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34. VUOSIKERTA

K

un toimin aikoinaan suomen kielen opettajana Uppsalan yliopistossa, opiskelijoita oli neljänlaatuisia. Yksi ryhmä koostui toisen polven
suomalaisista, jotka halusivat oppia suomea
tai paikata kielitaitoaan. Toinen ryhmä koostui tornionlaaksolaisista, jotka kysyttäessä
myönsivät häpeillen, että heillä oli vahvakin kompetenssi oppiaineessa, mutta he kun nyt osasivat vain ”huonoa” suomea.
Kolmanteen ryhmään kuuluivat pappiskokelaat, jotka halusivat lähteä Pohjois-Ruotsin pastoraateille. Neljäs ryhmä oli innostuneiden lingvistien porukka, joiden oli ollut tehtävä vaikea
valinta kiinan, suomen tai jonkin muun käsittämättömän kielen
välillä.
Suomesta on nyt tullut osa Ruotsin kielellistä ja poliittista
kenttää. Keskustelu ruotsinsuomalaisesta kulttuurista on vilkastunut eikä suomi enää ole vain köökissä käytettävä, piinallinen
”kotikieli” tai eksoottisen kiinnostuksen kohde.
Lokakuun 16. Suomen instituutissa järjestettävät Kirjamessut
ovat osoitus siitä, että verkostoituminen suomenkielisillä kirjamarkkinoilla on saanut vauhtia. Useat tämän Liekin kirjoittajista paneutuvatkin suomenkielisen kirjallisuuden haasteisiin tässä
maassa.
Asko Sahlberg kiinnittää kolumnissaan huomiota suomenkielisen kustannustoiminnan ylitsepääsemättömiltä tuntuviin ongelmiin Ruotsissa.
Kolumni on kontroversielli, koska Sahlberg vertaa ruotsinsuomalaisten ja suomenruotsalaisten kirjailijoiden tilannetta.
Vielä kymmenisen vuotta sitten oli rumaa ja kohtuutonta verrata
suomenruotsalaisten ja ruotsinsuomalaisten tilannetta toisiinsa.
Katsottiin, että näiden ryhmien historiallinen tausta oli niin erilainen, että vertailuja ei voinut tehdä.
Heli van der Valk mainitsee, että ruosulaisuus voisi itse asiassa olla kieli- ja sivistysliike, kuten oli aikoinaan suomalaisuuskin.
”Ruosulaisuus” on saanut uutta pondusta ja Iris Lundberg ehdottaa omalta puoleltaan, että olisi jo aika tehdä sopimus siitä, että
ruotsinsuomalaisuus ei ole pelkää taakka vaan että se on rikkaus
ja vahvuus.
Maria Tapanisen haastattelu käsittelee yksilöllistä elämäntarinaa, johon liittyy vahvasti globaalisuus ja eri kielten ja kulttuurien
vuorovaikutus. Tapaninen on toiminut pitkään kirjastonhoitajana
mutta hän on myös ollut moottorina monen ruotsinsuomalaisen
kulttuurityön taustalla.
Mielenkiintoiseksi keskustelun tekee se, että ruosulaisuutta ja
suomalaisuutta hahmotetaan sekä pohjoismaisessa että yleismaailmallisessa valokeilassa. Rajat ja rajapyykit ovat kulttuuri- ja vähemmistökentällä liukuvaa tavaraa. Ehkäpä ruosulaisuus on todella pikkuhiljaa siirtymässä sivistyskansojen juhlasalin puolelle.

SATU
Gröndahl

Uutiset

Toim. Satu Gröndahl

Ruotsinsuomalaiset
Kirjamessut lokakuussa
Ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden ja kustantamojen verkottuminen on
saanut tämän vuoden aikana vauhtia. Q-naisten huhtikuussa Tukholmassa järjestämässä YYA-seminaarissa perustettiin Kirjamessuja valmisteleva
työryhmä.
Q-naiset on kirjallinen ryhmä, joka pyrkii edistämään ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden julkaisumahdollisuuksia ja verkottumista.
Kirjamessujen työryhmässä ovat toimineet Maarit Turtiainen, Paula Vartiainen, Leenamaija Forsberg ja Finn-Kirjan joh-

Q-naisten ryhmä veti käyntiin
Kirjamessut. Vasemmalta
Maarit Turtiainen, Paula
Vartiainen, Raija Piironen,
Marja Räihä ja Leenamaija
Forsberg-Johannesson
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taja Anneli Tikkanen Rozsa. Päivän aikana järjestetään kirjailijakeskusteluja ja muuta ohjelmaa.
Kirjamessut pidetään Tukholmassa Suomen instituutissa 16. lokakuuta kello 11–17. Tilaisuus avataan yhdeltätoista. Messujen tarkoituksena on tuoda laajasti esille sekä ammattikustantamoitten julkaisemaa että
omakustanteina julkaistua ruotsinsuomalaista kirjallisuutta. Valtion kulttuurineuvosto on myöntänyt tapahtumalle
taloudellista tukea.
Messujen järjestäjinä ovat kustantamo Finn-kirja ja YYA-verkosto. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen instituutti ja Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien
Yhdistys (RSKY).
Tapahtumaan osallistuvat mm. FinnKirja, Compania Comder HB ja Edicom kustantamo. Messut ovat avoinna
kaikille kiinnostuneille. Kohderyhmänä
ovat myös muut vähemmistökieliset kirjakustantamot. Finn-Kirja tulee julkistamaan messuilla Marjatta Riskin uuden
teoksen ja esikoiskirjailija Roope Meriruohon runokoelman.
Kirjamessuille ovat tervetulleita
kaikki Ruotsissa asuvat kirjailijat, kirjoittajat ja kustantamot esittelemään ja
myymään teoksiaan. Myös ruotsinsuomalaisille lehdille varataan mahdollisuus esittäytymiseen. Suunnittelmissa
on myös tarjota myyntipalvelua niille,
jotka eivät henkilökohtaisesti voi olla
paikalla. Myyntipaikoista ei peritä korvausta.
Myyntipaikat on varattava viimeistään 30. syyskuuta joko soittamalla
021-556 74 tai 073-680 72 40 / Marja Räihä tai sähköpostitse marja.raiha@swipnet.se

Uutiset

Oikea mies vähemmistöyksikköön
Teksti: Matti J Korhonen

Harvoin on kuullut niin positiivisia reaktioita kuin silloin, kun uutinen
Lennart Rohdinin valinnasta Tukholman lääninhallituksen vähemmistöyksikön johtajaksi julkaistiin. Yleisesti on koettu, että Lennart Rohdin (53)
on ”meidän miehemme”.
Lennart Rohdin on useita vuosia erilaisissa tehtävissään toiminut ruotsinsuomalaisten rinnalla ja puolella. Hän on ollut yhteiskunnallisesti erittäin aktiivinen. Ansiolista kertoo mm, että
hän on ollut valtiosihteerinä (Fp) Kulttuuriministeriössä pakolais- ja siirtolaisasioissa ja poliittinen asiantuntija vähemmistöja Eurooppakysymyksissä. Myös kunnallisia luottamustehtäviä
on ollut runsaasti. Näiden tehtävien rinnalle nousee myös Kansanpuolueen Rauhanneuvoston puheenjohtajan tehtävä.
Monipuolisuudesta todistaa myös se,
että Rohdin on ollut Ljusdalin kamarimusiikkiyhdistyksen ja toisaalta Ljusdalin jääpalloseuran puheenjohtaja. Eli tehtävien ja
harrastusten kirjo on laaja. Näistä lukuisista
toiminnan aloista erottuu kuitenkin ruotsinsuomalaisten kannalta tärkeä tehtävä, tämän
vuoden alussa perustettu Tukholman lääninhallituksen vähemmistökysymyksistä vastaava yksikkö. Ruotsinsuomalaisten onneksi
yksikön johtajaksi valittiin kaikkein sopivin
henkilö, Lennart Rohdin. Sen voi liioittelematta sanoa.
Yksikköön kuuluu neljä toimihenkilöä.
Integraatio- ja tasa-arvoministeriön poliittinen asiantuntija Lennart Rohdin aloitti virassaan toukokuun alussa.
Tukholman läänillä on yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa tehtävänä uuden vähemmistölain seuranta. Yksikkö valmistelee lain
toteuttamista ja raportoi siitä hallitukselle.
Työhön kuuluu myös yhtenäistää vähemmistöpoliittiset tavoitteet kansallisella tasolla. Tämä työ koskee sekä tiedotuspanostuksia ja siihen kuuluu myös tuki kunnille ja
vähemmistöille niiden pyrkimyksissä neuvonpitoon (samråd) toistensa kanssa.
Nyt on menossa toinen askel ja on tärkeätä saada myös ruotsinsuomalaiset nuoret

mukaan, sillä laki sallii hyvät edellytykset toimintaan. Rohdin
korostaa, että suomen kieli on osa Ruotsin kulttuuriperintöä.
Hän korostaa samalla, että kaksikielisyyttä tarvitaan työelämässä.
Lennart Rohdin on niin suomenmielinen, että hän alkanut
opiskella suomen kieltä ja ymmärtääkin jo jonkin verran suomea.
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Kielen päällä

Kukkiihan se
perunakin
Käsi sydämelle ruosu, eikö olekin niin, että ruotsinsuomalaisuudesta on tullut savusauna, jonka lauteilla on vain rajoitetusti tilaa? Sisäänpäin lämpiävä kollektiivi, joka jakaa
aatteesi ja arvosi, kaipuusi ja häpeäsi? Miten on lastesi laita,
ruosu? Onko heille tilaa savusaunassa? Tai niille, joilla on
toiset aatteet, arvot, kaipuut ja häpeät?
Jag är en svensktalande finne, huomautti Jörn Donner
vuosi sitten Göteborgin kirjamessuilla. Kaikkihan sen tietää, että hän on finlandssvensk, suomenruotsalainen. Sanojen taakse voi tietysti kätkeytyä sekä kieli-, kulttuuri- että
puoluepolitiikkaa, tai silkkaa provokaatiota, mutta niin hän
nyt kuitenkin sanoi.
Donnerin toteamus innosti miettimään myös omaa minäkuvaani, sekä yksilö- että ryhmätasolla. Miten oikeastaan
määrittelen itseni ja identiteettini täällä Ruotsissa? Minuuteni ei tietenkään ole staattista, vaan vaihtelee sen mukaan,
mikä osa minua on esillä tai äänessä. Suomessa olen pohjalainen, Tukholmassa göteborgilainen, maailmalla eurooppalainen tai pohjoismaalainen. Naisverkostossani edustan
ammattiani, terveyskeskuksessa viimeksi käydessäni rokotettavia. Joskus löydän itseni ikälokerosta. Kun seuraan televisiosta joulurauhan julistusta Suomen Turusta, pingahdan sohvalta seisomaan Maamme-laulun alkaessa, eli silloin
ovat pinnalla isänmaa ja äidinkieli.
Mutta hetkinen, kuka identiteettini oikeastaan määrittelee, minä itse vai joku muu? Finnjävel – tuskin itse käytän
tuota ilmaisua itsestäni. Tai Har du kniv i väskan, hahaha
kertoo enemmän sanojen lausujasta kuin minusta.

Mistä ruosun tunnistaa?

Kuka määrittelee ruosun? Ympäristö? Ruosu itse? Olenko
minä ruosu? Riittääkö ruosuksi tulemiseen 30 vuoden oleskelu maassa? Vai olenko ”vain” Ruotsissa asuva suomalainen? (Pari lapsuusaikojeni leikkikaveria oli isäni mukaan
ulkokuntalaisia, sillä heidän vanhempansa eivät olleet syntyjään pohjalaisia, saatikka sitten kotikyläläisiä.)
Onko ruosu kuin paperista tehty vaate, jonka valtaväestö taittaa päälleni? Olenko siis suomalainen paperinukke?
Tai, ve och fasa, minne fantasiani karkaakaan: olemmeko
suomalainen paperinukkearkki? Vahvistaako ruosu itsekin
taitettavia pidikkeitä, täydentääkö värejä ja muotoja toisten
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Mutta että ruosu? Ruotsalaistunut, Euroopalla
höystetty laihialainen (Käyppälän kylästä, sen
Jakkulan päästä) erittelee identiteettiään.

hänelle leikkaamaan kaapuun?
Edustaako Alakosken sikalanväki ruosuja? Aukusti-palkinnon mukaan kaiketikin. Sikalasta en kyllä itseäni tunnista, en sitten hakemallakaan. En toki kiellä sellaista todellisuutta, mutta ruosun kaavoittamiseen tarvitaan laajempi
kuvamallisto.
Joskus rennolla mielellä ollessani rajaan ruosun Suomesta sodan jälkeen Ruotsiin muuttaneeksi työvoimasiirtolaiseksi. Vermlannin metsäsuomalaisethan muuttivat oman
maansa sisällä ja tornionjokilaaksolaiset eivät muuttaneet
mihinkään, uusi raja vain jakoi väen kahteen leiriin. Sotalapset eivät ole siirtolaisia, he ovat sotalapsia.
Kaikki kunnia Suomesta tulleille työvoimasiirtolaisille!
Heidän hartiavoimillaan kansankotia rakennettiin. Missä
työ, siellä elämä. Harvoin he tulivat jäädäkseen. Maailma
kuitenkin muuttuu; moni on Suomenlaivoilla yrittänyt purkaa mykkää ikäväänsä.
Kansainvälistymisen ohella muuttoliike jatkuu myös
Ruotsin ja Suomen välillä. Ovatko Ruotsissa opiskelevat
suomalaiset ruosuja?
Ovatko Ruotsissa työkomennuksella olevat tai muuten
täällä pätkätöitä tekevät ruosuja? Ovatko Ruotsiin muuttaneet suomenruotsalaiset ruosuja?
Koti-Suomen kouluissa meistä kitkettiin aikoinaan murre
kuin rikkaruoho. Toisista se irtosi helposti, toisista ei koskaan. Murteeton voi toisaalta kivuttomasti sulautua opiskelupaikkakunnalla yleiskieltä puhuviin. Maalaisuus paistoi
läpi korkeintaan tyylistä tai tyhmyydestä. Ennen suomalaisuus merkitsi Ruotsissa takapajuisuutta. Eikä se vain näkynyt, vaan se myös kuului; murteen sijaan oli tullut kielivaje,
kansakoulupohjalta tänne tulleilla kun ei ollut edes pakkoruotsia taskussa.

Veitsenterällä

Pullo, puukko ja perkele. Klassinen pikamääritelmä ruosusta kytee pinnan alla sitkeästi, vaikka tilalle on noussut korvaavia erisnimiä kuten Mark/oolio, Tuulikki-piispa ja Helsinki-tule-mut-hakemaan-Anna. Uusi sukupolvi haastaa,
hamuaa tilaa itselleen. Sen veitsen pitää terävänä omista ja
menneiden polvien kuumankuivista kyynelistä timantinkovaksi puristettu teroitin.

Kirjoituskilpailu
Teksti: Heli van der Valk
Kuva: Miriam van der Valk

Suomalaisuus on ollut aikojen alusta kieli- ja sivistysliike. Sitä
voisi ruosulaisuuskin olla. Suomalaisuus määriteltiin aikoinaan
sen mukaan, keitä emme olleet (ruotsalaisia, venäläisiä). Keitä me
Ruotsissa asuvat suomalaiset emme ole? Keiksi emme halua tulla?
Milloin tunnen olevani ruosu? Onko persoonallisuuteni laajentunut Ruotsissa asuessani? Mistä ruosulaisuuden tunnistaa? Mitä
se itse kullekin merkitsee? Onko meillä sille jotakin annettavaa?
Tästä vain talkoohengessä laajapohjaista ruosuidentiteettiä rakentamaan!

Nuoruus eilen Sarja on avoin kaikille yli 25-vuotiaille.
Millaista oli nuoruus jälleenrakennusvuosien Suomessa tai kuohuvalla 60- tai 70-luvulla? Mitä nuoruus
sinulle merkitsi? Mitä ajattelit, mitä toivoit tulevaisuudelta ja mistä unelmoit? Millaiset asiat värittivät
sukupolvesi kokemusta? Millaista musiikkia kuuntelit
ja miten pukeuduit? Onko nuoruus aina nostalgiaa ja
kullan kimallusta vai ristiriitoja ja rajojen hakemista?
Millainen merkitys nuoruusvuosilla on sinun elämässäsi ollut? Millaista oli kasvaa naiseksi/mieheksi?
Nuoruus tänään Sarja on avoin kaikille alle 25-vuotiaille nuorille.
Mistä nuoruus alkaa ja mihin se päättyy? Mitä on
nuoruus 2000-luvun Suomessa? Millaista riemua
tai tuskaa on olla nuori? Onko nuoruus ohimenevä
ongelma vai elämän voimavara? Mitä nuoruus sinulle
merkitsee? Onko nuoruus sinulle onnea, myrskyä,
haasteita, uuden etsimistä, oman itsen löytämistä vai
jotain aivan muuta?
Palkinnot
Kilpailun tulokset julkistetaan vuonna 2011.
Kilpailun molemmissa sarjoissa jaetaan kolme rahapalkintoa.
I palkinto on 1000 EUR
II palkinto 500 EUR
III palkinto 250 EUR
Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja.

Kilpailuohjeet

Postitse
Kilpailuun voi osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.
Liitä aina mukaan kuitenkin myös taustatietosi erilliselle paperille kirjoitettuna: nimi, osoite, puhelinnumero
ja/tai sähköposti, syntymäaika ja -paikka sekä koulutus
ja ammatti (myös entiset) sekä allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan
nimelläsi tutkimuskäyttöön Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuraan.
Kirjoita tekstisi A4-kokoiselle paperille vain paperin
toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai niittejä.
Lähetä kirjoituksesi 30.11.2010 mennessä osoitteeseen:
Nuorisotutkimusseura/kirjoituskilpailu
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
Merkitse kuoreen tunnus ”Oi nuoruus!” sekä sarjan
nimi.
Sähköpostitse liitetiedostona
Kerro viestissä taustatietosi: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti, syntymäaika ja -paikka sekä
koulutus ja ammatti (myös entiset) sekä maininta
suostumuksestasi siihen, että lähettämäsi aineisto
arkistoidaan nimelläsi tutkimuskäyttöön Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuraan.
Hyväksytyt tiedostomuodot ovat .doc, .rtf ja .txt.
Lähetä kirjoituksesi 30.11.2010 mennessä osoitteeseen
kilpailu@nuorisotutkimus.fi
Merkitse viestin aihekenttään tunnus ”Oi nuoruus!”
sekä sarjan nimi.
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Maria Tapaninen, et ole ollut paljonkaan esillä siihen nähden millainen
vaikuttajayksilö olet ollut ruotsinsuomalaisessa kulttuurielämässä jo vuosikymmeniä. Teit ensin pitkän päivätyön
kirjastossa ikään kuin kulissien takana, ja nyt olet antautunut kirjailijan
uralle ja kirjoituskurssien ohjaajaksi.
Aloitin kirjastonhoitajana monikulttuurisessa Tenstan kirjastossa 1976. Päätehtäväni oli suomalaisen kirjallisuuden
hankkiminen ja kontaktien luominen
suomenkieliseen väestöön. Kun siirryin
Ääni- ja pistekirjastoon (Talboks- och
punktskriftsbiblioteket) vuonna 1989,
niin sain hoitaa yli sataa Ruotsissa toimivaa kieliryhmää, mutta suurin osa työstäni koski kuitenkin suomenkielisten nä-

kövammaisten tai muitten lukiesteisten
kirjallisuuden hankintaa ja huoltamista.
Oliko kirjastonhoitaja itsestään selvä
ammatinvalinta?
Jos olisin kasvanut jossain muualla,
tai jos olosuhteet olisivat olleet toiset,
niin minusta olisi varmaan tullut antropologi, mutta tuskin tiesin sellaista olevankaan kun lähdin opiskelemaan. Nyt tiedän
että se olisi ollut ehdottomasti sopivin ala
minulle. Olen vasta myöhemmin ymmärtänyt miten 70-luvun alussa tekemäni pitkä matka muodostui varsinaiseksi vedenjakajaksi elämässäni.
Tulenpa uteliaaksi. Mihin se suuntautui ja kenen kanssa?

Olen kotoisin Kiuruvedeltä, pienestä savolaiskylästä, ja minulla oli jo siellä kasvaessani vahva tarve nähdä muita
maita ja maailmoja. Se on todella yksi
perustarpeistani, ja koska olen aina heittäytynyt mukaan kaikenlaisiin asioihin,
niin heittäydyinpä tälle äsken mainitsemalleni matkallekin. Asuin silloin jo
Ruotsissa. Satuin lukemaan lehdestä ilmoituksen, että pieni retkikunta puuhaa
matkaa Lontoosta Singaporeen. En tuntenut sieltä ketään enkä ollut käynyt edes
Lontoossa, muttei se haitannut. Ilmoittauduin heti mukaan ja tein kovasti töitä
matkakassan kartuttamiseksi. Koko neljän kuukauden matka maksoi muistaakseni 7000 kruunua. Oli syyskuun alkupuolta
kun kolmentoista hengen retkue ahtautui

Niin henkilökohtaisten blogien kuin muunkin
elämäkerrallisen kirjoittamisen alati kasvava määrä
on merkki nykyihmisen tarpeesta koota elämänsä
palasia yhteen. Näin sanoo Maria Tapaninen, Tukholman
Suomen Instituutin kirjoittajakurssien arvostettu ohjaaja.

Marian roomalaiset vaunut

Eihän se ota jos ei annakaan. Heittäytymisistä ja
muista tarpeista.
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Haastattelu
Lontoossa Ford Transit -bussiin. Matkalaukut saivat kulkea katolla, vain pienelle
käsilaukulle oli tilaa kunkin istuimen alla.
Laitoimme ruokamme avotulilla ja telttailimme. Vain muutaman kerran majoituimme johonkin pieneen hotelliin. Kävimme mm. Afganistanissa, Pakistanissa
ja Nepalissa ja Kashmir on edelleenkin
kaunein näkemäni paikka maailmassa.
Singaporeen saavuimme uudeksi vuodeksi.
Miten se matka muodostui vedenjakajaksi elämässäsi?
On paljolti matkustustapamme ansiota että se matka avarsi minua niin paljon.
Emmehän asuneet hotelleissa vaan kuljimme tavallisten ihmisten joukossa. Silloin tajusin esimerkiksi miten suuri islamin uskonto onkaan. Näimme suurien
joukkojen kokoontuvan juhlimaan tai pitämään jotain palvelusta esimerkiksi vuoren rinteelle missä tahansa liikuimmekin.
Monet näkymät tämän matkan varrelta
ovat säilyneet vahvoina kuvina mielessäni.
Onnistuithan pääsemään pitkille matkoille myös kirjastonhoitajan ominaisuudessa.
Toimin aikoinani aktiivisesti Ruotsin
kirjastoyhdistyksessä mm sen monikulttuuriosaston puheenjohtajana ja sittemmin myös kansainvälisen kirjastojärjestön IFLAn delegaattina. Koska IFLAn
vuotuiset konferenssit järjestetään aina
eri puolilla maailmaa, niin pääsin hyvin
pitkillekin matkoille. Ne olivat hauskoja kokemuksia ja loin siellä antoisia kansainvälisiä yhteyksiä. Äitini ihmetteli
miten voin pärjätä niin tuiki outojen ihmisten joukossa, mutta kirjastoväki on
ihan samanlaista kaikissa maailman kolkissa. Kaikki tietävät mistä puhutaan joten lähestyminen on hyvin helppoa.
Onko sinulla jokin suosikkikirjailija?
Ehdoton ykkönen on Hertha Müller.
Tutustuin häneen jo runsaat kymmenen
vuotta sitten helsinkiläisessä halpakirjakaupassa. Nykäisin hyllystä jonkun Tammen Keltaisessa kirjastossa ilmestyneen
kirjan ja avasin sen. Luin muutaman lauseen ja olin täysin myyty. Hänen hurjat
kielikuvansa ovat täysin omaperäiset ja
kieli niin uskomattoman vahva. Minul-

le tarjoutui tilaisuus nähdä hänet marraskuussa Nobel-juhlallisuuksien yhteydessä. Se oli suurta.
Missä vaiheessa oma kirjoittamishalusi heräsi?
Se tapahtui todellakin myöhäisessä
vaiheessa. Lähetin kerran ihan huvikseni
joitakin pieniä tekstejäni Biskops Arnön
kansankorkeakouluun. Tiesin että sinne
on erittäin vaikea päästä, joten olin ihmeissäni kun onnistuin siinä ihan kertaheitolla. Se oli todella kiva juttu. Minulla
kun ei ollut muuta päämäärää kuin päästä
vähäksi aikaa irti työelämästä jotain muuta tekemään. Siinä vaiheessa oli sellainen
tarve.
Miten pääsit Debut 2001 antologiaan?
Teksti, joka otettiin mukaan, oli Biskops Arnön hedelmiä. Se käsitteli norjalaisessa kalatehtaassa nuoruudessani tapaamaani sinisiin pukeutunutta naista.
Se oli oikeastaan ainut teksti minkä sain
ihan valmiiksi siellä kurssilla. Kun kuulin
että Wahlström & Widstrand aikoo koota debyyttiantologian, niin päätin lähettää
tekstini sinne tuosta noin vain, taas siis
ihan huvikseni. Ajattelin että eihän se ota
jos ei annakaan. Lähemmäs 800 kirjoitusta kilpaili kymmenestä paikasta. Hämmästykselläni ei ollut rajoja kun kuulin
että oma tekstini oli niiden kymmenen
valitun joukossa.
Kuulostaapa helpolta!
Älä muuta sano! Tähän kun liittyi vielä sekin että yhdelle näistä julkaistuista
kirjoituksista myönnettiin palkinto: kolmen viikon oleskelu Axel Munthen kuuluisassa Villa San Michelessä Caprilla. Ja
uskomatonta kyllä se oleskelu myönnettiin minulle.
Osallistuit myös pitkään koulutukseen
Göteborgissa. Syntyikö esikoisteoksesi
Lärkvatten sen koulutuksen aikana vai
sen jälkeen?
Kirjani ilmestyi jo aikaisemmin. Tuolle kahden vuoden pituiselle Litterär gestaltning -kurssille otetaan vain jo julkaisseita tai ihan julkaisukynnyksellä olevia
pohjoismaisia kirjoittajia. Kurssin kaksitoista paikkaa täytetään vain joka toinen vuosi. Nelisen vuotta sitten sain siis
taas aiheen yllättyä kun kuulin päässeeni

sinne. Olin vanhin … olen varmasti kaikkien aikojen vanhin osanottaja siellä parikymppisten seassa. Vain jokunen yli nelikymppinen oli mukana ja sitten minä,
melkein eläkeläinen. Minulla oli siellä
kauhean hauskaa loistavien kirjoittajien
ja lahjakkaitten ihmisten seassa. Siellä
suorittamallani tutkinnolla on niin pitkä
ja hieno nimi ettei sitä tahdo edes muistaa: Master of Fine Arts in Literary Composition, Poetry and Prose! Ja totta kai
tuo kahden vuoden jakso, jolloin käytiin
hyvin syvällisiä tekstianalyyseja ja saatiin
vaikka minkälaista virikettä, antaa minulle vahvan pohjan kirjoittajakurssien vetämiseen.
Olet saanut useita apurahoja ja oleskelustipendejä. Miten niihin pääsee käsiksi?
Tämä yksi kirja, Lärkvatten, on antanut minulle todella paljon. Sain pohjoismaisen apurahan joka mahdollisti kuukauden oleskelun Suomessa. Kerran sain
kuukauden mittaisen apurahan Roomaan
ja nyt alkuvuodesta olin kuukauden Pariisin liepeillä paikassa nimeltä Grez sur
Loing. Oleskelustipendit ovat yleensä
vain Ruotsin kirjailijaliiton jäsenten haettavissa. Joskus joutuu maksamaan osan
itse, toiset taas ovat ihan ilmaisia. Useimmat debytoijat saavat jonkun pienen apurahan ensimmäisenä vuonna. Itse sain
sen sekä Klas de Vylder –apurahan joka
myönnetään joka toinen vuosi ruotsiksi
kirjoittavalle siirtolaiskirjailijalle.
Eikö ole mitään ristiriitaa siinä että sijoitit kirjasi Lärkvatten suomalaiselle kotipaikkakunnallesi Kiuruvedelle
mutta kirjoitit sen ruotsiksi.
Niin, aikaisemmin elämässäni ei juolahtanut mieleenkään että voisi ylipäätään
kirjoittaa muulla kielellä kuin omalla äidinkielellään. Mutta nyt ajattelen että kyseessä on vain saman asian kaksi eri puolta. Sanonkin usein että Lärkvatten on
suomalainen kirja joka on kirjoitettu ruotsiksi. Sisältö on täysin suomalainen mutta kieliasu on ruotsi. Voihan olla niin että
jotkut asiat ovat liian läheisiä jotta niistä
uskaltaisi kirjoittaa suomeksi. Kun vaihtaa kieltä niin siitä syntyvä välimatka voi
tehdä kirjoittamisen helpommaksi. Kieli
ja identiteetti liittyvät hyvin tiukasti toisiinsa, ne ovat koko ajan ajankohtaisia ja
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Haastattelu

liikkeessä, levottomassa, muuttuvassa
tilassa. Ne eivät koskaan asetu paikoilleen. Pohdin tätä asiaa tosi paljon ja Sisuradion kesäpuheessa vuonna 2004 luin
aihetta käsittelevän tekstini, jossa kuvaan
suomen ja ruotsin pakkoavioliittoa kieliopillisin termein.
Millaista tekstiä sinulta on syntynyt
viime vuosien aikana?
Kirjoitan luontevimmin proosalyriikkaa, mutta se ei oikeastaan käy Ruotsissa. Täällä halutaan hyvin selkeästi määritellä mikä kirja on mitäkin: tämä on
romaani, tämä on lyhytproosaa, dramatiikkaa tai dekkari. Olen yrittänyt kääntää
kirjoittamistani proosan puolelle mutta
se vaatii hirveän paljon harjoittelemista
sillä kirjoittamiseni on fragmentaarista.
Minulla on aina monta projektia samanaikaisesti käynnissä ja se on tosi huono
juttu. Pitäisi pystyä keskittymään yhteen
asiaan kerrallaan. Eräs norjalainen kurssitoverini sanoikin että tuo Marian kirjoittaminen on kuin roomalaiset vaunut:
monta hevosta vetää samaa vaunua ja ne
vetävät vähän eri suuntiin. Se oli mieles-
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täni todella hyvä vertaus. Nyt yritän keskittyä vain pariin asiaan.
Hyödynnät laajaa kokemustasi ohjaamalla muita kirjoittamisesta kiinnostuneita muotoilemaan ajatuksiaan paperille.
Niin, Tukholman Suomen instituutin
suojissa alkaa taas syksyllä Luovan kirjoittamisen kurssi, jonka ohjaaja olen.
Viihdyn erinomaisesti sellaisessa työssä ja tunnen itseni siinä aika varmaksi,
sillä minulla on todella vahva kokemus
tekstin käsittelystä. Siellä Göteborgissa kun ei oltu kilttejä eikä leväperäisiä.
Omissa kirjoittajaryhmissäni emme kylläkään pidä samaa abstraktia tasoa vaan
keskitymme lähinnä kirjoittamisen käsityöhön: tekstin jäsentelyyn ja elävöittämiseen, aikatasojen ja perspektiivin merkitykseen jne.
Viime vuonna Suomen Instituutissa
vetämiesi kahden rinnakkaisen ryhmän tuloksena syntyi antologia Peiliin
piirtynyttä, jonka toimitit yhdessä Tarja Salon kanssa.

Niin, olin hyvin yllättynyt siitä että sen
yhden kevään aikana syntyi niin paljon hyviä ja melkein valmiita tekstejä. Kursseillahan oli teemana elämäkerrallinen kirjoittaminen koska ajattelin kirjoittamisen olevan
helpompaa kun kaikki faktat ovat valmiina
ja sen myötä kehys. Fantasian perusteella
kirjoittaminen on paljon vaikeampaa, kun
kaikki asiat on ajateltava niin tarkkaan paikoilleen. Kyseinen antologia sai kiitosta
myös siitä että se oli hyvin toimitettu. Toimittaminen onkin ollut merkittävin puute
tähänastisessa ruotsinsuomalaisessa julkaisutoiminnassa sillä taitavankin kirjoittajan teksti tarvitsee aina ulkopuolisen tarkistuksen. Aiheista ei ruotsinsuomalaisten
keskuudessa kyllä ole puutetta ja kirjoittaminen kiinnostaa: suomenkielinen kirjoittamisen ohjaus on kovin kysyttyä. Kursseille on aina enemmän tulijoita kuin paikkoja.
Ryhmien on oltava pieniä jos mielii antaa
jokaiselle kunnon palautteen. Siispä Nuoren
Voiman Liiton arvostelupalvelu ja Oriveden Opisto ovat edelleenkin tärkeitä nimiä
ruotsinsuomalaiselle kirjoittajalle.

Teksti: Paula Vartiainen

Puheenvuoro

M

Kirjailijan

savijalat
Teksti: Asko Sahlberg
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inä olen oppinut kymmenvuotisen kirjailijan urani aikana
asioita. Kun olen ne oppinut,
olen sopeutunut niihin. Niihin sopeuduttuani minulla on taipumus enimmäkseen unohtaa ne. Niistä on tullut arkisia
tosiseikkoja, osa häiriintymätöntä alitajuntaa.
Joskus ne sentään pulpahtavat mieleen.
Muuan näistä seikoista on kateus, jota
suomeksi kirjoittavat suomalaiset kirjailijat
kokevat ruotsiksi kirjoittavia suomenruotsalaisia kirjailijoita kohtaan. Tämä kateus on
fakta, se on ilmennyt minulle niin usein, olen
kuullut sen niin monesta suusta. Kateus on
myös perusteltua, sikäli kuin kateutta koskaan
tohtii perusteltuna pitää.
Miksi? Siksi, että suomenruotsalaisten kirjailijoiden asema on ollut perinteisesti vahva
ja on sitä yhä. Siitä sopii kiittää suomenruotsalaisia lukijoita, suomenruotsalaisia kulttuuri-instituutioita, suomenruotsalaista me-henkeä. Suomenruotsalaiset pitävät huolta omista
kirjailijoistaan: ostavat uskollisesti heidän teoksiaan, jakavat heille avokätisesti apurahoja,
järjestävät tarvittaessa heille leppoisia suojatyöpaikkoja suomenruotsalaisissa yrityksissä.
Se on kaunista. Se todella on kadehdittavaa. Sille pitää nostaa karvalakkia. Ajat ovat
muuttumassa, suomenruotsalaisten kirjailijoiden määrä hiljalleen vähenemässä, mutta heidän asiansa ovat edelleen hyvällä mallilla.
Koko suomalainen yhteiskunta hyväksyy
suomenruotsalaisten kirjailijoiden erityisaseman. Heitä vaalitaan kuin uhanalaista etanalajia. Hyvä osoitus tästä on, että Finlandia-palkintoehdokkaiden joukossa on aina vähintään
yksi suomenruotsalainen kirjailija. Ja, käsi
sydämelle, suomenruotsalaisen kirjallisuuden
asema ja suosio Suomen kirjallisessa elämässä on vähemmistön kokoon nähden uskomattoman vahva.

Jos siis Suomessa suomeksi kirjoittavat kirjailijat ovat kateellisia siellä ruotsiksi kirjoittaville suomenruotsalaisille kirjailijoille, pitäisi
ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden
olla jo kaikessa katkeruudessaan
kostonhimoisia.
Suomenruotsalaisten kirjailijoiden asema on auktorisoitu,
melkein kanonisoitu. Ja mikäpä siinä. Minulla ei sitä vastaan
mitään ole. Pohjimmiltaan on tietenkin kysymys kirjailijoiden
taitavuudesta. Pitäisi ainakin olla.
Miksi sitten kirjoitan tästä? Siksi, että minä olen ruotsinsuomalainen kirjailija. Ja jos suomenruotsalainen kirjailija poseerailee marmorijalustalla, ruotsinsuomalainen kirjailija huojahtelee yleensä huterilla savijaloilla.
Myös tämä on fakta. Osittain siitä sopii kiittää tai syyttää
ruotsinsuomalaisia. He eivät juuri osta omien kirjailijoidensa
teoksia. Ja kuitenkin tällä meidän planeetallamme röhkii enemmän ruotsinsuomalaisia kuin suomenruotsalaisia; Suomessa ilmoittautuu ruotsinkielisiksi noin 320 000 sielua.
Toiseksi ruotsinsuomalaisten mahdollisuudet tukea taiteilijoitaan ovat kovin rajoitetut. Se on ymmärrettävää; meidän kulttuurielämäämme pönkittämässä ei ole sivistyneitä mahtisukuja, joita suomenruotsalaisessa vähemmistössä kyllä riittää. Me
olemme assimiloituneet, mutta emme etabloituneet. Me emme
istu isojen rahakirstujen päällä. Parhaassa tapauksessa vaurastumme raviveikkauksessa, eivätkä nekään rahat kirjallisuuden
tukemiseen mene.
Jos siis Suomessa suomeksi kirjoittavat kirjailijat ovat kateellisia siellä ruotsiksi kirjoittaville suomenruotsalaisille kirjailijoille, pitäisi ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden olla jo kaikessa
katkeruudessaan kostonhimoisia.
Minä en sitä ole. Mutta minullapa onkin käynyt poikkeuksellisen hyvä onni: olen onnistunut elättämään itseni kirjailijana
siitä huolimatta, että olen Ruotsissa suomeksi kirjoittava ruotsinsuomalainen. Ansiotuloni ovat vielä toistaiseksi aavistuksen
verran pienemmät kuin Jemenin sulttaanin, mutta useimpina
päivinä näkkileipäni päällä on juustoa.
Jos eläisin ruotsinsuomalaisten lukijoiden ostohalujen varassa, minulla ei olisi kahverissa edes näkkileipää.
Tarkoitanko tällä sitä, että ruotsinsuomalaiset ovat taiteilijansa hylänneitä luopiomaisia ektoplasmoja? En tarkoita. Minä
olen darwinisti; heikot sortuvat, vahvat porskuttavat. Vahvuuteen tarvitaan tosin hyvää tuuria, ja sitäkin rutkasti.
Ruotsinsuomalaiselle kirjailijalle tarjoutuu käytännössä viisi mahdollisuutta, sikäli kuin hän haluaa omistautua kirjailijantyölle eikä vain rustailla runoja silloin, kun teollisuussiivoojan
työltään ehtii:

1
2
3
4

Hankkia mellevä perintö tai haalia jollain muulla konstilla
kokoon sellainen määrä rahaa, ettei toimeentulo ole kirjoittamisesta kiinni.
Löytää teoksilleen suomalainen kustantamo, mikä parhaassa tapauksessa johtaa teosten myyntiin Suomessa.
Alkaa aikansa kuluksi kansainväliseksi bestselleristiksi,
jonka uutuusteoksia ihmiset jonottavat New Yorkissa ja
Valparaisossa kirjakauppojen eteen yöksi majoittuneina.
Hankkiutua apurahoille Suomessa tai Ruotsissa, mikä
yleensä edellyttää jonkin kirjallisuuspalkinnon saantia tai
vähintään paria palkintoehdokkuutta sekä teosten saamaa vähintään kohtuullista kritiikkiä.
Tyytyä fatalistisesti osaansa ja raapustella ullakkokamarissaan kuolematonta siirtolaisromaania, kunnes itse kuolla pätkähtää nälkään.

5

Minä olen valinnut tai ajautunut tai Luojan lykyksi päässyt
nauttimaan vaihtoehdoista 2 ja 4. Pistäisin mielelläni tämän sen
piikkiin, että minuun verrattuna useimmat Nobel-kirjailijat ovat
lukihäiriöisiä juntteja, mutta ei se niin tietenkään ole.
Minä olen ollut enimmäkseen ansiottani onnekas.
Mitä sitten haluan tällä sanoa? Sen, että suomeksi kirjoittavan ruotsinsuomalaisen kirjailijan tulee miltei välttämättä pyrkiä kustannettavaksi ja luettavaksi Suomessa. Muuten menee
viheliäisen vaikeaksi.
Valtaosa Ruotsissa julkaistua suomenkielistä kirjallisuutta
on, eipäs oteta vielä kättä sydämeltä, enemmän tai vähemmän
omakustannepohjaista. Omakustanteet taas saavuttavat ani harvoin sellaisen lukijakunnan, että kirjailija voisi elättää sanataiteellisella toiminnallaan itsensä, mahdollisesti myös vaimonsa,
isotätinsä ja lemmikkisammakkonsa.
Todennäköisempää on, että sammakko menee duuniin ja
elättää kirjailijaa.
Siksi neuvoni ruotsinsuomalaisille, kirjailijoiksi kroonisesta mielenhäiriöstä tai jostakin muusta syystä johtuen pyrkiville
kirjoittajille on, että he lähettävät ahkerasti tekstejään rapakon
taakse vanhaan kunnon koto-Suomeen. Muilla teillä on veräjän
portti pistetty lukkoon jo kauan sitten.
Itse asiassa se ei ole koskaan edes ollut auki ja avain on auttamattomasti hukassa.
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Tutkimus

”Haluan luen kirjan ja
opiskellan piene Suomi”
Kansainvälinen suomen tutkimushanke
Suomen kieltä voi nykyisin opiskella Suomen rajojen ulkopuolella yli 100 opetuspisteessä ympäri maailmaa. Kansainvälistyminen on vauhdittanut kiinnostusta suomen kielen opintoja kohtaan ja näin ollen oppijankielen käyttöä. Suomessa suurin syy
oppijansuomen lisääntymiseen on kasvanut maahanmuutto.
Uumajan yliopiston suomen kielen oppiaine on ollut syksystä 2006 lähtien mukana luomassa oppijankielen tutkimushanketta Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista piirteistä (Corpus study on language-specific and
universal features in learner language). Hankkeen perustaja ja
johtaja on dosentti Jarmo Harri Jantunen Oulun yliopiston suomi toisena ja vieraana kielenä –oppiaineesta.
Hankkeeseen ovat tulleet mukaan myös Tallinnan yliopiston
viron kielen ja kirjallisuuden instituutti, Petroskoin valtionyliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden laitos ja Petroskoin pedagogisen yliopiston suomen kielen laitos.

Oppijankieli ja oppijansuomi

Tutkimushankkeessa tutkitaan eri oppijankieliä yhdistäviä piirteitä, ns. oppijankieliuniversaaleja. Tämän lisäksi selvitetään
juuri oppijansuomelle tyypillisiä piirteitä. Oppijansuomi tarkoittaa sellaista kielimuotoa, jota suomen kieltä opiskelevat eri
äidinkieliset oppilaat ja opiskelijat käyttävät. Oppijankielissä
esiintyy yleensä aineksia sekä heidän omasta äidinkielestään
että opittavasta kielestä.
Aiemmin kerätyt aineistot ovat olleet sellaisia, että ne ovat
koostuneet vain yhden äidinkielen oppijoiden tuotoksista. Niinpä saatuja tuloksia on ollut mahdotonta pitää jonkinlaisina yleistävinä oppijansuomen piirteinä. Kyseisessä tutkimushankkeessa
kerättävä aineisto on moniäidinkielinen ja sisältää eri tekstilajityyppejä, mistä syystä piirteiden yleistettävyys ja tietenkin vertailtavuuskin paranevat.

Kansainvälinen aineisto

Tutkimushankkeessa kootaan sähköinen tekstipankki, Kansainvälinen oppijansuomen korpus (International Corpus of Learner
Finnish, ICLFI). Koska aineisto on sähköisessä muodossa, se
mahdollistaa aineiston tutkimisen erilaisten tietokoneohjelmien
avulla, ja aineiston pohjalta voi myös luoda sen käyttöön soveltuvia uusia ohjelmia. Tavoitteena on kerätä usean miljoonan
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sanan sisältävä aineisto. Tällä hetkellä aineistossa on n. 629 000
sanaa.
Tekstipankkiin kerätään tekstejä, jotka ovat eri äidinkielisten
suomenoppijoiden kirjoittamia ulkomaisissa yliopistoissa Euroopassa ja Kiinassa. Tekstit ovat alkuperäisiä versioita, niitä ei
ole muokattu eikä korjattu. Mukana keruutyössä on tällä hetkellä 19 yliopistoa. Suomen kieltä vieraana kielenä opiskelevilla on
22 eri äidinkieltä. Opiskelijat eivät kirjoita tekstejä nimenomaan
tätä tutkimushanketta varten, vaan kirjoitustehtävät ovat tavallisia kirjallisen kielivalmiuden harjoitustehtäviä.
Suurin osa teksteistä on lyhyehköjä kertomuksia, kuvauksia ja esseitä. Näiden lisäksi aineistossa on mm. kirjeitä, kortteja, tekstiviestejä, sähköpostiviestejä, referaatteja, uutistekstejä,
sarjakuvatekstejä, päiväkirjoja, arvosteluja ja mielipidekirjoituksia.
Tekstien lisäksi opiskelijat täyttävät lomakkeen, jossa kysytään heidän kielellisestä taustastaan ja muustakin taustastaan.
Hankkeen tekstipankki on Oulun yliopistossa, ja siellä suoritetaan myös tekstien koodaus, johon sisältyy opiskelijoiden ja
opettajien lähettämät taustatiedot. Tekstit koodataan myös taitotasoittain, joita on kolme: alkeistaso, keskitaso ja edistyneet.
Suurin osa aineiston teksteistä on alkeistasolta. Tällä hetkellä

Näyte ruotsinkielisen suomenoppijan tekstistä:

Jos voittaisin päävoiton kolme televisio trississä ajaisin Tukholmalle
ja ollaisin television päällä. Istuisin
aamun televisiolla ja raapisin trissarpan. Voittaisin päävoiton viite miljoonaa ruotsi kruunu. Rahat käyttäisin ostamaan äidin isän
maanviljely. Sitten ajaisin Kiinalle
isän isän kansa.

Teksti: Tuija Määttä

taitotason määrittää opettaja, mutta hankkeen tavoitteena on saada tekstit arvioitettua Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoluokituksen mukaan.

Tutkimuskohteita

Oppijansuomen sähköinen aineisto tarjoaa lukuisia tutkimuskohteita. Meneillään on tutkimuksia mm. fraseologiasta, jossa yhdistetään kielioppi ja sanasto, ja samalla pohditaan aineiston käyttöä
opetuksen tukena ja fraseologisten yksiköiden opettamista. Ver-

bien käytöstä oppijansuomessa tarkastellaan, millaisia sanastollisia, kieliopillisia ja merkityksellisiä esiintymiä verbeihin
voi liittyä. Keskeinen tutkimuskysymys on myös, miten oppijan äidinkieli vaikuttaa opittavan kielen omaksumiseen, ja
millaisia eroja voi havaita, jos äidinkieli on opittavan kielen
sukukieli tai johonkin muuhun kieliperheeseen kuuluva kieli.
Oppijansuomesta on myös tekeillä tutkimuksia eri sijamuotojen käytöstä. Onhan suomen rikas sijamuotosysteemi
vallan vieras ilmiö esimerkiksi ruotsinkielisille suomenoppijoille.
Tutkimushanke on saanut rahoitusta Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja Uumajan yliopiston humanistiselta tiedekunnalta. Saadut tuet ovat mahdollistaneet tutkijaverkoston työpajatoiminnan. Tämän vuoden alusta ja kolmeksi
vuodeksi eteenpäin hanketta rahoittaa Valtionpankin Juhlarahasto (Riksbankens Jubileumsfond).
Lisää tietoa: www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli

Taulukosta näkyy suomenoppijoiden äidinkielet.
Pylväiden eri värit edustavat opiskelijoiden oppimistasoa: liila alkeistason
oppijoita, punainen keskitason oppijoita ja keltainen
edistyneitä oppijoita.
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Improvisaatio

Ipana
Impro

Tarinoita ruotsinsuomalaisilta
lapsilta

Eeva-Leena Malander
Ipana Impron soittimien
keskellä

U

uden Teatterin vuoden 2010 ensimmäinen tuotanto Ipana Impro
on saanut Perintörahastolta täyden työskentelytuen vuodeksi. Projektin
vetäjinä toimivat Eeva-Leena Malander
ja Tuomas Ojala ja vastaavana tuottajana Irma Kario. Ipana Impron on suunni-
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teltu kestävän kaiken kaikkiaan kaksi ja
puoli vuotta ja ulottuvan Ruotsin kaikkiin
suomenkielisiin päiväkoteihin. Tuki on
myönnetty vuodeksi kerrallaan.
Ipana Impron päämäärä on vahvistaa
ruotsinsuomalaisten lasten suomenkieltä
draaman, musiikin ja myöhemmin myös

kuvataiteen avulla. Kuten nimikin jo kertoo, on improvisaatiolla projektissa keskeinen osa.
- Improvisaatio on tärkeä työkalu elämän joka osa-alueella. Se kehittää mielikuvitusta ja antaa keinoja selviytyä niillä
resursseilla, joita kulloinkin on käytettä-

vissä. Tämä on tärkeää nimenomaan kaksikielisten lasten kohdalla, Tuomas Ojala kertoo.
Hänen mukaansa improvisoitu tarinointi ja musisointi tarjoavat lapsille kritiikistä vapaan ympäristön ilmaista itseään ja
toimimaan ryhmässä. Ojalan mukaan itsekriittisyys ei lasten
kanssa tosin ole ollut ongelma.
- 4-5 vuotiaat lapset ovat maailman parhaita improvisoijia.
Siinä mielessä me Eeva-Leenan kanssa olla tässä opintomatkalla. Siinä iässä ei vielä vilkuilla sivuille ja mietitä, että mitähän muut miettii, jos minä sanon nyt näin tai teen noin. Siinä
on improvisaation avain ja koulussa se avain sitten aika pian jo
kätketäänkin.
Projektin päämäärä on monitasoinen. Sen ensimmäisessä
vaiheessa on tarkoitus käydä läpi Tukholman alueen, toisessa vaiheessa Mälarenlaakson ja kolmannessa vaiheessa muun
Ruotsin suomenkieliset päiväkodit. Vierailujensa aikana parivaljakon on tarkoitus kerätä ruotsinsuomalaisten lasten tuottamaa kulttuuria, tarjota päivähoitohenkilökunnalle ideoita
pedagogiikkaansa sekä tietenkin tarjota lapsille mielekästä ja
kehittävää puuhaa tarinoinnin ja musisoinnin parissa.
- Tarkoitus ei ole pölähtää paikalle minään messiaana ja
näyttää pedagogeille, mitä pitää tehdä. Ymmärtääksemme aina-

Ipana impron
kin täällä Urvädersgrändillä on jo jossain
määrinvetäjät
tehty Tuomas
samanOjala ja Eeva-Leena Malander.
kaltaisia juttuja. Toisaalta pedagogeilla
on aika paljon
muutakin
Vasemmalla
Urvädersgrändin
tehtävää, joten draamakasvatukselleesikoulun
varattu johtaja
aika onMarjo
varmasti
Mark
melko rajallinen.
Ojalan mukaan projektin tehtävä on siis kaikessa moninaisuudessaan tukea lasten suomenkielen kehitystä, vahvistaa
päiväkotien kulttuurikasvatusta ja kehittää sen metodeja. Sen
lisäksi projektin aikana tulee kertymään melkoinen määrä ruotsinsuomalaisten lasten kertomia tarinoita. Dokumentoinnin
lopullista muotoa ei ole vielä päätetty, mutta Tuomas Ojalan
mukaan olisi sääli, jos se unohtuisi vain arkiston hyllylle pölyttymään.
- Jo heti ekalla kerralla kun taika-aikakoneella matkustettiin tarinamatkalle, saimme kuulla niin uskomattomia tarinoita.
Kyllä nämä pitäisi saada kaiken kansan luettaviksi. Näitä tarinoita kuunnellessaan saa muistutuksen siitä, minkälaisia jäpittäjiä me aikuiset suurimman osan valveillaoloajastamme
ollaan. Se voisi toimia sellaisena elämän oppikirjana lapsilta
meille aikuisille!

Teksti: Tuomas Ojala ja Eeva-Leena Malander
Kuvat: Tuomas Ojala

Kielikompia

Asun Malmössä – mutta mihin menen?
Otsikon kysymys tuli mieleeni useita kertoja, kun kesällä
luin erään nimekkään suomentajan kääntämää ruotsinkielistä kirjaa. Aikaisemmin olen todennut, että ruotsinsuomalaisten on usein vaikea muistaa, miten sellaisista paikannimistä kuin Malmö muodostetaan illatiivi, siis sijamuoto, jolla
ilmaistaan, mihin ollaan menossa. Mutta en ollut ymmärtänyt, että sijamuoto tuottaa vaikeuksia myös ammattisuomentajille.
Ehkä en olisi jäänyt pohtimaan asiaa erityisemmin, jos
suomentaja olisi ollut kielenkäytössään johdonmukainen.
Tuli mieleeni, miten koululaiset ovat ikiajoista lähtien antaneet kokeissa useita vaihtoehtoja, kun eivät ole olleet varmoja oikeasta muodosta. Niinpä tämäkin suomentaja käytti
eri muotoja lähes peräkkäisillä sivuilla. On tietysti vaikea
sanoa, tekikö hän sen tietoisesti. Ainakin hän rikkoi johdonmukaisuuden tärkeätä periaatetta vastaan.
Ruotsin paikannimien taivuttamisesta on annettu ohjeita
jo useiden vuosikymmenien ajan. Malmö-nimi päättyy pitkään vokaaliin ja juuri se ratkaisee taivuttamisen. Samalla
tavoin taipuvat esimerkiksi sellaiset nimet kuin Hässelby,
Tranemo, Laxå ja Ockelbo. Tällaisten nimien illatiivin pääte on h + nimen loppuvokaali sellaisena kuin se ääntyy + n.
Menen siis Malmöhön, Hässelbyhyn, Tranemohun, Laxåhon
ja Ockelbohun.

Toinenkin paikannimiin liittyvä seikka on alkanut viime
aikoina ihmetyttää minua. Kahdesta suuresta Ruotsin kaupungista, joiden nimille on vakiintunut suomenkielinen vastine jo hyvin kauan sitten, on useammin ja useammin alettu
käyttää ruotsinkielistä nimeä. Nämä ovat Uumaja ja Luulaja. Käyttäkäämme näitä suomenkielisiä nimiä! Emme kai
halua, että vähitellen aletaan puhua Stockholmista.

Paula Ehrnebo
Kielikompia-palstan kirjoittajan nimi
oli jäänyt edellisestä numerosta pois.
Palstan kirjoittaja on Paula Ehrnebo.
Pahoittelemme asiaa.
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Tapahtuma
Perinteinen Runomaraton

Suun laulun

L

ahden 15. Runomaratonin avasi heinäkuun 17. Lahden Runomaratonin puheenjohtaja Jouko Skinnari
runon muodossa. Tervehdysrunon jälkeen hän toi
esiin sen surullisen viestin, että suomalainen suuri
runoilija Tommy Tabermann on nukkunut pois vaikean sairauden murtamana. Tabermannin muistoa kunnioitettiin
hiljaisella hetkellä. Skinnari sanoi puheessaan, että Tabermannilla oli aina aikaa runon ystäville ja hän antoi jopa konkreettisia
neuvoja, kuten ”kovat kannet ja enintään 120 sivua,” runoantologiaa suunnittelevalle.
Aurinkoisen ja kauniin hellesään vallitessa Skinnari toivotti
kaikki runon ystävät tervetulleeksi runon juhlaan.
Lahden kaupungin tervehdyksen toi juhlaan omalla runollaan
Ulla Koskinen-Laine.
Lahden Runomaratonin suojelijan tasavallan presidentin Tarja Halosen tervehdyksen tilaisuuteen luki Osmo Hokkanen.
Siteeraan puheesta muutamia kohtia:
”Runous on kautta aikojen ollut meille suomalaisille elä-

Risto Ahti ja Heli
Laaksonen runollisessa standup-duetossa
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män tuntojen tulkki.”
”Runous on innovaatioiden, luovuuden ja mielenterveyden
kulmakivi.”
”Runomaraton on ollut ponnahduslauta lukuisille runoilijoillemme ja lausujillemme.”
”Runo tuo ihmisen toisen luo. Toivon mahdollisimman monen uskaltautuvan tähän seikkailuun.”
Itse runotapahtuma lähti liikkeelle matkaan näyttelijä Timo
Kankaisen johdattelemana.
Hänen runomatkansa koostui seuraavien runoilijoiden tuotannosta; Elvi Sinervon, Veikko Sinisalon ja Tommy Tabermannin. Yli 40 minuuttia kestänyt ohjelma oli kautta linjan erittäin
korkeatasoinen ja ehdottomasti yksi päivän tähtihetkiä. Todella
loistava suoritus.
Heikki Sarmannon ja Juki Välipaikan tullessa estradille tunnelma muuttui kevyemmäksi.
Musiikkiesityksen teemana oli yhteiskunnallinen Eino Leino.
Heidän teemana oli Polkuja. Nautittavaa kuunneltavaa. Musiikki

Runoilija/Professori Risto Ahti pitämässä luentoa sanataideseminaarissa Tunne oma kielesi

Mukkulan tammien alla Lahdessa

ja sydämen
oli Heikki Sarmannon säveltämää ja Juki Välipaikan laulullinen
esitys todella korkeatasoista kuultavaa. Välipaikka kuuluukin
tämän hetken parhaisiin suomalaisiin miespuolisiin jazz-laulun
taitajiin.
Ohjelmanumerossa Ilon paja kuultiin Lealiisa Kantolan tarjoilemana edellisen päivän tuotantoa nuorten runotyöpajasta.
Ennen meidän esitystämme oli esiintymisvuorossa tasokkaat
Päijät-Hämeen lausujat mutta valitettavasti häiritsi heidän esitystään äänityksen heikkous ja särinä mikrofoneissa.
Heidän ohjelmansa sanoma oli kooste Runomaratonin sadosta vuosien varrella Elämän rakkaus.
Heillä oli myöhemmin toinenkin ohjelmanumero samaa laadukasta esitystä.
Seuraavana olikin oma ohjelmamme ja täytyy sanoa että hieman oli jännitystä ilmassa, ainakin allekirjoittaneen kohdalla eli
”perhosia vatsassa”.
Ruotsinsuomalaiset kirjoittajat esiintyivät teemalla Runot
nousevat lännestä. Runot tähän ohjelmaan oli saatu Ruotsinsuo-

Teksti: Heikki Kotka
Kuvat: Aili Kotka

malaisen Kirjoittajien Yhdistyksen järjestämästä runojen hankinnasta, joka toteutettiin kotisivun kautta. Runoja tulikin huomattava määrä ympäri Ruotsia. Runoryhmä joka lähti Suomeen
valitsi joukon runoja yhdessä ja seuraavat runoilijat olivat mukana Lahden Mukkulassa; Mikko Anttila, Pirjo Backman Piroth,
Ari Heikkilä, Salme Kosunen, Heikki Kotka, Eeva Meriläinen,
Robert Meriruoho, Ritva Muhonen, Arja-Liisa Nieminen ja Erkki Vittaniemi.
Lausuntaryhmään kuuluivat Salme Kosunen, Heikki Kotka
ja Erkki Vittaniemi. Taustamusiikkia heidän runoihin esitti kitaralla omaa musiikkiaan Tuula Sirjonen.
Tämän jälkeen oli vuorossa lausuntataitelija Ulla-Maija Juutilainen. Hänen ohjelmansa koostui perinteisistä suomalaisten
lyyrikoiden tuotannosta kuten Viita, Meriluoto, Sarkia, Hämäläinen ja Kailas. Tämäkin ohjelmanumero oli todella korkeatasoinen. Ulla-Maija Juutilainen onkin ammattilausuja.
Seuraavana tuli lavalle ruotsinsuomalainen Tuula Sirjonen.
Hänen teemansa oli Niin erilaisia ajatuksia. Hän säesti kitaralla

Ruotsinsuomalaiset esiintyjät
Heikki Kotka,
Tuula Sirjonen,
Salme Kosunen
ja Erkki Vittaniemi lähtökuoNäyttelijä Timo
Kankainen runomatkalla

pissa Mukkulaan hotellin
edessä
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omia sävellyksiään ja runojaan, jotka osittain olivat uutta tuotantoa ja aiheet hyvin erilaisia kuten otsikkokin sanoo. Tuulan sanoma oli monisävyinen ja loppua kohti yhteiskunnalliset tekstit tulivat voimakkaina esiin. Hänen sanomansa oli tärkeä, sillä teksti
käsitteli meidän ruotsinsuomalaisten vaikeuksia elinympäristössämme. Lähinnä Tuula otti esiin kielelliset vaikeudet koulussa,
vanhustenhoidossa ja työyhteyksissä.
Todettava on, että sekä lausuntaryhmämme että Tuula saivat
hyvää palautetta Mukkulan yleisöltä.
Kahteen eri kertaa esiintyi Teatteri Vanha Juko. Ensimmäisessä osassa aiheena lauluja leivästä ja toisella esityskerralla aiheena oli lauluja arjesta. Mielenkiintoiset ohjelmanumerot.
Runomaratonin päivän kohokohdaksi tuli, kun estradille astui
runoilija Heli Laaksonen ja runoilijaprofessori Risto Ahti.
Heidän reilu puolituntisensa oli oikeastaan runollinen standup-duetto. Tässä ehdittiin silti mennä hyvin syvälle kielen ja
ihmisen olemukseen. Heli, jota kutsutaan myös Ilon apostoliksi,
antoi myös näytteitä uudesta kokoelmastaan, joka nimi on vielä
salaisuus, mutta siinä on kuitenkin lintu ja sitten eräs verbi, hän
sanoi. Yleisöä oli juuri tähän ohjelmanumeroon kerääntynyt runsaasti ja ihmiset yrittivät löytää varjopaikkoja armottomassa auringon paahteessa. Hän oli todella odotettu ja hän saikin raikuvat
suosionosoitukset sekä ennen että jälkeen.

Ohjelmassa seurasi runokilpailun voittajien julkistaminen.
Voitto meni Nastolaan Mikko Turtiaiselle ja ruotsinkielisen sarjan vei nimiinsä Rakeel Parveez Brommasta. Kunniamaininnan
ruotsinkielisellä puolella sai Raimo Sillanpää.
Palaan vielä edelliseen päivään, jolloin olimme kuuntelemassa Risto Ahdin yleisönluentoa Tunne oma kielesi koko päivän
kestäneen Sanataideseminaarin lomassa.
Ahti pohdiskeli minän, kielen ja maailman välistä suhdetta
Vuorikadun koulun helteisessä salissa.
Hän sanoi muun muassa, että totuuden puhuminen on oman
äänen löytämistä.
Hiiskahtamatta kuunteli salintäyteinen yleisö hänen ajatuksiaan.
Ohjelma Mukkulassa jatkui kello 18 jälkeen vielä teatteri Jukon lauluilla arjesta, Runoilija Petroskoista, Ruma, mutta
runoilija, Mika Rassin lausuntaesityksellä, Antiikin Rooman ja
Kreikan rakkauslyriikkaa ja Tekijä tuntematon sisältäen akustishenkisen yhtyeen esittämää suomalaista nykyrunoutta.
Emme valitettavasti jaksaneet seurata näitä esityksiä, koska
olimme aamusta asti olleet ulkona yli 30-asteisessa helteessä, joten voimamme alkoivat hiipua.
Eväsreppumme olivat täynnä iloa, ystävyyttä ja ennen kaikkea suomalaisen kulttuurin antia parhaimmillaan. On hienoa olla
runon matkassa.

Kouvolan dekkarinovellikilpailu 7
Rikos ja rangaistus
Kouvolan Dekkaripäivät julistaa avatuksi seitsemännen valtakunnallisen dekkarinovellikilpailun. Kilpailu on avoin kaikille, mutta kukin kirjoittaja voi osallistua kilpailuun vain yhdellä
novellilla. Novellin tulee kuvata rikosta ja siitä saatua tai saamatta jäänyttä rangaistusta,
millaista tahansa. Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa:
		

I palkinto 1000 euroa II palkinto 500 euroa III palkinto 300 euroa

Lähetä yksi suomenkielinen dekkarinovellisi, enintään 20 liuskaa (30 riviä tai 2000 merkkiä/
sivu) kahtena kappaleena 31.12.2010 mennessä nimimerkillä varustettuna osoitteeseen:
Kouvolan maakuntakirjasto, ”Dekkarinovellikilpailu”, PL 33, 45101 Kouvola. Laita erilliseen
kirjekuoreen oma nimesi ja yhteystietosi. Kirjoita koneella ja tulosta A4-arkeille, yhdelle puolelle paperia. Julkaistavat tekstit pyydetään keväällä myös sähköpostin liitteenä. Kilpailutöitä ei palauteta.
Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan Kouvolan XV Dekkaripäivillä 10.6.2011.
Lisätietoja:
Ritva Sorvali p. 02061 56579, 050 5331144 ritva.sorvali@kouvola.fi
Maritta Naumanen p. 02061 58303, 050 3080351 maritta.naumanen@kouvola.fi
					
www.dekkaripaivat.se
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Taide

Galleria Moi! Netille ja näyttelyyn
Ruotsinsuomalaisten arkiston virtuaalinen taidegalleria Galleria Moi! tarjoaa kesäkuusta lähtien taidetta
netillä. Arkisto on panostanut viime vuosina uusiin interaktiivisiin toimintamuotoihin, joista veppigalleria
on yksi.
Hanke on toteutettu yhteistyössä Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistyksen, Suomiartin ja Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton kanssa. Parin viikon sisällä gallerian avaamisesta oli arkistoon Facebook-ryhmään ilmoittautunut 35 fania. Kiinnostusta
tuntuu riittävän.
Galleria Moi! koostuu virtuaalisista huoneista, joissa katselija voi liikkua kuin huoneissa ikään. Taidenäyttelyssä on kolmen
ruotsinsuomalaisen taiteilijan teoksia, Aino Myllykankaan, Jussi
Taipaleenmäen ja Markku Huovilan. Galleri Moi!:n avajaiset pidettiin kesäkuussa. Itse fyysisessä galleriassa, joka sijaitsee Tukholman Cafe & Galleri Aquélissa, on vähemmän teoksia esillä
kuin virtuaalisessa galleriassa.
- Virtuaalisen kuvagallerian avulla tavoitamme yleisöä, jota
emme ole ennen tavoittaneet. Virtuaalisuushan on nuorille normi.
Voimme myös tuoda esiin suomalaisia taiteilijoita eri tavalla kuin
ennen, taiteilijoita, joita ei ruotsinsuomalaisten parissa ole juurikaan havaittu. Jussi Taipaleenmäki on ollut tunnetumpi Smoolannissa ja Tanskassa kuin suomalaisten parissa!

Arkiston johtaja Erkki Vuonokari toivoo, että nämä etabloituneet ruotsinsuomalaiset taiteilijat toimisivat esikuvina ja rohkaisisivat nuoria taiteilijoita osallistumaan gallerian toimintaan.
Virtuaalisessa galleriassa katselija voi kuunnella taiteilijan omaa
kertomusta taideteoksistaan. Kannattaa käydä kuuntelemassa.
Esimerkiksi Markku Huovilan jutustelua on jo nautinto kuunnella sinänsä – moniulotteista ja maagista!
- Ideana on paljolti vanha kuvakertomus, kuvan ja äänen yhdistäminen. Näin teoksista voi saada uusia ja myyttisiäkin taustoja ja tulkintoja. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole johdatella tulkintoja vaan rohkaista tulkitsemista monesta näkövinkkelistä.
Ajatuksena oli myös saada taiteilijat puhumaan ja kertomaan,
mikä ei välttämättä ole yksinkertainen juttu, mainitsee Erkki
Vuonokari.
Virtuaalisessa filmigalleriassa on tälla haavaa tanssitaiteilija
Tanja Tuuralan flamencoesitys La Envoltura, Puppan katsottavana. Tulevaisuudessa filmigalleriaa on aikomus laajentaa ja vuoden nuoren taiteilijan, Anton Wiraeuksen animaatio on seuraava

Veppigallerian ensimmäiset
taitelijat. Vasemmalta Jussi
Taipaleenmäki, Aino Mylly-

Teksti: Satu Gröndahl

kangas ja Markku Huovila
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Taide

Aino Myllykangas
kertoo taiteestaan

esille pantava teos.
- Haluamme myös yhdistää eri taiteenlajeja, eikä taidelajien välille tiukkaa rajaa voi vetääkään. Galleria Moi!:n avajaisiin saapui
yleisöä, joka halusi ensisijaisesti nähdä Tuuralan tanssiesityksen.
- Tulevaisuudessa haluamme panostaa nimenomaa nuoriin.
Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton vahva kytkös kenttään tuo uusia mahdollisuuksia, lisää Vuonokari. - Suomiartin ja Taiteilijayhdistyksen puolelta saamme osaamista. Eri aktöörien lähentyminen
ja ennakkoluuloton yhteistyö yli rajojen on positiivista. Se vaikuttaa myös lisääntyneen viime aikoina.
Ruotsinsuomalaisten arkisto lähti kokeilemaan taiteidenvälistä
nuorten projektia jo 90-luvun alussa, jolloin toteutettiin Järvan alueella Moninaisuuden muistoprojekti. Elokuvakäsikirjoituksen kirjoittaja oli turkkilainen ja osallistujakunta monikulttuurista. Suunnitelmissa on nytkin koota nuoria opiskelijoita ja taiteentekijöita
yhteiseen kolmen vuoden projektiin. – Yhteinen nimittäjä voisi olla
tanssin, kuvan ja filmin yhdistäminen, pohtii Erkki Vuonokari.
Galleri Moi!:n osoite on www.arkisto.org
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”Virtuaalisen kuvagallerian avulla
tavoitamme yleisöä, jota emme ole
ennen tavoittaneet. Virtuaalisuushan on nuorille normi. ”

Tapahtuma

Vetävää tarinointia Kärsämäellä
Aarre-Ahtio vei kolmannen palkinnon
Tämänvuotinen yhdeksännen tarinaniskennän suomenmestaruus
Kärsämäellä kymmenes heinäkuuta ei irronnut helpolla. Tuomaristo joutui karsimaan yleisön ehdottoman suosikkitarinan sääntöjen vastaisena.
Viimevuotinen voittaja Kari Krapu kertoi tarinan ”Naapurin
Kalevi”. Tarina hylättiin koska sääntöjen mukaan tarinan täytyy
olla omakohtainen. Voiton tämänvuotisessa kisassa vei Jari Rossi Muoniosta. Nuorena koettu rakkaustarina joka päätyi ”Mossetreffeille” arvioitiin kisan parhaaksi. Rossi on kertojana hyvin kokenut, yleisön huomioiva.
Toisen palkinnon niiasi Sirkka Huhtahaara Jyväskylästä humoristisella tarinalla ”Kalareissu”. Kalareissusta ei selvitty käden
käänteessä, mutta huumorilla kyllä.
Kolmas palkinto tuli kuin tulikin ruotsinsuomalaisten edustajalle Tapio Aarre-Ahtiolle Tukholmasta. Hänen kokemuksensa
näyttelijäuran alkuajoilta Kemistä päätyivät eräretkelle jänisjahtiin näyttelijä Leo Lastumäen seurassa, joka on myös tunnettu innokkaana metsästäjänä.
Omalta osaltani juhlat alkoivat Konttilan tuvassa jo torstaina.
Vapaamuotoinen tarinakahvila antoi tuntumaa ja mahdollisuuden
osallistua.
Oulun lähellä, Kärsämäellä sijaitsevan Elämäntarina-akatemian uusi puheenjohtaja Helena Alhosaari kertoi alkutaipaleestaan uudessa roolissaan. Toiminta on laajentunut vuosien mittaan
huomattavasti ja Akatemia tarjoaa mm. kurssitusta tarinoinnis-

Tukholmalainen
Tapio Aarre-Ahtio

Jari Rossin rakkaustarina voitti kisat

sa. Pitkäaikainen Akatemian puheenjohtaja ja legendaarisen maineen saavuttanut Anja Vähäaho menehtyi keväällä.
-Anja kysyi minulta haluaisinko jatkaa puheenjohtajana. Vastasin kyllä ja astuin Anjan suuriin saappaisiin, kertoi Alhosaari.
Tämänvuotisen Elämäntarinafestivaalien teema käsitteli ruotsinsuomalaisia. Olimme hyvin esillä varsinkin perjantain paneelissa. Filosofian tohtori Mirjaliisa Lukkarinen Kvist Linköpingin
yliopistosta luennoi ruotsinsuomalaisten kodin ja kuulumisen
tunteesta. Tämänvuotinen Elämänmaljapalkinto myönnettiin
myös Mirjaliisalle.
Ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista
kertoi Ruotsin Kielineuvoston suomen kielen huoltaja Raija Kangassalo. Kielenkääntäjä Aimo Saaranen puolestaan kertoi oman
vaiheikkaan siirtolaisen tarinansa. Amerikansuomalaisten elämäntarinat ovat pääteemana Kärsämäen tapahtumassa 2011.
Istuessani etelään menevään linja-autoon myöhään lauantaiiltana huomasin hiovani ajatuksia ensi kesän juhlaa varten. Elämäntarina-akatemian jatkuvuus on hyvissä käsissä. Työtä jaettu
sopivasti osaavien kesken. Ei ihme, että tapahtuma on suosittu ja
ulkomaita myöten tunnettu.

pääsi kolmannelle sijalle tarinaniskennän
Suomen mestaruuskisoissa

Teksti: Mikko Anttila
Kuvat: Pentti Pesonen
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Kirja-arvostelut

Rehellistä tilitystä
Mauno Päämaa
Periaatteen mies. 173 s.
Compania Comder HB 2010
Mauno Päämaa on rohkea mies, joka sanoo
asiat halki ja tekee sen suoraan, oikean Lapin
jätkän tapaan reilusti. Jo kirjan nimi kertoo,
minkälainen kirjailija on ja miten hän elää ja
ajattelee. Hänen tarinansa kuvaavat aitoa elämää, ilman hymistelyjä. Hän on elämässään
kokenut paljon ja sen hän on kirjannut huolellisesti muistiin. Hän on pohtija, jonka mietteissä on paljon ruotsinsuomalaiselle lukijalle
tuttua. Siksi me voimme samastua kirjan teksteihin ja olla mukana tutussa tyylissä, tutuissa
elämänvaiheissa.. Tarinat sijoittuvat juuri siihen elinympäristöön, jossa Mauno elää tai on
elänyt. Ja sen kaíken hän jakaa kanssasisarilleen ja -veljilleen leppoisalla ja rauhallisella
tavalla. Elämä kuljettaa kirjailijaa ja hän kuljettaa kirjan kansien välissä jouheasti lukijaa.
On mielenkiintoista huomata, kuinka
Maunon ajatuksia voi soveltaa käytäntöön.
Hän kirjaa aforistisesti omia väläyksiään.
Esimerkiksi: Suomalaisen pahin vihollinen
on suomalainen. Kun katsoo ruotsinsuomalaisen järjestöelämän arkea, niin ajatuksessa
on tiukka ja täsmällinen totuus. Näinhän se
meidän ruotsinsuomalaisten kanssa onkin.
Valitettavasti. Mauno on tapahtumien rekisteröijä, jonkinlainen tarkka sivustakatsoja. Tapahtumat sellaisenaan saattavat olla arkisia ja
tavanomaisia. Ne ovat niin kuin kirjailija itse,
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vakaita, jyhkeitä. Niihin sisältyy myös ikäänkuin itsestäänselvästi elämän oppia, sellaista
pedagogiikkaa, jota vain elämä parhaimmillaan jakaa. Sellaista, johon tarvitaan vastaanottajaa ja elämänsiruista kokonaisuuden kerännyttä havainnoitsijaa. Kirja on Maunon
näköinen, ei se kulje suuren kaunokirjallisuuden seurassa, vaan vakavasti jalat maassa
ja periaaatteellisella tasolla, aidosti. Siitä voi
rivien välistä lukea kirjailijan monia viisauksia ja toteamuksia. Mutta ei millään briljeeravalla tavalla, vaan todenperäisesti ja vakuuttavasti. Näkyy, että kirjailija seisoo sanojensa
takana rehellisenä ruotsinsuomalaisena kulttuurityöntekijänä. Näin on jälleen syntynyt
kirja, josta Mauno Päämaa voi olla tyytyväinen. Tähän tyytyväisyyteen liittyy myös eräs
tärkeä asia. Mauno Päämaa on ruotsinsuomalainen, joka rakastaa ja kunnioittaa kanssaihmisiään.
Matti J Korhonen

Tukholman konserttitalon mestari
Kuin säveltä kuunnellen. Harry Permannon tie.
190 s.
Toim. Annika Ardin & Veikko Sonninen
Fabella 2010
Harva ruotsinsuomalainen tuntee Harry Permannon tarinaa, vaikka juuri tällainen tarina
täytyisi jokaisen ruotsinsuomalaisen tuntea.
Permanto asuu tätänykyä Gotlannissa. Hän
toimi Tukholman konserttitalon intendenttinä
eli ylivahtimestarina vuodesta 1978 eläköitymiseensä asti vuoteen 1994.
Konserttitalon viestintäjohtaja Peter
Schéle kertoi Permannon elämäkerran toimittajalle Annika Ardinille tämän vuoden tammikuussa, että Harryn aikana kaikki talossa vierailevat luulivat Harryn johtavan koko taloa.
Kysymyksessä ei tietysti ole mikä tahansa
musikanttien joukko vaan heihin ovat kuuluneet mm. Harry Belafonte, Birgit Nilson, Luciano Pavarotti ja lukuisat muut kansainväliset megatähdet.
Voi kuitenkin olettaa, että Konserttitalossa ahkeraan vierailleet ruotsalaiset selebriteetit kuten prinssi Bertil, prinsessa Lilian ja

Ruotsin kuningaspari ja Nobel-komitea sentään tiesivät eron Konserttitalon johtajan ja
ylivahtimestarin välillä!
Peter Schéle mainitsee myös – mikä lukijalle tulee muutenkin mieleen monta kertaa
elämäkertaa lukiesssa – että Permanto hoiti
Konserttitaloa kuin omaa yritystään ja että
hänessä oli ”karismaa” kohdata kaikki arvovieraat. Schélen mukaan Harry Permanto oli
varsinainen aarre Konserttitalolle.
Vuonna 1990 kuningas Kaarle XVI Kustaa luovutti Kunikaan 5. suurusluokan mitalin
Permannolle. Myös hänen vaimonsa Tepa sai
ansiomerkin toiminnastaan Tukholman Konserttitalolla.
Yksi elämäkerran punainen lanka on Permannon kyky kohdata ihmiset sellaisina kuin
he ovat. Hän kykeni antamaan arvostusta ja
kunnioitusta kaikille, huolimatta näiden asemasta tai arvosta. Epäilemättä yksi palveluammatin tärkeimmistä meriiteistä!
Toinen toistuva Permannon elämänkaaren
ilmiö näyttää olevan lannistumaton yritteliäisyys ja elämänilo. Kun yksi ravintolayritys tai
uraputki kariutui, suunnitteilla oli jo uusi meininki. Harry Permannolla oli myös ilmeinen
kyky käyttää sattumanvaraisia tilanteita hyödykseen. Permanto järjesti esimerkiksi yllätystapaamisen Lahden sotaveteraanien kuoron ja kuningasparin kanssa, kun kumpikin
vierailivat Konserttitalolla samaan aikaan.
Sotaveteraanikuoro lauloi Silvialle Finlandia-hymnin.
Harry Permanto muutti Gotlantiin eläköitymisensä jälkeen. Myös hänen myöhempiä elämänvaiheitaan näyttää leimanneen
sosiaalisuus, kontaktiverkosto ja yhä uusien
ystävyyssuhteiden solmiminen. Elämäkerrassa kerrotaan toki myös Permannon elämän varjokohdista ja hänen perhettään kohdanneista vastoinkäymisista.
Lukija saa kuitenkin tietää melkoisen
vähän Harry Permannon sisimmästä. Kuten monet elämäkerrat, Annika Ardinin ja
Veikko Sonnisenkin Permannosta kirjoittama elämäkerta pitäytyy hienovaraisesti paljolti faktojen kertomiseen. Permannon oma
ääni ei juuri kirjassa kuulu, mutta lukijalle
jää kuitenkin se käsitys että toimittajat ovat

hänen kantansa tarkoin huomioineet. Elämäkerta on mielenkiintoista luettavaa ja arvokas

ristössä eli Tukholman kaupungissa. Näin
ainakin tukholmalainen lukija saa mahdollisuuden hahmottaa kirjaa myös kolmiulotteisesti. Tukholmassahan tapahtuu aina.
Tällainen poliisiromaani virkistää ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kirjoa. Kirjan nautittavuus johtuu hyvästä juonesta
ja hyvästä käsikirjoituksesta. Kirjailijana Koo Reiman on juonta tunnollisesti ja
vauhdikkaasti kuljettava. Ratkaisut tuottavat lukijalle paljon yllätyksiä. Tässä on
paras jättää lukuvaiheeseen, että säästyy
lukunautinto. Koo Reiman kirjoittaa hyvää suomen kieltä ja välttää liikoja slangisanoja. Kirja on alansa hyvää ajanviihdettä,
jonka toivoisi julkaistavan myös ruotsiksi.
Koo Reiman on seitsemällä kirjallaan lunastanut paikkansa ruotsinsuomalaisena
kirjailijana, mutta vielä hänelle näyttää
olevan epäselvää, mikä hänen todellinen
kirjallinen lajinsa on. Suosittelen aktiontyyppisiä romaaneja. Toisaalta Koo Reimanilla on hallussaan monipuolisia kykyjä,
joten odotellaan…
Matti J Korhonen

lisä ruotsinsuomalaisuuden historian kartoittamiseen.
Satu Gröndahl

Virkistävä salapoliisiromaani
Koo Reiman
Epätoivon lunnaat.
240 s.
Compania Comder HB 2010
Koo Reiman on tuottelias kirjailija. Hänessä muhii useita teemoja, jopa niin paljon, että
runsaudenpula lähes häiritsee kirjoittamista.
Parastaan hän ehkä on antanut kaunokirjallisessa teoksessaan Pilvet Kannaksen yllä. Mutta hänellä on tuotannossaan myös toinen genre,
josta on hyviä tuloksia. Koo Reiman on paneutunut ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa
harvinaiseen lajiin, toimintaromaaniin. Kuuden julkaistun kirjan joukossa hänellä on kolme selkeätä toimintaromaania ja viimeisin lähentelee samaa tyyliä. Teoksen hyviä puolia on,
että kirjailija pysyttelee monelle tutussa ympä-
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Avsändare

Föreningen för Sverigefinska Skribenter
(FSSS)
c/o Satu Gröndahl
Folkungagatan 28 A
753 36 Uppsala

Mitt hjärtas sång
Dödens dungar, nattens dungar!
Mullens varma vagga gungar.
Dit skall jag bära mitt barn.
Där skall det från Dödens stall
driva Dödens kor i vall.
Där har det glädje att vara.
Där skall gullebarnet bo,
vyssjat varje kväll till ro,
vaggat av Dödsrikets jungfru.
Av ren fröjd är famnen full
när det i sin bädd av gull
lyssnar till nattskärrans läte.
Dödens lund är en lund av frid.
Fjärran lämnas hat och strid,
fjärran den svekfulla världen.
Aleksis Kivi
Käännös: Torsten Pettersson

Sydämeni laulu
Tuonen lehto, öinen lehto,
siell’ on hieno hietakehto,
sinnepä lapseni saatan.
Siell’ on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla
kaitsea Tuonelan karjaa.
Siell’ on lapsen lysti olla,
illan tullen tuuditella
helmassa Tuonelan immen.
Onpa kullan lysti olla,
kultakehdoss’ kellahdella,
kuullella kehrääjälintuu.
Tuonen viita, rauhan viita!
kaukana on vaino, riita,
kaukana kavala maailma.

