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1. JOHDANTO 

 

 

”Riittävän monta romaania kirjoitettuaan kirjailija kärvistelee 

taivasalla, ison kuopan pohjalla, luuna ja nahkana, ystävänsä ja 

perheensä syöneenä kannibaalina. Näin kirjailijat tyhjenevät ja kuluvat 

nukkavieruiksi ärisijöiksi, jos eivät viimeiseksi ateriaksi syö itseään – 

joko vähitellen marinoituna ja pitkään riiputettuna pala kerrallaan tai 

raakana ja yhdellä kertaa.” 

 (Raittila 2006, 61.)  

 

    Miten kannibaaliksi eli kirjailijaksi tullaan kiinnosti minua niin 

paljon, että halusin tutkia luovan kirjoittamisen oppikirjoja, tutkin 

myös kirjallisuuden määritelmää ja ihmisen tietoisuutta. Luettuani 

Hannu Raittilan Kirjailijaelämää (2006) innostuin vielä enemmän. 

Kerron myös omista havainnoistani esikoiskirjailijana, luovan 

kirjoittamisen opettajana ja oppilaana.  

 

    Analysoin ensin luovan kirjoittamisen oppikirjoja, jotka on tehty 

luovan kirjoittamisen opettamiseksi eli mitä opimme luovasta 

kirjoittamisesta luovan kirjoittamisen oppaista. Liitän tutkielmaani 

myös omia kokemuksiani esikoiskirjailijana luovan kirjoittamisen 
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kentällä ja kustannusmaailmassa sillä assosiaatiot alkoivat viedä 

sikiötutkijaa kohti ydintä eli omaa itseä.  

 

    Käytän lähteinäni luovan kirjoittamisen oppikirjojen lisäksi omia 

haastattelujani. Kerron myös kokemuksistani ja havainnoistani luovan 

kirjoittamisen opettajana ja oppilaana. Tein kysymyksen: mitä 

kirjoitusprosessissasi tapahtuu,  pitkän proosan ryhmälleni 8.2.2007 

nähdäkseni mitä tuntemuksia jo kirjailijoilla (yksi ryhmän jäsen on 

keittokirjailija) ja kirjailijaksi aikovilla on. Osa oppilaista vastasi 

kyselyyn laajemmin sähköpostilla.  

 

    Lopuksi käsittelen vielä kirjallisuuden varjot eli kirjallisuuskritiikin, 

julkisuuden ja lukijapalautteen. Tutkimusmenetelmänä käytän 

lähilukua ja omia haastattelujani sekä introspektiota.  

 

    Luovan kirjoittamisen oppikirjat uskovat kirjoittamisen opettamisen 

mahdollisuuteen (kirjallisuuden monista määritelmistä huolimatta) 

vaikka eriäviäkin mielipiteitä on. Itse kirjoja kirjoittava 

ammattikirjailija Antti Tuuri ei ole koskaan sydämestään uskonut 

kirjoittajakoulutukseen, vaikka Tuurin mukaan monet koulutukseen 

osallistuneet ovat väittäneet sen olleen hauskaa ja hyödyllistä ja tuskin 

siitä kovin paljon haittaakaan kenellekään on ollut (Tuuri 2004 5-6).  

Tuomas Anhavan mielestä kirjailijoita ei voi kouluttaa ammattiinsa. 

Anhavan teesin mukaan kirjailijoiksi valikoituneet ovat parhaiten 

selvinneet koulutuksen läpi identiteettinsä säilyttäen. (Niemi 1983, 

59.) Itse uskon, että luovan kirjoittamisen oppilaille voi antaa välineitä 

ja kannustusta kirjoittamiseen niin, että jokainen säilyttää siitä 

huolimatta oman identiteettinsä ja/tai parhaimmassa tapauksessa 

löytää sen. Kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta puhuminen, tunnilla 

kirjoittaminen ja rakentavan palautteen saaminen ja antaminen sekä 

ennen kaikkea kaltaistensa löytäminen on mielestäni tunnilla 
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käymisen vaivan ja ilon arvoista. Ja ennen kaikkea ilon koska 

mielestäni se on ainoa tila, jossa on mahdollisuus oppia jotain uutta ja 

luoda uutta. 

 

    Kirjallisuudella ei Eagletonin mukaan ole olemusta (Eagleton 1997 

20), mutta mikä on sitten kirjoittamisen oppaiden ja 

ammattikirjailijoiden mielestä kirjoittamisen prosessin olemus? 

Toivottavasti tutkielmani antaa siihen vastauksen sillä etsin tietä 

luovaan mieleen ja luovaan kirjoittamiseen eli prosessiin, josta syntyy 

uutta kirjallisuutta.  

 

    Ennen kun voi pohtia miten kirjailijaksi tullaan täytyy tietää mitä 

kirjallisuus on ja mitä välineitä ja lainalaisuuksia kirjoitusprosessi 

sisältää. Nykysuomen sanakirja (1966) määrittelee kirjallisuuden 

ensisijaisesti kirjoitettuina ja painettuina säilyviksi hengentuotteiksi, 

muistitiedon tallettama kansanrunous siihen luettuna ( Nykysuomen 

sanakirja, s.v. kirjallisuus). Kirjoittamisen ensisijainen määritelmä 

Nykysuomen sanakirjassa on tehdä kirjaimia tai numeroita paperiin 

yhtäjaksoisina, luettavina sarjoina, merkitä kieltä kirjaimilla 

luettavaan muotoon, esittää kirjallisesti, kirjallisessa tuotteessa 

(Nykysuomen sanakirja, s.v. kirjoittaminen). Prosessi Nykysuomen 

sanakirjassa määritellään ensisijaisesti lakiterminä ja toissijaisesti 

tapahtumaksi, ilmiöksi, usean osatapahtuman muodostamaksi 

tapahtumasarjaksi, kulkukehitykseksi tapahtumisen tapaa ajatellen 

(Nykysuomen sanakirja, s.v. prosessi).  

 

    Olli Jalosen mukaan kirjoittamisprosessissa tapahtuu yhdistämistä: 

tapahtumien muistamisen, aistimusten muistamisen ja muiden vielä 

aiempien muistikerrosten mahdollistamien muistikuvien yhdistämistä 

(Jalonen 2006, 144). 
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    Kirjallisuudenfilosofiassa näihin kysymyksiin on yritetty löytää 

vastausta samoin tietoisuuden tutkijat ja filosofit ylipäätään ovat 

etsineet vastausta ihmisenä olemisen ja ajattelun syntymisen 

mysteeriin ja tätä kautta myös kirjallisuuden syntyyn. Yritän 

määritellä kirjallisuutta kirjoitusprosessin kautta ja katson miten 

pitkälle tämä määritelmä kantaa. Muitakin kirjallisuuden määritelmiä 

on ja käyn niitä läpi vahvistaakseni omaa uskoani siihen, että 

kirjallisuus syntyy kirjoittamisprosessissa ja pääsemme kirjallisuuden 

syntyä lähemmäksi silloin kun uskomme mitä kirjailija työstään ja 

työskentelytavoistaan kertoo oli se sitten totta tai ei. Vastuu on aina 

kuulijalla ja lukijalla.  

 

    Kirjallisuus ja kirjoittaminen ovat luovan toiminnan tulosta. Tätä 

luovuutta olen käyttänyt hyväkseni tutkielmaa tehdessäni ja tätä 

luovuutta kaikki kirjailijat sumeilematta käyttävät samoin kuin 

mahdollisia lähteitä, kuulemiaan tarinoita, omaa henkilökohtaista 

elämää eli fiktion ja faktan sekoittamista synnyttääkseen uutta 

kirjallisuutta -  tai uusia tutkielmia. 

 

    Eagletonin mukaan inhimillinen tieto on aina lähtöisin siitä sekä 

liikkuu siinä , mitä Heidegger nimittää esiymmärtämiseksi. Ennen  

kuin olemme lähelläkään systemaattista ajattelua, meillä on jo koko 

joukko lausumattomia olettamuksia, jotka olemme poimineet 

käytännön sitoutuneisuudestamme maailmaan. Tiede tai teoria eivät 

ole koskaan muuta kuin näitten olettamusten pohjalta tehtyjä osittaisia 

abstraktioita, samaan tapaan kuin kartta on abstraktio todellisesta 

maisemasta. (Eagleton 1997, 84.) Omana karttanani tämän työn 

tekemiseen olen käyttänyt omaa elämääni, lukemiani kirjoja sekä 

kohtaamiani ihmisiä, joiden avulla yritän tutkia sitä mitä 

kirjoittamiseksi ja kirjallisuudeksi sanotaan. 
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    Tämän tutkielman työprosessi on vienyt minua mennessään ja 

pitänyt otteessaan samaan tapaan kuin luova kirjoittaminen. Samaa on 

sanonut  Olli Jalonen väitöskirjansa Hitaasti kudotut nopeat hetket 

kirjoittamisesta (Jalonen 2006, 34 ). Tutkielmani tekeminen on ollut 

seikkailu, viidakko ja kokonainen maailma, joka ensin rakentui pääni 

sisällä, muuttui ja eli tutkimusmateriaalin mukana ja joka kytkeytyy 

siihen mitä kirjallisessa maailmassa samaan aikaan tapahtui.  

 

    Kuten sanottu miten mitään sellaista millä ei ole mitään olemusta 

voi tutkia ja ymmärtää, mutta aina voi yrittää ja katsoa minne se 

johtaa. 

 

 

 

2. MITÄ KIRJALLISUUS ON 

 

 

Ennen kun voi pohtia miten kirjailijaksi tullaan täytyy tietää mitä 

kirjallisuus on. Kirjallisuutta on yritetty määritellä monin tavoin. Se 

voidaan määritellä esimerkiksi mielikuvitukseen perustuvaksi 

kirjoittamiseksi, fiktioksi eli kirjoitukseksi, joka ei ole kirjaimellisesti 

totta. Erottelu ”faktan” ja ”fiktion” välillä ei vie meitä kovinkaan 

pitkälle - eikä vähiten siksi, että itse erottelu on usein kyseenalainen. 

Ehkä asiaa on lähestyttävä aivan toisella tavalla. Kenties kirjallisuutta 

ei voi määritellä sen perusteella, että se on fiktiivistä tai 

mielikuvitukseen perustuvaa, vaan sen perusteella, että siinä käytetään 

kieltä erityisillä tavoilla. Kirjallisuus muuntaa tavallista kieltä ja tekee 

siitä intensiivisempää, järjestelmällisesti arkipuheesta poikkeavaa. Jos 

kirja päätetään määritellä kirjallisuudeksi, sitä ei pelasta mikään. 

Tässä mielessä kirjallisuutta ei oikein voida ajatella joinakin 

myötäsyntyisinä ominaisuuksina, jotka ilmenevät tietynlaisissa 
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teksteissä 500-luvulta peräisin olevasta Beowulf-runoelmasta aina 

Virginia Woolfin teoksiin, vaan pikemminkin niinä lukuisina tapoina, 

joilla ihmiset itsensä teksteihin suhteuttavat. Kaikesta kirjallisuudeksi 

kutsutusta olisi vaikea erottaa jotakin luonteenomaisten piirteiden 

muuttumatonta joukkoa. Kirjallisuudella ei ole mitään olemusta. 

(Eagleton 1997, 11-12, 20.)  

 

    Kirjallisuutta on tästä ”olemattomuudestaan” huolimatta yritetty 

määritellä tietyin välttämättömin ja riittävin ehdoin viittaamalla 

johonkin tiettyyn teoksissa olevaan ominaisuuteen. Nämä kvaliteetit 

voivat liittyä tyyliin ja  kielenkäyttötapaan. Onko sitten olemassa joku 

spesifi kirjallinen tapa käyttää kieltä? Arto Haapalan mukaan 

empiirinen tosiasia on, että kirjoittajat käyttävät kieltä eri tavoin ja 

yksi kirjallisuuden viehätyksistä piilee juuri siinä, että kirjalliset 

teokset poikkeavat tyylillisesti toisistaan; kirjallisuus on Haapalan 

mukaan tässä suhteessa hyvin moninainen ilmiö. Haapala yrittää 

löytää ominaisuuksia, jotka ovat nimenomaan kirjallisuuden 

tunnusmerkkejä esimerkkeinä hän mainitsee metaforisuuden, 

symbolisuuden ja ironisuuden ja samalla kyseenalaistaa omat 

johtopäätöksensä sillä parhaassakin tapauksessa saisimme Haapalan 

mukaan näistä ominaisuuksista vain hyvin väljän ja epävarman 

ohjenuoran kirjallisuuden tunnistamiseksi, emme välttämättömät ja 

riittävät kriteerit esittävää määritelmää. ( Haapala 1987, 221-222.) 

 

 
 

2.1.   Rikkinäinen puhelin 

 

 

Kirjallisuutta on määritelty myös sen mukaan miten tekstiä luetaan. 

Eagletonin mukaan ei ole olemassa teoksen luentaa, joka ei olisi myös 
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uudelleen kirjoittamista. Eagletonin mielestä mitään teosta, tai sen 

nykyistä arviointia, ei voi yksinkertaisesti siirtää uusille ihmisryhmille 

ilman, että se samalla muuttuisi - ehkä jopa huomaamatta ja tämä on 

yksi syy siihen, miksi se mitä pidetään kirjallisuutena on varsin 

horjuva asia. John M. Ellisin mukaan kirjalliset tekstit määritellään 

teksteiksi, joita käytetään yhteisössä sellaisella tavalla, että tekstin 

välitöntä syntykontekstia ei pidetä erityisen relevanttina tekstin 

kannalta. Formalistit taas olettivat, että ”oudoksi tekeminen” on 

kirjallisen olemus. (Eagleton 1997, 16-24.)  

 

    Kirjallisuus on siis kirjailijan ja lukijan korvien välissä eli pitäisikö 

tämä muuttuva korvien väli ensin tutkia ja sitten vasta painettu sana? 

Rikkinäinen puhelin-syndroomasta tuskin päästäisiin sillä jokainen 

lukija ja tekijä luo kirjan ”uudestaan” omien arvoasetelmiensa 

mukaan. Olli Jalonen on ansiokkaasti yrittänyt tutkia kirjoittamisen 

”korvien väliä” assosiaation, konsipiaation ja tihentymän käsitteiden 

kautta. Olli Jalonen etsii väitöskirjassaan kaunokirjallisen proosan 

kirjoittamisesta sitä itsen ja ympäröivän hahmottamiseen ja 

mieltämiseen liittyvää, kerroksellisesti yhdistävää 

kirjoittamisprosessin osaa, jota hän kutsuu eri yhteyksissä ja 

erilaajuisissa merkityksissä assosiaatioksi, assosiatiiviseksi 

kirjoittamiseksi ja assosiaation hetkeksi. Syvyyspsykologiassa 

assosiaatiot ovat mielleyhtymiä ja vapaa assosiaatio on mieleen 

johtumisen prosessi, jossa yksi asia tai ajatus palauttaa mieleen toisen, 

johon se on jollain tavoin kytkeytynyt. Kirjailijan työssä tärkeät 

mielikuvat ovat usein hyvin henkilökohtaisia. Ne pukeutuvat 

useimmiten ”visuaalisen kuvan, kielikuvan, liikkeen, melodian tai 

idean muotoon. Mielikuvat panevat liikkeelle luovia prosesseja, ne 

edeltävät muistia ja pidemmälle kehiteltyjä tunteita, toimintoja, 

päättelyjä ja symbolisaatiota. (Jalonen 2006, 22-23, 47.) Edellinen 
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kuvaus on lähellä sitä mitä itse tunnen kirjoittaessani luovasti ja myös 

mitä tunnen silloin kun tutkielma vie minua enkä minä tutkielmaa.  

 

    Konsipiaatiolla Jalonen tarkoittaa teoksen taiteellisen 

kokonaismuodon ja ajatussisällön hahmottumisprosessia (Jalonen 

2006, 48). Voiko siis assosiaatiota, konsipiaatiota ja tihentymien 

tekemistä eli eri tavoin tekstiympäristöstään erottuvia monitasoisia tai 

kerroksellisia miellettäviä kohtia toisin sanoen luovaa kirjoittamista 

opettaa? Luettuani Jalosen väitöskirjan en ole enää niin varma. Ehkä 

sitä voi harjoituttaa sillä kaikki kirjoittaminen on yksinäistä 

matkatekoa ja vastaus löytyy vain matkatessa 

”assosiaatiokonsipiaatiotihentymävirran” vietävänä.  

 

    Ellis väittää, että tavalliset tekstit toimivat siinä kontekstissa, jossa 

ne saavat alkunsa ja tuhoutuvat kun tämä konteksti on hävinnyt ja 

tulevat myöhemmin esiin vain silloin kun tätä kontekstia tutkitaan ja 

ainoastaan sen osana. Tekstien tyypillinen käyttö kirjallisuutena 

nostaa ne pois syntykontekstistaan eikä tällöin enää oleteta, että ne 

ovat osa minkään yksittäisen kontekstin käytännön ajatustenvaihtoa. 

Tekstiä käsitellään kirjallisuutena aina kun kielen tavallinen funktio 

kommunikoida jollekin tietyssä tilanteessa ei enää ole ilmeistä ja aina 

kun tekstillä ei enää katsota olevan mielenkiintoa yksinomaan sen 

alkuperäiselle tuottajalle, niille, joille kirjoittaja tekstinsä osoittaa eikä 

niille (nykyisille tai tuleville lukijoille) jotka ovat kiinnostuneet tuosta 

kokonaistilanteesta. ”Käsitellään kirjallisuutena” ei tarkoita ”käytetään 

niin kuin kirjallisuutta käytetään” vaan tosiasiassa ”tuottaa kirjallinen 

teksti”: kirjallisten tekstien luokka on niiden tekstien luokka, johon me 

suhtaudumme tällä tavalla. (Ellis 1974, 44-45.) 

 

    Haapalan mukaan Ellisin teorian on helppo osoittaa ajautuvan 

suuriin vaikeuksiin. Sillä kun luemme filosofista tai tieteellistä 
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kirjoitusta, tekstin ”välitön syntykonteksti” ei yleisesti ottaen ole 

”erityisen relevantti”  tekstin ja sen ymmärtämisen kannalta. Haapalan 

mukaan pahinta Ellisin teorialle on se, että kirjallisuuden 

ymmärtämisessä syntykontekstilla on huomattavasti suurempi 

merkitys kuin ei-kirjallisuuden ymmärtämisessä. Ellis väittää myös, 

että tekstin lukeminen kirjallisuutena on sitä, että siihen suhtaudutaan 

ikään kuin se kertoisi keksityistä asioista, ikään kuin se olisi fiktio. 

Tekstin lukeminen kirjallisuutena olisi siis – Ellisin toisen käsityksen 

mukaan – suhtautumista siihen samalla tavalla kuin fiktioon. Ellisin 

ajatus on, että kirjallisuusyhteisössä  tai instituutiossa on sopimus tai 

sopimuksia, jotka sanelevat sen, kuinka tekstejä käsitellään silloin kun 

niihin suhtaudutaan kirjallisuutena. Kaikkien kirjallisten tekstien 

lukeminen ikään kuin ne olisivat fiktiota olisi yksi tällainen sopimus, 

jota kirjallisuusyhteisön jäsenet noudattavat. Kirjallisuuden teoriassa 

toinen termi Ellisin käyttämälle ”sopimukselle” on ”konventio”.  

(Haapala 1987, 226-227.) Haapalan mukaan tekstin lukeminen ikään 

kuin se olisi fiktio ei tee siitä fiktiivistä: se mikä tekstin oikea status 

on määritellään riippumatta lukijoiden asenteista.  Haapala on löytänyt 

kirjallisuuden määrittelyyn kaksi vaihtoehtoa: 

 

1. Tekstiä luetaan sellaisena tekstinä kuin se on , eli 

tosiasiakuvauksena. 

2. Tekstiä luetaan ikään kuin se olisi fiktiivinen, vaikka ei 

tosiasiassa olekaan. 

 

Haapala pitää periaatteessa mahdollisena, että fiktiivisyyden 

konventio on olemassa ja fiktiivisyys sinällään riittää erottamaan 

kirjallisuuden ei-kirjallisuudesta. (Haapala 1987, 230.) 
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2.2.   Kirjailijan ja teoksen intiimi suhde 

 

 

Stein Haugom Olsen on löytänyt oman kirjallisuutta määrittelevän 

konvention, jonka ensimmäinen autonomiakonventio määrittelee 

teoksen ja kirjailijan välisen suhteen. Kirjailija on Olsenin mukaan 

lopullinen auktoriteetti sen suhteen, millaisen tekstin hän aikoi tuottaa, 

toisin sanoen, sen kysymyksen suhteen, onko teksti tarkoitettu 

kirjalliseksi teokseksi vai ei.  Haapalan mukaan on tautologisesti totta 

sanoa, että kirjailija määrää sen, onko hän itse tarkoittanut teoksen 

kirjallisuudeksi ja on selvää, että ulkopuoliset eivät voi sanella 

kirjailijan intentioita. Jos kirjoittaja ei tarkoittanut tekstiään 

kirjallisuudeksi vaan kuivaksi tieteelliseksi proosaksi, me emme voi 

mennä muuttamaan hänen intentioitaan; se millaiseksi hän tarkoitti 

tekstinsä on luonnollisesti hänen määräysvallassaan. Tämä on selvää 

ja sisältyy intention käsitteeseen. Toinen kysymys Haapalan mukaan 

on se, otammeko me huomioon kirjoittajan tarkoituksen. Se mitä 

Olsen Haapalan mukaan tarkoittaa on, että lukijoiden on todellakin 

pidettävä mielessä se, onko teksti tarkoitettu kirjallisuudeksi vai ei. 

Toisin sanoen: tekstiin sovelletaan tiettyjä periaatteita, kirjallisia 

konventioita, jos se on tarkoitettu kirjallisuudeksi ja tekijä on 

lopullinen auktoriteetti sen suhteen, onko teksti kirjallisuutta vai ei. 

(Haapala 1987, 232.) 

 

    Meillä on siis kaksi keskenään ristiriitaista periaatetta: toisen 

mukaan kirjailijan tarkoitusta ei voida sivuuttaa määriteltäessä tekstin 

asemaa, toisen mukaan taas tekijä tarkoituksineen on täysin 

irrelevantti. Haapalan mielestä meidän on parasta unohtaa yllä 
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kuvatun kaltainen epämääräinen viittailu olemattomiin konventioihin; 

voi hyvin olla, että kirjallisuuden kentässä on joitakin yleisiä 

käytäntöjä ja periaatteita, joita voidaan kutsua konventioiksi, mutta 

”kirjallisuutta” ei voida määritellä konventioihin vetoamalla eikä 

mitään yksittäistä tutkimusstrategiaa voida oikeuttaa konventioiden 

perusteella. Monroe C. Beardsleyn käsitys kirjallisuudesta perustuu 

eksplisiittisesti ideaan, jonka mukaan tietty kirjailijan tarkoitus on 

kirjallisuutta luonnehtiva tekijä. Beardsleyn mukaan X on kirjallinen 

teos, jos kirjoittajan tarkoitus X:ää luodessaan oli tyydyttää esteettistä 

intressiä ja jos tällä tarkoituksella oli huomattava osuus X:ää 

luotaessa. Beardsley kutsuu tällaista tarkoitusta ”taiteelliseksi 

intentioiksi”. Taiteellisen intention aisaparin ”esteettisen intressin” 

Beardsley puolestaan ymmärtää käytännön utilitaaristen intressien 

vastakohdaksi. Beardsleyn mukaan jos henkilö lukee teosta kiinnittäen 

huomion sen juoneen, struktuuriin, tyyliin ja muihin vastaaviin 

seikkoihin, on omaksuttu esteettinen intressi. Jos kirjoittaja tarkoitti 

teoksensa tyydyttämään tällaista intressiä, hänen intentionsa oli 

taiteellinen. Haapalan mukaan yksi standardiväite taiteilijan intentioon 

vetoamista vastaan kritiikissä on se, että taiteilijat epäonnistuvat usein 

tarkoitustensa täyttämisessä, toisin sanoen kirjailija voi tulla 

kirjoittaneeksi muuta kuin tarkoitti. (Haapala 1987, 233-235.)  

 

 

 

2.3.   Hyvä ja huonompi kaanon 

 

 

Onko kirjallisuutta sitten vain hyvä kirjallisuus ja mitä ovat hyvän 

kirjallisuuden arvokriteerit? Eagletonin  mielestä arvoarvostelmat 

näyttävät liittyvän todella voimakkaasti siihen, mitä pidetään 

kirjallisuutena ja mitä ei -  ei välttämättä siinä mielessä, että tekstin 
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täytyy olla niin sanotusti hienoa  ollakseen kirjallista, vaan että sen 

täytyy olla hyvänä pidettyä lajia; se voi myös olla heikkotasoisempi 

esimerkki yleisesti arvostetusta muodosta. Kirjallisuuden 

määritteleminen korkeasti arvostetuksi kirjoituksesi johtaa siihen, että 

se ei ole vakaa eniteetti. Tämä johtuu siitä, että arvoarvostelmat ovat 

tunnetusti muuttuvia. Jopa niitä perusteita voidaan muuttaa, joiden  

mukaan päätämme, mikä on arvokasta ja mikä ei. Eagletonin mukaan 

niin sanottu kirjallinen kaanon, kyseenalaistamaton kansallisen 

kirjallisuuden suuri traditio on nähtävä konstruktioiksi, jonka tietyt 

ihmiset tietyistä syistä tiettynä aikana ovat keksineet. (Eagleton 1997, 

22-23.) Tämä kaanon myös ylläpitää sitä mitä kustannetaan ja mitä 

totutaan lukemaan ”hyvänä” kirjallisuutena. 

 

    Olli Jalosen mukaan kirjallisuusvaikuttajien, kuten kriitikoiden, eri 

tavoin ja usein epäsuorasti määrittelemä teosten arvojärjestys vaikuttaa 

niin arvioiden määrään kuin sisältöön. Yleisen ja yhtenäisen 

arvoperustan ja kirjallisuusihanteen segmentoituessa myös yleiskaanon 

segmentoituu pienemmiksi osakaanoneiksi. Käsitykset, ihanteet, 

arvostukset, joilla kirjallisuuteen tai segmentoituneesti kirjallisuuksiin 

suhtaudutaan, muuttuvat ajan myötä hitaasti tai sitten joskus hyvinkin 

nopeasti, muoti-ilmiön tapaan. (Jalonen 2006, 84.) 

 

    Haapalan mukaan arvokriteerit vaihtelevat kirjallisuudenlajista 

riippuen. Arvioidessa historiallista romaania teoksen historiallinen 

tarkkuus on yksi relevantti arvokriteeri, fantasiakertomuksen kohdalla 

tällaista kriteeriä ei vaadita. Ironisuus ja metaforisuus sekä symbolien 

käyttö lisäävät kaikkien kirjallisten teosten arvoa – silloin kun näitä 

keinoja on käytetty hyvin. Haapalan mielestä ”hyvän metaforan” tai 

”hyvän symbolin” tunnusmerkkeinä ovat uudenlaisuus, omaperäisyys, 

asiayhteyteen sopivuus ja terävyys ja objektiivisesti voi perustella sen, 

miksi jokin metafora on hyvä viittaamalla tällaisiin ominaisuuksiin. 
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Vastaavasti objektiivisesti voi perustella myös sen, miksi jokin teos on 

hyvä taideteos viittaamalla sen eri osatekijöiden onnistuneisuuteen. 

”Tämä on hyvä kirjoitus, koska sen rakenne on kompleksinen mutta 

samalla johdonmukainen ja koska se on tyyliltään omaperäinen. ” On 

siis olemassa joukko ominaisuuksia, joita käytetään kirjallisuutta 

koskevien arvoasetelmien perusteluina, ja teoksen kokonaisarvo 

määräytyy sen perusteella, missä määrin se tuo esiin näitä arvoa 

kohottavia piirteitä. Eli kyseessä on jonkinlainen laskutoimitus: 

katsomme kuinka paljon teoksessa on arvoa lisääviä, kuinka paljon 

arvoa vähentäviä ominaisuuksia (”loistavasti kirjoitettu, mutta sekava 

rakenne”) ja muodostamme lopullisen arvostelman tämän perusteella.  

Jos ”kirjallisuus” kaikissa merkityksissään olisi positiivisen 

arvovarauksen sisältämä termi, ”huono kirjallisuus” olisi sisäisesti 

ristiriitainen käsite. Haapalan mukaan voimme puhua huonosta 

kirjallisuudesta, huonoista kirjallisista teoksista, ja näin ollen teoria, 

jonka mukaan kaikki kirjallisuus on välttämättä hyvää kirjallisuutta, 

joutuu vaikeuksiin. Fiktiivisyys antaa ainakin jonkinlaisen osakriteerin 

joillekin kirjallisuusluokitteluille, mutta se, onko fiktiivisyys lopulta 

riittävä ja välttämätön kriteeri on toinen kysymys. Haapalan mielestä 

lähimmässä tarkastelussa joudumme tekemään vielä uusia erotteluja 

”kirjallisuuden” luokittelevassa käytössä; mutta ainakin tiettyjen 

kirjallisuudeksi kutsuttujen teosten kohdalla luokittelun kriteerit ovat 

arvottavia. (Haapala 1987, 237-238.) Onko hyvää kirjallisuutta vain se 

kirjallisuus mitä kustannetaan tai ennen kaikkea mitä luetaan? Tai se 

mistä puhutaan, vrt. Susan Kurosen Pääministerin morsian, (Etukeno 

2007) josta ei ole ilmestynyt kuin kansi, mutta sekin on saanut 

enemmän mediahuomiota kuin moni muu kirja. Vai kiinnostaako 

huono kirjallisuus enemmän kuin hyvä tässä tapauksessa koska 

henkilöt ovat kiinnostavia. Mitä tästä tulisi kirjailijaksi aikovan oppia? 

Tutkielman edetessä ehkä vastauskin löytyy. 
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 2.4.   Tulkinta saa teoksen parahtamaan 

 

 

Onko taideteos sitten yksittäinen olio eli partikulaari vai jotain muuta? 

Taiteenfilosofian metafyysinen perusnäkemys voi olla platonistinen 

realismi, jonka mukaan universaalit, kuten abstraktit yleiskäsitteet, 

muodot ja lajit, ovat ajattomia ja paikattomia, ikuisesti olemassa 

olevia. Jos tämä lisäksi pidetään taideteosta universaalina joudumme 

sanomaan ettei taiteilija niinkään luo taideteostaan, vaan paljastaa  

sen toimintansa ja käyttämiensä materiaalien avulla – niin että yleisö 

voi sitä esteettisesti tarkastella. Taideteos ei ole fyysinen objekti; sen 

fyysisiä ominaisuuksia käytetään tietenkin sen identifioimiseen, mutta 

ne eivät siihen periaatteessa riitä. Taideteoksella on kaksinainen rooli: 

se kuuluu sekä fyysisten objektien maailmaan että ”taidemaailmaan”. 

Jokin taiteenteoria tekee siitä taidemaailmaan kuuluvan ja estää sitä 

redusoitumista fyysiseksi objektiksi. Objektin näkeminen 

taideteoksena vaatii jotakin, mitä silmä ei voi erottaa: taideteorioita, 

taiteenhistoriaa, kausaalisia ja historiallisia ehtoja ja teorioita. Eräs 

tapa erottaa taideteos sen fyysisestä vastineesta on tarkastella 

tulkintoja. Samoin kuin tieteenfilosofiassa sanotaan, ettei ole 

havaintoa ilman teoriaa, että havainto on ”teorian kuormittamaa”, 

voidaan taiteenfilosofiassa sanoa, ettei taideteosta voi identifioida eikä 

esteettisesti arvioida ilman tulkintaa. Tulkinta on juuri teoksen ja sen 

materiaalisen vastineen suhteen määrittelyä. Tulkinta muuntaa 

objektin teoksesi. Kääntäen, ilman tulkintaa teos palautuisi pelkäksi 

fyysiseksi objektiksi. (Rantala 1989, 19, 21.) Jatkan siis tulkinnan 

tiellä kohti ”kirjallista kokovartaloa” eli kulttuuria. 
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  2.5.   Kohtuna kulttuurikonteksti 

 

 

Margolisin mukaan taideteokset ovat ”ruumiillistuneina” 

materiaalisiin objekteihin saman tapaan kuin henkilöt ruumiiseensa. 

Toisaalta teoksen identiteetti on sidoksissa materiaaliseen objektiin, 

mutta toisaalta jälkimmäisen identifiointi ei vielä ole itse teoksen 

identifiointia. Teoksessa ilmenee ominaisuuksia, joita pelkällä 

materiaalisella objektilla ei ole. Koska taideteos on kulttuuriobjekti, 

sillä on kulttuurisesti merkityksellisiä ominaisuuksia; sillä on esittäviä, 

ilmaisevia ja muita symbolisia ominaisuuksia, jollaisia pelkillä 

fyysisillä olioilla ei ole. Lyhyesti sanoen: taideteos on ”kulttuurisesti 

emergentti” ja se voidaan taideteoksena identifioida vain 

kulttuurikontekstissa. Identifiointi vaatii, paitsi sen fyysisen objektin 

tarkastelua, jossa teos on ruumiillistuneena, viittausta annetun 

kulttuurin taiteellisiin traditioihin; objekti on nähtävä tietynlaisena 

kulttuuriobjektina. Tämä merkitsee, että taideteoksen identifiointi 

taideteoksena tai taideteokseksi on intensionaalista: se edellyttää 

viittaamista siihen kulttuurikontekstiin tai traditioon, johon se kuuluu. 

Kulttuurikonteksti merkitsee systeemin ominaisuutta, jonka nojalla 

tietyt entiteetit tulevat esiin ja ovat olemassa. Tällaisessa systeemissä 

sekä ihmiset että se, mitä he tuottavat, kuten taideteokset, ovat 

ymmärrettävissä vain kysymyksessä olevien sääntöjen tai 

säännönmukaisuuksien valossa: traditioiden, tapojen, käytännön ja 

instituutioiden. Systeemiin lukeutuvat ihmiset ovat kykeneviä 

toimimaan intentionaalisesti, tarkoituksellisesti, näiden sääntöjen ja 

säännönmukaisuuksien mukaan ja myös kykeneviä loukkaamaan niitä. 

Margolisin kulttuurikonteksti näyttää siis olevan paljolti sama asia 



 16

kuin yhteiskunnan konteksti. (Rantala 1989, 22-23.) Kirjallisuudessa 

tämä kulttuurikonteksti eli kirjallinen kaanon tarkoittaa yleisesti 

hyväksyttyä arvojärjestystä, teosten joukkoa, jota pidetään erityisessä 

arvossa ja säilyttämisen arvoisena. Kaanoneita voi olla samaan aikaan 

useita, eri kirjallisuuskäsitysten ja valtaryhmittymien mukaan 

syntyneitä, ja usein myös erilaisia yhden henkilön tekemiä listauksia 

pidetään kaanonin tapaisin valintoina (Jalonen 2006, 44).  

 

    Taideteokset ovat siis olemassa vain suhteessa kulttuurin, traditioon 

ja säännönmukaisuuksiin. Nämä muodostavat kulttuurikontekstin, 

jonka puitteissa taideteokset ovat olemassa intentionaalisesti 

esiintuotuina objekteina. Niiden kulttuuriset ominaisuudet voidaan 

usein erottaa vain tulkinnan avulla. Margolisin mukaan teoria, joka 

näin huomioi intensionaalisten piirteiden tärkeyden, soveltuu myös 

muihin kulttuuri-ilmiöihin ja sellaisenaan myös kirjallisiin teoksiin. 

(Rantala 1989, 23-24.)  

 

 

 

2.6.   Faktaa ja fiktiota metatodellisuudesta 

 

 

Hannu Raittilan mukaan kirjailija kaikista taiteilijoista osaa vähiten 

mitään todellisuudessa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että 

kirjailija luo omia illuusioitaan täysin käsitteellisellä materiaalilla eli 

kielellä. Kirjailijalla ei ole raudan, marmorin tai öljymaalien kaltaisia 

konkreettisia aineita itsensä ja ilmaisunsa välissä, eikä hän liioin käytä 

taiteeseen välikappaleena omaa kehoaan ja ääntään kuten näyttelijä. Ei 

hän tuota ääntä myöskään muusikon tapaan, pakottamalla jonkin 

taitavasti muovatun aineellisen kappaleen soimaan haluamallaan 

tavalla kuin kitaristi tai viulisti. Se, mitä kirjailija tuottaa, on 
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oikeastaan olemassa vain äänettömänä ja näkymättömänä jossakin 

aineettomuudessa, hänen tekstinsä ja sitä mielikuvina vastaanottavan 

ihmisen välissä. (Raittila, 2006 199-200.) 

 

    Arto Haapalan mukaan  fiktion käsite liittyy kiinteästi kuvittelun 

käsitteeseen sillä fiktiiviset ”oliot” ovat kuvitteellisia. Kun 

tarkastellaan fiktiota on houkuttelevaa ajatella, että me muodostamme 

mielikuvia teosten henkilöistä, että me konkreettisesti visualisoimme 

ne mielessämme. Ovatko fiktiiviset henkilöt ja tapahtumat 

kuvitteellisia asioita mielikuvan merkityksessä? Mitä ovat mielikuvat 

ja kuvitelmat? Haapalan mukaan fiktiiviset eniteetit eivät ole mitään: 

tämä sisältyy jo fiktion käsitteeseen. Eikä ei-mitään ole jotakin, 

olemattomuus on fiktiivisyyden välttämätön ehto, mutta ei riittävä. 

Löydämmekö kriteereitä termin ”fiktio” käytölle siitä objektista, joka 

”kuvaa” fiktiivisiä asioita, kirjallisesta teoksesta. Teokset ”koskevat” 

noneksistenttejä asioita, mutta tämä, kuten todettu, ei vielä riitä: 

myytit ja valheet ”koskevat” myös olemattomia asioita. Haapalan 

mielestä on vaikea löytää teoksista mitään muuta piirrettä, jota voisi 

ehdottaa fiktiivisyyden tunnusmerkiksi. Valehtelija puhuu asiasta, jota 

ei ole olemassa tai tapahtumasta, joka ei ole sattunut. Tästä saamme 

johtolangan eteenpäin: meidän on katsottava sitä toimintaa, joka on 

erilaisten teosten perustana. Mitä kirjailija tekee? Mitä tekee henkilö, 

joka esittää valheen? Molemmat puhuvat olemattomista asioista, 

mutta eroavatko heidän toimintansa toisistaan? Valehteleminen on 

tietoista harhaanjohtamista, jonkin sellaisen asian todeksi väittämistä, 

jonka tietää tai uskoo olevan epätosi, mutta kirjailijan toimintaa ei 

selvästikään voi pitää pettämisenä; kyse on monimuotoisesta ilmiöstä, 

johon sisältyy useita aspekteja. ( Haapala, Arto1989, 73-74, 76-77.) 

 

    Monroe C. Beardsleyn mukaan kirjailija representoi illokutiivisia 

akteja, ja fiktio määritellään kirjailijan toimintaan viitaten 
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illokutiivisten aktien representoinniksi. Normaalipuheessa me 

esitämme väitteitä, teemme kysymyksiä ja suoritamme muita 

vastaavia puheakteja. Mutta Beardsley katsoo, että kirjailija ei väitä 

eikä kysy, vaan representoi väittämisen ja kysymisen aktit. Hän 

suorittaa  ikään kuin korkeamman tasoisen aktin, jonka alaisuuteen 

kuuluu tavallisia puheakteja. Kirjailija perustaa uusia fiktiivisiä 

totuuksia ja näitä fiktiivisiä totuuksia ei voida epäillä, ne ovat 

fiktiivisesti tosia yksinkertaisesti kirjailijan määräysvallan vuoksi. Se, 

että kirjailija perustaa fiktiivisiä totuuksia perustuu kirjailijan tiettyyn 

asenteeseen. Kirjailija keksii uusia ”objekteja” ja ” tapahtumia” ja 

esittelee ne lukijoille. Kun yhdistämme kuvittelun käsitteen ja 

ajatuksen, että kirjailija esittelee lukijoille jotakin, päädymme 

intuitiivisesti luontevaan teoriaan: kirjailija esittelee kuvitteellisia 

asioita. ( Haapala, Arto 1989, 77-78.)  

 

    Fiktioita ja taidetta yleisemminkin on usein verrattu leikkiin, ja 

tämä on valaiseva analogia. Kirjailija on kuin uuden leikin 

käynnistäjä; hän pyytää lukijoita jatkamaan sitä peliä, jonka hän on 

aloittanut. Hän pyytää lukijoita kuvittelemaan tiettyjä asioita. 

Haapalan mukaan on olemassa periaate, johon perustuen lukijat voivat 

päätellä teokseen kuuluvia fiktiivisiä totuuksia eksplisiittisesti 

mainittujen lisäksi. Tätä on kutsuttu ”pienimmän mahdollisen 

poikkeaman periaatteeksi” tämä on hyvin yksinkertainen prinsiippi, ja 

vaikka sitä ei yleensä tuodakaan esiin, on ilmeistä, että niin 

kirjailijoiden fiktiivisten totuuksien perustamistoiminta kuin 

lukijoiden päätteleminen sen suhteen mitä fiktiivisiä totuuksia teos 

sisältää perustuu tälle prinsiipille. Jos kirjailijan eksplisiittisesti 

esiintuomiin fiktiivisiin totuuksiin ei sisälly sellaisia, jotka 

pakottaisivat meidät ajattelemaan, että teoksen ”maailma” on jollakin 

tavalla poikkeuksellinen, voimme olettaa, että se on tavallisen 

arkitodellisuutemme kaltainen; siellä ”pätevät” esimerkiksi samat 
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fysiikan lait, sen ”oliot” ovat rakentuneet samalla tavalla kuin 

reaalitodellisuuden. Tarkemmin sanottuna: sen perusteella mitä 

tiedämme reaalitodellisuudesta voimme generoida uusia johonkin 

teokseen kuuluvia fiktiivisiä totuuksia. Eli fiktio on ”mielikuvituksen 

leikkiä”, jossa tekijä tarjoaa lukijoiden tarkasteltavaksi tiettyjä 

propositioita ja jossa lukijat jatkavat kirjailijan aloittamaa peliä 

kuvittelemalla kirjailijan heille esittelemät asiantilat. (Haapala, Arto 

1989, 11, 80.) Ja on lukijan käsissä kuvitteleeko tämä ne todeksi vai 

fiktioiksi. 
 

    Kirjallisuuden määritelmäni on kirjallisuus, joka perustuu faktan ja 

fiktion käyttöön ja sekoittamiseen sillä uskon, että kaikessa 

fiktiossakin kirjoittajan ajatus ja mieli ovat loppujen lopuksi 

lähempänä faktaa kuin fiktiota sillä ajatustoiminta on mielestäni 

todellista ja jopa mitattava asia.  

 

 

 

2.7.   Synnyttäjänä tekijä, kustantaja ja lukija 

 

 

Tutkielmassani tulkitsen kirjallisuutta syntykontekstista eli kirjallisen 

tuotteen tekijän kirjoitusprosessista, joka vaatii luovan mielen käyttöä 

sekä fiktion ja faktan hallintaa kirjalliseksi teokseksi asti. Kirjoittaja 

päättää kirjoittaa kirjan ja hän määrää kirjoittamistavallaan onko teos 

kaunokirjallisuutta vai tietokirjallisuutta vai näiden sekoitus. Lukijan 

tehtävä on lukea ja kokea lukemansa ja jos lukijalla on halua hän voi 

määritellä teoksen haluamaansa kategoriaan. Samoin on 

kirjallisuudentutkijan laita. Julkaistuksi kirjalliseksi teokseksi 

(omakustantamista lukuun ottamatta) teoksen on myös sisällettävä 

kirjallisuuden konvention määräämät vaatimukset. Näitä vaatimuksia 
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ylläpitävät kustannusliikkeiden sopimukset siitä mitä kirjallisuutta 

kustannetaan ja miksi. Juhani Niemen mukaan Veikko Huovisen 

Havukka-ahon ajattelijakin (1952) oli alun alkaen aivan erilainen kuin 

lukijoiden tuntema teos. Lähinnä kustantajansa pyynnöstä Huovinen 

kehitteli aihettaan suuren yleisön makua paremmin vastaavaksi. 

(Niemi, 1983, 23.) Kuinka monen muun ammattikirjailijan 

kirjoitusprosessia sääntelee pääsääntöisesti kustannusmaailman 

lainalaisuudet ja vaatimukset ja kirjoitusprosessin määrittelee 

kustannusmaailman ja suuren yleisön maku ja odotukset eikä suinkaan 

vapaa assosiaatio ja muu kirjoittamisprosessin sisällä leijuva 

mystiikka? Kaupallisuus kirjoittaa, ei (ainakaan pelkästään) vapaa 

assosiaatio? 

 

    Kirjallisuuden konventiot liikkuvat ja muuttuvat yhteiskunnan, 

moraalin ja ajan mukana. Julkaistavien teosten, niiden saaman 

kritiikin ja lukevan yleisön mieltymysten tutkiminen kertoo 

kirjallisuuden kentän muutoksista ja siitä, että kirjallisuus hengittää 

ajan mieltymysten tahtiin. Tähän hengitykseen tai korinaan 

vaikuttavat ennen kaikkea kustannusliikkeet ja lukijat. Näiden 

vaatimusten ristitulessa kirjoittaja synnyttää teoksiaan ja tutkimukseni 

mukaan ammatikseen kirjoittavan kirjailijan on vaikea sulkea 

mielestään markkinavoimien, yleisön ja kustannusliikkeiden 

vaatimukset.  

 

    Tällä hetkellä kirjallisiksi (?) keskustelun aiheiksi ponnahtaneet 

Susan Kurosen Pääministerin morsiamen kansilehti, Susanna 

Sievinen, jonka tietokirjahankkeesta on puhuttu mediassa edes ennen 

kannen valmistumista ja Viivi Avellán esikoiskirjan Sinkkunaisen 

käsikirja (Tammi 2006) mediahuomio saavat tutkielman tekijän 

miettimään mitä kirjallisuuden kentässä tapahtuu ja minne asti 
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kustantajan vastuu ulottuu. Kirjailijallahan ei ole pidäkkeenä kuin oma 

moraali jos sekään.  

 

    Kustannustoiminta on liiketoimintaa ja mikä saa kansan liikkeelle 

saa myös rahan. Mielenkiintoista nähdä tapahtuuko Kurosen kirjan 

kohdalla näin. Avellánin kirjan vastaanottoa ja myyntiä olen tähän 

tutkielmaan mielenkiinnosta hiukan kirjannut. Ihan sen takia, että 

kirjailijaksi aikova oppisi jotain kirjamarkkinoiden toiminnasta. Eli 

mikä myy? Ja kuka saa helposti (ainakin näin ulkopuolelta 

tarkkailtuna) kustannussopimuksen? Eli jälleen kerran mikä vaikuttaa 

kirjailijan ja kirjailijaksi aikovan kirjoittamisprosessiin? Saneleeko 

tätä prosessia pääsääntöisesti kaupallisuuden eli kustannusmaailman 

lainalaisuudet eikä assosiaatio, konsipiaatio ja tihentymät, 

kirjoittamisen mystifiointi? 

 

 

 

3.   IHMISEN TIETOISUUS 

 

 

Kyseenalaistaminen toden ja epätoden välillä liittyy kirjoittamisen-  ja 

kirjallisuudenfilosofiaan ja sen tulisi liittyä myös kirjoittamisen 

ohjaamiseen ja oppikirjoihin. Ja enemmän kuin kysymme mitä 

kirjoittaminen on tai mitä kirjallisuus on, meidän pitäisi kysyä mitä 

tietoisuus on ja mitä ihmisenä oleminen on. Vasta kun ymmärrämme 

ihmisenä olemisen niin ymmärrämme  ihmisen tekemät teokset eli 

kirjallisuuden ja sitä kautta ymmärrämme mitä kirjoittaminen on ja 

mitä sen ohjaaminen ja opettaminen parhaimmillaan voisi olla.  

 

    Sukellan ihmisen luovaan mieleen Daniel C. Dennetin Tietoisuuden 

selityksen (1999) mukana, joka on yksi viitatuimmista teoksista 
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mielenfilosofian ja kognitiotieteen kirjallisuudessa. Tämän lisäksi siitä 

on tullut yksi viimeisen vuosikymmenen keskeisistä länsimaisen 

ajattelun kehitystä kuvaavista teoksista.  

 

 

 

3.1.   Sokeasta näkeväksi 

 

 

Dennetin mukaan ihmisen tietoisuus on lähestulkoon viimeinen 

jäljellä oleva mysteeri. Dennetin mielestä aivojen suhteen näyttäisi 

olevan se ongelma, että jos katsomme niiden sisään, paljastuu, että 

kukaan ei ole kotona. Mikään aivojen osa ei ole ajattelija, joka hoitaa 

ajattelemisen, tai tuntija, joka hoitaa tuntemisen, ja aivot 

kokonaisuudessaan eivät vaikuttaisi olevan yhtään parempi ehdokas 

tähän erityisrooliin. Ajattelevatko aivot? Näkevätkö silmät? Vai 

näkevätkö ihmiset silmillään ja ajattelevatko he aivoillaan ja onko 

siinä eroa vai onko kysymyksessä vain samantekevä kieliopillinen 

seikka? Sellainen näkemys, että minä (tai henkilö tai miksei sielu) on 

erillinen aivoista ja ruumiista, on syvästi juurtunut puhetapoihimme ja 

siten ajatteluumme. Mitkä ovat sisäisen maailmamme raaka-aineet, ja 

mitä niillä teemme? Vastaukset löytyvät helposti. Luultavasti vain 

katsomme ja sitten kirjoitamme muistiin tulokset. (Dennett 1999, 41-

42.) 

 

    Jopa synnynnäisesti sokeat käyttävät näkemissanastoa kuvaillessaan 

omia ajatuskulkujaan, vaikkakaan ei ole selvää, onko tämä tulosta 

heidän mukautumisestaan näkeviltä oppimaansa vallitsevaan 

kielenkäyttöön vai havaitsevatko he vertauksen sopivaksi huolimatta 

eroista heidän omiin ajatusprosesseihinsa nähden vai käyttävätkö he 

jopa lähes samaa aivojensa kuvallista kalustoa kuin näkevät ihmiset – 
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huolimatta normaalien sisääntuloväylien puuttumisesta. Vastaukset 

näihin kysymyksiin valaisisivat merkittävästi normaalin inhimillisen 

tietoisuuden luonnetta, sillä se, että tietoisuus koetaan etupäässä 

visuaalisena, on yksi sen tunnuspiirteistä. Olemme mielikuvituksen 

kipujen ja nautintojen asiantuntijoita, ja monet pitävät itseään 

mestarina näiden nautittavien hetkien tuottamisessa. Silti saatamme 

hämmästyä huomatessamme, miten tehokkaaksi tämä taito voi 

kehittyä tosiharjoituksella. Kuvitellut aistimukset (jos voimme 

sellaisiksi Dennetin mukaan kutsua näitä fenomenologisia kohteita) 

soveltuvat esteettisen arvostuksen ja arvioinnin kohteiksi, mutta miksi 

sitten todelliset aistimukset ovat niin paljon merkittävämpiä. Suuri osa 

siitä nautinnosta ja tuskasta, jonka liitämme elämässämme tapahtuviin 

asioihin, on loppujen lopuksi sidoksissa ennakoimiseen ja 

muistelemiseen. Todelliset aistimuksen hetket ovat pieni osa siitä, 

millä on meille merkitystä. (Dennett 1999, 70-71,74-75.)  

 

    Dennetin mainitsemat ennakointi, muistelu ja kuvittelu ovat juuri ne 

työvälineet, joiden avulla luova kirjoittaja tuottaa uutta tekstiä eli 

sekoittaa faktaan fiktiota ja fiktioon faktaa. Unohtamatta Jalosen 

assosiaatiota, konsipiaatiota ja tihentymiä. 

 

    Dennet yrittääkin Tietoisuuden selityksessään itse asiassa selvittää 

luovan mielen toimintaa ja mielikuvien syntymistä. 

Kirjoittamisprosessissa on tärkeintä tapahtumien kuvittelu ja jopa 

tapahtumien, joita ei ole koskaan tapahtunut muistelu ja siten kyky 

tapahtumien ja henkilöiden synnyttämiseen, kuviteltujen tekojen ja 

ajatusten ennakointiin ja lopulta fiktion kirjoittamiseen fiktio ja fakta 

apuvälineinä jopa niin ettei kirjoittaja itsekään osaa enää erottaa niitä 

toisistaan.  
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    Kirjoittajan ohjaajan ja luovan kirjoittamisen oppikirjojen tehtävä 

on saada luova mieli toimimaan niin, että sokeasta tulee näkevä ja 

rampa kävelee ja tässä prosessissa tärkeintä on luovan kirjoittajan 

ohjaajan tiedot, taidot ja persoona, jopa huumorintaju ja oma 

filosofinen suhde todellisuuteen, kieleen, kirjallisuuteen ja 

kirjoittamiseen ja ennen kaikkea oma luovuus ja hulluus, ja suhde 

luovuuteen ja hulluuteen. Oppikirjojen haasteena on samat asiat, mutta 

ilman ohjaavan persoonan suoraa vaikutusta luovaan kirjoittamiseen. 

Luovan kirjoittamisen opettamisessa ja luovan kirjoittamisen 

oppikirjoissa on kyse tiedon ja taidon siirrosta ja miten hyvin siinä 

onnistuu riippuu yhtä paljon ohjaajasta, luovan kirjoittamisen 

oppikirjoista kuin oppilaistakin. 

 

 

 

3.2.   Mieli luo kaikesta huolimatta 

 

 

Behavioristit väittävät, että mielen tapahtumia ei ole.  

Epifenomenalismi väittää, että mielen tapahtumia esiintyy, mutta 

niillä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia, joten tiede ei voi tutkia niitä. 

Neurotieteilijöiden tavanomainen näkemys on, että mielen tapahtumia 

esiintyy ja niillä on vaikutuksia, mutta näitä vaikutuksia tiede ei voi 

tutkia, vaan sen tulee tyytyä teorioihin aivojen ääreis- tai alemman 

tason vaikutuksista ja prosessista. (Dennett 1999, 88.) Mielestäni 

mielen tapahtumia on ja näillä tapahtumilla on vaikutuksia ja ihmistä 

voi tutkia tutkimalla näitä mielen vaikutuksia tutkimalla vaikkapa 

kirjoittamisprosessia ja siitä prosessista syntynyttä kirjallisuutta ja kun 

tutkimme näitä prosesseja tutkimme mieltä ja kieltä ja sitä kautta 

ihmisen tietoisuutta, joka synnyttää kirjallisuutta.  
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Dennetin mukaan romaani kertoo tarinan, muttei tositarinaa, paitsi 

täysin sattumalta: 

 

Vaikka tiedämme ja oletamme, että tarina ei ole tosi,  

voimme puhua ja puhummekin siitä, mikä on totta  

kertomuksessa. Se mikä on totta tarinassa, on paljon,  

paljon enemmän kuin se, mitä suoraan sanotaan tekstissä.  

On herkullisia filosofisia ongelmia siitä, miten sanoa (aivan)  

kaikki asiat, jotka hämmentymättä voimme sanoa puhuttaessa  

kaunokirjallisuudesta, mutta nämä eivät kosketa meitä.  

Jotkut ihmiset ehkä ovat syvästi hämmennyksissään kuvitteellisten 

ihmisten ja esineiden metafyysisestä asemasta, mutta minä en. 

Iloisena optimistina en kuvittele, että olisi mitään syvällistä  

filosofista ongelmaa siinä, miten kohdata kuvitelma ontologisesti;  

sepitetty on sepitettyä; ei ole mitään Sherlock Holmesia. 

(Dennet 1999, 97.)  
 

Dennet väittää, että sepitelmiä voi tulkita kiistattomin tuloksin. 

Romaanista voi oppia paljon, voi oppia tekstistä, tarkoituksesta, 

kirjoittajasta, jopa oikeasta maailmasta lukemalla maailmasta 

sellaisena kuin se esiintyy romaanissa. Dennetin mukaan romaanissa 

esitetyn maailman tunteminen ei riipu romaanin tosiasiallisen tekstin 

tuntemisesta eli voi kirjoittaa hyväksyttävän tenttivastauksen Madame 

Bovarysta, vaikkei ole koskaan lukenut romaania sillä jos on nähnyt 

televisiosarjan siitä tuntee tarinan ja tietää, mitä sen maailmassa 

tapahtuu. Esimerkin tarkoitus on valaista sitä, että kaunokirjallisesti 

luodun maailman tosiasiat ovat puhtaasti semanttisen tason tosiasioita 

kyseisessä kaunokirjallisessa maailmassa; ne ovat riippumattomia 

syntaktisista seikoista tekstissä. Yleensä se, mitä taideteos 

(esimerkiksi Madame Bovary) esittää, voidaan kuvailla ilman, että 

kuvaillaan sitä, miten  esitys on rakennettu. Joku voi jopa kuvitella 

tuntevansa kuvitteellisen maailman tarpeeksi hyvin tunnistaakseen 
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siitä kirjailijan tuntematta itse tekstiä tai sellaista tekstiä, joka pyrkii 

olemaan sen tarkka käännös. Romaanin lukija antaa tekstin muodostaa 

(kuvitellun) maailman, jonka määrää tekstin mahtikäsky ja joka 

ulottuu tyhjentävästi niin pitkälle kuin mahdollista ja sitä ulompana 

pysyy epämääräisenä. Kuten kaunokirjallisuudessakin, se mitä 

kirjailija (tai näennäiskirjailija) sanoo, saa kelvata. (Dennett 1999, 97-

99.) 

 

 

 

3.3.   Huumaa ja hurmosta 

 

 

Kirjoittaja luo siis oman maailman, henkilöt, todellisuuden ja kielen. 

Roland Barthesin mukaan kielen luomuksena kirjoittaja on aina 

vedetty mukaan fiktioiden (jargonien) sotaan, mutta hän ei ole muuta 

kuin sen leikkikalu, sillä hänet luonut kieli (kirjoitus) on 

paikallisuuden ulkopuolista (atoopista); jo pelkän polysemian 

(kirjoituksen alkeisasteen) vaikutuksesta kirjallisen erityiskielen 

soturiksi asettuminen on alusta pitäen epäilyttävää puuhaa. Kirjoittaja 

on aina järjestelmän sokeassa pisteessä, ajelehtimissa; hän on 

korttipakan jokeri, mana, nollapiste, bridge-pelin lepääjä: tarpeellinen 

merkitykselle (taistelulle), mutta itse vailla kiinteää merkitystä; hänen 

paikkansa, hänen (tavaranvaihdossa tunnustettu) arvonsa vaihtelee 

historian liikkeiden, taistelun, taktisten siirtojen mukaan: häneltä 

vaaditaan kaikki ja/ei mitään. Hän on vaihdon ulkopuolelle, non-

profit, zenin mushotoku, vailla halua muuhun kuin sanojen tuottamaan 

perverssiin nautintoon (nautinto ei ole koskaan ottamista: mikään ei 

erota sitä satorista, menetyksestä). (Barthes 1993, 48-49.)  
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Tämä nautinto selittää sen miksi kirjoittaja kirjoittaa vaikka kukaan ei 

kustantaisi tai lukisi. Kirjoittaminen on tekstin huumaa ja hurmaa, 

parhaimmillaan se on ekstaattinen tila, joka vie paikan ja ajan tajun, 

tietoista tai/ja tiedostamatonta tietoisuuden ja tiedostamattoman 

työskentelyä toden ja epätoden rajalla.   

 

    Kirjoittaja luo myös oman mielen ja tietoisuuden/tiedostamattoman 

(kirjoittajana), jota tässä seuraamme. Aina kun on tietoinen mieli, on 

myös jokin näkökulma. Tämä on yksi perusajatus mielestä – tai 

tietoisuudesta. Tietoinen mieli on havainnoitsija, joka sisäistää 

rajallisen osan kaikesta saatavilla olevasta informaatiosta. 

Monivedosmallin mukaan kaikki havaintomuodot – todellakin kaikki 

ajattelun tai mielen toiminnan muodot – suoritetaan aivoissa 

rinnakkaisina, moniraitaisina aistisyötteitä tulkitsevina ja työstävinä 

prosesseina. Hermojärjestelmään tuleva informaatio on jatkuvasti 

ikään kuin toimitustyön ja korjailun alla. Aivoihin hajaantuneisiin 

moninaisiin prosesseihin, jotka suorittavat aivoissa korjailutyön, pätee 

periaate, jonka mukaan syiden täytyy tulla ennen vaikutusta. Jokaisen 

tietyn prosessin, joka vaatii jostakin lähteestä tulevaa informaatiota, 

täytyy todellakin odottaa tätä informaatioita, eikä se voi ehtiä sinne 

ennen kuin se ehtii sinne. (Dennett 1999, 121-122, 131-132, 135.)  

 

    Näitä aistisyötteiden tulkintaa ja työstöä eli kirjoittamisen huumaa 

ja hurmosta kuvaavat pitkän proosan oppilaani kysyessäni: Mitä 

kirjoitusprosessissasi tapahtuu? (Vastattu pitkän proosan tunnilla 

Porin työväenopistossa, luokassa, 8.2.2007): 

 

1.”Tuntuu, että paniikinomainen tarve kirjoittaa poukkoilevat 

ajatukset ymmärrettäviksi lauseiksi ja kertomuksiksi lamauttaa, 

kunnes olen tarpeeksi voimakas keskittymään ja kirjoittamaan vailla 

täydellisyyden vaatimusta.” (Nainen) 
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2.”Kuin kivirekeä perässäni vedän pitkin ajatusten tietä. Tarpeeksi 

kauan kun jaksan muuttuvat kivet pyöriksi. Pitää herättää nukkuva 

runoilija päässäni.”(Nainen) 

 

3.”Kirjoittaminen: idea, suunnitelma, ajatusta, ajatusta, asiaan 

tutustumista, aiheesta innostumista, asioista jos tarttee selvää 

ottaa.”(Nainen, tietokirjailija) 

 

4.”Summittainen, laajamittainen hulluuden tiivistymä, joka tunkee 

käden, kynän ja paperin välityksellä maailmaan. Joskus on ajateltu ja 

sitten laittaa sen paperille.” (Mies) 

 

Pitkän proosan opiskelija, sähköpostina vastattu, (vain osa 

vastauksesta käytetty) 9.2.2007:   

 

5. ”Kirjoittaessani tapahtuu! 

 

 (Eikä sitten sen enempää.) 

 

Kirjoittaminen on ihan kertakaikkisen pakollinen ilo, suru, nautinto, 

tuska, virkistysjuoma, huume – koko alamaailma. Kirjoittaminen on 

vaikeaa – kun tulee sellainen päivä, että on ihan aivan kamala tarve 

sanoa jokin asia aivan tietyllä tavalla – mutta sanat lentelevät sikin 

sokin päässä, kuten viimekertaisessa harjoituksessa – taululla. Silloin 

ei voi kuin panna ne sikin sokin paperille ja ryhtyä liimaamaan – 

Jumalalle kiitos tietokoneista. Kirjoittaminen pitää tämän tytön elossa. 

Mielestäni jokainen kirjoittaja, joka tappaa itsensä – tai on yrittänyt 

tappaa itsensä – ei ole (henkilökohtaisesta näkökulmastaan käsin) 

kirjoittanut sillä hetkellä kyllin mielenkiintoisesta aiheesta. Ei vaikka 
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onhan sekin totta, että kirjailijaa itseriittoisempaa olentoa ei maa 

päällänsä kanna. Eli – minulla on oikein hyvä aviopuoliso.” (Nainen) 

 

Nämä vastaukset tukevat käsitystäni luovan kirjoittamisen mahdista 

ottaa ihminen omakseen jos tämä vain antaa. Ajatus, idea, paniikki, 

kivireki, hulluus, ilo, nautinto, tuska, huume, koko ”alamaailma”, 

sikin sokin on kirjoittajan käytössä kun vain herättää nukkuvan 

runoilijan päässään. (Varsinkin viimeisestä vastauksesta voi päätellä, 

että käsittelin tunnilla Sylvia Plathia ja Plathin kohtalo on herättänyt 

assosiaatioita kirjoittajan päässä.) Tämä tutkielmaani varten 

keräämäni suppea aineisto vahvistaa käsitystäni siitä, että 

kirjoittaminen vaatii kaiken, aivot, lihat, nahan, sisälmykset, luut, 

koko ihmisen ja vielä enemmän ja kirjaimellisesti. Eli jos olet valmis 

uhraamaan itsesi ja muut, ala kirjoittaa ja kokeile onneasi kaiken 

syövänä kannibaalina. 

 

    Kirjoittamisprosessissa ihmisen tietoisuus ja tiedostamaton 

työskentelee automaattisesti ennen yhtään sanaa ja valmista lausetta 

(paperilla). Kirjoittaja hahmottelee tietoisesti ja tiedostamatta 

mielessään aiheita ja henkilöitä paikasta ja ajasta riippumatta. Monesti 

seuraava lause on yllätys myös kirjoittajalle. Kornisti voisi sanoa, että 

luova kirjoittaja on jumala, joka luo oman maailmansa ja oman 

todellisuutensa ja näin moni kirjailija on työtään määritellytkin. 

 

 

 

4.   LUOVAN KIRJOITTAMISEN TAUSTA 

 

 

Aristoteleen Runousoppi (384-322 eKr.) on koko länsimaisen 

kirjallisuudentutkimuksen ja kirjoittamiskoulutuksen perusteos. 
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Samoin kuin Platon lähtee Aristoteleskin siitä, että taide on jäljittelyä 

ja miellyttää ihmisiä siksi, että jäljittely miellyttää. Aristoteleen 

mukaan elämä ei muodosta kokonaisuutta, jonka ihminen tajuaisi vaan 

taideteos, jossa  kaiken on oltava ehjää ja toimivaa, ”kuin elävä 

olento”, kuten Aristoteles varsin nykyaikaisesti sanoo. (Aristoteles 

1982, 5-7.) Tälle ”taiteen elävälle olennolle” Aristoteles löytää kaavan 

ja tätä kaavaa monet kirjoittamisen oppikirjat ja ohjaajat toistavat ja 

kirjoittajat ja kirjailijat jäljittelevät.  

 

    Organisoidusti kirjoittajien ohjaaminen Suomessa alkoi 1920-

luvulla Nuoren Voiman Liiton  arvostelupalvelussa. Ennen 

organisoitua kirjoittajien ohjaamista lehtien ja kustantamojen 

toimittajat, äidinkielen opettajat sekä näytelmien ohjaajat ja 

dramaturgit ovat neuvoneet kirjoittajia osana varsinaista työtään. 

Oriveden opistossa oli alettu kouluttaa kirjoittajia jo 1960-luvulla. 

”Tämä on täydennyskoulutusta” totesi Väinö Kirstinä maamme 

ensimmäisellä kirjoittajien ohjaajakurssilla Mikkelissä 1977. ( Enwald 

2003, 185.) Väinö Kirstinällä on Matti Paavilaisen ohella vankin 

kokemus harrastajakirjoittajien ohjaamisesta Suomessa. Kirstinä opetti 

luovaa ilmaisua draamastudiossa jo 1960-luvulla ja toimitti yhä 

käyttökelpoisen kokoomateoksen Kirjoittajan työt (1968). Väinö 

Kirstinä toimi pitkään Nuoren Voiman Liiton puheenjohtajana. 

Nuoren Voiman Liitolla on yli puolivuosisataiset perinteet  

kirjoittajien kouluttajana. (Niemi 1983, 78.) 
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4.1.   Luovuutta ja ryhmädynamiittia 

 

 

Liisa Enwaldin mukaan kirjoittajakoulutuksen ammatillistuminen 

alkoi kun kurssimuotoinen kirjoittajakoulutus sai rinnalleen 

määrätietoista, joskin suppeaa ohjaajakoulutusta. Kirjoittajiin 

kiinnitettiin valtakunnallista huomiota, 1970-luvun keskivaiheilla 

järjestyttiin yhdistyksiin, uusia arvostelupalveluita perustettiin Nuoren 

Voiman Liiton ylläpitämän oheen, syntyi lääninkirjailijajärjestelmä ja 

kirjoittajaseminaareja eri puolelle maata. Varhaisimmat ohjaajakurssit 

toimivat kirjoittajaseminaarien ohessa. Kurssien yhteisluennoilla 

puhuttiin asioista, jotka olivat tarpeen niin kirjoittajille kuin heidän 

ohjaajilleen. Alusta asti yhtenä tavoitteena oli valmentaa kirjoittajia 

kriitikoiksi myös omalle tekstilleen. Toisaalta ohjaajakokelaat 

tutustuivat ”eläviin” asiakkaisiinsa. Henkilökohtaista ohjausta 

harjoiteltiin aidossa tilanteessa, ohjaajakurssilainen piti kirjoittajille 

parinkymmenen minuutin ”näytetunnin” lähiluvun periaatteista, 

todenkaltaisuudesta tai selkeän asiatyylin perusteista.. Kirjallisuuden 

lehtikritiikissäkin suosittiin poundilais-anhavalaisia kriteereitä 1970-

luvulla. Toisaalta yhteiskunnallisesti vaikuttava kirjoittaminen oli 

voimissaan. Iskusanoja olivat realismi, kirjoittamisen käsityömäisyys, 

viestivyys ja lyhyt, karunkirkas kieli. ( Enwald 2003, 186.)  

 

    Oriveden opistossa ohjaajia alettiin kouluttaa 1970-luvulla. Vielä 

seuraavalla vuosikymmenellä kursseja oli vähän, 1990-luvulla 

enemmän. Kurssit kestivät yleensä kolmesta viiteen päivään, myös 

pitkäkestoisessa kirjoittajakoulutuksessa oli mukana ohjaaja- ja 

kritiikkikoulutusta. Systemaattisuutta tämä opetus sai, kun 
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kirjoittajalinjalla tuli mahdolliseksi suorittaa sanataiteen perusopinnot. 

Niihin sisältyi alusta asti kirjoittamisohjaajan työ, johon kuului 

palautteen annon teoriaa ja käytäntöä, kurssirungon ja 

harjoitustehtävien laadintaa, luovuuspsykologiaa ja 

ryhmädynamiikkaa. ( Enwald 2003, 187.) 

 

 

 

4.2.   Luo uutta ja naura 

 

 

Luovan kirjoittamisen opettaja voi toimia harrastajakirjoittajan 

valmentajana kuten urheiluvalmentaja ammattiurheilussa eli 

kannustaa ja innostaa sillä mitään uutta ei synny kirjoittamatta. Toinen 

tärkeä taito ohjaajalle on kritiikin ja analyysin antamisen taito eli 

miten osata innostaa ja kannustaa ja samalla valmentaa, tämä on 

vaikea yhtälö ja mielestäni kyse on ihmissuhdetaidoista yhtä paljon 

kuin kirjallisuudenluku - ja opettamistaidosta eli kyvystä siirtää 

kirjoittamisen ”taitoa”. 

  

 

    Ihminen, jolla on kyky filosofiseen ajatteluun ja ihmettelyyn voi siis 

oppia kirjoittamaan luovasti. Ja ihminen, jolla on kyky filosofiseen 

ajatteluun ja ihmettelyyn voi siis oppia opettamaan luovaa 

kirjoittamista niin, että luovan kirjoittamisen ”taito” siirtyy 

oppilaaseen luoden luovan kirjoittamisen ”taitoa”. Onnistuuko tässä 

on ihan toinen kysymys. Yrittää aina voi.  

 

    Luovuustutkija Mihaily Csikszentmihalyi korostaa sekä leikin että 

huumorin merkitystä, kun opiskellaan luovaa taitoa. Hänen mukaansa 

huumori ja luovuus ovat yhteydessä toisiinsa, sillä huumorin 
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tuottamiseen ja vastaanottamiseen liittyy samankaltaisia 

emotionaalisia ja kognitiivisia elementtejä kuin luovuuteen. Lisäksi 

huumori auttaa ajattelemaan ja assosioimaan vapaammin. Leikin 

yhteys luovuuteen on samankaltainen; leikki auttaa tuottamaan 

ideoita, yhdistelemään asioita tuoreesti ja siirtymään näkökulmasta 

toiseen yllättävälläkin tavalla. On tärkeää, että kirjoittajaryhmässä on 

tilaa leikille, huumorille ja sille, että saa olla kummissaan ja 

eksyksissä. Luovuuden kannalta tärkeämpää, kuin osata vastata 

oikein, on tuottaa kysymyksiä. Siksi onkin olennaista, että 

kirjoittajaryhmän ilmapiiri muodostuu sallivaksi eli leikkiväksi ja 

”mitä jos” -kysymyksille tilaa antavaksi. (Wallin 2003, 145-146.) 

 

    Luovuuden tutkija Jussi T. Koski määrittelee luovuuden kyvyksi 

nähdä vaihtoehtoja ja etsiä niitä. Hän liittää luovuuden yksilön ja 

ryhmän tapaan tarkastella ympäröivää todellisuutta ja toteaa, että 

luovat yksilöt ja ryhmät näkevät, todellisuuden ”monikasvoisena ja 

tyhjentymättömänä, mahdollisuuksien kenttänä”. Monikasvoisen 

todellisuuden näkemistä voi harjoitella leikin avulla, mutta siitä 

huolimatta kurinalaista työtä ei tule unohtaa – työ ja leikki eivät ole 

toistensa vastakohtia, vaan molempia tarvitaan, jotta syntyy tekstejä, 

joihin opiskelijat ovat tyytyväisiä.  Kirjoittamaan oppimisen kannalta 

on hyvä, että yhteisö tarjoaa leikkiä, kannustusta ja kritiikkiä. Ryhmä, 

jossa on hyvä kirjoittaa, antaa tilaa yksilölle ja tarjoaa 

keskustelumahdollisuuksia ja yhteistyötä muiden kirjoittajien kanssa, 

mutta myös kontakteja asiantuntijoihin, tradition tuntemusta ja tietoa. 

(Wallin 2003, 145-146.)  

 

    Uusimmat luovuustutkimukset painottavat tiedon ja sisäisen 

motivaation merkitystä vastapainoksi luovan yksilön 

persoonallisuuden myyttiselle korostamiselle. Luovuustutkimuksissa 

puhutaan usein kymmenestä hiljaisuuden vuodesta, kun tarkoitetaan 
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aikaa, joka kuluu alan oppimiseen ja alalla sosiaalistumiseen. Monet 

tutkijat korostavat tiedon merkitystä ja sanovat, että luovuuden 

kannalta ongelmallisempaa on liian vähäinen tieto kuin alansa 

tunteminen, vaikka sekin voi urauttaa ajattelua. Luovuus määritellään 

helposti joko erityslaatuiseksi neroudeksi ja instituution hyväksymän 

taiteen tuottamiseksi tai tekemiseksi, jossa yksilö saa toteuttaa 

ideoitaan – olla luova. Vielä nykyäänkin luovuus mielletään usein 

ominaisuudeksi, jota ei voi hallita. Luovan yksilön oletetaan olevan 

boheemi, taiteen tuottamisen saavan voimansa kärsimyksestä ja 

taiteilijan olevan altis mielenterveyden ongelmille, koska 

erikoislaatuisen herkkyytensä ansioista hänen on vaikea kestää 

todellisuuden realiteetteja. Useimmat luovuustutkimukset korostavat 

taitojen ja motivaation merkitystä myyttisen luovuuskäsityksen 

vastapainona, mutta yhä vielä taidot ja niiden opettelu mielletään 

herkästi luovuuteen kuulumattomiksi tai ainakin siitä irrallaan 

oleviksi. Luovuus on vaikeasti määriteltävä ominaisuus, ja koska se 

koostuu monista eri osatekijöistä, se näyttäytyy hyvin erilaisissa 

muodoissa. Tämän lisäksi luovuudesta on suhteellisen vähän 

tutkimustietoa ja tutkimus on painottunut luovan yksilön tutkimiseen. 

Nykytutkimus peräänkuuluttaakin yhä enemmän luovuuden 

sosiaalisen puolen tutkimista. Opetuksen kannalta on tärkeä miettiä 

paitsi sitä, kuinka yksittäisen oppilaan taitoja ja luovuutta voi auttaa 

kehittymään, myös sitä, millainen ympäristö tukee luovuutta 

parhaiten. (Wallin 2003, 141-142.) 
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4.3.   Omasta äänestä uutta taidetta  

 

 

Risto Ahdin mielestä nuorena ja tuntemattomana lyyrikkona hän 

suhtautui luovan kirjoittamisen opettajana itseensä samalla tavalla 

kuin ”oppilaansa” ja vallitsi luonnollinen tasapaino. Ahti kirjoitti 

runoja niin kuin muukin ryhmä, eroa ei ollut työnlaadussa vaan 

ainoastaan tehossa ja kestossa. Risto Ahti opetti uutta suhtautumista 

työhön – ei juuri muuta. Ahdin mielestä opettajan tulee asettua 

asemassaan alimmaksi ja korkeintaan tasa-arvoon oppilaidensa 

kanssa. Nuorena ja tuntemattomana ilman auktoriteettipaineita Risto 

Ahti kykeni avoimuuteen ja rehellisyyteen koska se sallittiin hänelle ja 

tämä mahdollisti välittömän yhteistyön. Vuosien varrella Ahti on 

oppinut opettamista, saanut mainetta runoilijana ja opettajana ja 

luovan kirjoittamisen opettajan työ, jota hän tekee on käynyt 

työläämmäksi. Yhä vaikeammaksi on käynyt päästä samalle tasolle 

oppilaitten kanssa ja lähes mahdottomaksi on käynyt päästä 

alimmaksi, tietämättömäksi. Ahdin mielestä opettajan ja oppilaitten on 

etsittävä alkuperäistä kokemusta. Opettajan on oltava itse uusi, hänen 

on menetettävä muistinsa, rakastuttava oppilaisiinsa. Täyden 

arvostamisen perusta on yhdessä luotava, aina uudelleen. Arvostuksen 

on Ahdin mukaan oltava nelinkertainen. Oppilaan on kyettävä 

olemaan samalla tasolla kuin hänen opettajansa. Risto Ahti 

peräänkuuluttaa iloa, intohimoa ja arvostusta  - ei työtä, ei osaamista, 

ei ymmärtämistä sillä kukaan ei voi osata sitä, mikä tänne syntyy 

uutena. Se voidaan vain keskinäisessä ilossa ja intuitiossa, 

kunnioittamisessa ja arvostamisessa havaita ja antaa syntyä. Taide on 

aina uutta. (Ahti 2003, 13-15, 18.)   
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    Perinteisesti kustantajat ovat odottaneet kirjoittajalta ”omaa ääntä”. 

Termi on epämääräinen, metaforinen ja vaikeasti määriteltävä. Oman 

äänen sijasta tai rinnalla kirjoittajan voidaan odottaa kehittää 

persoonallista tyyliä, omintakeista ilmaisua, tai Risto Ahdin sanoin 

”omaa uutta”, jotka kaikki lienevät saman sukuisia ilmiöitä. Luovan 

kirjoittamisen opettajat eivät halua opiskelijoiden kirjoittavan mallien 

mukaan, vähiten heidän omaa malliaan jäljitellen. Opiskelijan on 

kuitenkin tunnettava kirjallisuuden traditio, jotta malleista pystyisi 

poikkeamaan sortumatta jo keksityn uudelleen keksimiseen. 

Kirjoittajakoulutukseen kuuluu lajityyppien, runousopin ja 

kirjallisuushistorian opiskelu. Klassikkojen ja muun korkeatasoisen 

kirjallisuuden lukeminen opettaa tuntemaan ja sisäistämään 

kirjallisuuden historian ja tradition. Luovan kirjoittamisen oppilaan on 

tunnettava kenttä, johon hän on pyrkimässä sillä tämän kentän 

tunteminen helpottaa omaa kirjoittamista. (Virtanen 2003, 7.)  

 

    Modernin kirjoittajakoulutuksen kannalta kannustavana voidaan 

nähdä kirjailija Erno Paasilinnan lausunto, jonka mukaan ainoita 

oppineita ovat itseoppineet, muut ovat opetettuja. Reijo Virtasen 

mukaan Oriveden opiston  kirjoittajakoulutuksessa tuo 

”itseoppiminen”, tai nykytermein itseohjautuva oppiminen, on 

pedagogisista metodeista ylimmällä sijalla. Kirjoittamaan oppii 

kirjoittamalla ja luovan kirjoittamisen kurssiin osallistujille annetaan 

kulloiseenkin aiheeseen olennaisesti kuuluvia kirjoitustehtäviä, 

laaditaan henkilökuvia, tehdään tilanteita, juonenkulkuja, kokeillaan 

näkökulman käyttöä ja erilaisia kerrontatapoja. Kurssin edetessä 

tehdään myös kokonaisia novelleja ja runoja sekä romaanin alkuja ja 

kohtauksia. Itseohjautuvasta kirjoitusharjoittelusta edetään palautteen 

saamiseen ja antamiseen. Kirjoittajien omia tekstejä koskeva 

keskustelu on toinen tärkeä pedagoginen metodi. (Virtanen 2003, 8.)  
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5.    LUOVAN KIRJOITTAMISEN OPPIKIRJAT 

 

 

Luovan kirjoittamisen oppikirjat vakuuttavat, että luovaa 

kirjoittamista voi kaikista reunaehdoista huolimatta opettaa. Luovan 

kirjoittamisen oppikirjojen mukaan on olemassa harjoituksia ja 

sääntöjä, joiden avulla kenestä tahansa voi tulla kirjailija kun vain 

täyttää tietyt  reunaehdot tietoisuuden, tiedostamattoman ja 

kirjallisuuden olemuksen suhteen. Luovan kirjoittamisen oppikirjat 

kertovat mitä kirjoitusprosessi on ja uskovat siihen, että tätä prosessia 

voi opettaa kun vain tuntee sen. Lahjojakin kirjoittamiseen olisi hyvä 

olla, mutta aivan pakollisena sitä ei nähdä. Eli luovan kirjoittamisen 

oppikirjojen mukaan meissä jokaisessa asuu luova kirjoittaja, josta 

harjoituksen ja opetuksen avulla voi kuoriutua oikea kirjallisuuden 

kaanonin ja konvention mukainen kirjailija. Mutta onko näin? 

Toivottavasti tämä tutkielmani omalta osaltaan vastaa tähän 

kysymykseen eikä vain lisää kysymysten määrää, mikä sekään ei ole 

huono asia sillä tunnetusti kysyvä ei tieltä eksy. Ei ehkä luovan 

kirjoittamisenkaan tieltä.   

 

    Ennen esikoisromaanini Perhe (1999) kirjoittamista en ollut lukenut 

yhtään kirjoittamisen oppikirjaa. Olin osallistunut  Kullervo Järvisen 

vetämään Tampereen työväenopiston lyriikanryhmään vuosina 1988-

89 ja kirjoittanut runoantologiaan Mielen tilat (1989) muutamia 

runoja. Osallistuin myös Kullervo Järvisen lyriikanryhmään Viita-

akatemiassa (1989) sekä opiskelin luovaa kirjoittamista Taideaineiden 

laitoksella Tampereen yliopistossa Risto Ahdin ja Markku Toivosen 

johdolla, vuosina 1991 ja 1995. Vasta kun aloin itse opettaa luovaa 
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kirjoittamista Porin työväenopistossa, 2004, aloin myös lukea luovan 

kirjoittamisen oppikirjoja hämmästyäkseni kuinka samanlaisia nämä 

kirjat ovat. Eli luovan oppikirjan kaanon ja konventio on mahdollista 

löytää. 

 

 

 

5.1.   Suuri yleisö kirjoittajana 

 

 

Torsti Lehtisen mukaan hyvän tekstin laatimisen teoriaa ei ole 

olemassa ja muodon tuottamisen taitoa ja kielellisen ilmaisun 

valmiuksia voi kehittää vain harjoittelemalla (Lehtinen 2000, 8).  

Harjoituksen suhteen olen Lehtisen kanssa samaa mieltä, mutta voiko 

kaikista tulla kustantamoiden julkaisemia kirjailijoita harjoituksella, 

mielestäni vain niistä, jotka ymmärtävät kirjallisuuden olemuksen, 

jota määrittelevät ennen kaikkea kustannustoiminnan lainalaisuudet ja 

se, mitä suuri yleisö kustantajien mielestä haluaa. Ehkäpä tätä 

kirjallisuuden tosiolemuksen teoriaa voisi opettaa enemmän 

harrastajakirjoittajille? Ja voiko sitä ylipäätään opettaa ja miten? Ja 

filosofisesti kyseenalaistaen miksi ihmeessä? Rahan ja maineen 

vuoksiko? Niitä on harvalle Suomessa tarjolla joten joku muu motiivi 

on löydettävä.  

 

    Toisaalta omakustanteet ja nettikirjoittaminenkin ovat kirjallisuutta,  

vaikka sitä ei kirjallisuuden rahakentillä tunnusteta vaan tämä 

kirjallisuus arvotetaan kirjoittamiseksi, joka on toisenlaista 

kirjallisuutta ja toisenlaista olemista eli kirjallisuuden toinen 

lainsuojaton kaanonin ja konvention ulkopuolinen olemus, jota 

markkinat eivät suoranaisesti määrittele. Ehkä luova ja kaikesta vapaa 

kirjoittaminen onkin olemassa vain markkinoiden ulkopuolella? Ja 
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tämä markkinavoimien ulkopuolella oleva kirjallisuus on omalla 

tavallaan kirjallisuuden tosiolemus ilman mitään pidäkkeitä (paitsi 

kirjoittajasta määräytyviä). Enkä todellakaan  tarkoita tai arvota tässä 

hyvää ja huonoa kirjallisuutta vaan vain julkaistua ja julkaisematonta.   

 

 

 

5.2.   Hämmästy joka päivä 

 

 

Torsti Lehtisen mukaan ihmiskuntaa voi verrata tornin vankeihin, 

joista kukin on kahlittu kapean ikkunan ääreen, jonka lävitse hän voi 

tarkkailla tornin ulkopuolista maailmaa. Omien näkökulmiensa vangit 

saavat tietoa siitä, miltä maailma toisista ikkunoista katsottuna 

näyttää, vain siten, että eri ikkunoiden läpi maailmaa tarkkailevat 

kertovat toisilleen mitä näkevät. Jokaisen ihmisen näkemys on 

ainutlaatuinen ja kertomisen arvoinen ja mitä paremmin oppii 

viestimään siitä muille, sitä enemmän heidän maailmaa avarrat. Tässä 

on Lehtisen mukaan kirjoittamisen ydin ja jos tätä ikkunaa ei löydä tai 

jos sieltä ei osaa katsoa ulos eli kirjoittaa näkemänsä niin kaiken 

toivon voi kirjoittajana heittää. Kirjoittajakoulutuksen lentäviin 

lauseisiin kuuluu väite, että aloittelevan kirjoittajan pahin ongelma on 

ongelmaton suhde kieleen. Väite ei pidä paikkaansa sillä niin 

aloittelevan kuin kenen tahansa muun kirjoittajan todellinen ongelma 

on ongelmaton suhde todellisuuteen. Runoilija Paul Valéryn sanoin: 

”Kaikki sellaiset tavat katsoa asioita, jotka eivät yllätä meitä, ovat 

vääriä. Jos jokin todellisuuden alue tulee meille tutuksi, se menettää 

jotakin todellisuudestaan. Filosofinen ajattelu on palaamista tutusta 

yllättävään. Se on todellisuuden näkemistä hämmästyttävänä.” Luovan 

ajattelun ja kaiken luovuuden lähtökohtana on aina antiikin ajoista 

pidetty ihmettelyä, epäilyä. (Lehtinen 2000, 9, 11.)  
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    Ilkka Niiniluodon ja Esa Saarisen mukaan filosofia on keskusteleva 

tiede, joka nojaa vastavuoroiselle dialogille voimakkaammin kuin 

kenties mikään muu rationaalisen hengenelämän alue. Inhimillisenä 

älynharjoituksena filosofialla on erikoislaatunsa. Filosofian historia 

osoittaa miten erilaiset näkemykset ja hahmotustavat valaisevat ja 

täydentävät tosiaan ja miten yksipuolisia määreitä ”totuus” ja 

”epätotuus” ovat filosofisiin suuntauksiin liitettyinä. Usein onkin 

tärkeämpää kysyä, onko jokin näkemys mielenkiintoinen tai 

hedelmällinen kuin kysyä, onko se ”tosi”. Filosofiaan on kaikkina 

aikoina sisältynyt erimielisyyttä ja halua väittää vastaan. Filosofi (ja 

siis mielestäni kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja ja oppilas 

parhaimmillaan) ei vain halua esittää jotain uutta: hän haluaa 

tyypillisesti myös asettaa aikaisemmat ajattelutavat kyseenalaisiksi.  

(Niiniluoto, Saarinen 1986,  7-8.) Uudella tavalla näkeminen saa 

kirjoittajan hämmästymään ja kirjoittamaan uudella tavalla. 

Hätkähdyttävästä näkemisestä hyviä  esimerkkejä ovat Rosa Liksom 

ja Daniil Harms.  

 

 

 

5.3.   Kuvittele elämä ja lue käyttöohjeet 

 

 

Kirsti Mannisen Kirjoittajan oppaassa (1987) sisältö on jaettu sen 

mukaan mistä kirjoittamisen lajista on kysymys. Manninen käsittelee 

oppaassaan: yleisönosastokirjoitukset, pakinat, kolumnit, uutiset, 

reportaasit, artikkelit, runot, novellit, pöytäkirjat, muistiot, alustukset, 

esitelmät, opinnäytteet, kaunokirjallisuuden, lasten - ja nuortenkirjat, 

tietokirjat, oppikirjat, käännökset, näytelmät, kuunnelmat ja televisio- 
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ja elokuvakäsikirjoitukset. Mannisen tarkoitus on tarjota käytännön 

tietoa kirjoittajille, jotka etsivät omaa julkaisukanavaansa.  

 

    Manninen myöntää jo johdannossa, että kirjoittaminen on paljon 

monimutkaisempi asia, jota ei yhden oppaan avulla voida opettaa 

kenellekään ( Manninen 1987, 7). Väite, että kirjailijaksi tullaan 

elämällä elämä, josta voi kirjoittaa helpottaa varmasti kirjoittamista, 

mutta kirjailijaksi tullaan myös kuvittelemalla elämä, josta voi 

kirjoittaa. Tässä Mannisen mukaan lähdeaineisto, kirjoitettu ja 

kirjoittamaton auttaa luovaa kirjoittajaa. Ihminen voi kirjoittaa mistä 

vain jos hän ottaa aiheestaan selvää ja jos hänellä on intohimo 

aihettaan kohtaan. Intohimo on Mannisen mukaan yksi luovan 

kirjoittamisen apuväline ja joskus voi myös kirjoittaa aiheesta, jota 

kohtaan ei tunne mitään ja katsoa miten käy. Kaikki on siis Mannisen 

mukaan mahdollista. Tunnettua on, että kirjailija varastaa ja lainaa 

niin paljon kun voi ja mistä tahansa. 

 

    Mannisen ensimmäinen ohje kirjoittajalle on hyvä 

konekirjoitustaito ja tällä hetkellä siis tietojenkäsittelytaito. Myös 

käsikirjoituksen ulkoiset vaatimukset on tärkeää tietää. Kirjoitan 

Mannisen luovaa kirjoittamista koskevat vaatimukset  lyhyesti tähän 

koska nämä ohjeet toimivat pääsääntöisesti vieläkin. 

 

  Käsikirjoituksen ulkoiset vaatimukset: 

 

-    A4-kokoinen paperi. 

- Kirjoita vain paperin toiselle puolelle  

- Riviväli 1.5 cm. 

- Kullakin täydellä sivulla 30 riviä, n.60-64 merkkiä. 

- Vasen laita 4 cm leveä marginaali, oikea ainakin 1 cm. 

- Otsikon ylä- ja alapuolelle jätetään tyhjä rivi. 
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- Kappale aloitetaan otsikon alapuolella ilman sisennystä,  kunkin 

kappaleen ensimmäisen rivin alkuun kolme tyhjää lyöntiä. 

- Jos tekstissä siirrytään ilman väliotsikkoa selvästi asiasta toiseen ja 

kappaleet halutaan erottaa tyhjällä rivillä, aloitetaan jälkimmäinen 

kappale sisentämättä samaan tapaan kun otsikon jälkeen. 

- Vuorosanojen alku merkitään ajatusviivalla, joka rivin alussa 

kirjoitetaan vasta sisennyksen jälkeen. 

- Kukin runo kirjoitetaan omalle liuskalleen. 

- Ehdottoman tärkeää on liuskojen numerointi. Numerointi merkitään 

liuskan oikeaan reunaan. 

- Jos kyseessä on pitempi käsikirjoitus sille tehdään erillinen 

nimiölehti, jonka keskelle merkitään ensin kirjoittajan nimi ja sen 

alapuolelle yleensä suuraakkosin käsikirjoituksen pääotsikko ja  

mahdollinen alaotsikko. Toiselle puolelle voidaan merkitä 

kirjoittajan henkilötiedot. (Manninen 1987, 18-19.) 

 

    Monet kustantamot eivät toivo sisennyksiä lainkaan 

ladontateknisistä syistä. Fontiksi kustannustoimittajat haluavat 

mahdollisimman luettavan eli mahdollisimman ison fontin, itse suosin 

fonttikokoa 14, Times New Romania, olen havainnut sen 

luettavuudelta parhaaksi, varsinkin kun omaa käsikirjoitusta tulisi 

lukea kymmeniä kertoja, analyyttisesti, tiedostaen ja kuin joku toinen.  

 

    Manninen kehottaa ottamaan myös kopion työstä mikä ei ole yhtään 

huono idea kun ottaa huomioon miten suuria kustantamot ovat ja 

miten paljon käsikirjoituksia ne käsittelevät vuoden aikana. Manninen 

antaa harrastajakirjoittajalle, jolla on ammatillista kunnianhimoa 

ohjeeksi runojen tai runokäännösten, arvostelujen ja suppeahkojen 

novellien tarjoamista ns. kulttuuri- ja mielipidelehtiin. (Manninen 

1987, 38.)  
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5.3.1.   Kypsyttele intoasi  

 

 

Suomessa julkaistaan vuosittain n. 6500 uutta teosta ja n. 2400 kirjasta 

otetaan uusintapainoksia. Suomessa kirjankustantamoja on neljästä 

suuremmasta (WSOY, Tammi, Otava, Gummerus ) keskisuuriin 

(Teos, Like, Kustannus Mäkelä) ja pieniin ( Sammakko, Atene, 

Savukeidas) kustantamoihin lähemmäs parisataa eli valinnanvaraa on 

omakustantamisesta palvelukustantamiseen ja täyteen 

kustannussopimukseen. Kustantamoiden tiedot ja tarjoamat palvelut 

löytyvät internetistä.  

 

   Kirjamarkkinoille on tungosta eikä sinne kannata yrittää 

olemattomin eväin ilman ennakkoharjoittelua. Mannisen mukaan 

kurssit, itseopiskelu ja arvostelupalveluiden käyttäminen eivät tee 

kenestäkään kirjailijaa, mutta ne auttavat kirjallisesti lahjakasta 

aloittelijaa saavuttamaan sen valmiustason, joka on edellytyksenä 

kustannuskynnyksen ylittämiseen. (Manninen 1987, 60.) Tässä kohtaa 

Kirjoittamisen opasta Manninen mainitsee ensimmäisen kerran, että 

kirjoittamiseen tarvitaan kirjallisesti lahjakasta yksilöä eli kaikista ei 

suinkaan ole kirjailijoiksi. Kirjallinen lahjakkuus on Mannisen 

mukaan luovan kirjoittajan reunaehto, joka on täytettävä. Onnistuuko 

kirjallisen lahjakkuuden saavuttaminen oppaiden, harjoituksen ja 

koulutuksen avulla vai miten ihmisestä tulee kirjallisesti lahjakas vai 

onko tämä ominaisuus synnynnäinen eikä siihen voi vaikuttaa? 

Toivon, että tutkielmani antaa tähän kysymykseen vastauksen eikä 

vain herätä lisää kysymyksiä, mikä sekään ei ole huono vaihtoehto. 
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Kun kirjoittaja on saanut valmiiksi romaanikäsikirjoituksen, joukon 

runoja tai novelleja, hän voi lähettää ne suoraan kustantamoon 

kaunokirjalliselle osastolle. Ennen lähettämistä olisi hyvä antaa ne 

luettavaksi jollekin arvostelukykyiselle tuttavalle (mikä on yllättävän 

vaikeaa, sukulaiset vaikuttavat kiinnostuneimmilta ainakin mitä tulee 

omiin pitkän proosan teksteihini, runot saavat helpommin lukijoita tai 

kuulijoita sillä niitä voi lausua vaikka juhlassa ja arjessa ääneen). 

Käsikirjoituksen voi viedä myös kirjoittajapiirin käsiteltäväksi (jos on 

kurssilla) tai käyttää Nuoren voiman arvostelupalvelua. Kritiikki, 

pitkällinen kypsytys tai innostus voi Mannisen mukaan synnyttää 

kirjailijan. Mannisen mukaan alustavat tiedustelut, puhelinsoitot ja 

muut yhteydenotot kustantajiin ovat turhia – vain valmis teksti ja 

käsikirjoitukset voivat olla kaunokirjallisella osastolla keskustelun ja 

päätöksenteon pohjana. ( Manninen 1987, 60-61.) 

 

 

 

5.3.2.   Varaudu pahaan päivään 

 

 

Käsikirjoituksen tarkastus ja sen julkaisukelpoisuuden arviointi vie 

aina aikansa. Mannisen mukaan vuonna 1987 oli 

kärsimättömimmänkin varauduttava ainakin 2 - 4 - kuukauden 

odotusaikaan. Tämä aika on pidentynyt, omalla kohdallani WSOY 

palautti Perheen (1999) käsikirjoituksen vuonna 2003, 

markkapalautuspostimerkit käsikirjoituksen sisällä, olihan jo siirrytty 

euroaikaan. Olin ollut saman konsernin mihin WSOY:kin kuuluu eli 

Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokkaana 1999, en tiedä 

mitä tästä voi päätellä. WSOY:n kirjeessä luki: 
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Hyvä vastaanottaja, 

 

Käsikirjoitusten valtaisan tarjonnan vuoksi joudumme palauttamaan 

käsikirjoituksenne ilman pitkään odottamaanne palautetta. 

 

Tammikuussa 2003 

 

Kunnioittavasti 

Kotimaisen kaunokirjallisuuden osasto 

Bulevardi 12 

00120 Helsinki  

 

Olin lähettänyt Perheen samaan aikaan kolmelle kustantajalle, Otava, 

WSOY ja Like, vuonna 1999. Like otti minuun yhteyttä kaksi viikkoa 

käsikirjoituksen lähettämisestä eli puhelinvastaajassani oli viesti 

kustannuspäällikkö Arto Leivolta. 

 

    Kustantamot lähettävät käsikirjoitukset takaisin vain jos 

palautuskuori postimerkkeineen on liitetty mukaan ja odotusaika voi 

olla vuosia, tai sitten ei koskaan saa mitään palautetta edes siitä, että 

käsikirjoitusta ei kustanneta (varsinkin jos palautuspostimerkkejä ja 

palautuskirjekuorta ei ole), minulle näin on käynyt isoissa kuin 

pienemmissäkin kustantamoissa, joten uskon, että ilmiö on yleinen tai 

sitten olen vain se yksi poikkeus, joka vahvistaa säännön. Toisaalta 

olen kuullut ja lukenut, että näin ei ole. Yhdessä kustantamossa 

käsikirjoitukseni oli jopa kadonnut lopullisesti (Tammi).  
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    Mannisen mukaan jos kustantaja ei syystä tai toisesta ole 

kiinnostunut käsikirjoituksesta tai katsoo, ettei se ole 

julkaisukelpoinen, käsikirjoitus palautetaan yleensä melko pian 

ystävällisin sanakääntein. Palautettu käsikirjoitus masentaa tietysti, 

mutta epätoivoin syövereissäkin on syytä muistaa, että n. 98% 

lähetetyistä käsikirjoituksista kokee saman kohtalon. ( Manninen 

1987, 60-61.) Tällä hetkellä noin 0.5 % lähetetyistä kaunokirjallisista 

käsikirjoituksista julkaistaan ja siinä valossa vain todella intohimoiset 

kirjoittajat, jotka täyttävät henkilökohtaisen pakkomielteensä lisäksi 

julkaisukynnyksen vaatimat reunaehdot, tai/ja ovat tarpeeksi 

kiinnostavia julkisuuden henkilöitä elävät toivossa tekstiensä 

julkaisusta.  

 

    Gummerus Kustannus Oy lähettää poikkeuksena muista 

kustantamoista kirjeen käsikirjoituksen lähettäjälle. Kirjeessä 

kerrotaan käsikirjoitus vastaanotetuksi ja se luvataan käsitellä 1-4 

kuukauden kuluessa. (Kuten todettua omien kokemusteni mukaan 

nämä kuukausirajat eivät aina pidä paikkaansa vaan käsittelyaika voi 

olla jopa vuosia tai pahimmassa tapauksessa kirjoittaja ei saa koskaan 

enää kuulla eikä nähdä käsikirjoitustaan.) Gummeruksen kirjeessä 

kerrotaan, että käsikirjoituksia ei palauteta ”paitsi jos lähetyksenne 

sisältää korvaamatonta tai ainutkertaista materiaalia ja haluatte sen 

takaisin, pyydämme ilmoittamaan siitä, niin palautamme 

käsikirjoituksenne välittömästi. Muuten toivomme, että vältätte 

käsittelyä hidastavia puhelintiedusteluja ” (Gummerus Kustannus 

Oy:n kirje Marikki Piirtolalle käsikirjoituksen vastaanottamisesta 

26.9.2006). 
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5.3.3.   Muodonmuutos voi auttaa jos teksti ei puhu ja onni potki 

 

Kustannussopimusten saamista edesauttaa se, että on tarpeeksi 

julkinen ja kiinnostava henkilö esimerkkinä Riitta Uosukaisen 

Liehuva liekinvarsi, (1996) vaikka Mannisen mielestä vain teksti voi 

puhua puolestaan ja tärkein käsikirjoituksen ominaisuus on sisällön 

kirjallisten ansioiden lisäksi sen helppolukuisuus ( Manninen 1987, 

60). Liehuvaa liekinvartta myytiin kustantajan mukaan yli 65 000 

kappaletta. Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko ja kirjailija Suvi 

Ahola kertoo Liehuvan liekinvarren vastaanoton olleen harvinaisen 

voimakas sekä myönteisesti että kielteisesti johtuen siitä, kuka sen oli 

kirjoittanut. Valtakunnan ykkösvaikuttajiin kuuluvan naispoliitikon 

tunnustuksia pidettiin jopa säädyttöminä, ja poliitikkokollegojaan hän 

sivalteli armotta. Aholan mukaan jos kyse ei olisi ollut tällaisesta 

julkisuuden henkilöstä, sen enempää tunnustuksilla kuin sivalteluilla 

ei olisi ollut merkitystä. Sen niille antoi vasta julkisuus. (Ahola 2003, 

101-102.)  

 

    Perhe-romaanin (1999) julkaisemiseen oli puhtaalla sattumalla ja 

onnellakin osuutensa. Käsikirjoitus osui Liken kustannuspäällikkö 

Arto Leivon työpöydälle ja tämä luki sen yhdeltä istumalta koska 

teksti puhutteli juuri häntä, nauratti ja itketti. Nähtyäni 

kustannuspäällikköni työhuoneen ihmettelin miten hän niiden 

käsikirjoituspyramidien ohi edes pääsi työpöytänsä lähelle ja 

ymmärsin taas paremmin kustannusprosentin pienuuden ja 

kustannustoimittajan työn luonteen.  
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    Like oli edellisenä vuonna hylännyt Riikka Alaharjan Tom Tom 

Tomin (1998), joka oli vuonna 1998 esikoisteoksena Finlandia-

palkintoehdokkaana, tämä ihmetytti Arto Leivoakin. Perheen saama 

kustannuspäätös oli täysin sattumanvarainen yhden ihmisen mielipide 

julkaista teos. Yhtä hyvin käsikirjoitukseni olisi voinut jäädä pinoon 

lukematta tai joutua sellaisen lukijan käsiin, jota se ei olisi puhutellut 

lainkaan. Kustannustoiminta on inhimillistä, sattumanvaraista ja ennen 

kaikkea liiketoimintaa. Ikävä kyllä myös minä kirjoittajana ajattelin 

mikä myy ja kirjoitin rankemmin tästä syystä ja aiheen valintaan 

vaikutti myös se mitä oli aikaisemmin kustannettu. Suomessa 

kustannettiin 1900-luvun lopulla inhorealistisia ja väkivaltaisa 

kuvauksia arjesta ja ihmisistä ja tuntui, että kirjoittajat tappelivat siitä 

kuka paljastaisi vielä enemmän ja vielä inhottavammin ja ehkä jopa 

todemminkin (vrt. Kreetta Onkelin, Ilonen talo 1996). 

Esikoiskirjapalkinnon oli aikaisempina vuosina saanut kaksi 

samantyyppistä kirjaa kuin Perhe ja vielä nuorten naiskirjailijoiden 

kirjoittamina, tämän kuulin Sanomatalossa 

esikoiskirjapalkintotilaisuudessa, jonka sitten 1999 voitti aivan toisen 

tyyppinen kirja, surrealistinen ja absurdi Jyrki Vainosen 

novellikokoelma Tutkimusmatkailija ja muita tarinoita ( 1999).  

 

    Kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin julkaisu-palkinto- kuin 

kirjoittamisprosessissa. Eli kirjailijalla pitää olla hyvä vainu myös siitä 

mikä ajassa liikkuu. Ja onnella ja sattumallakin on osuutensa. Kari 

Hotakaiselle Finlandia-palkitun Juoksuhaudantien (2002) palkinto- ja 

myynnillinen menestys tuli yllätyksenä samoin on sanonut moni 

muukin kirjailija teoksensa menestyksestä. Tosin Hotakainen kertoo 

Juha Roihan haastattelussa kirjoittaneensa Huolimattomissaan (2006) 

yksinäisyydestä  koska aihe on tässä ajassa kiinnostava: ”Olen 

kirjoittanut sen takia yksinäisyydestä koska se on myyvä aihe, Kari 

Hotakainen sanoo (humalassa) eli olisiko tämä totuus kirjailijan 
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motiivista kirjoittaa koska hän jatkaa sanomalla (humalassa) ettei ole 

mitään muuta syytä kirjoittaa kuin myyvyys? ( Juha Roihan 

haastattelu 23.11.2006, Yle Radio Suomi). 

 

 

 

5.3.4.   Diagnoosi: pakkomielle 

 

 

Onko tekstien julkaisu sitten pakko vai pakkomielle? Uhkaako 

henkinen tai fyysinen romahdus tai kuolema jos ei saa tekstejään 

julki? Tästä olen myös yrittänyt ottaa selvää. Todellinen kirjailija 

kirjoittaa vaikka kukaan ei kustantaisi. Onko kirjallisuutta sitten vain 

kustantamoiden kustannetut ja julkaistut teokset? Eikö kaikki 

kaunokirjallinen teksti ole kirjallisuutta, tavallaan? Yhtä 

mielenkiintoista olisi tutkia niitä tekstejä, joita ei ole kustannettu ja 

miettiä mistä tämä johtuu. Onko julkaisukynnyksen ylittyminen vain 

sattumaa ja onko todella niin, että vain loistavat ja hyvin kirjoitetut 

tekstit näkevät aina päivänvalon? Kun lukee kritiikkejä näin ei 

ainakaan kriitikoiden mukaan ole lukijoista puhumattakaan. 

 

    Yhtä monta mielipidettä on kuin lukijaa ja kustannustoimittajan ja -

päällikön mielipiteet ovat tässä joukossa ne ensimmäiset, jotka 

määrittävät pääsevätkö muut edes kertomaan mielipidettään. 

Saisivatko muualla maailmassa palkitut, suomeksi käännetyt 

käsikirjoitukset hyväksymis- vai hylkäämisvastaukset tekaistuilta 

suomalaisilta kirjoittajilta jos nämä käsikirjoitukset lähetettäisiin 

suomalaisiin kustantamoihin? Uskoisin, että hylkääminen olisi 

todennäköisempää kuin hyväksyminen, mutta voin olla väärässäkin.  
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    Heikki Turunen kertoo kirjailijan työstään teoksessa Miten kirjani 

ovat syntyneet 2: ”Kirjoitan vaikka tekstejäni ei painettaisi, vaikka 

kukaan ei lukisi minua, vaikka minut arvosteltaisiin lyttyyn. 

Verottajien, saamamiesten, vippaajien vainotessa minua tapaan sanoa, 

että viekää kaikki, viekää taloni ja tavarani, viekää tuoli altani, piippu 

hampaistani, repikää vaatteet päältäni, mutta jättäkää kirjoituskone ja 

pinkka puhdasta paperia. Tietenkin tämä on sairautta. Olen kroonikko 

jonka lääkettä on kirjoituskoneen nakutus. Lääke tekee minut 

sairaammaksi, mutta elääkseni minä nakutan konetta yhä enemmän ja 

kierre päättyy vasta syltäsyvällä pohjoiskarjalaisessa jankossa.”  

( Haavikko 1980, 353.)  

 

    Kirjoittamisen tehokkaina motiiveina toimii pakkomielle ja raha 

ehkä julkisuuskin. Ovatko nämä motiivit opittavissa luovan 

kirjoittamisen kursseilla tai luovan kirjoittamisen oppikirjoista vai 

onko se edes tarpeen? Tietysti on jos oppilas haluaa ennen kaikkea 

kustannussopimuksen. Silloin on tultava pakkomielteiseksi ja 

ymmärrettävä rahan merkitys kustannustoiminnalle eli haistettava se 

kirjan ”sisältö” mikä myy tässä ajassa. Mitä yleisö haluaa ja ennen 

kaikkea mitä kustannusliikkeet olettavat yleisön haluavan  juuri nyt ja 

miten hyvin siitä osaa sisällöllisesi kirjoittaa? Miten päästä Ilkka 

Remekseksi Ilkka Remeksen paikalle? Siinä pohdittavaa luovalle 

kirjoittajalle ja luovan kirjoittamisen ohjaajalle samoin kuin luovan 

kirjoittamisen oppikirjojen laatijoille jos ammattikirjailijuus todella on 

opettajien, oppilaiden ja oppaiden päämääränä. Ja tässä kohdassa 

tarkoitan sellaista ammattikirjailijuutta, joka myy. Pääsääntöisesti 

Suomessa ammattikirjailijuus ei elätä kirjoittajaa muutamaa harvaa 

poikkeusta lukuun ottamatta. 
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5.3.5.   Lääke: hiomista, intoa ja sinnikkyyttä 

 

 

Mannisen mukaan ensimmäinen julkaistu teos ei vielä tee kirjoittajasta 

kirjailijaa ( Manninen 1987, 69). Mikä sitten tekee kirjoittajasta 

kirjailijan, kaksi julkaistua teosta? Itse olen sitä mieltä, että yksikin 

julkaistu teos tekee kirjoittajasta kirjallisen kaanonin mukaisen 

esikoiskirjailijan, monta julkaistua teosta samaisen kaanonin mukaisen 

ammattikirjailijan. Minulle julkaistu teos ei merkitse 

kustannusliikkeiden kautta kierrätettyä teosta vaan julkaistua teosta, 

joka on lukijan luettavissa vaikka vain yhtenä kopiona ja vaikka se 

ainoa lukija olisi tekstin kirjoittaja. Tässä mielessä olen kirjallisuuden 

kaanonin ulkopuolella ja kaiken kaunokirjallisen tekstin puolesta ja 

samalla kaikkien kirjoittajien.  

 

    Manninen antaa teoksessaan hyvät eväät kaunokirjallisen teoksen 

muodon ja julkaisukanavien löytämiseksi. Kirjailijaksi syntymisestä 

hän toteaa sen olevan harjoitusta vaativaa ja siihen hän antaa avuksi 

kritiikin ja lehtiin kirjoittamisen mahdollisuuden ja näin valmiuksien 

kehittämisen. Monet kirjailijat ovat kirjoittaneet lyhyitä tarinoita, 

novelleja tai runoja lehtiin, mm. Kalle Päätalo, Alpo Ruuth ja Eeva 

Kilpi (Haavikko 1980, 129,133, 272, 338 ).   

 

    Lopuksi Manninen kirjoittaa kirjoittajakoulutuksesta Suomessa. 

Mannisen mukaan perusvalmiudet oman tekstin kirjoittamiseen 

hankitaan jo kouluaikana. Muita kirjoittamisen perusedellytyksiä ovat 

muodon ja sinnikkyyden, innon ja harjoituksen välineet (Manninen 

1987, 96-100). Tästä on helppo olla yhtä mieltä. Varsinkin innon ja 
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sinnikkyyden suhteen. Sinnikkyydestä kertoo Kalle Päätalokin 

kirjoittaessaan ensimmäisen romaaniyrityksensä (1955) 

vahakansivihkoon itselleen iskulauseen: ”Ellet yritä, et mitään saa, 

mutta heikoimmillakin lahjoilla päästään pitkälle – sitkeydellä” 

(Haavikko 1980, 136 ). Märta Tikkanen kirjoitti Punahilkkaa (1986) 

yksitoista vuotta (Haavikko 1991, 280 ).  

 

    Koulu, jossa kirjallisesti lahjakkaille oppilaille annetaan tavalla tai 

toisella mahdollisuus tuottaa tekstiä johonkin mielekkääseen 

tarkoitukseen, harjoituttaa varmasti kirjoittamaan luovastikin, mutta 

kuinka monessa koulussa asianlaita on näin? Voisiko jo peruskoulu ja 

myöhemmin lukio toimia kirjailijahautomoina? Siinä ainakin olisi 

haastetta. Yhtä lailla haasteellista on koulun toiminta tietoisten 

yksilöiden kehittämisen ja inhimillisen kasvun paikkana, joka on, 

kuten todettua kirjailijaksi aikovan yksilön edellytys. Tänä vuonna 

(2006) tällainen lasten kirjoittajahautomo aloittaa toimintansa Porin 

työväenopistossa, jos osanottajia on tarpeeksi vastaavia 

kirjoittajahautomoja on muissakin kaupungeissa niin aikuisille kuin 

lapsillekin (mm. Viita-akatemia, Tampereella jo vuodesta 1989).  

 

    Luovan kirjoittamisen harrastajien tulisi lukea kirjailijoiden 

sinnikkyydestä ja voimakkaasta tahdosta niin Suomessa kuin 

muuallakin. Kansainvälisenä esimerkkinä toimikoon Jack Kerouackin 

kohtalo, Linnunradan käsikirja liftareille (1979) oli tämän 

maailmankirjallisuuden klassikkokirjailijan 15. romaani, jonka hän 

kirjoitti ja ensimmäinen joka julkaistiin, ne 14:takin aikaisemmin 

kirjoitettua ja julkaisematonta näkivät sitten myöhemmin päivänvalon 

julkaistuina. (The Source 1998). Myös Antti Tuuri ja Kalle Päätalo 

kirjoittivat uudelleen esikoisromaaninsa ennen kuin kustannussopimus 

syntyi eli käsikirjoitusten hylkääminen ja kirjoittajan sinnikkyys 

käsikirjoituksen hiontaan tuntuu enemmän säännöltä kuin 
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poikkeukselta ( Tuuri 2004, 10-14; Haavikko 1980, 135 ). 

Ammattikirjailijat sanovat hiovansa ja uudelleen kirjoittavansa 

käsikirjoituksiaan kymmeniä kertoja, Taina Teerialho kertoo 

kirjoittavansa käsikirjoituksen  kymmenen kertaa uudestaan. Leena 

Lehtolainen on kertonut pelkäävänsä aina uuden dekkarin valmistuttua 

mitä kustannustoimittaja siitä sanoo ja kustannetaanko sitä. 

 

    Kirsti Mannisen luovan kirjoittamisen oppaan nimi on Kirjoittajan 

opas eikä Kirjailijan opas, onko tässä rajalinja oppaisiin, jotka yrittävä 

tehdä kirjoittajasta kirjailijaa vai löydämmekö edes sellaisia oppaita, 

muita kuin valmiiksi ammattikirjailijan omasta työskentelystään 

kirjoittamia? Kuten olen esittänyt alussa kirjailijuus on jotain sellaista 

millä ei ole yhtä tietoista/tiedostamatonta olemusta koska 

kirjallisuudellakaan ei ole yhtä tietoista/tiedostamatonta olemusta eli 

kirjailijaksi opettaminen on yhtä mahdotonta kuin kirjailijuuden tai 

kirjallisuuden olemus? Reunaehtoja eli kustannusmaailmaa tutkimalla 

saamme selville kirjoittamisen kaupallisuudesta, mutta onko se ainoa 

totuus? Eikö kirjoittamisen takana ole aina ihminen, jonka toiminta ei 

ole vain yhden reunaehdon vallassa vaan monen? Kirjoittamisen takan 

on ihmisen mysteeri, joka ylläpitää kirjoittamisprosessin mysteeeriä 

niin kauan kun emme selvitä mitä ihminen on. Mahdoton tehtäväkö? 

Yrittää aina voi.  

 

 

 

5.4.   Kaiken takana minuus 

 

 

Hilja Mörsäri on tehnyt luovan kirjoittamisen kurssin lukioon, 

yläasteelle ja harrastuspiireille eikä tämä ole varhaisinta kurssitusta 
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kirjoittajaksi sillä jo vaippaikäisille on lorutusta, sadutusta ja 

sanataideryhmiä kerhoissa, päiväkodeissa ja peruskoulussa. 

 

    Mörsärin mukaan Sanomiset irti (1995) sopii ihmiselle, joka haluaa 

syventää ja laajentaa kirjallista ilmaisutaitoa ryhmässä sekä harjoitella 

sanataiteen keinoja ja lisätä ilmaisurohkeutta, harjaannuttaa 

herkkyyttä ja havaintokykyä, itsetuntemusta, elinympäristön, ihmisten 

ja ihmissuhteiden tuntemusta (Mörsäri 1995, 4 ). Oppaan tarkoitus on 

lujittaa ja vahvistaa arviointikykyä, itse arviointia ja kykyä 

vastaanottaa ja antaa kritiikkiä sekä hyödyntää lukemisen ja 

kirjoittamisen vuorovaikutusta oman kirjallisen ilmaisun 

kehittämisessä. Jos kerhossa, päiväkodissa tai koulussa käytetään tätä 

opasta niin tie kirjailijaksi voi aueta jo varhaisella iällä ainakin 

Mörsärin mielestä.  

 

    Itse vertaan luovan kirjoittamisen taitoa pianon soittoon eli mitä 

enemmän harjoittelet sitä parempi pianisti sinusta tulee, mutta voiko 

kaikista tulla pianisteja vai ainoastaan niistä, joilla on sävelkorvaa eli 

tässä tapauksessa sana/kielikorvaa? Tekeekö sana/kielikorva ja 

tietoisuus (tiedostamattomastakin)  kirjailijan, ja sitten harjoitus kuten 

olemme havainneet kaikkien oppaiden  

( ja oman kokemuksen ja kirjailijahaastatteluiden) väittävän, 

unohtamatta kustannusmaailman lakeja?  

 

    Sanomiset irti alkaa esittäytymistehtävällä eli yrityksellä löytää 

minuus, kuka minä on, eikö tämä ole lähellä tietoisuuden etsimistä? 

Omaa kuvaa yritetään hahmottaa jonkun symbolin mukaan joka 

vaikka kuvaisi henkilöä ja siitä on tehtävä runo tai suorasanainen 

teksti. Tämä on oivaltavaa, etäännyttävää ja samalla varmasti päästään 

lähemmäksi ihmisen ja tietoisuuden ydintä kuin vain kertomalla mitä 

ihminen tekee ja mikä hänen nimensä on, niin kuin yleensä kun 
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tavataan uusi ihminen. Toinen esittelytehtävä muodostuu oman nimen 

ensimmäisten kirjainten käytöstä niin, että jokainen saa keksiä 

kirjaimeen perusmuotoisen substantiivin, näin jokainen aakkosten 

kirjain saa oman mielikuvasanan, joka voi olla ladattuna ihmisen 

muistoja ja henkilöhistoriaa. (Mörsäri 1995, 9.) Tätä harjoitusta 

Markku Toivonenkin on käyttänyt luovan kirjoittamisen kurssilla, jota 

kävin Tampereen yliopistolla. Luovan kirjoittamisen opettajat lukevat 

luovan kirjoittamisen oppaat hyvin ja tämä opettamisen kaanon 

synnyttää mahdollisesti uusia kirjailijoita kirjallisuuden kaanonin, jota 

ylläpitävät kustantajat, kriitikot ja kirjallisuudentutkijat ja tästä 

muodostuu kirjallisuus, joka vielä uudelleen syntyy jokaisen lukijan 

”korvien välissä”. Tottakai uusia kirjailijoita syntyy luovan 

kirjoittamisen opetuksen ulkopuolellakin. Olisi mielenkiintoista tietää 

onko näissä kirjoittajissa mitään eroa niihin, jotka ovat kirjallisuutta 

ja/tai luovaa kirjoittamista opiskelleet? Ja jos on niin mitä. Ja ennen 

kaikkea miksi. 

 

    Mörsärin Sanoista irti ottaa auktoriteeteikseen kirjoittajien 

kouluttajat runoilijat Risto Ahdin ja Markku Toivosen, joiden 

molempien ohjauksessa olen ollut Tampereen yliopiston luovan 

kirjoittamisen kursseilla. Näillä kursseilla Risto Ahti pohjasi 

opettamisen omaan filosofiseen näkemykseensä sekä ihmisen kolmeen 

muistiin: fyysinen muisti eli aistihavainnot, tunnemuisti eli tunteet ja 

älymuisti eli ajattelu. Kaikki kolme mielen kykyä olisi saatava 

toimimaan kirjottaessa. Markku Toivosen luovan kirjoittamisen 

kurssilla tehtiin kirjoitusharjoituksia tunnilla, Risto Ahdin tunneilla 

kuunneltiin filosofiaa kirjoittamisen ja sanojen takana ja tehtävät 

tehtiin kotona, tunnit käytettiin analyysiin ja filosofointiin. Nämä 

molemmat opettajat ja kirjailijat vahvistavat teoriaani, että tietoisuus 

ja filosofia kirjoittamisen takana sekä harjoitukset tekevät kirjailijan, 

mutta ei kaikista vaan vain niistä, joilla on paloa ja sana/kielikorvaa 
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tälle työlle tai jotka sitten jaksavat harjoitella, harjoitella ja harjoitella 

mikä ehkä jossain vaiheessa muuttuu lahjakkuudeksi ja sanakorvaksi. 

Jos ei sitten epätoivoksi. Mutta kuten todettua intohimoiset kirjoittajat 

eivät syöksy epätoivoon vaan he jatkavat valitsemallaan tiellä niin 

kauan kun he itse saavat siitä mielihyvää. 

 

 

 

5.4.1.   Näytä arkinen nykyhetkesi preesensissä ja hämmästy  

 

 

Mörsäri pohjaa Sanoista irti teoksessaan kirjailija Arto Kytöhonkaan, 

joka on antanut  kirjoittamisen harjoittelijoille seuraavan luettelon, 

laitan sen tähän koska mikään ei ole muuttunut: 

 

   1.      Tarkkaa nykyhetkeä. 

   2.       Keskity. Harkitse huomioitasi hiljaa yksiksesi; ja toimi. 

   3.      Ilmennä vaistoasi, intuitiota. Tiedä, että tietomme on vajavaista. 

   4.      Yritä kokea asiat kasvoista kasvoihin. 

   5.      Jälkeä syntyy vain kirjoittamalla, yrittämällä ja erehtymällä. 

   6.   Älä pyri taiteellisuuksiin äläkä pingota muutenkaan. Ole   

arkinen. 

  7. Pysyttäydy tässä ja nyt: käytä preesensiä ja luontevaa    

sanajärjestystä. 

  8.    Kätke järkeilevä älysi vakan alle. Anna näyttöä, älä selitä.    

(Mörsäri 1995, 10.) 

 

    Kytöhongan ensimmäinen ohje tarkkaa nykyhetkeä on sama kuin 

Torsti Lehtisen ikkunateoria, jokaisen yksilön tietoisuuden ikkunasta, 

tämä pätee myös Dennettin eli Kytöhonka on hengen heimolainen 

Torsti Lehtisen ja Dennetin kanssa. Kirjailijaksi pyrkivän on tehtävä 
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havaintoja nykyajasta tai menneestä oman minuuden ja 

tietoisuuden/tiedostamattoman kautta ja läpi. Keskittyminen on hyvä 

ohje, ilman sitä ihminen ei pysähdy ja kirjoita havaintojaan eli toimi, 

souda omaa venettä ja kirjoita vaikka vain ”veteen” kuten kirjailija 

Arja Uusitalo blogikirjassaan kirjoittaa:  ”Verkko on meille pelastus: 

ripustamme siihen kuvat, sanat ja äänet kuin pienet lasipallot eikä 

meillä ole vaivaa paperikuvista, kasettinauhoista, videokaseteista, 

muistiinpanokirjoista. En enää kirjoita muistiinpanokirjoja täyteen 

pieniä huomioita, en ota satoja valokuvia joita sitten on pakko liimata 

albumiin josta kukaan ei rehellisesti ottaen ole kiinnostunut. En heilu 

videokamera kädessä kaikissa kissanristiäisissä. Vihdoin vapaana 

kirjoitan veteen.” (Uusitalo 2006, 67.)  

 

    Kirjailijan työ vaatii yksinäisyyttä. Ilmennä vaistoasi, intuitiota, 

tämä taas vaatii herkkyyttä tunnistaa vaistonsa koska vaistot jäävät 

usein järkeilyn alle. Mutta kuten Kytöhonka toteaa, tietomme on 

vajavaista, ihminen, tietoisuus on vajavaista kun emme edes tiedä 

mitä tietoisuus ja kirjoittaminen on vaan hahmottelemme jokainen 

omaa näkemystä, minä omaani, joka näyttäytyy tässä tutkielmassa 

hämähäkin seittinä, jossa rimpuilen yrittäessäni löytää vastausta 

mahdottomaan tai sitten mahdolliseen? Löydänkö tietoisuuden ja 

ihmisen sanojen takaa, kirjailijan ja kirjallisuuden määritelmän, jonka 

löydettyämme tiedämme miten kirjailijaksi tullaan ja onko kirjallisuus 

ihminen sanojen takana vai sanat ihmisen takana ja onko niissä mitään 

eroa? Vai pysyykö kirjallisuudentutkimus hypoteesina kirjallisuudesta 

ja kirjoittamisesta niin kuin ihmisenä olemisen tutkiminen pitää 

ihmistä ikuisena mysteerinä? Onko kirjoitusprosessi tuomittava 

mystifioiduksi koska emme ymmärrä ihmisen olemusta? 

 

    Jälkeä syntyy vain kirjoittamalla, yrittämällä ja erehtymällä, tässä 

tulee luovan kirjoittamisen oppaat, opettajat ja koko 
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kirjoittajakoulutus avuksi jos pontta yksinäiseen työhön ei muuten 

löydy. Tässä mielessä luovan kirjoittamisen oppaat, opettajat ja koko 

koulutus löytävät paikkansa, mutta voi kirjailijaksi ilman näitäkin 

instituutioita tulla, ehkä se vain vie enemmän aikaa yksilöstä riippuen 

(jos siis vain löytää sen minuuden, josta ammentaa ). 

 

    Viides kohta on mielestäni ristiriitainen suhteessa siihen mitä itse 

taiteellisuudesta ajattelen, ei se ainakaan pingottamista ole, ehkä 

tekotaiteellisuus, jossa pyritään taiteellisuuteen falskisti erikoisten 

metaforien ja liikojen kielikuvien avulla. Ohje ”olla arkinen” 

tarkoittaa varmasti sitä, että kirjoita niin, että kuka tahansa ymmärtää 

ja niin kuin Tammen kustannuspäällikkö Hannu Harju sanoi, että on 

kirjoitettava niin, että lukijalla on samaistumispintaa niin kuin Leena 

Lehtolaisen arkipäiväisissä dekkareissa. (Yksi kymmenistä 

puhelinkeskusteluista, 2005, kun tarjosin Suomen oloissa Hannu 

Harjun mukaan liian absurdia sarjamurhaaja-aihetta julkaistavaksi. 

Itse olin sitä mieltä ja olen yhä, että fiktion ei tule olla mahdollista 

todellisuudessa ja on mahdollista kirjoittaa myös sellaisia rikoksia, 

joita Suomessa ei voi sattua tai ei ainakaan ole vielä tapahtunut tai 

tullut julki. Mutta tässäkin suhteessa kustantajat ovat erilaisia, (vrt. 

Ilkka Remeksen ”Rambo-dekkarit”, joita WSOY kustantaa ja jotka 

myyvät, ehkä miesten on helppoa samaistua Ilkka Remeksen 

”Ramboon” eli Antti Korpeen).  

 

    Pysyttäydy tässä ja nyt vaikuttaa samaan vaatimukseen kuuluvalta 

kuin kirjoita niin, että kuka tahansa ymmärtää. On helpompi 

samaistua asioihin, jotka tiedämme ja aikaan, joka on meille tuttua, oli 

se sitten historiaa tai tätä päivää. Preesensin käyttöä suositaan 

luettavuuden ansiosta, luonteva sanajärjestys helpottaa myös suuren 

yleisön ja kustantajien vaatimaa luettavuutta. Tulemme taas 

tietoisuuden, minän ja älyn kentille, Kytöhonka opastaa kätkemään 
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järkeilevän älyn, antamalla näyttöä, ei selityksiä. Kukaan ei pidä 

viisastelijoista, mutta äly hivelee, tekstissä piilevä äly ja filosofia on 

vain tarjoiltava niin, että lukija ei edes huomaa. Ehkä tämä älyn viljely 

voi tulla kirjoittajallekin yllätyksenä! 

 

    Aikamuodoista pluskvamperfekti kannattaa hylätä. Preesens tuo 

lähellä, imperfekti on käytetyin. Aikamuotoja ei kannata sekoittaa 

kuin cocktaileja sillä se saa myös lukijan sekaisin. 

 

 

 

5.4.2.   Minät sanoja 

 

 

Mörsäri lähtee havaitsemisesta ja siitä mitä on sanojen takana, kielen 

kuvallisuudesta. Väinö Kirstinänkin mukaan kieli on mielen kuva. 

Kieli siis kaikkinensa, suorimmillaan ja yksinkertaisimmillaankin on 

vain kuvaa tajunnastamme. Ja mielestäni siis 

tietoisuudesta/tiedostamattomasta. Koska kaunokirjallisuus pyrkii 

selittämisen asemasta esittämään todellisuutta, se dramatisoi kieltä, 

”kuvan kuvaa” vielä monikerroksisemmiksi kuviksi, jotta se löytäisi 

mahdollisimman tarkat vastineet elämyksille, joita ei voi suoraan 

ilmaista (Mörsäri 1995, 10-17 ). Eli kirjallisuus on mielenkuvia ja -

sanoja tietoisuudesta ja ”minästä,” kirjoittajasta,  joka tätä tietoisuutta 

käyttää tietoisesti ja tiedostamattomasti? Assosioi, konsipioi ja 

tiheentyy hämmästyttämään.  

 

 

 

 



 60

    Mörsärin mukaan kaunokirjallinen teksti rakentuu arjen puheelle, 

jossa ihmisen osallisuus todellisuuteen välittömästi ilmenee. Kielen 

tajuamisessa on paljolti kysymys ihmissuhteiden, elinympäristöjen, 

kulttuuriympäristöjen ja yhteiskunnan tajuamisesta. Hahmottaakseen 

kieltä täytyy ymmärtää muutakin kuin kieltä. Kaunokirjallisessa 

tekstissä usein pelkistys ja sanojen epätavalliset liittymät luovat 

aukollista, ”reikäistä” tekstiä ja myös uusia merkityksiä. Tämä aktivoi 

sekä kirjoittajaa että lukijaa. Tässä ”aukossa” sijaitsee ihmisen 

tietoisuus mielestäni puhtaimmillaan ja kirjallisuuden olemus, jonka 

lukija rakentaa oman tietoisuutensa kautta. (Mörsäri, 1995, 20.) 

Markku Soikkelin mukaan kirjan lukemiseen liittyy yhtä paljon 

myyttejä ja väärinkäsityksiä kuin niiden kirjoittamiseen (Soikkeli 

2006, 14, SK ). Lukijan kokemusten tutkimus voisi tuoda meitä 

lähemmäksi sitä mitä kirjallisuus on kokemuksen kautta.  

 

    Lukija, toinen ”minä” ”kirjoittaa” kirjan uudestaan lukemalla sen 

oman henkilöhistoriansa, tietoisen ja tiedostamattoman kautta. Håkan 

Nesser on sanonut kirjoittamisesta, että se on samaa kuin lukeminen, 

mutta hitaampaa. Kirjailija ja lukija kirjoittavat kirjan omalla tavallaan 

lukija lukemalla ja kirjailija kirjoittamalla. Sillä onko lopputulos sama 

ei mielestäni ole mitään merkitystä. Kirjailija luo yhdenlaisen teoksen 

ja jokainen lukija tekee kirjasta lukiessaan omanlaisensa. Itse 

kirjoittajana minulle tulee yllätyksenä se, mitä seuraavaksi kirjoitan, 

ajatus on aina sormia nopeampi ja joskus vuosien päästä voi vain 

ihmetellä, että olenko minä kirjoittanut tuon. Kirjoittaessa 

(parhaimmillaan) joutuu tilaan, jossa tuntuu kuin aivot tuottaisivat 

jotain mielihyvähormonia. Jotkut kirjailijat kirjoittavat 

punaviinihurmoksessa, mm. Pikko Saisio kirjoitti Finlandia- palkitun 

käsikirjoituksen, Punainen erokirja (2003), jonka kadotti 

tietokoneeltaan uudestaan näin. Uskoisin, että vain todella hyvä 

kirjoittaja voi sovittaa yhteen kirjoittamisen ja juomisen niin ettei 
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kukaan tai mikään elämässä tai kirjoittamisessa kärsi. Onneksi 

pelkästä kirjoittamisesta saa hurmostilan, joka ylläpitää 

vahvimmillaan pakkomiellettä kirjoittaa vaikka  siitä ei saakaan 

taloudellista hyötyä. Kirjailijat ovat kuin nistejä, jotka jatkavat 

toimintaansa vaikka koko kirjallinen koneisto polkee heitä 

taloudellisesti ja joskus myös kritiikin kautta. Eikö tällaisesta 

toiminnasta kannattaisi pysyä kaukana? 

 

 

 

5.4.3.   Haamuna Aristoteles 

 

 

Mörsärin mukaan kirjallinen perinne on muovannut vuosisatojen 

kuluessa kerrontatapoja, sopimuksia kirjoittajan ja lukijan kesken. 

Perinteisessä kertovassa tekstissä on uteliaisuuden herättävä aloitus, 

tapahtumien jännitteiden kehittely, huipennus ja ristiriita, kärjistys ja 

loppuselvittely, jossa tekstin viesti syvenee tai teksti jättää miettimään 

tapahtunutta. Esimerkkinä Mörsäri käyttää Dostojevskin Rikosta ja 

rangaistusta: 

 

1. Alku: lukija kohtaa opiskelija Raskolnikovin, hänen kiihkeät 

ideansa ja saa tiedon ajatellusta murhan kohteesta. 

2.  Juonen kehittely ja kärjistys: pantinlainaajaeukon murha. 

  3.  Konfliktin laukeaminen: Raskolnikovin paljastuminen ja tunnustus. 

4. Ideoiden kehittely ja syvennys: rangaistus ja taipuminen   

kärsimykseen, nöyrtymiseen ja vapautumisen toivoon. (Mörsäri 1995, 

29.) 
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Tämän kaavion alkulähteenä toimii Aristoteleen Runousoppi (384-322 

eKr.). Aristoteleen mukaan kirjallisuus on jäljittelyä ja koska 

jäljiteltäessä etsitään toimivia ihmisiä ja nämä ovat välttämättä joko 

jaloja tai alhaisia – sillä luonteet seuraavat melkein aina tätä jaoitusta; 

pahe ja hyve erottavat ihmisiä toisistaan – täytyy kuvattujen olla joko 

parempia, huonompia tai samanlaisia kuin me (Aristoteles 1982, 13 ). 

 

    Ensimmäiseksi kirjoittajan on aina ”koukutettava” lukija, kerrottava 

jotain mikä saa lukijan lukemaan eteenpäin. Eli koukku kiduksiin ja 

”kala” lukemaan. Ostan kirjan luettuani sen ensimmäisen rivin tai 

sivun ja uskon, että näin toimii moni muukin. Ja kirjoittajalle, joka 

haluaa kustannussopimuksen ensimmäinen sivu on käyntikortti kirjaan 

ja siksi siihen kannattaa panostaa. Ensimmäinen sivu kannattaa 

kirjoittaa niin, että se toimii. Vaikka sitten kun käsikirjoitus on valmis. 

Palaa uudestaan alkuun. Kliimaksi eli Mörsärin kohta 2 on juonen 

kannalta tärkein kohokohta. Se, kannattaa miettiä koska kliimaksin 

ympärille rakentuu koko tarina. Katharis eli konfliktin laukeaminen 

puhdistaa lukijan. Lopuksi kirjoittaja nivoo koko tarinan yhteen 

yllätyksellä , opetuksella tai mahdollisella jatkolla. Helppoa ja 

hauskaa, eikö totta?  

 

 

 

6. KANNIBAALIN KORTIT KUSTANNUS- 

       RULETTI PÖYDÄSSÄ 

 

Olen vuosien varrella lähettänyt käsikirjoituksia kustantamoihin, 

joihin ne on hukattu (Tammi ja Book studio 2004 - 2005) ja 

kustantamoihin, joista ei ole koskaan tullut vastausta enkä usko enää, 

että tuleekaan (Teos, Mäkelä-kustannus 2004 - 2005 ). Olen joskus 
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ihmetellyt minkä lakien mukaan kustantamot toimivat, mutta tuskin 

on mitään lakeja, on vain inhimillisiä tekijöitä. Kukaan ei jaksa lukea 

sitä käsikirjoitustulvaa minkä kustantamot vuosittain saavat, ainakaan 

ensimmäisestä paperiliuskasta viimeiseen. Mitä enemmän tätä 

tutkielmaa teen sitä vakuuttuneemmaksi tulen.  

 

    Miksi vielä vaivaan kustantajia, yhtä hyvin voin kysyä miksi en. 

Ainoa syy on, että se tuottaa minulla hupia. Toiseksi se on minulle 

kuin iloista henkistä lottoamista, todennäköisyys saada jonkinlainen 

voitto on sama. Toivossa on hyvä elää? Tai yksinkertaisesti diagnoosi: 

pakkomielle. Tutkielma puhuu eniten pakkomielteen puolesta.  

 

    Motiivia siihen miksi haluan kustannussopimuksen en enää tiedä. 

Se on kadonnut samaan pinoon käsikirjoituksieni kanssa, joita vuosien 

varrella olen kustantamoihin lähettänyt, määrää en edes tiedä, 

kymmenkunta, ehkä, yritän muistella, Perhe (1999), romaani, Like 

(ainoa julkaistu), Talo meren rannalla, romaanikäsikirjoitus (2000), 

TV-käsikirjoitus Kosto, jonka TV2 tosin varasi maksamalla 5000 

markan varausmaksun, produktio ei koskaan toteutunut, ja 

romaanikäsikirjoitus Kosto (2000), romaanikäsikirjoitus Onnellinen 

rakkaus (2000), 

 

    Näytelmiä näytelmäkilpailuiden innoittamana (jo tässä vaiheessa 

vaadin keinotekoisia dead lineja kirjoittaakseni). 

Hämäläisnäytelmäkilpailuun vuonna 2000:  Nerojen 

pörssivallankumous (Aamulehden kriitikko Matti Wacklin ihmetteli, 

että tällainen absurdi komedia tarkoittaen Nerojen 

pörssivallankumoustani, jossa Katri Helena ja Panu Rajala 

seikkailevat ei voittanut vaan historiallinen epookki, jonka nimeä en 

edes itse muista.) Tämä oli moraalinen voitto minulle, mutta mitä se 

hyödytti? Samaan kisaan lähetin myös Sigmund Freudin sikari-
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näytelmäni, josta muokkasin  WSOY:n  lastenkirjakirjoituskilpailuun, 

Sigmund Freudin sirkuksen (2002) ja Satakuntaliiton 

nuorisonäytelmäkilpailuun, Big Brotherin (2006).  

 

    Näytelmäni Kylpyamme (2002), voitti Pahnanpohjimmaisten 

näytelmänkirjoituskilpailun toisen sijan ja se toteutettiin Jyväskylässä 

2003.  Kirjoitin lasten hoidon lomassa kaksi dekkaria, Harvat ja 

valitut ja Kadotetut vuosina 2002-2006. Ja aloitin runotrilogian 

Esileikkejä, Leikin alku ja Leikin loppu (kesken) kirjoittamisen 2006, 

näiden runojen kanssa jatkan ehkä (tällä hetkellä tuskin, tämä 

tutkielma selittänee syyn) työskentelyä koska sain Sammakko-

kustantamolta palautetta, että se kannattaisi. 

 

Sähköposti 16.5.2006. Lähettäjä: Sammakko, Terhi Hannula. 

Vastaanottaja: Marikki Piirtola. Aihe: Esileikkejä. 

 

Tervehdys, 

 

Kiitos lähettämästäsi käsikirjoituksesta. Valitettavasti se ei nyt sovi 

kustannusohjelmaamme. 

 

Pidän ideasta: naisen kirjoittamaa Arno Kotroa ja vielä suoremmin! 

Mutta tällaisenaan teksti ei toimi. Runojesi sisältö säväyttää kyllä. 

Esimerkki muodon ongelmasta: loppusointuihin perustuvat vitsit ja 

varsinkin niiden toisto menee liiallisuuksiin. Nämä vitsit perustuvat 

erilaiselle runokäsitykselle kuin nykyrunoudessa on totuttu. Jos 

sisällön lisäksi kielessä olisi itua, kokoelma olisi erittäin kiinnostava. 

 

Toivoisin, että hiot runojesi muotoa ja yrität sitten uudelleen. Miksei 

vaikka meille. 
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Parhain terveisin, 

 

Terhi Hannula 

Sammakko 

 

Eikö kustantamot etsikään erilaista runokäsitystä kuin nykyrunoudessa 

on totuttu? Jotain uutta, jonka sisältö säväyttää? Liioittelin, tottakai, 

mutta ajattelin, että tehokeinona. Huumoriakin kaivataan uusilta 

käsikirjoituksilta, sisällön ohella ainakin tutkielmanimukaan. Vai 

olenko väärässä vai onko huumorini vääränlaista? Miten muuttaa oma 

kieli, runoissa, niin, että siinä olisi itua? Oma ääni, oma ”uusi”? En 

tiedä. Eikä kustantaja kerro, tietääkö hänkään? En ymmärtänyt kysyä 

ja nyt se on myöhäistä koska mielenkiintoni on suuntautunut toisaalle. 

Yritin Sammakkoon koska asun Porissa ja Turku on lähellä. Ja kuten 

tutkielmasta näkee yritän mitä tahansa kustantamoa, osuma voi tulla 

vahingossakin. Mutta myönnän olen alkanut liian hätäiseksi ja 

rulettipöydässä sillä on merkitystä, kortit vapisevat kädessä. Mutta ei 

mennä asioiden edelle. Vastaukseni Sammakkoon kertoo sen mikä 

mielentilani tällä hetkellä suhteessa kustannusmaailmaan on. 

 

Sähköposti 16.5.2006. Lähettäjä: Marikki Piirtola. Vastaanottaja: 

Sammakko, Terhi Hannula. 

 

Hei, Terhi, 

 

Kiitos palautteesta, arvasin ettei nämä mene Suomen markkinoilla 

näin, taidan etsiä kääntäjää tai kirjoittaa itse englanniksi ja yrittää 

jenkkeihin ja Englantiin, siellä taitaa olla erilaiset markkinat, mutta jos 

jaksan vielä suomeksi näiden kanssa pelleillä voin ottaakin yhetyttä, 

Never know, 

Thanks anyhow, 
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M. 

 

Otinkin selvää Suomen ulkopuolisista markkinoita ja siellä tarvitaan 

agentti, jota ei saa kuin rahalla ja sitähän minulla ei ole. Kääntäjä olisi 

omasta takaa, isäni on eläkkeellä oleva entinen englannin ja 

didaktiikan lehtori, mutta juuri runojen sisällöstä johtuen en ole vielä 

pyytänyt häntä käännöstehtäviin. Uhkailu on lapsellista, mutta lähetin 

viestinkello 23:51 eli väsyneenä. Ja kyllästyminen koko 

kustannusmaailmaan on alkanut vaivata, pahemman kerran, vasta kun 

itse naputtelin viestin tähän ymmärsin miten vakavasti. Hyvä niin. 

Ehkä tutkielmani paras ja konkreettisin tulos on se, että paranen 

luovasta kirjoittamisestani. 

 

 

 

6.1.   Julkaista voi esiintymälläkin vai mitä 

 

 

Olen saanut hilpeää palautetta yleisöltä kun olen lukenut Esileikkejä- 

runojani ääneen juhlissa ja ystävien kokoontumisissa. Olen jopa 

saanut faneja, jotka lähettävät sähköpostina ja tekstiviesteinä runojani 

eteenpäin tai käyttävät niitä harjoitustehtävinään mitä erilaisimmissa 

paikoissa. Nyt minua jopa pyydetään erikseen esiintymään 

pikkujouluihin (Taito Talli ja Satakunnan vihreät, 2006) ja voin 

toteuttaa sanomisen pakkoani jos sellaista nyt on. Haluan hauskuuttaa 

itseäni ja kuulijoitani ja omalla tavallani tehdä elämästäni 

kiinnostavampaa ja se onkin suurin motiivi sille, että kirjoitan. Haluan 

myös ylläpitää ammattitaitoani ja kosketustani siihen, mitä luovan 

kirjoittamisen oppilaani tekevät.  
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Osallistuin myös Nuoren Voiman suureen runokilpailuun 2006 vaikka 

en voisi kustannussopimuksen saaneena osallistuakaan, mutta mukana 

oli työryhmä, jotka olivat olleet runoilussa mukana, joten päätin 

osallistua, runot olin/olimme tehneet ennen kuin edes tiesin 

runokilpailusta (työryhmä Teemu Elo, Ville Leinonen, Antti Sumiala, 

Marikki Piirtola, runoilta, Jazz-cafe, Pori, 2006). Kirjoitin dekkarin 

Harvat ja valitut uudelleen,  kirjoitettu 2003-2006, joka osallistuu 

nimellä Aikalaiset 2006, Bonnier kustantamon ”Vuosi Suomessa 

aikalaisromaanin kirjoituskilpailuun” (2006). Tästä kilpailusta en ole 

kuullut sanaakaan, joten voi olla, että voittajaa ei löytynyt. Pidättivät 

oikeuden olla löytämättä voittajaa jos siltä tuntuu. Nyt kuulin Tammen 

tiedottajalta, että voittaja on löytynyt ja hänet ilmoitetaan myöhemmin 

Pohjoismaisista aikataulujen yhteensovittamisista johtuen. Eli voittaja 

en ollut minä eikä Aikalaiset tai  Naapurit. Yllätyinkö, no en voi 

väittää. 

 

    Naapurit-näytelmän kirjoitin kun sain Satakunnan 

taidetoimikunnan 1000 euron apurahan (2006), näytelmän kirjoitin 

valmiiksi tammikuussa 2006 (näytelmä on ohjaaja Marko Saaariolla 

luettavana, en tiedä jaksanko enää lähettää teattereille niin kuin kaikki 

edelliset näytelmäni, vaikka Kansallisteatteri antoi erittäin hyvää 

palautetta Sigmund Freudin sikari- näytelmästä 2002, joka ei 

kuitenkaan mahtunut ”sillä kertaa kansallisteatterin ohjelmistoon ).  

 

    Kirjoitin Naapurit -näytelmästä romaanin Naapurit, 2006, heinä-

elokuussa, samaiseen Bonnier-kustantamon ”Vuosi Suomessa 

kilpailuun” vaikka olin jo päättänyt lopettaa kaunokirjailun ja aloittaa 

tämän opinnäytetyöni. Sanoin kirjailijakollega Taina Teerialholle, että 

ranteet pitäisi katkaista, että tämä luova kirjoittaminen, joka on 

muuttunut tietyntyyppiseksi pakkomielteeksi loppuisi. Nyt Naapurit 

seikkailee Otavassa ja Likessä enkä edes odota kustannuspäätöstä 
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(olen päässyt sen ala- tai yläpuolelle), dekkarin Aikalaiset olen 

päättänyt laittaa pelaamaan kustannusrulettia Gummerukseen ja ehkä 

vielä teen siitä version, jossa muutan rikostutkija Veli Jokelan, josta 

tein jo Heli Nokelan,  takaisin mieheksi ja homopoliisiksi, (voi 

vaikuttaa kustannuspäätökseen, jos haluaa ajatella markkinoiden 

lakeja, toisaalta mitä enemmän tätä tutkielmaa teen sitä 

vakuuttuneemmaksi tulen, että sattumalla on aina rulettipöydässä 

merkitystä!). En ainakaan itse tiedä onko homopoliisia kirjoitettu, 

musta rikosten selvittelijä kyllä, Eppu Nuotio ehti Mustallaan (2006) 

eli kustannuspäätökseen vaikuttaa myös se, että teet jotain 

ensimmäistä kertaa. Eli tuotat ihmetystä ja yllätyksiä kuten edellä on 

jo mainittu. Pyri hätkähdyttämään, minkä ymmärsin jo Perhettä 

kirjoittaessani ja lisäsin väkivaltaa ja seksiä kuin taikuri hihastaan 

ässiä, jos vaikka joku tarttuisi täkyyn, ja niin ihme kyllä tapahtuikin, 

mutta myös onnella oli merkitystä, että Perhe-käsikirjoitus löysi 

ihmisen, jota se puhutteli juuri oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.  

 

 

 

6.2.   Onni ja nautinto 

 

 

Kirjoitan niin kauan kun nautin siitä ja niin kauan lähetän 

käsikirjoituksiani kustantamoille kun saan siitä jotain (sairastakin, no 

ainakin huvittunutta) tyydytystä. Pidän tilannettani vitsinä, jolle välillä 

nauran ja välillä en. Tällä hetkellä kirjoitan tätä tutkielmaa ja se 

tuottaa minulle samanlaista mielihyvää kuin luova kirjoittaminen, 

kumma kyllä. Tai ehkä tämä toimiikin terapiana ja yrityksenä parantua 

pakkomielteestä saada kustannussopimus.  
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Viimeisimmät käsikirjoitukseni tein ja hioin siis Vuosi Suomessa - 

kirjoituskilpailuun, jotta saisin jonkinlaisen, keinotekoisenkin dead 

linen itselleni vaikka olin päättänyt olla osallistumatta kilpailuun. 

 

    Näin siis etenen kirjoittamisen tiellä, sattumasta sattumaan, samoin 

kuin kustantamot päätöksissään mitä lukevat ja kuka lukee ja kuka 

päättää kustannetaanko vai ei, kritiikinkin sattumanvaraisuuteen 

palaan myöhemmin. Perhe-romaania kirjoitin kaksi vuotta ja tein 

Risto Ahdin ohjeen mukaisesti ja lähetin sen viiteen  kustantamoon 

samaan aikaan ja ainoastaan Likestä soitettiin kaksi viikkoa 

käsikirjoituksen lähettämisen jälkeen, että haluavat kustantaa sen. 

Kustannuspäällikkö Arto Leivon viesti oli puhelinvastaajassani ja 

tunne oli epätodellinen, ja vasta nyt tajuan sen tunteen syvyyden. Vain 

0.5%:n todennäköisyydellä saa kustannussopimuksen kotimaisen 

kaunokirjallisuuden puolella ja kuuluin siihen joukkoon, ja kuten olen 

huomannut tätä tutkielmaa tehdessäni niin kustannussopimukseen olisi 

pitänyt kirjata esisopimus kahdesta seuraavasta romaanista. Olisi ehkä 

onnistunut, siinä vaiheessa varmasti, koska kustannuspäällikköni 

ainoat sanat, jotka jäivät kaikumaan korviini olivat: sinusta tulee vielä 

rikas. No, henkisesti ehkä liiankin. En onneksi tätä lausetta silloinkaan 

uskonut tai yhtä paljon uskoin kuin kohdalleni osuvaan lottovoittoon 

tai Vuosi Suomessa -kilpailun voittoon. Tai siihen seuraavaan 

kustannussopimukseen. 

 

 

 

6.3.   Yllättämiskynnys  

 

 

Jokainen ihminen toteuttaa omaa filosofiaansa ehkä sitä tietämättä tai 

sitten hyvin tiedostaen mihin koulukuntaan kuuluu ja elämän aikana 
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nämä koulukunnat voivat muuttua tai menettää merkitystään. Myös 

ihmettelyn kohteet muuttuvat ja sen mitä näkee yllättävänä muuttuu 

yksilön kehityksen, yhteiskunnan ja yhteisössä vallitsevan moraalin ja 

normin mukaan.  

 

    Kari Hotakainen on löytänyt yllättävän ja mielestäni hedelmällisen 

ja mielenkiintoisen näkökulman yliseksuaaliseen maailmankuvaamme 

Finlandia-ehdokkaallaan eli Huolimattomillaan (2006). 

Huolimattomissa kyseenalaistetaan seksin merkitys ihmiselle ja seksin 

ylikorostaminen. Olisi kiinnostavaa tehdä tutkielma 

julkaisukynnyksen ylittäneiden kirjojen yllättämiskynnyksestä, millä 

yllättävät ja miten?  

 

    Madonna seksin keski-ikäisenä ylipapittarena toimii Hotakaiselle 

varoittavana esimerkkinä seksin banaalistumisesta, kyynistä huumoria 

unohtamatta: 

 

”Hänen nimensä on Madonna Louise Veronica Ciccone, kuluttajien 

kesken tuttavallisesti Madonna. Hän on ammatiltaan tähti. Tuossa 

kuluttajaystävällisessä ammatissa joutuu – tai saa, riippuu mistä 

reiästä asiaa kurkistaa – näyttelemään hienostohuoraa. Hän saa kaiken 

näyttämään aidolta. Ehkä hän on pohjimmiltaan huora, mene ja tiedä. 

Ei ole meidän tehtävämme mennä semmoisa arvuuttelemaan, meidän 

tehtävämme on nauttia hetki tuosta erikoislaatuisesta nisäkkäästä, joka 

pihdatessaankin onnistuu näyttämään anteliaalta. ” (Hotakainen 2006, 

91.)  

 

    Kirjallisuuteen (muun mediakentän mukaisesti) on tuotu 

ihmeteltäväksi homoja ja lesboja, SM-seksiä, äärimmäistä väkivaltaa, 

jopa lasten toteuttamana, kohta voi kysyä mikä yhteiskunnassamme ja 

rahan määrittelemässä ajassa on enää tabu kun James Bondistakin 
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halutaan tehdä homoeroottisesti suuntautunut ja teatterissa käsitellään 

pedofiliaa arkipäiväisesti eli mitä tapahtuu kun kaikki tabut murtuvat 

ja kaikki on sallittua? Mitä enää ihmettelemme? Kohta tavallisesta 

arjen onnesta kirjoittaminen on rohkeaa ja erikoista. ”Maajussille 

morsian”-ohjelman yllättävä suosio selittyy sillä, että ihmiset haluavat 

kyllästyneenä kaikkeen epätavalliseen nähdä nyt tavallista arkea ja 

tavallista onnea vaikka samalla voi kyseenalaistaa kuinka ”tavallista” 

se on jos tämä tavallisuus ja onnen etsintä näytetään 

ohjelmaformaatissa ( MTV3 2006)? Ja mitä sitten kun taas 

kyllästytään kaikkeen tavalliseen?  Miten hedelmällinen ja 

mielenkiintoinen tämä aika oikeastaan luovalle kirjoittajalle on? Mitä 

tabuja voi murtaa ja mitä (aidosti) ihmetellä? Epäillä onneksi aina voi.  

 

    Reino Rasilaisen tekemän Julkaistu ja julkaisematon kirjallisuus 

tutkimuksen (1989) mukaan käsikirjoituksen esteettistä arvoa on 

vaikea määritellä. Tai ainakin yhtä hankalaa kuin yrittää määritellä 

mitä on hyvä kirjallisuus. Yksi tapa lähestyä aihetta on yrittää 

määritellä millainen on huono käsikirjoitus eli sellainen, jota ei 

kannata julkaista. Tämän määritelmän on antanut WSOY:n kotimaisen 

kaunokirjallisuuden päällikkö Eila Kostamo, joka on parinkymmenen 

vuoden ajan (mitä sekin ihmiselle tekee?) lukenut käsikirjoituksia 

WSOY:ssä:  

 

”Yksi sellainen piirre on tavanomaisuus tai latteus; se, ettei havaita 

kertojan ääntä, joka kuuluisi. Tulee tunne, että tämän on lukenut 

vaikka kuinka monta kertaa. Lyriikan osalta esimerkiksi tällainen 

vanha lyriikka on sidottu vanhoihin konventioihin ja myös tiettyyn 

ajattelutapaan. On olemassa kirjallisuutta, joka on jo kirjoitettu. 

Perinnettä voi hyödyntää, mutta sitä pitäisi pystyä viemään eteenpäin: 

se on se oma luova ponnistus. 
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Me olemme usein saaneet sen vaikutelman lähetyistä 

runokäsikirjoituksista, että asianomainen henkilö on itse lukenut hyvin 

vähän lyriikkaa: teksti ei asetu mihinkään traditioon. Kyllä 

kirjallisuudessa pitäisi tietää, missä mennään. 

 

Vain pieni vähemmistö sekä proosan että lyriikan alalla on sellaista, 

joka yrittää jotain uutta ja jotka sitten erottuvat sieltä.”  

 

Rasilaisen tutkimuksessa on myös laskettu keskimääräinen aika, jonka 

käsikirjoitus viipyy kustantajalla: 

 

Vuonna 1965: 6 viikkoa 

              1977: 12 viikkoa 

              1986: 21 viikkoa 

 

Käsikirjoituksen käsittelyaika on venynyt parinkymmenen vuoden 

aikana yli kolminkertaiseksi. Syyksi pidentyneisiin käsittelyaikoihin 

Eila Kostamo esittää henkilöpulan: 

 

”Tällä hetkellä tilanne on aika heikko, kun meillä ei ole kuin yksi 

toimittaja, myös kirjallinen johtaja kyllä lukee. Kyllä me kaikki 

(osastolla) luemme. Tällä hetkellä meitä on kolme, yleensä neljä ja 

sihteeri. Henkilöstöpulaa siis on. 

 

Tietysti vaikuttaa myös se, että me olemme pitäneet tätä 

arvostelupalvelua. Jos me lähettäisimme kaikki  käsikirjoitukset vain 

pois, niin olisihan se nopeampaa,  mutta siihen me emme ole 

halunneet mennä. Koska jos ihminen on vaivautunut kirjoittamaan ja 

lähettämään tekstinsä niin kyllä hän jonkin kommentin ansaitsee.” 

(Rasilainen 1989, 25, 29-30.) 
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    Kirjailijoiden ajattelun ja luovuuden lähtökohtana toimii usein 

kustantamoiden ja markkinavoimien lait ja näiden lakien puitteissa 

ammattikirjailijat työskentelevät ja tämä voi herättää ihmettelyä ja 

epäilyä lukijoissa. Syntyykö paras kirjallisuus kirjallisen kaanonin 

ulkopuolella, netissä, omakustanteissa ja julkaisemattomien 

runoilijoiden runoilloissa on lukijan tai kuuntelijan itsensä 

pääteltävissä.  

 

 

 

6.4.   Syvemmälle kaksipäisen hirviön kitaan 

 

 

Kirjojen kustantaminen kehittyi liiketoiminnaksi Suomessa 1800-

luvulla ja sitä sanelivat markkinointi ja kirjapainojen 

työllisyyskysymykset. Vasta kansallinen herätys, tarve kehittää 

suomen kieltä ja edistää kansankielistä kirjallisuutta loivat pohjan 

suomalaisen kustannustoiminnan laajenemiselle. (Baijars 2002, 44.) 

 

    Kustannustoimittaja ja kirjan etsijä Anna Baijars kuvaa kustantajaa 

kaksipäiseksi hirviöksi. Kustantaja antaa kirjallisuudelle 

mahdollisuuden, mutta alistaa sen samalla kaupallisuuden armoille. 

Suomen kielessä sana kustantamo liittyy rahaan, kustantamiseen, 

maksamiseen. (Baijars 2002, 44-45.) 

 

    Kustantaja on vainukoira, joka tekee julkaistavaa kirjallisuutta 

koskevia päätöksiä omien edellytysten pohjalta. Kustannuspäätöksen 

taustalla on aina monimutkainen taloudellisten suhteiden, yksityisten 

kokemusten ja mieltymysten, ihmissuhteiden ja arvoasetelmien 

verkosto eli kirja vastaa kysyntään, se täyttää aukon kustantamon 
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kirjallisuusmosaiikissa, se on vastaavan kustannustoimittajan ihastus, 

se on todellinen helmi – tai siinä on yksinkertaisesti kaupallista 

potentiaalia. (Baijars 2002, 46.) 

 

    Kustantaja pyrkii seuraamaan aikaansa ja aavistelemaan sen 

ilmiöitä, ja pistää markkinointikoneistonsa pyörimään aavistustensa 

mukaisesti. Silti arvaamattomat, usein irrationaaliset tekijät saattavat 

nostaa kirjailijan tai teoksen suosion huipulle tai painaa hyvinkin 

suunnitellun tuotteen nopeasti unohduksiin. Voidakseen 

kyseenalaistaa nykyisyyden kustannustoimittajan on tunnettava 

traditio. (Baijars 2002, 46.) Samalla tavoin kuin kirjailijaksi aikovan 

on tunnettava ja sisäistettävä  kirjallisuuden traditio ja kaanon. Ja 

mieluiten myös se mikä on Kirjailijaliiton teettämän tutkimuksen 

mukaan suomalaisen kirjailijan kirjoistaan saama keskimääräinen tulo. 

Se on noin kolmetuhatta euroa vuodessa (Raittila 2006, 103). Oma 

tuloni suoraan esikoiskirjastani Perhe (Like 1999) oli ennakko eli 

5000 markkaa, jonka vastaanotin tietokoneen muodossa, muuta tuloa 

minulle ei ole tilitetty eli tästä voin päätellä, että esikoisteostani ei 

myyty enempää kuin tuon verran tai tuskin edes sitä vaikka Liken 

silloinen toimitusjohtaja ja kustannuspäällikkö Hannu Paloviita sanoi 

minulle, että esikoisteokseksi Perhe on myynyt yllättävän hyvin.  

 

    Bajarsin mukaan kustantamon kirjallisuusmosaiikin paloja on 

koottava harkiten ja luotava tasapainoisia kokonaisuuksia: sopivassa 

suhteessa romantiikkaa, jännitystä ja korkeakirjallisuutta. Himppusen 

kokeiluja, genrejen sekoittelua ja ilottelua, mutta ennen kaikkea 

myytävää (Baijars 2002, 47 ). Kohta näemme miten tutkielma vie 

esikoiskirjailijaa. Ja minne.  Sillä tämä kannustava lause ilottelusta ja 

Hannu Raittilan huikaiseva ”elukan” eli ”kannibaalin” tai toisin 

sanoen kirjailijan elämästä kertova Kirjailijaelämää (WSOY 2006) sai 

minut lähettämään Likeen 18.1.2007 Esileikki-runokokoelmani 
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(2006), joka on todellista  ilottelua, uusi ”pornorunogenre” tai ehkä 

enemmän ”pikkutuhmagenre”. Vastaavia runoja en ole löytänyt, mutta 

varmasti niitä on. Musiikkilajina pornolaulut ovat pitäneet pintansa, 

Värttinänkin rallatuksissa tämä perinne kukkii.  

 

    Lähetin Esileikit sähköpostin liitteenä suoraan Liken uudelle 

kustannusjohtajalle Päivi Isosaarelle, mielenkiintoista nähdä vastaako 

hän viestiini ja jos niin milloin ja miten. Olen ennenkin ollut 

yhteydessä ja Päivi Isosaari on vastannut sähköpostiini ja vienyt 

eteenpäin käsikirjoituksiani kustannustoimittaja Stella Vuomalle mm. 

keskeneräisen dekkarikäsikirjoitukseni Kirjeitä hellälle rakastajalle 

(2006), jonka kanssa olin/olen tullut epätoivoiseksi enkä jaksanut enää 

itsekään lukea sitä, tämä tunne on jatkunut vaikka ajattelen, että 

muutan naispoliisin homopoliisiksi, olisiko siinä jotain uutta ja 

kustannuskynnyksen ylittävää (?) ja Naapurit - romaanikäsikirjoitus 

(2006) on myös luettavana tai pinossa Likessä, mutta 

kustannuspäätöstä ei ole syntynyt, tai siis siitä kieltäytymistä, jota 

osaan jo, ikävä kyllä odottaa.  

 

 

 

6.5.   Esikoiskirjailijan epätoivoinen yritys myydä itseään 

 

 

Tutkielman tässä kohdassa näkee suoraan Hannu Raittilan 

Kirjailijaelämän lukemisen tekemän vaikutuksen tutkielmaani. Ennen 

Raittilaa tutkielmani oli vaarassa muodostua kuivaksi ja 

käsittämättömäksi kirjalliseksi jargoniksi. Olin toistamassa kaikkea 

sitä mitä luin ja mistä tavalla tai toisella vaikutuin ja ikävä kyllä 

suurimman vaikutuksen minuun teki se, miten käsittämättömällä 

tavalla tiedettä kirjoitetaan.  
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    Onneksi huomasin ajoissa, että kirjallisuudesta voi kirjoittaa niin, 

että lukija ymmärtää mistä on kyse, yksinkertaisesti ja 

helppolukuisesti kuten Raittila ja Olli Jalonen ja ennen kaikkea 

kiinnostavasti, introspektion kautta ja läpi. Jalosen sanoin: ”Tutkimus 

on kuin kehä, joka alkaa haparoivista yrityksistä kysyä olennaisia 

kysymyksiä, ja päättyy täsmällisen ongelman määrittelemiseen vasta 

tutkimustyön vastauksia tarkastellessa. Tutkimusaiheen tarkentuminen 

on itsessään siis tutkimustulos.” (Jalonen 2006, 58.) Nyt yritän 

yksinkertaistaa ja tehdä tekstistäni henkilökohtaisempaa ja katsoa 

minne tämä tie tutkijasikiön vie. Toivottavasti se tekee lukemisesta 

helpompaa ja ennen kaikkea mielenkiintoisempaa. Koen 

mielenkiinnon ylläpitämisen  tässä kirjoittamisen vaiheessa erittäin 

tärkeäksi. Ettei tekijä ja lukija nukahda ja tutkijan urani katkea tähän 

eli rohkeasti ja avoimesti kohti henkilökohtaista, esikoiskirjailijan 

ydintä sähköpostiviestittelyn avulla eli Susan Kurosenkin valitsemalla 

tiellä:  

 

Sähköposti 18.1.2007. Lähettäjä: Marikki Piirtola. Vastaanottaja: 

Like, Päivi Isosaari. Aihe: Esileikkejä, liitetiedostona Esileikkejä - 

runokokoelma, Marikki Piirtola 2006: 

 

Hei, Päivi, 

 

Ja mielenkiintoista uutta vuotta! 

 

Olen kunnostautunut runoilijana ja stand up-koomikkona erinäisissä 

pikkujouluissa ja saanut jopa faneja näille pikkutuhmille 

runorallatuksille, jotka haluaisin sinun lukevan ja kertovan voisiko 

näistä jyystää kokoelmaa markkinoille? 
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Tässäpä uusi laji ja valtaus naisrunouden ja miksei mieskin-genressä... 

Kehuja on tullut, on hevimpää kuin Arno ja Tommysta puhumattakaan 

jopa asiantuntijoiden mielestä...siis kirjallisuuden asiantuntijoiden. 

 

Varsinkin puree keski-ikäisiin naisiin ja nuoriin miehiin...  

Esiinnyn näillä näkymin seuraavan kerran ars goes to kapakka 

tapahtumassa jos ei pupu mene pöksyyn ja tarkoitan Hughin pupu! 

 

Naapureista olisi kiva kuulla jotain, haluan tehdä jotain uutta ja löytää 

väylän myös lukijoiden luo... 

Näyttää kuitenkin iskevän kuulijoihin!  
 

Kirjoitan koko ajan ja opetan kirjoittamista, NLP:tä, maalaamista,  

pidän taidenäyttelyn maaliskuussa Kulttuurigalleriassa ja olen  

vihreiden eduskuntavaaliehdokas...kahden pikkupojan äiti, nuoren 

miehen  

vaimo, stand up-koomikkokin nyt...olen tekemässä runovideota  

ehdokasblogiini...eli aktiivisuutta on ja kirjoittamisen iloa,  

intohimosta puhumattakaan.  

 

Toivottavasti löydät iloa näistä, 

ja potentiaalia, 

 

M. 
 

Säälittävää tekstiä ja yritystä myydä itseään, mutta laitan tämän tähän 

esimerkiksi koska ehkä saan vastauksen ja voin sen sitten liittää 

jatkoksi esimerkkinä siitä miten kustannusmaailma toimii ja elää juuri 

tällä hetkellä. Likelle lähettämäni sähköposti kertoo sen missä 

esikoiskirjailija kustannusmaailmassa ja -todellisuudessa kahlaa 

kaulaansa myöten. Esikoisromaanini Perhe (1999) sai pääsääntöisesti 
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hyviä ja mielestäni jopa erinomaisia arvosteluja ja oli Helsingin 

Sanomien Esikoiskirjapalkinto-ehdokkaana. Samoin näytelmäni 

Kylpyamme (2002) joka esitettiin Jyväskylässä Pahnanpohjimmaisten 

näytelmänkirjoituskilpailun toiseksi tulleena 2003, (kirjoituskilpailun 

ykköstä Raimo Hännisen Valse tristea ei tehty ja esitetty) sai hyvät 

arviot sanomalehti Keskisuomalaisen uutisoimassa 

näytelmänkirjoituskilpailun voittajasta tehdyssä jutussa: 

 

”Toiselle sijalle valittiin tamperelaisen Marikki Piirtolan näytelmä 

Kylpyamme, jota tuomaristo luonnehti mustaksi farssiksi. Kyseessä on 

leikkiä ja parisuhdetta hauskasti sekoittava tarina, jonka sanomasta 

löytyy myös vakavampi puoli. Tekstin erityinen vahvuus on 

rytmikkäästi soljuva dialogi.” (Valse Triste voitti 

näytelmänkirjoituskilpailun, KS 30.4. 2003, 18.) 

 

Siitä huolimatta kukaan ei ole kiinnostunut kustantamaan sitä mitä 

olen kirjoittanut vuoden 1999 jälkeen, ja olen kirjoittanut paljon. 

Voihan olla, että kaikki mitä nyt kirjoitan on julkaisukelpaamatonta ja 

lahjatonta eli todella huonoa, mutta koska tiedän mitä kirjallisuus on 

ja mitä kustannetaan ja ennen kaikkea miksi, niin en ole aivan 

vakuuttunut, mutta ehkä kohta olen. Pelkään pahoin, että tämä 

tutkielma saa minut vakuuttuneeksi, että minulta puuttuu se tärkein 

mitä kirjailijaksi aikovalla on oltava eli kaiken kattava ja tuhoava 

pakkomielle kirjoittaa samoin kuin julkisuus, suhdeverkostot, 

kiinnostavuus, sopiva ikä, sukupuoli, ulkonäkö, elämän tyyli...entä jos 

olisin Matti Nykäsen tyttöystävä ja samaan aikaan pääministerin 

morsian?. Kammottava ajatus. Mutta ei mennä asioiden edelle vaan 

pysähdytään tähän kohtaan ja esikoiskirjailijan rajattomaan 

optimismiin oman kirjoittamisensa suhteen. 
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6.6.   Paraneeko sairas 

 

 

Eli onneksi (?) tämän kysymysmerkin lisäsin voimatta itselleni 

mitään, niin paljon kyynisyyteni oman kirjoittamiseni suhteen on 

Raittilan kirjan lukemisen jälkeen kasvanut, olen löytänyt runot, taas, 

vuoden 1988 jälkeen kun osallistuin Tampereen työväenopiston 

lyriikan ryhmän runoantologiaan Mielen tilat (1989) en ole 

kummemmin runoillut, Taidenäyttelyyni Vastaeroneet – Just Married, 

Mööpelin kaveri ja Tammelan kirjasto tein runoja liitettäväksi 

maalauksiin ja lausuin niitä radio Moreenissa (1996). Sain keski-

ikäisen naistoimittajan kyyneliin ja muutamia kannustavia 

kommentteja ystäviltä. Ja nyt ollaan siis lähtökuopissa taas eli 

runoudessa. Aloitin runotrilogian Esileikkejä, Leikin alku ja Leikin 

loppu (kesken) kirjoittamisen 2006. Näiden runojen kanssa jatkan 

ehkä (tällä hetkellä tuskin) työskentelyä koska sain Sammakko-

kustantamolta palautetta, että se kannattaisi. Ehkä aikani taipuu 

enemmän runouteen ja näytelmään tässä elämäntilanteessa kuin 

dekkariin tai romaaniin. Ja ennen kaikkea voin esiintyä ja saada näin 

tekstejäni julki ilman kustannuskoneistoa ja sen hampaita, jotka ovat 

siis vain jauhaneet minut ulos kustannuspäätöksistään, samoin kuin 

teatterit rappusiltaan.  

 

    Onneksi luonteeni on kyyninen ja koominen enemmän kuin 

totaaliseen masennukseen taipuva (tämä on vain oma, kuten tulette 

heti näkemään väärä arvio mielentilastani), joten kyllä minä tämänkin 

kestän ja naureskellen vielä. Aika uskomatonta, mutta vielä totta. 
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Henkilökohtaisista dokumenteistani näkee ettei edellinen lause ole 

totta ollenkaan. Tutkielman teko avaa tässä vaiheessa kirjaimellisesti 

kiinni liimautuneet esikoiskirjailijan silmäni ja toivon vain, että siitä 

on enemmän haittaa kuin hyötyä.  

 

    Minulta puuttuu Hannu Raittilankin Kirjailijaelämässä (2006) 

kuvaama kirjailijuus eli elinikäinen syrjäytyminen (vai olenko oikea 

ihminen arvioimaan tätä, jonkun mielestä voin olla vaikka kuinka 

syrjäytynyt...?) Raittilan mukaan sosiaalisen sivullisuuden asemassa 

kirjailija kehittyy taitavaksi ihmisten ja heidän suhteidensa kuvaajaksi. 

Ja tämä taito edellyttää kömpelyyttä ja Kari Hotakaisenkin (oma 

lisäykseni) vaalimaa mykkyyttä seurassa. Raittilan mukaan 

ihmissuhteissaan taitava henkilö ei kuvaa ihmissuhteita taitavasti vaan 

hän luo ja ylläpitää niitä. (Raittila 2006, 233. ) 

 

    Tutustun ihmisiin helposti, joskus tuntuu, että liiankin helposti 

koska aikani ei riitä millään kaikkien ihmissuhteitteni ylläpitämiseen. 

Kirjailijan ammatin kannalta tämä ylisosiaalisuus on siis valitettavaa. 

Ja elän perheessä, aviomieheni ja pienten poikien maailmassa joka 

päivä. Lisäksi toimin yhteiskunnallisesti Lapsiperheiden etujärjestössä 

ja Vihreissä, nyt jopa eduskuntavaaliehdokkaana. Ja opetan sekä 

koulutan iltaisin, maalaan taidenäyttelyäni aina kun ehdin ja 

remontoin taloamme sekä runoilen silloin kun pääsen Irkku-pubiin 

oppilaani kanssa, joka toimii fantasiakirjallisuuteen suuntautuneena 

rehevän kielenkäyttönsä takia synonyymisanakirjanani oikean 

Synonyymisanakirjan (1989) ohella. Päivisin teen tätä 

opinnäytetyötäni, joka ainakin tällä hetkellä viihdyttää ja kuten näkyy 

kiihdyttää minua toimimaan ja hyppäämään taas kustannusmaailmaan 

pää edellä. Vaikka olin jo vannonut jotain ihan muuta. Antanut armoa 

itselleni ja aikaa (uuden vielä nimettömän runokokoelman) 

kirjoittamiseen kaksi vuotta (tai mitä se nyt sitten vaatiikin, aion 
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testata omia oppejani ja kaikkea mitä olen oppinut ennen ja jälkeen 

tämän tutkielman teon), ja sitten yritän taas kustannusviidakkoon jos 

siltä tuntuu. Elän toivossa, että pakkomielteen omainen 

kustannuspäätöksen saaminen unohtuisi. Eli sairas paranisi.  

 

 

 

6.7.   Arno Kotro kirjoittaa kuin nainen 

 

 

Omalla kohdallani kustannussopimuksen saamisen pakkomielteeseen 

liittyy myös se, että tiedän kustannussopimuksen ja mahdollisen kirjan 

ehkä takaavan jonkun apurahan ja laskupinon pienenemisen. Aikaa ja 

mahdollisuutta kirjoittaa saamani apurahat eivät ole tuoneet 

nimellisyytensä vuoksi. Satakunnan Kansassa uutisoitiin miten pieni 

piiri jakaa apurahoja (Piiri pieni jakaa apurahoja, SK 10.2.2007, 14 ). 

Tottakai tiedän tämän niin kuin kaikki muutkin apurahan hakijat, 

mutta vielä pahemmalta tuntui lukea naiskirjailijan erityisasemasta 

kirjallisessa kentässä. Se, että olen nainen on haitta ei hyöty. Tämä on 

erikoinen alkuasetelma kirjailijan työhön, onneksi en ole sitä liian 

paljon ajatellut vaikka olen käsittääkseni melkeinpä anarkofeministi 

sillä tiedän millaista on olla naisena miesten arvottamassa maailmassa.  

 

    Tutkielmaani varten sain ikävä kyllä selville, miten 

naiskirjailijoiden lukijakunta on pienempi kuin mieskirjailijoiden ja 

kirjailija, jota ei lueta, joutuu miettimään työnsä perusteita. Hänen on 

myös arvioitava, mitä hänelle merkitsee se, ettei hänen tekstinsä 

tavoita lukijoita. Hänen on myös selitettävä itselleen jollakin tavalla 

se, miksi hänen kirjansa eivät ole kiinnostavia. Hänen on lisäksi 

vastattava sisimmästään esille pyrkivään kysymykseen, joka vaatii 

perusteluja ja tivaa oikeutusta hänen kirjailijuudelleen. ( Haapaniemi 



 82

1989, 27.) Näitä sanoja olisin tarvinnut vuosia sitten niin en olisi 

harkinnutkaan kirjoittamista ammatinvalintakysymyksenä, mutta 

olisiko se muuttanut mitään? Olenko valinnut pakkomielteeni vai se 

minut? Eikö tämän tutkielmankin kirjoittaminen ruoki kirjoittamistani, 

Naapurit-käsikirjoituksessa käytin lähdekirjallisuutta apuvälineenä 

aivan kuin tutkielmassani. Samoin teen uutta runokokoelmaa 

aktiivisesti Synonyymisanakirjaa selaten. Tutkielman teko siirtyy 

luovaan kirjoittamiseeni ja päin vastoin.  Assosiaationi assosioi yli 

genrerajojen. Mutta takaisin naiskirjailijuuteen. 

 

    Enemmistö Suomen kirjallisuuskriitikoista ja -tutkijoista on miehiä. 

Naisten kokemusmaailma, kirjoitusten teemat, näkökulmat ja 

kirjoitustapa saattavat olla heille vieraita. On luonnollista, että he 

kohdistavat ehkä vähemmän huomiota naiskirjailijoiden teoksiin 

verrattuna siihen mielenkiintoon, mitä mieskirjailijoiden tuotanto 

heissä virittää. Arvostelijat voivat myös unohtaa naisten kirjoittamia 

kirjoja. Ne saavat jäädä kokonaan arvioimatta, tai sitten lehtikritiikit 

ovat kielteisesti sävyttyneitä.( Haapaniemi 1989, 27-28.) Perhettä 

kyllä arvioitiin, mutta olivatko arvostelut värittyneitä johtuen 

sukupuolestani, sitä en osaa sanoa. Omasta mielestäni kritiikit olivat 

pääsääntöisesti hyvä ja niitä oli tehnyt niin naiset kuin miehet, ainoan 

täysin tyrmäävän kritiikin tekijä oli mies ja tämä kritiikki ”rämäkästi 

tyypitellyt hahmot eivät kuitenkaan muutu kiinnostaviksi Piirtolalle 

ominaisessa, pieniä päähänpistoja toistelevassa minä –kerronnassa.” 

(Markku Soikkelin arvosteluja netissä). Naiskirjailijuudesta voi sen 

verran todeta, että kun Arno Kotro kirjoittaa tunteistaan kuin nainen 

Sanovat sitä rakkaudeksi (2003) runokokoelmassaan hän saa 

kirjastaan kiitettäviä arvioita kansiliepeessään niin naisilta kuin 

miehiltä: 

 

”Tää on tykki!” Outi Popp. 
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”Kerrassaan hienoa, että mies uskaltaa puhua tunteista näin suoraan.” 

Märta Tikkanen. 

 

”Ironista ja hyvin sanottua runoproosaa rakkaudesta preesensissä. Ei 

hullummin mieheltä. 9½”. Jukka Relander. 

 

”Kotro kykenee tekemään yksityisistä tunteista yleisesti koskettavia. 

Hän osaa rikastaa arkisia ilmaisuja ja löytää niille uusia merkityksiä.” 

Aamulehti. 

 

”Teos käsittelee klassista onnettoman rakkauden aihetta luontevasti 

rakkausrunoelman muodossa ja vie lukijan mukanaan.” Helsingin 

Sanomat. ( Kotro 2003, takakansi.) 

 

Mieheltä ”ei ole hullummin” kirjoittaa ”kuin nainen” eli mitä tästä 

pitäisi ajatella ja päätellä? En tiedä. Mies on parhaimmillaan silloinkin 

kuin hän kirjoittaa kuin nainen? Luin Kotron runot ja uskon, että jos 

kirjoittaja olisi todella ollut nainen niin koko teosta ei olisi edes 

julkaistu tai jos olisi julkaistu niin kukaan ei olisi tehnyt siitä sen 

kummempaa numeroa. Vuosisadan rakkaustarina (1978), onhan näitä 

nähty Märta Tikkasesta lähtien, (jota Kotrokin muuten sanoo 

pitävänsä esikuvanaan). Eikä ihme. Näin lähelle Tikkasen Vuosisadan 

rakkaustarinaa ei kai kukaan ole päässytkään kuin Sanovat sitä 

rakkaudeksi.  

 

    Kotrosta poiketen Märta Tikkanen on kokenut arvostuksensa 

Suomessa niin alhaiseksi, että on ajatellut olla kokonaan julkaisematta 

suomeksi (Haavikko 1991, 284 ). Mutta tästäkin myöhemmin 

tutkielman edetessä. Nyt olen jo puhtaaksi kirjoitusvaiheessa tai 

oikeammin uudelleen kirjoitusvaiheessa, joka onkin aika uutta minulle 
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luovana kirjoittajana sillä en ole jaksanut väsymyksestä johtuen 

kirjoittaa luovia tekstejäni uudestaan ja uudestaan ja olen ne sitten 

lähettänyt kustantajalle keskeneräisinä. Naapurit taitaa olla 

ensimmäinen poikkeus ja tämäkin johtuu siitä, että kirjoitin sen ensin 

näytelmäksi koska sain 1000 euron apurahan Satakunnan 

taidetoimikunnalta (2006) sen kirjoittamiseksi ja päätin kirjoittaa 

vaikka sitten öisin, ja näin teinkin enkä voi suositella tätä 

kirjoitusaikaa/tapaa kuin pikkulapsettomille perheettömille ihmisille, 

jotka saavat aamulla rauhassa nukkua univelkansa pois.  

 

    Demi-lehden teettämä tyttötutkimus (2007), nykytyttöjen 

rohkeudesta ja aktiivisuudesta ja jopa kolmanneksen halusta 

työelämässä esimiestehtäviin ilahdutti. Tutkimukseen osallistui yli 

5000 Demi-lehden lukijaa. Kaksi kolmesta 12-19 -vuotiaasta tytöstä 

uskoo tulevansa äidiksi. (Tällainen on nykytyttö, IL 14.2.2007.) Entä 

jos tytöt haluavatkin hoitaa pienet lapsensa itse, niin kuin minä? Vai 

haluavatko? Elämä on valintoja täynnä, työuraa ja sitä, että hoitaa itse 

lapsensa ei voi yhdistää. Olen yrittänyt yhdistää luovan kirjoittamisen, 

tämän tutkielman kirjoittamisen, taidenäyttelyyn maalaamisen, 

iltaopetuksen, politiikan teon ja lasten hoidon ja tiedän, että se ei 

onnistu. Tai jos onnistuu niin joku aina kärsii, kokemukseni mukaan 

kaikki. Enkä itse ole halunnut lähteä enempää sille tielle. Onko se 

sitten uhraus? Mielestäni valinta, josta itse olen vastuussa ja johon 

toki on vaikuttanut myös aina taloudellinen tilanne. Onko varaa/halua 

laittaa lapset hoitoon ja toteuttaa itseään jos se ei tuota mitään=rahaa? 

Minulla ei ole ollut varaa eli mahdollisuuttakaan kun lapset olivat alle 

4-vuotiaita. 

 

    Tutkija Minna Autio Helsingin taloustieteen laitokselta ei ole vielä 

törmännyt itsevarmoihin naisopiskelijoihin, eikä usko muutoksen 

tapahtuvan hetkessä. Elämä ei kohtele ketään lempeästi ja unelmat 
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murtuvat, mutta silti tutkija pitää tyttöjen mahdollisuuksia 

työelämässä varsin hyvinä koska tytöt ovat poikia verbaalisempia ja 

he pärjäävät siksi työelämässä. Toisaalta poikien ladut ovat 

suoraviivaisia ja työt ovat usein epävarmoja (Tällainen on nykytyttö, 

IL 14.2.2007.) Miten verbaalisista tytöistä ei sitten tule 

ammattikirjailijoita ja painosten kuningattaria enemmän kuin 

miehistä. Pelkän epävarmuudenko vuoksi? Vai onko kyse 

kasvatuksesta ja yhteiskunnassa vallitsevasta politiikasta ja asenteesta 

suhteessa tyttöihin ja naisiin? Mikä on syy ja mikä seuraus. 

 

 

 

6.8.   Painosten kuninkaat ja kuningattaret ja muu rahvas 

 

 

Lautakunnat, jotka jakavat apurahoja, stipendejä ja palkintoja, 

ottanevat huomioon kriitikko- ja tutkijakunnan mielipiteet päätöksiä 

tehdessään. Apurahat eivät ole Heikkisen mukaan vain 

toimeentulotukea, vaan myös niitä pidetään taiteellisena meriittinä. Ne 

kuvastavat jakajien käsitystä siitä, ketkä luetaan ”oikeiksi” ja 

”hyviksi” ”kirjailijoiksi”. Pitkällä, ( ikävä kyllä, jo historiaan 

jääneellä) 15-vuotisella apurahalla palkittuja kirjailijoita on tähän 

mennessä yhteensä 25, ja heistä ainoastaan neljä on naista. Kaiken 

kaikkiaan naiset ovat saaneet vähän harvemmin ja vähän pienempiä 

apurahoja kuin miehet. Sukupuolten väliset erot eivät kuitenkaan ole 

olleet suuria. (Haapaniemi1989, 29.) Minusta kyllä tuo 15-vuotisen 

apurahan saaneen naisnelikon määrä on hälyyttävän pieni, mutta 

olenkin anarkofeministi eli sikiötutkijallakin on oma kartta, jota 

seurata. 
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    Tiedot nais- ja mieskirjailijoiden tuloerosta ovat kiinnostavia. 

Vuonna 1984 sivutoimisten mieskirjailijoiden tulot olivat 

kolmanneksen paremmat kuin heidän naiskollegoidensa tulot. On 

todettu, että juuri ns. luovissa ammateissa naisten menestymisen ja 

urakehityksen mahdollisuudet ovat tasavertaisemmat verrattuna 

muihin ammatteihin, vaikka luovan uran kynnys on naisille korkeampi 

kuin miehille. Kuitenkin naisten taloudelliset edellytykset 

pitkäjänteiseen kirjalliseen työhön ovat keksimäärin selvästi 

huonommat kuin miesten. Vajaa puolet eniten myydyistä kotimaisista 

kirjoista on kuitenkin ollut naiskirjailijoiden tuotantoa. Naiset siis 

ostavat ilmeisesti enemmän kirjoja kuin miehet. Kirjallisuuden ostajat 

arvostavat naiskirjailijoiden teoksia, ja ostajien mieltymys 

naiskirjailijoihin jopa ylittää sen osuuden, mikä on naisten kirjoittamia 

kirjoja kaikista tarjolla olevista. (Haapaniemi 1989, 28-29.)  

 

    Iltasanomien mukaan Ilkka Remes on jättänyt jälkeensä painosten 

pitkäaikaiset kuninkaalliset Laila Hirvisaaren ja Arto Paasilinnan. 

Viime vuoden yli 150 000 kappaleen myynnistä Remes saa noin 600 

000 – 700 000 euroa. Arto Paasilinnan tulot ovat 527 085 euroa, Laila 

Hirvisaaren (ent. Hietamies) 354 925 euroa, Leena Lehtolaisen 149 

545 euroa ja Reijo Mäen 171 015 euroa. Suomen kirjailijaliiton 

toiminnanjohtajan Päivi Liedeksen mukaan peruskirjailija saa 

keskimäärin kolme euroa per kirja. Menestyskirjailija voi vaatia 

enemmän,  4-5- euroa kirjalta. Tosin poikkeuksiakin on, esimerkiksi 

Laila Hirvisaaren kokonaistulojen vertailu myyntimääriin viittaa 

pikemmin rivi- kuin tähtikirjailijan teoskorvauksiin. Arto Paasilinna 

täyttää mahtikirjailijan tunnusmerkit myös tulojen osalta. 

Kirjailijaliiton tekemän tutkimuksen mukaan kirjailija saa kirjojen 

kirjoittamisesta tekijänpalkkiota keskimäärin 2000 euroa vuonna 

2005. (Kirjamiljönääri Ilkka Remes on tienannut jännäreillään noin 

neljä miljoonaa euroa, IS 30.1.2007, 2.) 
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    Hannu Raittila on arvioinut keskivertokirjailijan vuosiansion 3000 

euroon eli hiukan yläkanttiin (ehkä kyse on 

mieskeskivertokirjailijoista tai vain lyöntivirheestä?). Valtaosa 

kirjailijaliiton kyselyyn vastanneista nautti apurahaa, jonka suuruus oli 

keksimäärin 11 800 euroa. Neljännes vastaajista ilmoitti käyvänsä 

vakityössä kirjailijan työn ohessa, yli puolet ahersi tilapäistöissä. 

Kyselyyn vastasi 257 kirjailijaa. He olivat julkaisseet keskimäärin 

kymmenen kirjaa. (Kirjamiljönääri Ilkka Remes on tienannut 

jännäreillään noin neljä miljoonaa euroa, IS 30.1.2007, 2.) Tästä 

voimme päätellä, että ajat ovat muuttuneet, mutta naisten ja miesten 

tulotason ero kirjallisessa kentässä on pysynyt samana eli miehet 

tienaavat enemmän.  

 

 

 

6.9.   Naiskirjailija itsensä ja ympäristönsä vankina 

 

 

Kiinnostavammaksi tämä tutkimus tulee kun se menee syvemmälle 

naisten ja miesten mieleen suhteessa kirjoittamiseen. Esimerkiksi 

kirjailija Marja-Leena Mikkola väitti parikymmentä vuotta sitten, että 

aloittelevat miehet kirjoittavat keskimäärin paremmin kuin aloittelevat 

naiset. Tätä havaitsemaansa ilmiötä hän selitti naisiin kohdistuvien 

sukupuolirooliodotusten avulla: ”Ympäristö ja sen normit odottavat 

heiltä ”pehmeyttä” eli sovinnaisuutta, ”herkkyyttä” eli arkuutta, 

viehättävää naisellista epäloogisuutta, korostettua tunteikkuutta, 

naisen vaistoa, sanalla sanoen ”tosinaisellisuutta”, tuota valheellista 

myyttiä, joka kirjottavan naisen on kylmästi hylättävä. Hänen pitäisi 

uskaltaa olla kirjailijana jopa epämiellyttävä. Omaperäinen kirjailija 

on usein pelästyttävä, pahennusta herättävä.” (Haapaniemi 1989, 30.) 
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Demi-lehden tutkimus (2007) ei enää tue tätä väittämää. Uusi 

naissukupolvi on raivaamassa tietään vahvasti kohti miesten 

arvoja/maailmaa, toivottavasi silti säilyttäen oman tutkimuksen 

mukaisen vahvan, aktiivisen ja rohkean identiteetin.  

 

    Kirjailijan ammattia varten tarvitaan harrastusta ja itseopiskelua. 

Tutkimustulokset kertovat, että harrastajakirjoittajista on ollut kaksi 

kolmasosaa tyttöjä 60-70-luvuilla. Nykyisestä kirjailijakunnasta on 

sen sijaan 41 prosenttia naisia. Heidän osuutensa on viimeisten 

vuosien aikana kasvanut jonkin verran. Jos tytöistä suurempi osa kuin 

pojista harrastaa kirjoittamista, niin miksi enemmistö 

kirjailijakunnasta ei ole naisia? Harrastajakirjoittajatutkimuksessa 

todetaan, että työt kirjoittavat lyhytjänteisemmin ja 

päämäärättömämmin kuin pojat. Pojat ovat huomattavasti varmempia 

harrastuksen jatkamisesta kuin tytöt. Pojat kertovat myös 

kirjoittavansa kunnianhimosta, ja he havittelevat kirjailijanuraa 

useammin kuin tytöt. Koska pojat suunnittelevat kirjailijanuraa 

useammin kuin tytöt, on todennäköistä, että heistä suurempi osa jatkaa 

myöhemmin kirjoittamista ammatillisella tasolla. Kohdistuuko 

tyttöihin ja naisiin sellaisia sukupuoliodotuksia, jotka eivät sovi 

yhteen kirjailijan ammatin asettamien vaatimusten kanssa? 

(Haapaniemi 1989,  31.)  

 

    Kirjailijaksi ryhtyminen ja kirjailijan ammatissa pysyminen vaativat 

äärimmäistä pitkäjänteisyyttä ja äärimmäisen voimakasta 

motivaatiotasoa. Kirjailijan työ edellyttää tekijältään myös rohkeutta, 

itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Ulkoiset tekijät voivat rajoittaa 

enemmän nais- kuin mieskirjailijoiden mahdollisuuksia tehdä työtä. 

Sukupuolirooliodotukset ja muut ulkoiset esteet eivät kuitenkaan voi 

suoranaisesti estää naisen kirjailijanuraa. Myös hänestä itsestään 
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riippuu se, miten syvästi ne vaikuttavat häneen. Keskeistä on se, miten 

naiset hahmottavat nämä ympäristötekijät ja oman suhteensa niihin. 

Jos naisen on työlästä saada kustannussopimusta, jos hänen kirjojaan 

kritisoidaan ja jos hänen kohdalleen ei osu apurahoja, olennaista on se, 

millaisen merkityksen hän antaa näille tapahtumille. Niiden vaikutus 

hänen työhönsä riippuu muun muassa siitä, kokeeko hän niiden syyn 

olevan itsessään vai itsensä ulkopuolella. On mahdollista, että hän 

tulkitsee olevansa todella huono kirjailija ja luopuu kirjoittamisesta 

kokonaan. Toisaalta hän saattaa selittää itselleen, että mieskriitikot 

eivät ymmärrä naisia ja että apurahajärjestelmä on kehno ja 

epäoikeudenmukainen. Näin hän voi saada jopa lisää puhtia 

kirjoitustyötä varten. (Haapaniemi1989, 31-32.)  

 

    Olen tulkinnut olevani todella huono kirjailija ja samalla olen 

saanut puhtia kirjoitustyöhön, nyt tämän tutkielman kirjoittamiseksi 

sillä valmistuminen voi olla väylä pois ahdistavasta 

esikoiskirjailijuudesta ja toisen kirjan kustannussopimuksen 

kalastelusta kohti muita ammatillisia haasteita, jotka koen tällä 

hetkellä vapauttavana tuomiona pois kahlitsevasta ja hulluksi 

tekevästä kirjailijuuden tavoittelusta. Ja ennen kaikkea mitä 

lisäpalkkatyöni tekisi taloudellemme? Ja itsenäisyydelleni? Nyt olen 

tutkielman sisällä kohdassa, joka ei ole edennyt vielä yhtä pitkälle 

kuin ajatukseni. Koska kuten sanottua olen jo uudelleen 

kirjoitusvaiheessa, jota varten olen vielä lukenut Olli Jalosen 

väitöskirjan Hitaasti kudotut nopeat hetket (2006), Hannu Raittilan 

Kirjailijaelämää (2006) ja Eeva Haapanimen ja Merja Kuuselan 

Kirjailijan työhuoneessa (1989). 
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6.10.   Esikoiskirjailijan toinen vielä epätoivoisempi yritys myydä      

itseään 

 

 

Lisään tähän Rakastajat teatterin toimitusjohtaja/näyttelijä Angelika 

Meuselin kanssa (täysin spontaanisti aloittamani keskustelun, samalla 

kuin uimme uimahallissa) siitä onko lukenut näytelmäni Kylpyamme, 

jonka annoin luettavaksi kolme vuotta sitten. Meusel vastasi, että on, 

(en uskonut), ja jatkoi, että jo kolmeksi vuodeksi eteenpäin on sovittu 

mitä esitetään ja ketkä kirjoittavat, saman Meusel sanoi kolme vuotta 

sitten. Joten olen aina kolme vuotta myöhässä. Esitin myös täysin 

spontaanisti siinä uidessamme runoideani pikkutuhmaa - iltamista, 

joita voisi Rakastajat teatterissa nimensä mukaisesti esittää. Angelika 

Meusel innostui runoistani kuultuaan aiheen, kertoi, että ne sopisivat 

Ars goes to Kapakka eli TAIDE MENEE KAPAKKAAN-

tapahtumaan toukokuussa 2007, esitettäväksi, ja runoilijan itsensä 

esittämänä, näkemättä runojani.  

 

    Aikamoinen eteenpäin sukellus esikoiskirjailijan tiellä tai sitten ei. 

Aika näyttää, mutta siis apurahoja saadakseni minulla on oltava 

taiteellista toimintaa, myös kirjoittamisen saralla, onhan sitä ollut, 

mutta sen on oltava näkyvää. Koska mitä ei julkisesti näe sitä ei ole 

olemassa. Eli iloisesti myyn itseni vaikka katumusta tunnen vähän 

väliä kunnes se häipyy, kyse on kuitenkin vain hetkestä elämässäni. 

Helpottavaa?  
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    Satakunnan vihreitten minulle järjestämään blogiinikin 

uskaltauduin laittamaan yhden sievimmistä runoistani sillä tuskin 

blogiani kukaan lukee. Ehkä se on myös syy siihen, että sinne voi 

kirjoittaa mitä vain, ja toisaalta haluaisinkin, että joku älähtäisi blogin 

sisällöstä jotain, taitaa olla turha toive tai pelko. Sillä silloin saisin 

tietää onko siellä käynyt kukaan muu kuin kampanjapäällikköni, 

pitkän proosan oppilaani ja blogikirjailijakollegani Tukholmasta. 

Voisiko minusta tulla julkkis, joka saa kustannussopimuksen 

julkisuutensa ansiosta? Toivonko sitä edes aidosti? En usko. 

 

    Lähetän runot tänään 22.1.2006  Meuselille ja katson milloin saan 

vastauksen vai saanko. Ja kuten huomattua en voinut olla lähettämättä 

samalla  Naapurit-näytelmääni. Se ei pelaa, joka pelkää, sama on 

kirjoittamisen kanssa. Jos et osaa tai halua myydä itseäsi saat kaiken 

toivon kirjailijan urasta heittää. Itse olen ollut huono myyjä, jaksan 

yrittää kerran, mutta sitten turhaudun ja alan tehdä jotain muuta. En 

jaksa myydä uudelleen ja minulla ei tällä hetkellä ole aikaa kirjoittaa 

tekstejäni kymmeneen kertaan uudelleen ennen kuin lähetän ne 

kustantajalle vaan lähetän ensimmäisen version, ota ja jätä 

periaatteella, jonka olen toki huonoksi havainnut. Eihän 

kustannusmaailma näin toimi. Paketin pitää olla valmis ja myyvä ja 

kaikella tapaa valmis brändi. Ja minä en selvästikään ole. Ja voi olla, 

että kohta ikäkin tulee vastaan vaikka suomalaisten toimivien 

kirjailijoidenkin keski-ikä on huomattavan korkea Suomessa eli 47-

vuotta ( Haapaniemi 1989, 9 ).  

 

Mutta nyt takaisin yritykseen myydä itseni: 

 

22.1.2006. Sähköposti. Lähettäjä: Marikki Piirtola. Vastaanottaja. 

Rakastajat teatteri, Angelika Meusel. Aihe: Esileikkejä eli 

pikkutuhmaa...tai kilttiä? Ja Naapurit-farssi, porilaisittain...  
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(Liitteenä: Esileikkejä-runoelma ja Naapurit-farssi, porilaisittain.) : 

 

Hei, Angelika, 

 

Siellä räpiköidessä tuli nämä Esileikit mieleen kun ei näköjään 

muuta... 

 

Olen tosiaan tehnyt porilaisen farssin Naapurit, jos se kiinnostaa voin 

laittaa tähän sen näytelmän ensimmäisen version, toisen kirjoitan jos 

joku kiinnostuu... 

 

Olisihan se kiva ohjata tätä teille...Naapureita, miksei Esileikkejäkin... 

 

Tästä Esileikeistä tunnen välillä morkkista välillä en, se riippuu 

kristillisen kasvatukseni syvyydestä sillä hetkellä... 

 

Hauskaahan kuulijoitta on ollut, itsestä en aina tiedä, no joka kerta on 

helpottanut esiintymisen paniikki, enhän ole mikään lausuja 

luonteeltani, enemmän stand up-koomikko, surkuhupaisa siis. 

 

Kerro mielipiteesi, onko näistä sinne Ars goes to Kapakka, jos on niin 

mielellään esiinnyn kun promillet on yleisöllä katossa eli joskus 23-

04, välillä. 

 

Omat promillet on syntymähumala, 

Ja tottakai näistä on karsittava helmet ja porsaat, 

 

Marikki. 

 

Liitteenä: Esileikkejä-runoelma ja Naapurit-farssi, porilaisittain. 
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    Meuselin innostus sai minut ottamaan pitkästä aikaa yhteyttä 

Likeen. Sammakkoon olin jo runoni lähettänyt ja saanut sähköpostiini 

kannustavan ein, jossa runoista pidettiin, mutta riimittelyä olisi 

purettava osiin, verrattiin jopa Arno Kotroon (pidettävä varmaan 

kohteliaisuutena), kirjoitan kuin Arno Kotro, mutta suoremmin. 

Naiskirjailijalle on meriittiä Kotroon vertaaminenen vielä suorempana 

kuin Kotro itse, joka kirjoittaa kuin nainen?  Kirjoitanko minä sitten 

niin kuin mies kun kirjoitan suoremmin? Mitä sanotaan naisesta, joka 

kirjoittaa kuin mies? Onko sellaisia naiskirjailijoita. Pirkko Saisiokin 

kirjoitti miehenä? Vai oliko hän nainen, joka kirjoitti kuin mies? Anja 

Snellman kuvaa tuntemuksiaan: 

 

”Verkkokalvolleni on tarttunut Helsingin Sanomien kriitikon 

lausahdus Tytti Parraksen teoksesta – ihastunut parahdus: ” Hän 

kirjoittaa kuin mies!” ”Kirjoittaa naisesta, mutta kirjoittaa kuin mies”, 

tulisiko sen olla naiskirjailijan tavoita? En halua uskoa. Ja 

Snellmannin sanoin, välitänkö edes? (Haavikko 2000, 403.) 

 

    Otava ja Gummerus eivät kiinnostuneet Esileikkejä ja Leikin alku- 

runoistani eikä Otava myöskään Naapureista. Dekkaristani Kirjeitä 

hellälle rakastajalle (2006 viimeisin versio) en ole käsittääkseni 

Gummerukselta saanut vielä ei-vastausta vaan tämä yksi ei tarkoitti 

käsittääkseni runokokoelmaani Leikin alku, (2006) jonka olin 

lähettänyt aikaisemmin kuin dekkarin. Käsikirjoituksia ei nimetä 

kustantamoiden käyttämässä ei-kirjeessä. Enkä usko soittavani enää 

minkään käsikirjoitukseni perään, se ei ole auttanut kuin niissä 

tapauksissa kun käsikirjoitus on kokonaan kadonnut kustantamosta ja 

olen lähettänyt uuden, saadakseni taas ein kuten Tammen kohdalla 

dekkareitteni kanssa kävi 2005. 

 

18.1.2007 Likelle Päivi Isosaarelle lähettämääni sähköpostiin vastaus: 
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Sähköposti 22.1.2007. Lähettäjä: Like, Päivi Isosaari. Vastaanottaja: 

Marikki Piirtola. Aihe: Re: Marikilta Esileikkejä. 

 

Hei, Marikki, 

 

Sinä olet tosi tehopakkaus! Kiitos runoista – tutkin niitä kaikessa 

rauhassa. Tosi pikaiselta ensinäkemältä ovat hauskoja kuin mikä! 

 

Naapureita olen nyt lukenut. Muutama oikein hyvä juttu. Kirjoitat tosi 

elävää dialogia, uskottavaa, puhutun kuuloista. Lauseet voi 

harvinaisen hyvin kuvitella henkilöiden sanomisiksi. Sama 

helppolukuisuus ja sujuvuus pätee koko tekstiin. Siinä on myös 

heikkous: tarina ei kasva ihan proosaksi asti, siitä ei saa tarpeeksi 

otetta mitä vielä korostaa henkilöiden nimeäminen pelkillä kirjaimilla. 

Ehkä vielä hiukan lihaa luiden päälle? 

 

Asiantunteva kustannustoimittaja voisi antaa sinulle 

perusteellisemman palautteen, mutta kerro ensin, mitä käsikselle nyt 

kuuluu. Oletko vielä työstänyt sitä? Oletko halukas työstämään vai 

ovatko muut asiat jo mielessäsi? Millaisen palautteen sait 

kirjoituskilpailusta? 

 

Tarmokkaan alkuvuoden toivotuksin, 

Päivi 

 

Päivi Isosaari 

Like Kustannus Oy. 

 

Tutkielmani kertonee vastauksen kysymyksiin. Jos ei niin vastaukset 

ovat ilmassa. 



 95

 

 

 

 

6.11. Hekumointia tutkielman kehässä eli jos olisin kustannus- 

toimittaja  

 

 

Kustantamot etsivät hyviä kirjailijoita, uusia brändejä, tarinoita, joita 

kääritään houkutteleviin tuotepaketteihin. Baijarsin mukaan 

myyntiluvut ovat kustantajan reseptioestetiikkaa, ja ne kertovat 

lopullisen totuuden kansan lukuhaluista. Haluaako kansa sitä mitä sille 

tarjotaan, vai tarjotaanko kansalle sitä mitä se haluaa? (Baijars 2002, 

47.) Kustannus- ja lukutottumukset kietoutuvat toisiinsa ja muuttuvat 

yhtä hitaasti. Itse nautin nyt englantilaisesta Wendy Copesta, 

belgialaisesta Amélie Nothombista,  ja amerikkalaisesta Melissa 

Bankista ja ranskalaisesta Belle De Jourista eli uuden aallon 

naiskirjailijoista. Ja vanhemmista naiskirjailijoista erityisesti Sylvia 

Plathista, jonka runoutta tutkin uusinta runokokoelmayritystäni varten. 

Koen heidän teksteissään hengenheimolaisuutta en niinkään 

kotimaisessa kirjallisuudessa, jota tällä hetkellä luen hyvin vähän. 

Tutkielmani myötä haluaisin nyt lukea enemmän uusia tuoreita 

kirjoittajia ja tutkia miksi he ovat saaneet kustannussopimuksen. Mikä 

tekstissä ylittää kynnyksen? Mutta takaisin omiin mieltymyksiini 

mahdollisena kustannustoimittajanakin. Edellä mainitsemistani uuden 

aallon naiskirjailijoista on sanottu mm: 

 

”Plathin mustimmissakin runoissa on myös omalaatuista mustaa 

huumoria, groteskiutta, äkillisiä ja uskaliaita puhekielen rytmejä ja 

ilmaisuja. Plath näki kirjallisuuden nimenomaan rakentavana 

toimintana, ja oman runoutensa hän määritteli elmääantavaksi 
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voimaksi, jolla juuri luovana toimintana on kosketus tämän hetken 

maailman kauhistuttaviin realiteetteihin.” (Plath 1987, 9.)  

 

”Antikrista on tuttu nothombilainen keitos, joka on maustettu hipulla 

sadismia, rahtusella masokismia, tilkalla kieroutta ja pisaralla 

huumoria. Lisätään vielä hieman julmuutta, ja annos on tekokas.” 

(Nothomb 2006, L´Express , takakansi.) 

 

”Vaitelias naapuri on nerokas pieni taideteos, huumorintäyteinen ja 

pureva kertomus minän rajoista ja itsensä tuntemisesta, avioparista 

jonka eläkepäivien idyllin rikkovat naapurit.” (Nothomb 2001, 

takakansi.) 

 

”Näissä runoissa Cope on kirjallinen parodisti, teräväkielinen 

poleemikko, ja hauskojen mutta herkkien rakkausrunojen kirjoittaja. 

Hänen ironiansa ei sääli kirjailijoita, kriitikoita, kustantajia, eikä 

lukijoita – miehiä tai naisia. Muutamalla rivillä Cope maalaa ironisen 

muotokuvan josta lukija tunnistaa itsensä, ja nauraa.” (Cope 1989, 

Vakavia asioita, takakansi.) 

 

”Newyorkilaisen Melissa Bankin valloittavan tarkkanäköinen 

esikoisteos nousi ilmestyttyään bestsellerlistoille useissa maissa”. 

(Bank 2003, takakansi.) 

 

”Älykästä ihmissuhdedraamaa.” HS. (Bank 2003, takakansi.) 

 

”Luettuani kirjan olen käännynnäinen ja haluan jakaa sanomaa. Annan 

kirjan luettavaksi ystävilleni. Halleluja! Se kolahtaa jokaiseen.” 

Cosmopolitan. (Bank 2003, takakansi.) 
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Tähän lisään omia arvostelujani ja katson onko yhtään yhtymäkohtaa 

idoleihini ja siihen millä ylittää kustannuskynnyksen: 

 

”Marikki Piirtolan näytelmäkäsikirjoitus on älykäs, leikkisä ja 

monikerroksinen. Se on kuin venäläinen maatuskanukke, joka 

kuoriutuu kerros kerrokselta. Mutta siinä missä maatuskanuken 

arvoitus on parin ulommaisen kerroksen jälkeen arvattavissa, säilyttää 

Piirtolan Kylpyamme yllätyksellisyytensä miltei esityksen 

loppumetreille saakka.” (Ellan ja Paulin ulosmitattu elämä, KS 2003.) 

 

”Piirtola voi saada totisen Perheen lukijan oksentamaan. Ylilyönti on 

varmin merkki siitä , missä kuuluisi nauraa Piirtolan 

valmiiksinauretussa kauhugalleriassa. Lukijalle se merkitsee: on lupa 

hirnua elämään heitettynäkin – tai oikeastaan elämään tuomittuna. 

Lukija voi nauraa mitättömyyden ja sivullisuuden tunteilleen, 

eksistentiaaliselle ahdistukselleen. Kaikki eivät siihen pysty, mutta 

nauruun parahtaminen olisi niin parantavaa, niin puhdistavaa... 

”(Ahdistuksen syntysanat, Taide-lehti 1999.) 

 

    Hurjaa naputella omia kritiikkejä ja nähdä ne näin ensimmäistä 

kertaa. Ehkä todellakin on paljon tehtävää yltäessäni ihailemieni 

naiskirjailijoiden joukkoon. Eli en todellakaan kustantaisi omia 

kirjojani sillä olenhan jo tunnustautunut omaehtoisesti todella 

huonoksi kirjailijaksi enkä siis häpeä tunnustaa tätä vaikka syytä 

varmasti olisi. Enemmän kuin syytä. No, näytelmästäni 

yllätyksellisyys löytyi ehkä Perheen suurin yllätys oli se miten 

rankasti se osittain on kirjoitettu. 

 

    En tiedä mitä haluan tällä todistella tutkielmani tässä vaiheessa kun 

uudelleen luen ja kirjoitan tätä juuri tässä kohtaa. Ehkä en mitään, 

ehkä asia vain assosioi mieleen ja jostain syystä oli tärkeää lukea 
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muiden kirjoittamana,  (naisten!) että olen ainakin osannut kirjoittaa 

mutta ehkä jätän tämän epätoivon hengähdyksen nyt tähän. En 

ainakaan sitä poista. Se on osa tutkielmaa eli kehää, jossa pyörin kuin 

suunnistaja ilman kompassia, kartta kyllä on olemassa. Ja edellä 

kirjoitettu osa joutuu vielä osaksi kustannusmaailmaa tavalla, jota nyt 

ihmettelen. Mutta siis vasta myöhemmin. Kaikella on siis selityksensä 

kun vain jatkaa matkaa eteenpäin.  

 

    Tällä hetkellä Pirkko Saisio kiinnostaa, Punainen erokirja (2003) 

on ensimmäinen teos minkä häneltä olen lukenut. Pirkko Saision 

kirjailija-muodonmuutokset kiinnostavat, siis persoona enemmän kuin 

teksti. Tämä on tutkielmani ansioita sillä löysin Saision Miten kirjani 

ovat syntyneet 4:stä (2000), toisesta kirjasta, minkä tutkielmaani 

varten luin. Kustannustoimittajana, siis henkilökohtaisen elämän 

kiireestä ja kiristävästä työtahdista huolimatta tai juuri siksi, etsisin 

käsikirjoituksista näitä elementtejä, jotka vetoavat minuun 

henkilökohtaisesti. Mutta vetoavatko ne muihin lukijoihin Suomessa? 

Wendy Cope on bestseller Englannissa, miten Suomessa, tietääkö 

hänestä kukaan muu kuin minä? Tähän mennessä kun olen esitellyt 

kyseistä runokokoelmaa oppilailleni pitkän proosan tunneillani kukaan 

ei ole kuullutkaan Wendy Copesta. Copea suomentanut Loki-kirjakin 

on lopettanut toimintansa ehkä sekin kertoo jotain. 

  

    Mitä ihmettä kustantaisin jos saisin päättää kustannuspolitiikasta? 

En tiedä. Onneksi minun ei tarvitsekaan tietää muuta kuin, että näitä 

mainitsemiani naiskirjailijoita ainakin, erityisesti Amélie Nothombia 

ja Wendy Copea.  En välttämättä Melissa Bankia jos on valittava vain 

kaksi, jos yksi niin Copea, tai sittenkin Nothombia. Ehkä kuitenkin on 

helpompaa olla rulettipöydän tällä puolella, moraalisestikin. 
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6.12.   Mikä ylläpitää diagnoosiani 

 

 

Kirjoittamisen motiivit on todella löydettävä jostain muualta kuin 

kustannusmaailmasta, yleisöstä, lukijoista tai rahasta. Apurahoja olen 

saanut kirjoittamiseen ainoastaan Porissa eli siinä mielesä 

muuttaminen kannatti. Satakunnan taidetoimikunta on myöntänyt 

minulle apurahaa kirjoittamiseen yhteensä 3500 euroa vuosina 2003-

2007. Tätä opinnäytetyötä varten sain Kulttuurilautakunnalta 400 

euroa vuonna 2005, vaikka en sinä vuonna ehtinyt kirjoittaa 

tutkielmaa ollenkaan. Paitsi päässäni. Opetusministeriön jakamaa 

kirjastokorvausta olen saanut kaksi kertaa vuonna 2000, 10 000 

markkaa ja seuraavan kerran vuonna 2004, 2000 euroa. Tässä on 

kaikki saamani apurahat kirjalliseen työhön vuodesta 1999 alkaen. 

 

    Olen hakenut apurahoja välillä , välillä en. Tässäkin turhautuminen 

ja tietty lyhytjännitteisyys näkyy. Kirjastokorvauksesta en edes tiennyt 

sen vertaa, että sitä voi hakea joka vuosi, nyt haen joka vuosi ja katson 

miten kauan sitä saan. Kirjailijan on todella otettava itse asioista 

selvää. Kukaan ei ole kädestä kiinni pitämässä ja auttamassa, ei 

ainakaan minua, sivulauseessa silloinen (1999) kustannustoimittajani 

Arto Leivo, Likestä kertoi kirjastokorvauksesta, mitenkään 

mainitsematta , että sitä voi hakea joka vuosi. 
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    Mikä (vielä/ehkä) ylläpitää luovaa kirjoittamistani? Omalla 

kohdallani taiteen tekeminen on oman elämäni mielekkäämmäksi 

tekemistä eli täysin itsekästä ja itsekeskeistä puuhaa ja kuten näkyy 

tällä hetkellä kirjoittamiseni ei kenellekään muulle kuulukaan eikä 

näy. Paitsi jos nyt sitten Ars goes to Kapakassa eli TAIDE MENEE 

KAPAKASSA lausun runojani...mikä aina välillä epäilyttää eli mitä 

järkeä siinä siis on? Apurahojen takiako mahdollisesti häpäisen itseni, 

enkä siis siitä syystä, että haluan esiintyä. En ole koskaan tuntenut 

mitään pakottavaa tarvetta esiintyä, mutta ehkä se tulee sitten 

esiintyessä. 

 

    Ja kuten luovan kirjoittamisen oppaat tässä tutkielmassa ”lupaavat” 

kun tarpeeksi kauan jaksaa harjoitella niin tulosta eli 

kustannussopimus syntyy...ja onhan lausuminenkin harjoittelua. Ja 

yleisön reaktioista voi oppia paljon eikö totta? Eli viimeistään silloin 

vaihtaa alaa jos se siis on mahdollista. Ja mitä alaa? Enhän ole alalla 

muuten kuin esikoiskirjailijana, joka on kirjoittanut yhden romaanin ja 

yhden näytelmän.  

 

    Olen harjoitellut kauan eikä se ole tuottanut luvattua tulosta, lahjoja 

en ole uskonut koskaan omaavanikaan. En pysty opettamaan itseäni 

vaikka aion kyllä omia oppejani käyttää tämän hetkisessä työssäni. 

Tässä tutkielmassa ja runoissa, joita ehkä vielä kirjoitan. 

 

    Liitän tähän viimeisimmän sähköpostiviestin, johon en ole saanut 

mitään vastausta enkä enää odotakaan koska mielestäni tämä viesti 

kertoo kaiken puolestaan. Tämä ihminen on jo jätettävä rauhaan. 

 

Sähköposti 23.1.2007. Lähettäjä: Marikki Piirtola. Vastaanottaja: 

Like, Päivi Isosaari. Aihe: Marikilta naapureista ja vähän muustakin. 
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Hei, Päivi, 

 

Esitän Esileikkejä 19.5. 2007 Taide menee kapakkaan- tapahtumassa, 

joka on Porin Taiteiden yö. Olisihan se mukava jos olisi runokirja 

myynnissä tässä taidetapahtumassa... 

Nyt olen esitysten jälkeen jakanut runojani A4:sina niitä haluaville. 

Jopa seurakunnan työntekijöille! 

 

Olen valmis työstämään runoja paljon ja hartaasti, jos niistä 

innostutte! 

 

Usko tai älä, mutta Naapurit syntyi ystäväni kehotuksesta kirjoittaa  

kerrankin suoraan omasta elämästäni ja näin tein. 

 

Siksi romaanin henkilöiden nimet ovat etukirjaimilla. Nämä romaanini 

oikeat ihmiset kyllä tietävät, että kirjoitin heistä ja suostumus on 

kysytty. Mielikuvitus on tietysti puuttunut faktan kulkuun. 

 

Naapurit ei voittanut suurta suomalaista aikalaisromaanikilpailua, 

enkä itse asiassa sitä uskonutkaan, olipa yksi dead line, että sain 

Naapurit -näytelmäkäsikirjoituksen (johon thank god sain apurahan!) 

kirjoitettua pienoisromaaniksi. Mitään palautetta en ole saanut, koska 

en ole antanut naapureita kenenkään luettavaksi. 

 

Haluaisin, että Naapureista sanottaisiin kuten Amélie Nothombin 

Vaiteliaasta naapurista:(paras kirja minkä olen lukenut aikoihin, ja se 

on paljon se, suosittelen jos et ole lukenut!) nerokas pieni taideteos, 

huumorintäyteinen ja pureva kertomus minän rajoista ja itsensä 

tuntemisesta...A.N on nuoren sukupolven harvoja omaperäisiä 

lahjakkuuksia. 
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Liikaa toivottu, varmasti. Mutta toisaalta uskon suomalaistenkin 

tirkistelykulttuuriin eli ehkäpä tämä voisi myydäkin, mutta sitä ei 

kukaan ennalta tiedä, kuten tiedämme. 

 

Suuria kysymyksiä. 

 

Haluan oppia belgialaisen Amélie Nothombin, englantilaisen Wendy 

Copen, amerikkalaisen Melissa Bankin ja ranskalaisen Belle De 

Jourin kaltaisilta kirjailijalahjakkuuksilta miten kirjoittaa hyvin, 

ymmärrettävästi ja älykkäästi, huumoria unohtamatta, jos tämä 

Naapuritkaan ei sitä ole, nin olen vasta tieni alussa. 

 

Nimet voi toki laittaa ja lihaakin luiden päälle! Olen valmis 

kirjoittamaan Naapurit uudestaan jos kustannussopimus syntyy, 

kymmeneenkin kertaan jos teksti sitä vaatii. 

 

Kirjoitan tällä hetkellä Sylvia Plathille, koska olen huomannut, että 

kuolleittenkin kanssa voi seurustella jos ei löydä kaltaistaan elävien 

joukosta! Tätä työtä aion tehdä vuosia koska viihdyn Sylvia seurassa, 

 

toivottavasti kuulen Naapureista ja näistä Esileikeistä, kesällä on 

aikaa, kaiketi...? 

 

Nyt kirjailijan työstä tekemäni tutkimus vie kaiken työaikani, muuhun 

käytän sitten yön tunteja...ja se sekoittaa todella sen mikä on unta ja 

mikä ei, kuten Naapureissa kävi. 

 

Lue ihmeessä Wendy Copen Vakavia asioita – runokokoelma, jos et 

ole jos sitä lukenut, siinä jotain uutta, raikasta! 

 

Sitä kohti! 
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M. 

 

Enää en tiedä mitä kohti. Ehkä tutkielma kertoo mitä. Copeakin on jo 

kustannettu 1989, sekö uutta ja raikasta? Mielestäni. 

 

 

 

6.13.   Kirjallisuus on silta 

 

 

Anna Baijarsin mielestä kirjallisuus on kohtaamisia ja silta. Sanat 

tarjoavat nopeimman reitin toisen luo. Empatia ja avoimuus ovat 

kustannustoimittajan tärkeimmät mielentilat. Mielen tulee pysyä 

avoimena vieraille kulttuureille, tradition mullistumiselle, 

konventioiden soveltamiselle ja jäljittelyllekin. Toisen kohtaaminen 

tarkoittaa myös avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta kaikkia 

kirjallisuudenlajeja kohtaan. Kustannustoimittajan tehtävä on olla 

siltojen rakentaja ihmisten ja kirjojen välillä. Jokainen genre on 

arvokas siinä missä jokainen lukija on arvokas. Kuka voi moittia 

viihteen ahmijaa? Kustantaja julkaisee kirjoja tavallisille lukijoille, ei 

kirjallisuudentutkijoille tai kriitikoille, vaikkakin myös 

kirjallisuudentutkijoille ja kriitikoille. (Baijars 2002, 47-48.)  

 

    Tämä teksti tuntuu tässä kohtaa järkyttävältä (tai sitten 

koomisuudessaan epäuskottavalta) kun olen lukenut mitä tätä ennen 

olen ajatellut ja kokenut, mutta jos näin on niin silloin minulla tulisi 

olla vielä toivoa? Onko Esileikkejä- kustannussopimus syntymässä? 

Elättelen selvästi toivetta samoin hiipii ajatus Naapureiden kohtalosta, 

mutta paljon on tehtävä ja onko minulla siihen aikaa ja enää 
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vaadittavaa tahtotilaa? Jaksanko vielä hioa tekstejäni, kyllä, mutta 

vain sitten kun kustannussopimus on varma.  

 

    Olenko näin ehdoton, jää nähtäväksi. Jos siis tällainen tarjous tulee 

vastaan ja onhan se tullutkin, tavallaan, mutta en tahdo uskoa ja lukea 

sitä sähköpostistani oikein. Sillä se tarkoittaa tekstin, jonka itse koen 

valmiiksi purkamista osiin ja miettimistä miksi tekstini ei kelpaa. 

Mikä minun oikein on. Kenttäväsymystä. Koko kirjallista kenttää 

kohtaan paitsi nyt tätä tutkielmaa, jonka on valmistuttava tässä kuussa. 

Ei missään muussa. Aikaa ei kerta kaikkiaan ole. Ja mitä kauemmin 

tätä teen sitä pitempi tästä tulee ja onko sekään itsetarkoitus, 

tutkielman pituus? Viimeisessä puhelinkeskustelussa Juhani Niemen 

kanssa kysyin tutkielman pituutta kun muistin itse, että jotain 50 

sivua, ja Juhani Niemi vastasi, että 70-100 sivua. Vielä en tiedä mitä 

tästä poistetaan ja mitä pitää lisätä. Mutta takaisin tutkielmaan ja 

uudelleen kirjoitusvaiheeseen. 

 

 

 

6.14.   Luovan kirjoittamisen mieli 

 

 

Jokainen ihminen on yksilö ja jokainen näkee maailman omin silmin, 

mutta miten siitä voisi kertoa niin, että syntyisi uusi kirja ja 

merkittävää kirjallisuutta. Siihen voi saada (jos haluaa) harjoitusta ja 

apua ja tässä on luovan kirjoittamisen opettajille ja luovan 

kirjoittamisen oppikirjoille haasteen paikka. Miten avata kirjoittavan 

yksilön ikkunat niin, että niistä syntyy uutta kustannuskaanonin ja 

markkinakonvention mukaista kirjallisuutta, joka samalla on 

kirjoittajalleen ja ympäristölleen merkittävää? Eli miten saada 

tekstinsä julkaistuksi muutakin kuin omakustanteena? Ja tulisiko 
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tämän kustannuskynnyksen ylittämisen ylipäätäkään olla 

pyrkimyksenä luovan kirjoittamisen tunneilla vai kirjoittamisen ja 

sanomisen ilo ilman markkinavoimien vaatimuksia? Itse olen 

kallistunut vahvasti jälkimmäiseen väitteeseen niin omassa 

kirjoittamisessani kuin opettamisessanikin ja jos markkinavoimien 

ajattelun puutteesta huolimatta ylittää kustannuskynnyksen voi sitten 

miettiä mitä tehdä.  

 

    Tällä hetkellä kustannussopimuksen saamisen todennäköisyyden 

prosentteina on kuten sanottua 0.5% kaikista kustantamoihin 

lähetetyistä  kaunokirjallisista teksteistä. Ei sentään pyöreä nolla, 

mutta aika lähellä. Tämä todennäköisyys huomioon ottaen 

kirjoittamisen mielen pitäisi löytyä jostain muualta kuin 

kustannussopimuksen saamisesta. Eikö nautinto omasta luovuudesta 

ja kirjoittamisen huumasta ole riittävä mieli kirjoittamiselle? 

Toivottavasti on: kirjoitan olen siis onnellinen, kirjoitan olen siis 

olemassa, kirjoitan maailman, jossa elän jos en muuten osaa elää. 

 

 

 

7.    KRITIIKKI, KIRJALLISUUDEN VARJO 

 

 

Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko, kirjailija Suvi Aholan 

mielestä ilman elämystä ei synny analyysia. Hän etsii lakkaamatta 

kirjoista itselleen uusia ystäviä, tärkeitä ihmisiä elämäänsä. Hän 

tarttuu teoksiin, joissa on samanlaisia elämäntilanteita kuin hänellä 

itsellään on ja hän etsii kirjoista vahvistusta omille ajatuksilleen tai 

sitten sille, että on täysin päinvastaista mieltä. (Ahola 2003, 8.) 
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    Suvi Aholan mukaan kirjailijan taivas on verraten laaja arvostelu 

isossa päivä- tai aikakauslehdessä tai sitten kirjallisuuden 

erikoisjulkaisussa; mieluiten kiittävä kuin oikein negatiivinen, ja 

nimenomaan sellainen,, että siitä näkee kriitikon paneutuneen 

asiaansa. Kriitikko on lukenut kirjan huolellisesti, pohtinut sitä 

aikansa ja kirjoittanut sitten innoittuneen arvion. Kriitikon taivas on 

erilainen, kohteen ei tarvitse olla välttämättä hänelle erityisen 

mieluinen tai edes tasokas. Toisinaan kriitikolle sopii sekin, että kirja 

on todella huono. Tärkeintä on se, että se painuu mieleen, herättää 

ajatuksia, saa aikaan kriitikon mielestä hyvää tekstiä -  siis hänen 

omaa tekstiään. Kirjailija ja kriitikko ovat kumpikin kiinnostuneimpia 

omasta tekstistään. Suvi Aholan mukaan on valhetta tai hurskastelua 

väittää, että kriitikolle hänen käsittelemänsä kirjat olisivat työn 

pääsisältö vaan tärkeintä on se miten hyvin hän itse pystyy 

kirjoittamaan. Aholan mukaan ollaan lähellä sitä väittämää, että 

jokaisessa kriitikossa asuu epäonnistunut kirjailija, mutta siitä ei 

Aholan mukaan ole kyse, pikemminkin jokaisen kriitikon sisällä asuu 

vielä kunnianhimoisempi kriitikko. (Ahola 2003, 96-97.) 

 

7.1.   Kirjailija ja teos 

 

Kriitikko Matti Mäkelän mielestä Suomessa on vaikea erottaa 

kirjailijoita heidän teoksistaan. Samaa mieltä on kirjailija Juha 

Seppälä esimerkiksi Jari Tervo-ilmiöstä. TV 1:n suositussa 

Uutisvuoto-viihdeohjelmassa kunnostautunut Tervo on Seppälästä 

”brandi, ilmiö, jonka avulla voi tarkastella kirjallisuusinstituution 

kaiken aikaa vahvistuneita nykytrendejä”. Yksi niistä on se, ettei 

kirjailijaa tarvitse enää tuntea tämän teoksista. Tervon julkisuuskaan 

ei ole tuonut nuoria lukijoita niinkään romaanien ääreen kuin 

televisioita katsomaan. Suvi Aholan mukaan ilmiö ei ole edes uusi: 

Pirkko Saisio järkyttyi jo 1980-luvulla, kun hänen Jukka Larssonin 
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nimellä kirjoittamansa romaanit eivät saaneet millään ostajia ja 

lukijoita -  vain siitä syystä, että kirjailija pysytteli pimennossa eikä 

markkinoinut kirjoja kasvoillaan. Vaikka kritiikit ylistivät Larssonia, 

pelkästään pieni piiri kirjallisuudenharrastajia löysi romaanit. (Ahola 

2003, 100-101.) 

 

    Kirjallisessa julkisuudessa teos, romaani tai runokirja, on vain yksi 

osa todellisuutta. Loppu muodostuu tekijästä, jonka odotetaan auliisti 

kertovan aikakaus- ja sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa 

teoksensa suhteesta omaan elämäänsä. Suvi Aholan mukaan kriitikon 

voi olla hyvin vaikea olla ottamatta tätäkin puolta huomioon. Suvi 

Aholaakin pidetään kirjallisuuskriitikkona, joka suhtautuu 

käsittelemiinsä teoksiin henkilö- ja omakohtaisesti. Joissain 

kommenteissa se on myönteinen, kiittävä piirre, toisissa sitä pidetään 

osoituksena taitamattomuudesta tai kaunaisesta luonteesta. (Ahola 

2003, 100-101.)  

 

 

 

7.2.   Liehuva liekinvarsi 

 

 

Tekijän merkitys teokselle tuli harvinaisen selväksi eduskunnan 

puhemiehen Riitta Uosukaisen Liehuva liekinvarsi –teoksen 

vastaanotossa syksyllä 1996. Suvi Aholan mukaan kirjasta ei voi 

parhaalla tahdollakaan sanoa, onko se kaunokirjallisuutta vai ei, eikä 

liioin määrittää sen henkilökohtaisuutta, se vaikutti lukijoihin ja 

kriitikoihin vahvasti: toisiin kuin kohuromaani, toisiin kuin poliittinen 

pamfletti tai paljas tunnustus. Kirjaa myytiin suomalaisittain paljon, 

kustantajan mukaan yli 65 000 kappaletta. (Ahola 2003, 101.) 
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    Aholan mukaan Liehuvan liekinvarren vastaanotto oli harvinaisen 

voimakas sekä myönteisesti että kielteisesti, ja se johtui tietysti siitä, 

kuka sen oli kirjoittanut, mutta jos kyse ei olisi ollut tällaisesta 

julkisuuden henkilöstä, sen enempää tunnustuksilla kuin sivalteluilla 

ei olisi ollut merkitystä. Sen niille antoi vasta julkisuus. Suvi Aholan 

mielestä ei ole mikään ihme, että monet ammattikirjailijatkin pyrkivät 

samanlaiseen näkyvyyteen. Se toimii teosten 

rinnakkaismarkkinointina ja antaa niistä lisää tietoa ja ”syventää” 

lukijoiden lukukokemusta. (Ahola 2003, 101.) 

 

    Kirjailija Hannu Raittila on todennut ettei Liehuvan liekinvarren 

tapaiset kirjat ole oikeastaan kirjallisuutta lainkaan: hänestä ne 

kuuluvat pikemminkin median kenttään, jotka vain julkaistaan 

aikakaus- ja iltapäivälehtien sijasta kovissa kansissa. Raja 

”kirjallisuuden” ja ”median” välillä on kuitenkin hyvin häilyvä, ja 

juuri tämä veteen piirretty viiva on kriitikolle Aholan mukaan 

todellinen ongelma esimerkkinä vaikka Anna-Leena Härkösen 

äitiyskokemukset Heikosti positiivisessa (2000).  Kustantaja, kirjasto 

ja kirjakaupat luokittelevat Heikosti positiivisen kaunokirjallisuuteen 

vaikka se on selkeän omakohtainen. Myös avainromaanit Ahola kokee 

vaikeasti arvioitaviksi. Miten arvioida fiktiota, jossa sanotaan olevan 

faktaa kun ei tiedä onko kyse muistelmista vai romaanista. (Ahola 

2003, 101-104.)  

 

    Kritiikin takana voi olla myös kauna tai se mitä kriitikko on juuri 

sillä hetkellä tekemässä. Suvi Aholan kirjoittaman Kamala ihana äiti-

kirjan arvosteli Matti Mäkelä, joka sanoi arvostelleensa sen niin 

terävästi siksi, että kirjoitti itse samaan aikaan teostaan 

Ohitusleikkaus, joka oli valovuosien päässä äitiydestä. Lisäksi 

kritiikin takana oli se miten kiivaasti Suvi Ahola oli viisi vuotta 
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aikaisemmin kritisoinut Matti Mäkelän esseekokoelmaa Kaksi 

vaimoa. (Ahola 2003, 104-105.)  

 

    Suvi Aholan mukaan kriitikot ovat ihmisiä, avoimen 

henkilökohtaisesti tekemisiään perustelevia ja subjektiivisesti 

ajattelevia kirjoittajia.  Pahasti sanomisen ihailtavuus suomalaisessa 

kirjallisuuskritiikissä johtuu Suvi Aholan mukaan monesta asiasta. 

Suomalaisessa istuu tiukasti halu nähdä toisten epäonnistuvan. Aholan 

mielestä  tunnustetun kirjailijan selvästä mestariteoksesta on 

vaikeampi tehdä kritiikki kuin jo tunnustetun kirjailijan uusin kirja 

arvioidaan mitättömäksi. Tämä voi Aholan mielestä johtua siitä, että 

kriitikko pitää vakiintunutta ja arvostettua kirjailijaa monesti jotenkin 

vahvempana vastaanottamaan iskuja kuin kokematonta tekijää – 

vaikka hän toki tietää usein senkin, ettei näin ole. Kritiikin kohdalla 

jokainen kirjailija on aivan yhtä alaston, herkkä ja heikko, mutta se on 

asia jota kriitikko harvoin haluaa ajatella. Aholan mukaan kriitikoiden 

yksi ominaisuus terävästi sanomisen halu ja joissakin kriitikoissa on 

myös luontaista taipumusta ilkeyteen. (Ahola 2003, 107.) 

 

 

 

7.3.   Kritiikin työkalut 

 

 

Suvi Ahola kritisoi Märtä Tikkasen Punahilkan (1986) ja Arnaia – 

Mereenheitetyn (1992). Ahola toivoi, että Märta Tikkanen lopettaisi 

naisen ja perheen tutkimisen ja kirjoittaisi jostain aivan muusta. Tästä 

kritiikin kohde Märta Tikkanen kertoo Miten kirjani ovat syntyneet 3 

(1991): 
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”Ellen olisi saanut ammattimaisia arviointeja tämän maan rajojen 

ulkopuolella, en tiedä, olisinko ylipäätään voinut jakaa teosteni 

julkaisemista myös suomen kielellä, niin ymmärtämätöntä – etten 

sanoisi taitamatonta ja tunteetonta – kohtelu on ollut täällä kotona. Jos 

nimiä on mainittava, Helsingin Sanomien kriitikot ovat määritelleet 

sävyn.” (Haavikko 1991, 284.) 

 

    Suvi Aholan kiritiikki tarkoitti sitä, että 27-vuotiaana Ahola itse 

näki naisen elämän lait ja kehityskaaren aivan eri kulmasta kuin 

Tikkanen. Yli nelikymmenvuotiaana kolmen lapsen äitinä Ahola 

lukisi Punahilkan toisin silmin, mutta 1989 se oli hänen mielipiteensä 

– ja todellakin vain yhden parisuhdetta vasta kokeilevan, lapsettoman 

naisen mielipide. Olkoonkin, että se ilmestyi Helsingin Sanomissa. 

Suvi Aholalla ei ollut kokemuksia, jotka olisivat tehneet mahdolliseksi 

samaistua Punahilkan kertojaan. Suvi Aholan mielestä Märtä 

Tikkasen olisi pitänyt oivaltaa tämä eikä Suvi Aholan kritiikin ja 

Pekka Tarkan arvioiden perusteella ollut Tikkasen syytä harkita sitä 

ettei enää antaisi lupaa kääntää teoksiaan suomeksi. (Ahola 2003, 113-

114.) 

 

    Mitä jos näin olisi käynytkin. Kenellä olisi ollut vastuu. Kirjailijan 

alastomuudella ja herkkyydellä, jota Ahola pitää kärjistyneenä 

reaktiona vai kriitikoilla. Jos näin olisi käynyt niin kriitikot olisivat 

vaikuttaneet kirjallisuuteen ja sitä kautta myös Tikkasen 

kirjailijuuteen. Näinhän kävi pianisti Olli Mustoselle, joka Helsingin 

Sanomien lehtikritiikin takia lopetti konsertoinnin Helsingissä. 

Ihmisiähän me vain olemme niin taiteilijat kuin taiteen arvottajat.  

 

Kritiikin työvälineet Aholan mukaan ovat analyysi: 

 

1. Juonesta. 
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2. Rakenteesta. 

3. Henkilökuvista. 

4. Teemoista. 

5. Esteettiset käsitteet. 

6. Moraaliset arvot. 

7. Vertailu muuhun tuotantoon ja kirjallisuuteen yleensä. 

8. Kirjan paikka maailmassa. (Ahola 2003, 122.) 

 

    Päivälehden kriitikon tehtävät voi Aholan mukaan jakaa neljään 

osaan. Ensiksi hän on toimittaja, joka antaa lehden lukijalle tietoa 

arvioimastaan teoksesta ja sen tekijästä. Toiseksi hän on 

kirjallisuudentuntija ja –tutkija, joka vertailee teosta tekijän muuhun 

tuotantoon ja kirjallisuuteen yleensä. Hän on myös lukija, joka kertoo 

omasta, henkilökohtaisesta lukukokemuksesta. Neljänneksi hän on 

yhteiskunnan tarkkailija, joka sijoittaa teoksen paikalleen maailmaan, 

sen arvoihin, asenteisiin ja ikivanhoihin tai viimeaikaisiin 

tapahtumiin. Tässä roolissa kriitikko myös katsoo ja kertoo lukijalle, 

miten teos tätä maailmaa heijastaa. (Ahola 2003, 122.) 

 

 

 

8.   JULKISUUDEN HENKILÖT KIRJAILIJOINA 

 

 

Kustantajat haistelevat ilmassa olevia yhteiskunnallisia odotuksia, 

mitä lukijat haluavat, mikä liikkuu tässä ajassa ja ennen kaikkea mikä 

myy. Joskus kustantajakaan ei osu oikeaan.  

 

    Julkisuudenhenkilö Viivi Avellán kirjoitti Sinkkunaisen käsikirjan 

(2006). Kirja sai Iltasanomissa aukeaman verran julkisuutta samoin 

Avellán oli puhumassa Joonas ja Ruben-showssa kirjastaan. Avellán 
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on saanut kaiken mahdollisen julkisuuden ja silti kirja ei ainakaan 

vielä ole noussut myyntilistoilla kärkeen. Iltasanomissa kirjoitettiin 

suurin otsikoin Viivin kirja FLOPPASI: 

 

    ”Reilun viikon myynnissä ollut Viivi Avellánin Sinkkunaisen 

käsikirja (Tammi) on myynyt vain muutamia satoja. Suomalaisen 

kirjakaupan ostojohtaja pitää myyntiä heikkona  vaikka he olivat 

varautuneet alhaisiin myyntilukuihin. Rantaselle oli selvää, että 

Avellánin kirja ei ole mikään suuri myyntimenestys koska se on 

suunnattu aika pienelle kohderyhmälle. Akateemisen kirjakaupan 

johtaja Stig-Björn Nyberg oli odottanut, että kirja olisi mennyt vähän 

paremmin kaupaksi. Hän oli toivonut kirjalle tuhansia ostajia. 

Tavarataloketju Sokoksessa Viivin kirjaa on myyty maan 

kahdessatoista tavaratalossa yhteensä 46 kappaletta. Suomalainen 

kirjakauppa kertoo, että yleensä ensimmäisen viikon myyntiluvut 

kertovat jo hyvin pitkälti kirjan lopullisen menekin, samalla he 

toivovat, että Viivin esiintyminen julkisuudessa nostaisi jonkinlaisen 

myyntipiikin kirjalle.” (Viivin kirja FLOPPASI! Sinkkunaisen 

käsikirja on kiinnostanut vain harvoja lukijoita, IS 20.9.2006, 37.)  

 

    Julkisuuden henkilön nimi kirjan kannessa ei siis automaattisesti 

takaa komeita myyntilukuja. Iltasanomat otsikoi 3.10.2006 

Elämäkerroilla EI RIKASTU. Julkkisten elämästä kertovat kirjat 

käyvät kaupaksi entistä huonommin. Akateemisen kirjakaupan 

johtajan Stig-Björn Nybergin mukaan ongelmana on se, että kirjat 

repostellaan julkisuudessa niin perusteellisesti jo heti alussa. Aiemmin 

julkkiskirjoja myytiin tuhansia ja nyt puhutaan satojen kappaleiden 

myynneistä. Poikkeuksina loistavasti menestyneistä julkkiskirjoista 

voi nostaa esiin Sauli Niinistön vuoden takaisen Viiden vuoden 

yksinäisyyden (Teos 2005) ja Gustav Hägglundin muistelmateoksen 

Leijona ja kyyhky, joka on myynyt 7000 kappaletta. Akateemisen 
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kirjakaupan johtajan Stig-Björn Nybergin mukaan Hägglundin kirja 

on hyvä esimerkki siitä kun kirjasta ei ole kirjoitettu lehdissä niin 

paljon, se menee paremmin kaupaksi. (Elämäkerroilla ei rikastu, 

Julkkisten elämästä kertovat kirjat käyvät kaupaksi entistä 

huonommin, IS 3.10.2006, 30-31.) Olisiko lukijoiden mieltymyksissä 

tapahtumassa muutos ja kustantamoiden panostettava johonkin 

muuhun kuin julkkiskirjailijoihin. Aika näyttää. 

 

 

 

8.1.   Julkisuus ja myynti 

 

 

Iltasanomat selvitti kuinka paljon julkkiskirjoja on myyty 

Akateemisessa kirjakaupassa ja Sokoksella. Luvut ovat vain suuntaa 

antavia, sillä Akateemisella kirjakaupalla on vain kuusi myymälää, 

Sokoksella 12. Tutkimuksessa oli mukana myös kustantajan antamat 

painosmäärät, joka osaltaan kertoo myyntiodotuksista. Yleensä 

ensimmäinen painos tuntemattoman esikoiskirjailijan teoksesta on 

1000kpl.  

 

    Jyrki Hämäläinen: Iso D (Otava 2006), Akateeminen kirjakauppa: 

noin 300 kpl., Sokos: 185 kpl. (1. painos 7000 kpl., 2. painos tilattu) 

Liisa Kosonen: Kirkkainta kruunua kohti, Anne Pohtamo – 

kauneuskuningattaresta evankelistaksi (Perussanoma Oy 2004), 

Akateeminen kirjakauppa: 500 kpl., Sokos: 251 kpl. (1.painos 8000 

kpl.) 

Mape Ollila: Nightwish (Like 2006), Akateeminen kirjakauppa: noin 

700 kpl., Soksos: 334 kpl. (1. ja 2. painos, yhteismäärä 15 500 kpl.) 
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Sven Pahajoko: Lordi – hirviön tarina (Revontuli 2006), Akateeminen 

kirjakauppa: alle 50 kpl., Sokos: 228 kpl. ( 1. painos 20 000 kpl., 2. 

painos 5000 kpl.) 

Sauli Niinistö: Viiden vuoden yksinäisyys (Teos 2005), Akateeminen 

kirjakauppa: noin 4500 kpl., Sokos: 915 kpl. (Muutamia painoksia, 

yhteismäärä 30 000 kpl)  

(Elämäkerroilla ei rikastu, Julkkisten elämästä kertovat kirjat käyvät 

kaupaksi entistä huonommin, IS 3.10.2006, 30-31.)  

  

    Roland Barthes kysyy miksi historiallisissa teoksissa, romaaneissa, 

elämäkerroissa (muutamille ihmisille, kuten minulle) mielihyvää 

tuottaa jonkin tietyn aikakauden, päähenkilön ”arkielämän” kuvaus? 

Mistä tämä kiinnostus pikku yksityiskohtiin: aikatauluihin, tapoihin, 

aterioihin, asuinhuoneisiin, vaatteisiin? Johtuuko se ”todellisuuden” 

(”Tuon kerran olemassa olleen” aineellisuuden) fantasianomaisesta 

viehätyksestä? Ja eikö juuri fantasia aina loihdi esiin ”yksityiskohtaa”, 

pienen pientä ”yksityiskohtaa”, pienen pientä yksityistä näkyä, johon 

voi helposti sijoittaa itsensä? Olisiko siis olemassa ”pikku 

hysteerikkoja” (nimittäin lukijoita), jotka saisivat nautintonsa tästä 

eriskummallisesta teatterista: ei mahtipontisuuden vaan pelkän 

tavanomaisuuden näyttämöllepanosta (eikö siis voisi olla olemassa 

keskinkertaisuuden unelmia ja fantasioita)?  

( Barthes 1993, 71.) Tosi-TV:n suosio kertonee miten keskinkertaiset 

unelmat, fantasiat ja jopa henkilökohtaiset onnettomuudet kiehtovat.  

  

    Barthes haluaa, että kuvittelisimme mielessämme estetiikan (sikäli 

kuin tämä sana ei vielä tyystin ole menettänyt arvoaan), joka 

perustuisi yksinomaan (täydellisesti, radikaalisti, sanan kaikissa 

merkityksissä) kuluttajan mielihyvään, kuka tämä sitten olisikaan, 

mihin luokkaan, mihin ryhmään hän kuuluisikaan, välittämättä tuon 

taivaallista kulttuureista tai kielistä: seurakuset olisivat huikeat, ehkä 



 115

suorastaan murskaavat. (Barthes 1993, 79.) Mutta eikö näin ole. 

Tavallaan. Kustantajat julkaisevat sitä mitä olettavat lukijoiden 

haluavan ja ostavan ja kirjailijat kirjoittavat sitä mitä kustantajat 

haluavat. Tämä on noidankehä, joka on jo toteutunut. 

 

 

    

8.2.   Lukijapalaute  

 

 

Erno Paasilinnan lentävä lause: ”Kirjailijaksi ei synnytä. On elettävä 

sellainen elämä, josta syntyy kirjailija on Helsingin Sanomissa 

esiintynyt muodossa: ”Kirjailijaksi ei synnytä, on elettävä sellainen 

elämä että syntyy hyvä haastattelu! Tämä kertoo ajastamme paljon. 

Julkisuuden henkilöt saavat kustannussopimuksia ennen kuin kirjaa on 

edes kirjoitettu. (Haavikko 2000, 310.) 

 

    Iltasanomat.fi  keskustelussa lukijat saavat purkaa tuntojaan, 

uskoisin, että nämä lukijakommentit  Viivi Avellánin Sinkkunaisen 

käsikirjasta (2006) kiinnostaisivat kustantajiakin. Tutkijana niistä saa 

kuvan siitä mitä lukijan päässä liikkuu: 

 

1.   Kustantajilta odottaisi hyvän sisällön arvostusta 

 

Valitettava ajankuva kustannustoiminnassa näyttää olevan seuraava: 

kun kaikenlaiset julkkikset (usein haamukirjoittajineen) suoltavat 

monenkirjavaa ja sensaatiohakuista tarinaa on julkaisukynnys hyvin 

matala. Tämä johtunee ylisuurista myyntilukuodotuksista. Tämä ilmiö 

vain ruokkii narsistista julkisuuden kipeyttä ja toisaalta aliarvioi 

lukijakunnan sivistystasoa. Ei voi kuin ihmetellä esimerkiksi sitä 
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harmittelua, kun Viivi Avellánin  kirja ei tuonutkaan odotettua 

myyntitulosta.  

 

2.   Ehkä lukijakunta odottaa toisenlaista sisältöä, joka antaisi elämälle 

perusarvoja ja suuntaviivoja. Moni sisältöä arvostava kirjoittaja on 

kääntynytkin pienten kustantamojen puoleen. Nämä arvostavat usein 

sisältöä hyvin paljon ja pitävät kunnia-asianaan edistää inhimillisiä 

pyrkimyksiä ja arvoja kustannustoiminnassaan. Nuoret tarvitsevat tänä 

aikana kipeästi kannustavia esimerkkejä.  

 

3.   Sisältöä julkaisuihin(1): Ähä kuttia! On todella hyvä, että kirjan 

kustantajat saavat vähän nenille. Näkevät, että ei ihmiset niin tolloja 

ole. Menevät kaikkeen hömppään rahansa laittamaan.  

  

4.   Sisältöä julkaisuihin(1): Kertoo paljon lukijoiden älykkyydestä ja 

sivistystasosta, jos jotain Avellan kirjoja lähtee lukemaan. En voisi 

kuvitellakaan lukevani moista roskaa koskaan. Samaa potaskaa on 

tämä missiministerin tekele tai sen kirjoittajan. Tuskinpa Karpela edes 

pystyisi kirjaa kirjoittamaan omin avuin. 

 

5.   Itse arvostan hyvää tietokirjallisuutta ja ehkä älykkäitä romaaneja. 

Luulisi kustantamoiden edes hieman ymmärtävän mitä tuottaa. 

 

6.   Tietysti jos Suomen kansalaiset ostavat roskaa, niin miksei niitä 

julkaista. On valtiolle eduksi kun kansa tyhmenee. Tyhmä kansa ei 

ymmärrä protestoida eikä valittaa.  

 

7.   Sisältöä julkaisuihin(1): Viivin kirja tyrmättiin viime viikolla tällä 

palstalla 6-0 joten myyntimenestys se ei takuuvarmasti tule olemaan. 

Muutaman haastattelun lukeneena on melko varmaa että Viivi ei ole 

kirjaansa kokonaan kirjoittanut. 
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8. Parhaat sisällöllisesti olevat kirjat löytyvät mm. Sammakon 

kustantamina ja lasipalatsin pienestä kirjakaupasta joka myy paljon 

omakustanteita.  

 

9. Nykyään kun kaikenlaiset salaliittoteoriat saavat epäilemään, että 

valtiovalta ja media ovat lyöttäytyneet yhteen Suomen kansa 

tyhmistämiseksi: myydään halpaa viinaa, näytetään tosi-TV:tä ja 

urheilua, kustannetaan roskakirjallisuutta...  

 

10.Näitä kaappauksia ja plagiointeja on vaikea toteennäyttää ja siksi 

kustantamot ovat käyneet entistä röyhkeämmiksi. Onhan jonkun jo 

valmiiksi tunnetun vanhan kirjailijapierun nimissä julkaistu 

tuntemattoman kirjoittajan kirja enemmän rahaa tuottava. Kun 

hyvältäkin kirjailijalta loppuu ideat, on niitä tarjolla runsaasti näiltä 

sinisilmäisiltä kirjoittajanaluilta.  

 

11.Sisältöä julkaisuihin(1): Kustantamoiden seula on tosiaan 

huonontunut tai hävinnyt kokonaan. ei esim. 80-90-luvulla 

ilmestynyt näin paljon julkkisten huuhaa kirjoja. Kustantamot 

yrittävät nykyisin rahastaa keinolla millä hyvänsä. Avellanin kirjan 

floppi ei yllättänyt. Jos haluaa lukea samantyylistä, voi ostaa 

Reginana tai Cosmopolitanin halvemmalla. Saas nähdä keiden 

julkkisten kirjoja ilmestyy joulumarkkinoille!!  

 

12.Sisältöä julkaisuihin(1): Totta. Avellanin kirjaa ei täydy edes 

hankkia, riittävästi ollut jo tietoja lehdissä siitä. Miten voi muuten 

avoliitossa ajatella sinkusti? Mitä se tarkoittaa? Ihmetyttää myös 

Viivin ilme kun hän on esitellyt jossain lehdessä kirjaansa; toinen 

silmä kiinni ja suu auki, näyttää oudolta. Näyttää siltä että kasvoihin 

olisi tullut jotain poikkeavaa. (Iltasanomat.fi/keskustelu 2.10.2006.) 
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Avellán keskustelu jatkui Iltasanomissa Päätalolla 10.10 2006: 

 

13.   Päätalo kirjoitti itse kirjansa 

 

Monien vuosien hiljaiselon jälkeen ollaan taas kirjailija Kalle Päätalon 

kimpussa – hänen mainettaan ja kunniaansa kirjailijan vähättelemässä. 

Nyt oli asialla A-studio, jossa perjantai-iltana (6.10) annettiin 

ymmärtää, että Kalle Päätalo ei ole kirjojaan kirjoittanut, vaan ne ovat 

Syrjän veljesten työtä.  

Kalle Päätalo ei ole koskaan kiistänyt sitä, että hänen kirjojaan on 

pitänyt lyhentää, koska kustantaja ei ole halunnut työntää markkinoille 

1000-sivuista kirjaa. Kalle myönsi kaiken tämän aivan avoimesti, eikä 

kiistänyt sitäkään, että teoksia jouduttiin editoimaan. Sehän on ihan 

normaalia kustannustoimintaa.  

Ohjelmassa myös väitettiin, että Päätalon alkuperäisiä käsikirjoituksia 

ei ole nähnyt kukaan ennen ohjelmaa. Väärä väite.  

Kalle Päätalolla oli käsikirjoitukset aikanaan kotonaan, ja minäkin 

sain niihin tutustua. 

Kalle Päätalo sai taistella koko elinaikansa sen puolesta, että saisi edes 

jonkinlaista tunnustausta kirjailijana. Se oltiin häneltä viemässä 

jatkuvasti etelän viisaiden kirjallisuustohtorien ja makumaistereiden 

vauhdittamana, koska he eivät voineet sietää, että kansa lukee Kalle 

Päätaloa. 

Kalle Päätalo oli Suomen ahkerin kirjailija, joka itse kirjoitti omat 

teoksensa. Se on totuus – ja vain se. (Päätalo kirjoitti itse kirjansa, IS 

10.10.2006, 4) 

 

    Tuntuu, että kustannustoimintaan niin kirjallisuudentutkimuksen, 

lukijoiden kuin kirjailijoidenkin taholta liittyy yhtä paljon myyttejä ja 

väärinkäsityksiä kuin kirjoittamiseen ja lukemiseen. Näitä myyttejä 
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ohjaavat markkinat, sitä painetaan mitä ostetaan tai oletetaan 

ostettavaksi. Ja sitä kirjoitetaan mitä kustantajien oletetaan haluavan ja 

painavan. 

  

    Iltasanomien lukijoiden kommentteja tutkiessa tulee mieleen, että 

kustantajien kannattaisi käyttää lukijayleisöä (enemmän kuin 

muutamaa) käsikirjoituksille kuten Hollywoodissa käytetään 

koeyleisöä elokuville. Olisi mielenkiintoista nähdä muuttaisiko 

tällainen kattavampi koeyleisö sen mitä kustannetaan. Tuula Sariola-

kohu (2006) kertoi, että lukijat eivät pidä siitä, että heitä jymäytetään. 

Tuula Sariolan dekkareiden haamukirjoittajan paljastuminen Ritva 

Pietiläksi sai aikaan kirjallisen myrskyn ja haamukirjoittajan 

kirjoittama dekkari ei myynytkään niin kuin Tuula Sariolan nimellä 

kirjoitettu dekkari. Tämä oli yllätys ja pettymys kustantajalle, mutta 

lukijana kyllä ymmärsin, että näin tulee käymään. Mielenkiintoista on 

nähdä muuttuuko kustannusmaailmassa mikään ja mikä on seuraava 

hitti ja osataanko se haistaa oikein. Ennen tämän lauseen kirjoittamista 

en tiennyt Susan Kurosen kirjahankkeesta mitään. Mielenkiinto 

kustannusmaailmaa kohtaan on hiipunut, syystä jos toisesta. 
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9.   PÄÄTÄNTÖ 

 

”Minä en tee runoja, vaan luon itseäni. Runoni ovat minulle tie omaan 

itseen” 

Edith Södergran 

 

    Sukellus kannibaalin mieleen tutki mitä luova kirjoittaminen on. 

Ainoa varma vastaus, jonka löysin on minä ja tietoisuus. Joten on 

paras yrittää hahmottaa mitä se minä ja tietoisuus oikein kirjallisuuden 

ja kustannusmaailman kentällä tarkoittaa. Tutkielmani vastaa: sanoma 

eli löytyykö kirjoituksestasi tässä ajassa liikkuvaa ja tätä aikaa ja 

ihmisiä kiinnostavaa sisältöä ja osaatko kertoa tarinan persoonallisesti, 

omalla äänelläsi, ja niin kuin ei kukaan koskaan? Eli mitä oikein 

haluat sanoa lukijalle ja kuka olet ja kerro se muillekin. Tai ainakin 

yritä oli keinosi mitkä tahansa ja silti häivytä itsesi ”suureen 

yleispätevään” ja ennen kaikkea ”uskomattomaan” ehkä myytteihin ja 

mytologioihin perustuvaan pohjaan ja oman filosofisen, mutta myös 

yleispätevän totuuden alle niin, että kuitenkin kosketat suuria massoja 

ja inhimillisiä tunteita preesensissä, mieluiten, ja huomioi silti muoto 

ja kieli. Ja muista vietellä, koukuttaa ja jäsentää. Ja olla 

mielenkiintoinen, nuori ja potentiaalinen (mieluiten) mies, joka on 

myös kiinnostava brandi. 
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    Oletko valmis jättämään kaiken ja kirjoittamaan ympäripyöreitä 

päivä kirjoittamasi ainoana seuralaisenasi? Pidä istumalihaksistasi 

huolta ja parempi, että kaikista lihaksistasi. Ole valmis keksimään 

joka vuosi ”uutta taidetta”, sellaista, jota kustannetaan ja parhaassa 

tapauksessa myös ostetaan. Jos et myy, ole valmis kustantamaan 

kirjoittamasi sillä teethän kutsumustyötä. Ano rahaa olemassaoloosi 

lakki kourassa. Joka vuosi. Vaikeaako? Jos, niin vaihda alaa. Tee niin 

kuin moni muu, kirjoita sivutoimisesti. 

 

    Luovan kirjoittamisen oppaat yrittävät auttaa sinua ja muut 

”ammattiauttajat”. Mielestäni kaikki apu kannattaa ottaa vastaan ja 

sisäistää edellä mainittu ja samalla säilyttää itsensä omaperäisenä ja 

kiinnostavana persoonana, kustannussopimuksen kannalta myös 

julkisena, jos mahdollista. Tästä elukan eli toisin sanoen kannibaalin 

elämästä Hannu Raittilan esimerkkinä toimii Jari Tervo: 

 

”Jos Tervolta otetaan pois UUTISVUOTO, kolumnit, televisiosarjat ja 

muut verkkoihin tarttuvat sivusaaliit, se alkaa upota, hyytyä, sammua. 

Jarin pitää mielellään saada myös julkaista joka vuosi. Siitä elukka 

elää. ainoastaan silloin julkaisemisen voi jättää väliin, jos seuraavana 

vuonna julkaistva viisisataasivuinen romaani käyttää konetta 

tulikuumana. Kysymys ei ole siitä onko Jarin tapaisen elukan kirja 

hyvä tai uusi, vaan siitä elääkö elukka.” (Raittila 2006, 142.)  

 

Kirjoista elämisestä Raittila kertoo: 

 

”Alle sataa ihmistä kiinnosti pistää ensimmäisiin kirjoihini neljän, 

viiden kaljatuopin hinta. Ei niistä kirjoita – kritiikkiä, palkintoraateja 

ja muuta hölinää lukuun ottamatta – ollut nimitäin kiinnostunut juuri 

kukaan. Laskin, että toista novellikokoelmaani ei tosiaan ollut ostanut 

satakaan ihmistä oikeasti omilla rahoillaan. Kirjan ympärillä pidetty 



 122

meteli oli täysin suhteetonta ja ällötti. Irvokkuuden huippu oli matka 

WSOY:n edustusmersulla Runeberg-palkinnon ehdokastilaisuuteen.” 

(Raittila 2006, 143-144.) 

 

    Laitoin nämä esimerkit tähän, että lukija viimeistään tässä vaiheessa 

pysähtyisi ja miettisi ammatinvalintakysymystä uudestaan jos 

nimittäin oli ajatellut ammatikseen pelkkää ammattikirjailijaa. 

 

    On aina muistettava, että kirjoittajan oma ääni on tekstin takana 

halusi tämä sitä tai ei. Eli kirjoittajan on otettava vastuu siitä mitä hän 

kirjoittaa ja miettiä tarkoin haluaako edes julkaistavaksi oman 

totuutensa ja äänensä. Olisi hyvä pysähtyä ja visualisoida miltä tuntuu 

pitää kädessä teostaan ja miettiä, että sadat ihmiset ehkä lukevat sen, 

tunteeko silloin iloa ja ylpeyttä vai häpeää.  

 

    Jos onnistut kaikista näistä reunaehdoista huolimatta elättämän 

itsesi ja perheesi kirjoittamisella niin syvimmät onnittelut. Kuulut 

harvinaisuuksien joukkoon. Nauti vaikka kaikki sosiaalis-ideologiset 

analyysit ovat yhtä mieltä siitä, että kirjallisuuden taustalta löytyy 

viime kädessä pettymys (mikä heikentää pahasti näiden analyysien 

osumatarkkuutta): teoksen olisi lopulta aina kirjoittanut 

yhteiskunnallisesti pettynyt vai valtaa vaille jäänyt ryhmä, joka olisi 

joutunut väistymään kamppailun ulkopuolelle historiallisen, 

taloudellisen tai poliittisen tilanteensa seurauksena; kirjallisuus olisi 

tämän pettymyksen ilmaus. Nämä analyysit unohtavat (mikä on aivan 

normaalia, sillä nehän ovat hermeneutiikkaa, joka perustuu pelkän 

signifioidun tutkimiseen) kirjoittamisen pelottavan kääntöpuolen, 

nautinnon, nautinnon, joka voi purkautua vuosisatojenkin takaa 

teksteistä, jotka on itse asiassa kirjoitettu kaikkien kolkoimman, 

kaikkien synkimmän filosofian kunniaksi.(Barthes 1993, 54.) 
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    Muutuinko tutkielman edetessä katkeraksi kun jouduin kohtaamaan 

myös oman tilani ikuisena esikoiskirjailijan? Tekstieni hylkääminen 

katkeroittaa, hetkeksi tai ikuisiksi ajoiksi, mutta ei estä minua (vielä) 

kirjoittamasta koska/jos nautin siitä. Elämä on tässä ja kirjoittaminen 

on minulle osa elämääni halusin sitä tai en. Aina en halua ja silti 

kirjoitan. Ja etsin koko ajan muita töitä.   

 

    Märta Tikkasen sanoin: ”En kirjoita siksi että haluan, vaan siksi että 

en voi olla kirjoittamatta. Niin on ollut kautta elämäni. En mykisty 

siksi että kuolen, vaan kuolen kun minulla ei enää ole sanoja.” 

(Haavikko 1991, 267.) 
 

    Pettymyksistä huolimatta (tai niiden takia) rohkeasti kannibaaliksi 

eli suu auki ja syömään. Ehkä liha todellakin alkaa maistua lähellä 

luuta. Jos ei , niin aina voi laittaa viimeisen pisteen. 
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