165

Lidman, Sara; 150

Liebkind, Karmela; 17

Lindstedt, Risto; 13, 74

Linko, Maaria; 93

Linna, Väinö; 37, 80, 82, 96, 119, 122, 135, 137,

146, 148, 160, 161, 182, 183, 202

Liukkonen, Tero; 19, 20, 29, 31, 61, 62, 68, 101,

102, 139

Lodge, David; 14, 106, 175

Luckmann, Thomas; 18, 124

Luoma, Heikki; 84

Lyytikäinen, Pirjo; 18, 78, 79, 80, 81, 171, 182

Länsimäki, Maija; 82

Makkonen, Anna; 53, 57, 74

Malkamäki, Sari; 102, 103, 104, 115

Malmberg, Ilkka; 82

Mann, Thomas; 23

Marx, Karl; 27

Melleri, Arto; 15, 159

Mennola, Erkki; 149, 150

Meri, Veijo; 21, 56, 57, 62, 64, 159

Moberg, Vilhelm; 20

Mollberg, Rauni; 93, 147

Mäkelä, Hannu; 54

Mäkelä, Matti; 40, 65, 122, 144, 150, 151, 159

Mäkinen, Kari; 52

Nagy, Lajos Szopori; 13, 48, 97, 98, 99, 119

Nelimarkka, Eero; 178, 179, 181, 201, 202

Nielsen, Sinikka; 31, 104, 175

Niemi, Juhani; 19, 20, 21, 26, 29, 36, 42, 56, 57,

60, 87, 96, 97, 117, 134, 135, 146, 189

Nikki, Kalevi; 147

Noponen, Alpo; 197

Nordgren, Elisabeth; 57

Norrena, Leevi; 49

Nummi, Jyrki; 23, 37, 44, 52, 83, 146, 183

Nuolijärvi, Pirkko; 81

Ojaharju, Jorma; 159



212

Ojala, Aatos; 68, 141

Paasi, Anssi; 17, 81, 146, 149, 150, 153

Paasilinna, Erno; 90, 102, 173

Paavola, Kaarina; 81

Pakkala, Teuvo; 15

Pallasmaa, Juhani; 23, 114, 117, 118, 119

Palmgren, Marja-Leena; 79

Palmgren, Raoul; 160

Palo, Esko; 144

Palolampi, Erkki; 97

Parikka, Pekka; 147, 156

Paulaharju, Samuli; 15, 52, 84, 154, 156, 159,

170, 171, 178, 181, 182, 188, 202

Peltonen, Eeva; 147

Peltonen, Matti; 145, 159

Pennanen, Eila; 80

Peuranen, Erkki; 118

Platon; 27

Pulma, Panu; 48

Pyysiäinen, Ilkka; 192

Raittila, Hannu; 56, 57, 122

Raivo, Petri; 174

Rautio, Pessi; 118

Renvall, Pentti; 160

Riikonen, H. K.; 52

Rimmon-Kenan, Shlomith; 25, 27, 28, 29, 33,

34, 35, 36, 38, 43, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68,

70, 74, 76, 79, 82, 121, 123, 124, 125, 127,

129, 166, 172

Ripatti, Aku-Kimmo; 67

Rivkin, Julie; 26

Romberg, Bertil; 57, 62, 66

Roos, J. P.; 93

Runeberg, J. L.; 71, 158

Ryan, Michael; 26

Saarikoski, Saska; 148, 185

Saariluoma, Liisa; 19, 23, 86, 109, 151, 161

Saarimäki, Erkki; 90

Saarinen, Esa; 27, 185

Saint-Exupéry, Antoine de; 117

Sallamaa, Kari; 19

Sartre, Jean-Paul; 185

Saurama, Erkki; 173

Savelainen, Hannele; 178, 179, 180

Seppä, Antti; 144

Sepänmaa, Yrjö; 85

Seutu, Katja; 117, 188

Sihvo, Hannes; 18, 148, 158, 170

Sillanpää, F. E.; 91, 92, 132

Siltala, Juha; 48, 159

Simonsuuri, Kirsti; 22, 128

Sinnemäki, Maunu; 90, 91, 194

Sintonen, Teppo; 17

Sipilä, Juhani; 15, 20, 21, 22, 36, 41, 42, 45, 52,

56, 61, 70, 77, 82, 83, 89, 94, 97, 111, 140,

141, 163, 165, 169

Sippola, Veikko; 126

Soikkeli, Markku; 144

Steiner, Rudolf; 29, 30, 177, 180, 183, 193

Stenros, Anne; 111

Suhonen, Pekka; 176

Sund, Lars; 94, 176

Suni, Timo; 26

Suomi, Vilho; 52

Suominen, Teuvo; 191

Taine, Hippolyte; 172

Tammi, Pekka; 23, 25, 38, 51, 62, 74, 169

Tarasti, Eero; 52, 111, 146, 171, 179

Tarkka, Pekka; 20, 53, 122, 144, 155, 156, 157

Tastula, Maarit; 156

Toivonen, Anna-Leena; 77

Tolstoi, Leo; 96

Tomaševski, Boris; 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35,

38, 43, 65, 92, 115, 129, 133, 135, 157, 158

Tommila, Päiviö; 160

Topelius, Zacharias; 15, 42, 153, 155, 156, 158,

165, 197, 202

Tšehov, Anton; 28

Tunström, Göran; 150

Tuomaala, Väinö; 24

Tuominen, Marja; 93

Turgenev, Ivan; 118

Turja, Ilmari; 159

Turunen, Heikki; 99

Turunen, Kari E.; 88, 117, 183

Tähkä, Riitta; 124

Tönnies, Ferdinand; 16, 151

Vainio, Riitta; 122

Waltari, Mika; 39, 106, 201

Warren, Austin; 22



213

Vartio, Marja-Liisa; 21

Weckroth, Klaus; 50

Veivo, Harri; 58

Wellek, René; 22

Vesala, Kari; 186

Viksten, Vilho; 117

Vilkuna, Kustaa; 149

Willner, Sven; 150

Vionoja, Veikko; 118

Virtanen, Arto; 19, 144, 145

Virtanen, Leea; 23, 58, 153

Wittgenstein, Ludwig; 18, 61, 63, 65, 72, 193

Wrede, Johan; 150

Wuolijoki, Hella (Juhani Tervapää); 40, 113,

200, 201

Vuorimaa, Artturi; 44, 166

Ylikangas, Heikki; 48, 51, 52, 76, 77, 148, 156,

159, 160, 161, 168

Yli-Vainio, Niilo; 49

Zimmerbauer, Kaj; 16, 81, 153, 154

Ågren, Gösta; 17, 18, 158




