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Abstract
The present study examines three novels by Finnish women – Johanna Sinisalo, Pirkko Saisio and
Helena Sinervo – each of whom has received the Finlandia Prize for fiction. The novels Ennen
päivänlaskua ei voi (2000), Punainen erokirja (2003) and Runoilijan talossa (2004) are analysed in
the context of contemporary cultural change in which queer themes have become not only a visible
part of cultural representations of gender and sexuality but also active constituents of the established
cultural canon. The study considers the varieties of gendered and sexual meaning which are generated
by this fiction and – as the novels in question deal with non-normative sexuality – it also discusses
how these issues were manifested in their reception. Additionally, it investigates the problematics of
a literary genre which thematises non-normative sexuality.
Beyond its engagement with the interrelationship between the selected novels (along with their
social context) and the present culture, institutions and canon, the study also concerns itself with the
question of how non-normative sexuality is addressed and discussed in literature and its reception.
The novels are examined as products of a context in which their publication had seemed like a swift,
yet appropriate, response to a cultural need for the creation of new, 'liberal' and 'progressive' queer
representations. In addition, they are approached as works with specific queer-political agendas,
aimed at opposing and deranging the hetero establishment. The analysis of the novels is consequently
grounded in the politics of performativity, queer theory and the problematics of its domestic
contextualisation, taking account, too, of the intersection between performativity and queer reading.
This methodology is called queer political reading.
The novels under investigation participate in the cultural, societal, social and discursive processes
that use gender and sexuality to construct meaning. The fact that they have also received the Finlandia
Prize connects them to a wider context, into a contemporary culture and society, which places
sexuality at its centre. Where wide and far-reaching gender issues, brought about by cultural,
intellectual, judicial and political changes, marked the turn of the 20th century, the turn of the present
century is more explicitly sexual in character, facilitated by contemporary phenomena – such as the
epochal changes in theories of gender and sexuality, or legislation and presentations of sexual culture,
which have manifested themselves over recent years.
Nevertheless, it would seem that discussions of queerness tend to remain allusive and implied
rather than explicit, taking not only peculiar but also traditional forms, in which the rhetoric of the
closet is used extensively. On the one hand, queerness is quite visible in representations of sexuality.
But on the other hand, the reception of that queerness remains largely in the closet. This suggests that
– particularly on institutional levels – queer themes can be rendered explicit only when it remains
contextually suitable.

Keywords: bisexuality, heteronormativity, homosexuality, lesbianism, literary studies,
queer studies, the Finlandia Prize

Karkulehto, Sanna, Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko
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Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto, Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto,
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Tiivistelmä
Tutkimus tarkastelee kolmen kirjallisuuden Finlandia-palkinnolla palkitun naiskirjailijan, Johanna
Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon palkintoromaaneja Ennen päivänlaskua ei voi (2000),
Punainen erokirja (2003) ja Runoilijan talossa (2004). Teoksia analysoidaan osana nykyistä kulttuurista käännettä, jossa heteronormatiivisuutta kyseenalaistavat, queerit kulttuurituotteet ovat tulleet osaksi sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuurisia esityksiä ja jopa osaksi hyväksyttyä kulttuurista kaanonia. Tutkimuksessa kysytään, millaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä Sinisalon, Saision ja Sinervon normienvastaista seksuaalisuutta käsittelevät teokset tuottavat ja miten
aiheet tulevat esille vastaanotossa. Lisäksi pohditaan normienvastaisia seksuaalisuuksia käsittelevän kirjallisuuden lajiproblematiikkaa.
Tutkimuksessa tarkastellaan paitsi teosten, myös niiden yhteiskunnallisen kontekstin kautta
nykyistä kulttuuriin ja sen instituutioihin ja jopa kaanoniin kytkeytyviä tapoja, joilla normien vastaisista seksuaalisuuksista puhutaan ja kirjoitetaan sekä kirjallisuudessa että sen vastaanotossa.
Romaaneja tutkitaan siinä kulttuurisessa kontekstissa, jossa niiden julkaiseminen vaikuttaa äkkiseltään sopivalta vastaukselta kulttuurin tarpeeseen saada uudenlaista, "vapaamielisyydestä" ja "edistyksellisyydestä" kertovia queer-esityksiä. Toisaalta niitä lähestytään teoksina, joilla on queerpoliittisia, heterojärjestystä vastustamaan ja sekoittamaan pyrkiviä tavoitteita. Teosten tarkastelu liitetään osaksi performatiivisuuden politiikkojen sekä queer-teoretisoinnin ja sen kotimaisen kontekstualisoinnin problematiikan tutkimusta, performatiivisen ja queer-luennan risteyskohtaan. Tätä tutkimuksen menetelmää kutsutaan queer-poliittiseksi luennaksi.
Sinisalon, Saision ja Sinervon romaanit osallistuvat osaltaan siihen kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja diskursiiviseen prosessiin, jossa työstetään ja rakennetaan sukupuolten ja seksuaalisuuksien merkityksiä. Se, että ne ovat saaneet myös kirjallisuuden Finlandia-palkinnon, kiinnittää ne laajempaan kontekstiin, nykykulttuuriin ja -yhteiskuntaan, joiden keskeiseksi kysymykseksi seksuaalisuus on muotoutunut. Siinä missä 1800–1900-lukujen vaihdetta kuvasti laaja ja kauaskantoinen sukupuoliproblematiikka, jolle aikaan sidottu kulttuurinen, intellektuaalinen, oikeusjärjestelmällinen ja poliittinen muutos raivasi tilaa, tämän vuosisadanvaihteen murros liittyy seksuaalisuuteen, jonka raivaajina ovat samankaltaiset, omaan aikaansa kytkeytyneet ilmiöt: jopa käänteentekevät muutokset sukupuoli- ja seksuaaliteorioissa, lainsäädännöissä ja seksuaalisuuden kulttuurisissa esityksissä.
Näyttäisi kuitenkin siltä, että julkisissa keskusteluissa queeriudesta ei vieläkään puhuta kaikissa
yhteyksissä suoraan vaan vihjaillen ja mitä eriskummallisimmin mutta usein silti hyvin perinteisin,
kaapin retoriikkaa hyväkseen käyttävin sanankääntein: queer on yhtäältä kovin läsnä ja pinnassa
seksuaalisuuden representaatioissa, mutta samalla esimerkiksi vastaanotossa monin ehdoin kaapissa. Näyttäisi siltä, että piilevästä queeriudesta huolimatta etenkin instituutiotasolla queer-tematiikka on näkyvää vain silloin, kun se on paikan ja tilanteen mukaan sopivaa.

Asiasanat: biseksuaalisuus, Finlandia-palkinto, heteronormatiivisuus, homoseksuaalisuus,
kirjallisuudentutkimus, lesbolaisuus, queer-tutkimus

Kiitokset
On käsittämätöntä olla vaiheessa, jossa kirjoitettavana on enää osuus, jota ei tarvitse miettiä, koska se sanellaan suoraan sydämestä. Sydämeni lähimmät, Eveliina,
Mikko, Liisa, Veikko, Erick, Mussu, Matti: kiitos. Kiitos jaksamisesta, kiitos
uhrautumisesta, kiitos antamastanne ajasta – omasta ja yhteisestä. Helenan ja
Tapion perheelle kiitos tuesta ja turvallisesta kiintopisteestä elämässäni, jossa oma
perheen käsitteeni on varioinut ja polveillut. Erityiset kiitokset perhekäsitykseni
kontekstissa haluan osoittaa sieluni sisarelle, yhteisen kodinkin jakaneelle ja sittemmin liian kauas muuttaneelle Tipalle sekä hänen läheisilleen. Yhä jaksan
paluutanne odottaa ja vartoa. Lämmin kiitos kuuluu myös maailman parhaalle naapurilähiölle. Ilman jaettua ruoka-, juoma-, vastuu- ja hoivataloutta tai ilman kaikkea yhdessä koettua väitöskirjani ei olisi tässä. Naapurilähiössämme on Eeva-Liisa
Mannerin elämän, todellisen tai kuvitteellisen, hengessä romahtanut taloja ja pystytetty uusia, jopa kuljetettu niitä pois uusille sijoille, mutta minun taloni on ollut
tukevalla perustalla, mistä kiitos Päiville, Marjolle, Juhanille, Esalle ja lapsille.
Elämääni on siunaantunut myös tiiviitä naisyhteisöjä. Maria, Minnaa ja Sannaa on kiittäminen jo nuoruudesta hairahduksineen; Miiaa, Outia, Piaa, Stellaa ja
Katariinaa etenkin opiskeluvuosista (taisimme hairahdella mekin). Iivana, Misu ja
kaapissa syntyneet Putte ja Kuutti ovat syypäitä niihin tuhlattuihin tunteihin, vuorokausiin ja vuosiin, joiden aikana olisin voinut edistää ja nopeuttaa tutkimustyötäni. Kuten jo totesin, ilman läheisiä ihmisiä väitöskirjani ei olisi tässä, mutta
totean myös, kärjistetysti: ilman näitä eläimiä minäkään en olisi tässä. Niiden ansiosta olen vielä järjissäni. Myös muu talliväki on rikastuttanut elämääni. Eritoten
kiitokset kuuluvat tallimme sielulle, Anetelle, sekä Katille ja Emmalle, joiden
kanssa olemme jakaneet yhdessä myös tallin ulkopuolista työtä.
Väitöskirjani ohjaajaa Liisi Huhtalaa en voi kiittää riittävästi. Hänen antaumuksellinen ja aina lähettyvillä oleva auliutensa auttaa ja ohjata niin tutkimuksen
teossa kuin kaikessa muussakin, maan ja taivaan välillä, on ollut ensiarvoisen tärkeää, välttämätöntä. Haluan myös aivan erityisesti kiittää tutkimukseni laatua
olennaisesti edistäneitä, mutta ennen kaikkea ymmärtäviä esitarkastajiani Marja
Kaskisaarta ja Kukku Melkasta. Heidän huomionsa ja ehdotuksensa antavat eväitä
tuleviakin tutkimuksia varten. Taloudellista tukea väitöskirjan tekoon ovat myöntäneet Oskar Öflunds Stiftelse, Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta, Oulun
yliopiston Tieteen säätiö ja Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan Kulttuurin
ja vuorovaikutuksen tutkijakoulu.
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Haluan osoittaa nöyrimmät kiitokseni Pia Livia Hekanaholle ja Ilmari Leppihalmeelle siitä, että he ovat jaksaneet uurastaa rinnallani ja jakaa tiedemaailman
riemuja ja murheita. Kiitän lämpimästi Lasse Kekkiä ja Leena-Maija Rossia siitä
kaikesta tärkeästä palautteesta ja opastuksesta, jota olen heiltä saanut. Lassen ja
Juhan kanssa olemme myös jakaneet kokemuksia, joita vaalin ja joiden olemassaolosta olen äärimmäisen kiitollinen. Lasse on myös ollut tutkimuksellinen inspiraationi ja tiennäyttäjäni. Pirjo Ahokas on jaksanut etätukea työtäni, ja siitä suuri
kiitos. Niina Kuorikosken ja Heidi Kurvisen, Katariina Juntusen ja Jenny Kangasvuon valmius auttaa oli ratkaisevaa väitöskirjatyöni viimeisillä metreillä.
SQS-yhdistysyhteisö on ollut tärkeä ryhmäidentiteetin luoja tutkimusalueella,
joka on vielä kovin nuori. Olen kiitollinen myös niille antoisille yhteisöille, joiden
osana ja joiden seassa olen viime vuodet saanut työskennellä: Huutajia ja Petriä,
joiden huomasta päädyin yliopistolle, ja Oulun Lyseon lukiota, jonka huomaan
sieltä välillä vetäydyin – palatakseni taas takaisin. Oulun yliopiston humanistinen
tiedekunta ja taideaineiden ja antropologian laitos henkilökuntineen eivät ole toimineet vain tutkimukseni kotipesänä, vaan myös vilkkaana, vireänä ja riittävän
haasteellisena, joskus kimuranttisenakin työskentely-ympäristönä, josta yksinkertaisesti vain pidän. Ja Mediatuottajan maisteriohjelman opiskelijat ja CreaM-projektin väki – Jetta, Antti, Kimmo, Sam ja kaikki muut: olette rikastuttaneet ajatteluani ja elämääni rutkasti.
Lopuksi voin palata takaisin kaiken alkuun: I would like to thank Professor
Judith Fetterley for gently pushing me towards certain directions in the early phase
of my research project. She has also kindly supported and encouraged me during
the whole research process.
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Saatteeksi
Tämä väitöskirja on paljossa, mutta myös rakenteessaan velkaa Judith Butlerin
työlle. Tutkielmani noudattelee linjaa, jota Butler on toteuttanut omissa kirjoissaan: se koostuu toimitetuista ja täydennetyistä tekstikokokonaisuuksista, joita
olen julkaissut jo aiemmin eri tutkimusjulkaisuissa. Johdannossa olen hyödyntänyt
mediaa ja kulttuuria tarkastelleita artikkeleita “Alas heterojen fasistinen oikeaoppisuus. Queer as Folk -sarjan politiikkaa ja estetiikkaa” (Lähikuva 1/2001),
“Affects and Effects of Queer as Folk” (Conference proceedings for Affective
Encounters: rethinking embodiment in feminist media studies. University of
Turku: Media Studies 2001, toim. Anu Koivunen & Susanna Paasonen), “Unisex-tuotteista unisex-WC:ihin. Queer-estetiikka osana jälkimodernia viihde- ja
kulutusteollisuutta” (Kameleonttikuluttaja ikuista mielihyvää ja unelmaa etsimässä. Helsinki: Haaga Research Center 2003, toim. V. A. Heikkinen), “Salonkikelpoiset queerit? Queer-turismi ja heteronostalgia Sinkkuelämää-sarjassa” (Lähikuva 4/2004) ja “Sukupuoli, seksuaalisuus ja queer nykykulttuurissa” (SQS: Journal of Queer Studies in Finland 1/2006). Queer as Folk -aiheisten artikkeleideni
työstämiseen olen saanut kommentteja Joensuun yliopiston Naistutkimuspäivien
(2001) sekä Turun yliopiston Affective Encounters. International conference on
feminist media studies -konferenssin (2001) työryhmiin osallistuneilta kollegoilta.
Unisex-artikkeli perustuu Haaga Research Centerin Turussa järjestämässä seminaarissa pitämääni esitykseen, ja Sinkkuelämää-katsaukseni perustuu Pervot pidot.
Turun IV valtakunnallinen lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaarin (Turun yliopisto 2004) työryhmäalustukseen. ”Sukupuoli, seksuaalisuus ja queer nykykulttuurissa” -katsaus pohjautuu vuonna 2005 tarkastetun lisensiaatintutkielmani johdantoon.
Lukujen 1.2 Tutkimuksen käsitteet ja 2 Kohti queer-poliittista luentaa osia on
jäljitettävissä professori Liisi Huhtalan juhlakirjassa Lukulampun valo (Oulun yliopisto: Taideaineiden ja antropologian laitos 2004, toim. Veijo Pulkkinen & al) julkaistusta artikkelista ”Mikä ihmeen queer? Queer-teoriasta kirjallisen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa” sekä Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset
lähestymistavat -kokoelmassa (Helsinki: Gaudeamus 2006, toim. Taina Kinnunen
& Anne Puuronen) julkaistusta artikkelista ”Seksuaalisen ruumiin modernit teoriat”. Johanna Sinisaloa käsittelevä luku 3.1 perustuu Kaisa Ilmosen ja Lasse
Kekin toimittamassa Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen (Helsinki: Like 2004) -tutkimusantologiassa julkaistuun artikkeliin ”Sateenkaaren tuolle puolen. Johanna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi
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-romaanin tarjoamat reitit queer-luentaan”. Olen esitellyt artikkeliin perustuvaa
tutkimustani Turun V valtakunnallisessa lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaarissa (”Pervot puheet”, Åbo Akademi 2005). Helena Sinervon Runoilijan taloa
käsittelevä luku 3.3 julkaistaan Anna Hynnisen, Marja Kaskisaaren ja Marianne
Liljeströmin toimittamassa refereejulkaisussa Performatiivisuuden politiikat. Butler paikallisesti (Tampere: Vastapaino 2007) ja Runoilijan talon vastaanottoa
käsittelevä luku 3.4 referee-artikkelina Kulttuurintutkimus-lehdessä 3/2007. Olen
esitellyt Sinervoa koskevaa tutkimustyötäni valtakunnallisilla Kulttuurintutkimuspäivillä Tampereen yliopistossa (2005), Gender and Citizenship. 6th International
Gender Research -konferenssissa Lodzin yliopistossa Puolassa (2006), II Queer
and Politics (Queer Questions to Representational Politics) -symposiumissa Finnland-Institutissa Berliinissä (2007) ja The Angel of History. Literature, History,
and Culture -konferenssissa Helsingin yliopistossa (2007). Lajit liikkeessä -luku
perustuu antologiassa Taide ja liike (Vaasan yliopisto 2007, toim. Olli Mäkinen &
Tiina Mäntymäki) julkaistavaan samannimiseen referee-artikkeliin.
Julkaisujen toimittajat Anna Hynninen, Kaisa Ilmonen, Jenny Kangasvuo,
Marja Kaskisaari, Lasse Kekki, Taina Kinnunen, Olli Mäkinen, Tiina Mäntymäki,
Martti Lahti, Marianne Liljeström, Olli Löytty, Susanna Paasonen ja Anne Puuronen sekä kustantajien edustajat ja refereet ovat kommentoineet artikkelikäsikirjoituksiani. Samoin ovat tehneet seminaarien ja konferenssien työryhmien puheenjohtajat ja työryhmiin osallistuneet tutkijakollegat. Lisäksi olen saanut tärkeää
palautetta ja opastusta lisensiaatintyöni tarkastajilta Lasse Kekiltä ja Leena-Maija
Rossilta. Väitöskirjan johdannon ovat kokonaisuudessaan lukeneet ja kommentoineet Pirjo Ahokas, Tuula Juvonen ja Leena-Maija Rossi ja osittain Kaisa Ilmonen
ja Jussi Ojajärvi. Lajit liikkeessä -lukua on kommentoinut Kimmo Laine. Esitarkastajiltani Marja Kaskisaarelta ja Kukku Melkkaalta olen saanut ensiarvoisen tärkeää palautetta ja korjausehdotuksia. Lisäksi väitöskirjani ohjaaja Liisi Huhtala
sekä Pia Livia Hekanaho ja Ilmari Leppihalme ovat vaikuttaneet ratkaisevasti
kommenteillaan ja parannusehdotuksillaan artikkeleiden ja väitöskirjan lopulliseen muotoon ja sisältöön.

10

Sisällys
Abstract
Tiivistelmä
Kiitokset
Saatteeksi
Sisällys
1 Johdanto
13
1.1 Tutkimuksen tavoitteet............................................................................ 13
1.2 Tutkimuksen käsitteet ............................................................................. 22
1.2.1 Sukupuoli, seksuaalisuus, postmoderni, kulttuuri......................... 22
1.2.2 Sukupuolipolitiikasta seksuaalipolitiikkaan.................................. 26
1.2.3 Queer............................................................................................. 28
1.2.4 Bi, lesbo, homo ............................................................................. 31
1.2.5 Heteronormatiivisuus ja hetero-oletus .......................................... 33
1.2.6 Kirjallisuuden kaanon ................................................................... 34
1.3 Tutkimuksen tausta ................................................................................. 37
1.3.1 Finlandia-palkinto ......................................................................... 37
1.3.2 Seksuaalisuus kotimaisessa kirjallisuudessa................................. 41
1.4 Tutkimuskohteet...................................................................................... 49
1.5 Tutkimuksen rakenne .............................................................................. 54
2 Kohti queer-poliittista luentaa
57
2.1 Foucault ja seksuaalisuuden historia....................................................... 57
2.2 Sedgwick ja kaapin epistemologia .......................................................... 60
2.3 Butler ja sukupuolihäiriköinnin perusteet ............................................... 63
2.4 Stonewallista intersektionaalisuuteen: queertutkimuksen historiasta nykyisyyteen ..................................................... 69
2.5 Queer-näkökulmaisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus................... 75
2.6 Queer-kirjallisuuden ja -kulttuurintutkimus Suomessa........................... 79
2.7 Queer-poliittinen luenta .......................................................................... 85
2.8 Mikä on queer-feministisen lukijan paikka? ........................................... 94
3 Queer-poliittisia luentoja
97
3.1 Sateenkaaren tuolle puolen – Ennen päivänlaskua ei voi
-romaanin reitit queer-poliittiseen luentaan ............................................ 97
3.1.1 Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen luentaan vaikuttavat
tekijät........................................................................................... 101
3.1.2 Laji ja kerronta ............................................................................ 103
3.1.3 Vastakohdat, etnisyys, naiseus, seksuaalisuus, eläimellisyys..... 107

11

3.1.4 Sukupuoliperformatiivi ja heteronormatiivisuuden
kyseenalaistus.............................................................................. 115
3.1.5 Homous, homorepresentaatiot ja homostereotypioiden purku ... 120
3.1.6 Queerin vallankumous ja queer yhteiskunta ............................... 128
3.2 Hän on tullut outoon kotiin – Metafiktiivisyys, queerteatraalisuus ja kotiinpaluu Punaisessa erokirjassa.............................. 130
3.2.1 Metafiktiivisyys .......................................................................... 131
3.2.2 Queer-teatraalisuus...................................................................... 134
3.2.3 Outoon kotiin .............................................................................. 137
3.3 Kielletyn halun tunnustukset – Runoilijan talossa -romaanin
queer-poliittinen luenta ......................................................................... 142
3.3.1 Normien vastainen seksuaalisuus................................................ 145
3.3.2 Kielto performatiivina................................................................. 147
3.3.3 Samansukupuolinen halu ja melankolia...................................... 150
3.3.4 Kielletyn halun toistettu ele ........................................................ 153
3.3.5 Halun tunnustaminen ja kielto .................................................... 156
3.3.6 Halun kolmio............................................................................... 162
3.3.7 Epäsuoraan päivänvaloon ........................................................... 164
3.4 Kaapista kaanoniin ja takaisin – Runoilijan talossa
-romaanin vastaanotto ........................................................................... 166
3.4.1 Näkyvää ja piilotettua kyseenalaistusta ...................................... 172
3.4.2 Vihjailun ja salailun strategiat..................................................... 175
3.4.3 Kaapittavat lukuohjeet ................................................................ 177
3.4.4 Elämäkerta kertoo myös kirjoittajastaan..................................... 180
3.4.5 Kahden tason tietoa..................................................................... 182
3.4.6 Mikä on sopivaa ja mikä ei? ....................................................... 184
3.5 Lajit liikkeessä – Sinisalon, Saision ja Sinervon teosten
lajienvälisyys nykykulttuurin kuvastajana ............................................ 189
3.5.1 Lajien liike yhteiskunnan muutosten peilinä .............................. 190
3.5.2 Laji, sukupuoli ja seksuaalisuus.................................................. 193
3.5.3 Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen laji...................................... 195
3.5.4 Punaisen erokirjan laji................................................................ 197
3.5.5 Punaisen erokirjan ja Ystävän muotokuvan lajeista
Runoilijan talon lajiin ................................................................. 199
3.5.6 Lajihybridisyys luokittelujen haastajana..................................... 202
3.5.7 Queer-kirjallisuuden laji?............................................................ 205
4 Lopuksi
211
Lähteet

12

1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen tavoitteet

Queer on in.1 Queer-viitteiden käyttö on yleistynyt Suomen mediassa räjähdysmäisesti 1990-luvulta lähtien, ja queer-asenteesta on tullut länsimaisen kulttuuri-,
viihde- ja mediateollisuuden valjastama hyödyke, joka myy ja jolla myydään.
Queer-viitteiden on havaittu toimivan esimerkisi mainonnassa lisäväriä antavana
eksoottisena ja pikanttina tehosteena. On huomattu, että queer-flirtillä voidaan
erottua massasta, ja sen ajatellaan kertovan mainostajan luovuudesta, erilaisuudesta ja innovatiivisuudesta (esim. Mistry 2000; Karkulehto 2001; Rossi 2003).2
Mainonnan ohessa koko media on alkanut suosia ei-heteroseksuaalisuuden
esityksiä. Etenkin angloamerikkalainen elokuva- ja televisiomaailma on alkanut
tuottaa lähes liukuhihnalta sarjoja ja elokuvia, joiden ensi- tai toissijaisia aiheita
ovat homous, lesbous, biseksuaalisuus tai muut kulttuurissamme seksuaalisina tai
sukupuolisina poikkeamina pidetyt ilmiöt. Tällaisia jopa prime time -aikaan suomalaisillakin kanavilla näytettyjä televisiosarjoja ovat edustaneet muun muassa
sarjat Kertomuksia kaupungista (Tales of the City, USA) ja sitä seurannut Uusia
kertomuksia kaupungista (New Tales of the City, USA), Will & Grace (Will &
Grace, USA), Hulluna sinuun (Mad About You, USA), Frendit (Friends, USA) ja
Melrose Place (Melrose Place, USA), tässä vain muutamia mainitakseni. Ajan
oloon myös sellaisiin aiemmin täysin heteronormatiivisiin televisiosarjoihin kuin
esimerkiksi Teho-osasto (ER, USA) alettiin käsikirjoittaa homo- ja lesbohahmoja
ja -tarinoita. Seksuaalisuutta korostavien ja queer-aiheita käsittelevien ohjelmien

1 Tarkoitan queerilla heteronormatiivisuutta kyseenalaistavia tapoja tuottaa seksuaalisuuksien merkityksiä. Queer on tiiviisti sidoksissa myös esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, lesbouteen, biseksuaalisuuteen, transsukupuolisuuteen ja transvestisuuteen, mutta myös normienvastaiseen heteroseksuaalisuuteen, kuten esimerkiksi heterolisääntymättömyteen, ei-familistiseen, promiskuiteettiseen tai ikärajat ja
sukupolvet ylittävään seksiin, heterosadomasokismiin jne. Leena-Maija Rossi (2006, 24) on kirjoittanut,
että myös heteroseksuaalisuutta täytyy merkityksellistää uudelleen, koska vain sillä tavoin sen hegemonista ja normatiivista asemaa kulttuurissa voidaan horjuttaa. Rossi puhuu esimerkiksi heterouden normiaseman pönkittämistä ja luonnollistettua pakkoperheytymistä vastustavasta heterouden tuottamisesta.
Kirjoitan queerin käsitteestä tarkemmin luvussa 1.2.3. Heteronormatiivisuudella tarkoitan lyhyesti määriteltynä heteroseksuaalisuuden normaaliutta ja etuoikeutettua normiasemaa ylläpitävää sekä uusintavaa
sosiaalista järjestystä ja pakottavaa valtaa (Rossi 2003, 120). Kulttuuri ja yhteiskunta on pitkään mielletty heteronormatiivisiksi, ja heteronormista poikkeavien seksuaalisuuksien on ollut hankala saada
kulttuurissa omaa tilaa muutoin kuin heteroseksuaalisuuden normiasemaa tukevana, kiellettynä toiseutena.
2
Postmodernin ajattelumaailman ja homokulttuurin välisestä flirtistä ks. Pulkkinen 1993, 304. Lesboudella flirttailusta populaarikulttuurissa ovat kirjoittaneet esim. Virtanen 1999b, 80; Rossi 2003,
Vänskä 2006 ja Koivunen 2006.

13

joukkoa ovat jatkaneet muiden muassa kohua ja mediajulkisuutta synnyttäneet
Sinkkuelämää (Sex and the City, USA), Älä kerro äidille (Queer as Folk, UK,
USA), Bad Girls (Bad Girls, UK), Kylmä rinki (Oz, USA) ja Mullan alla (Six Feet
Under, USA) sekä homomiehistä kootun viisikon, Fab Fiven, heteromiehiä stailaava Sillä silmällä (Queer Eye for a Straight Guy, USA) ja lesbonaisten elämästä
kertova L-koodi (L Word, USA). (Ks. myös Rossi 2007.) Suomalaisista televisiosarjoista Salatuissa elämissä esiteltiin 2000-luvun vaihteessa käänteentekevä,
homomiehen stereotyyppejä murtava homohahmo Kalle (Kekki 2001; Virtanen
2002). Hieman myöhemmin Salattuihin elämiin sekä esimerkiksi Kotikatu- ja
Käenpesä-sarjoihin käsikirjoitettiin myös naisten välisiä romansseja.
Elokuvamaailman queer-aiheiset edustajat ovat olleet esillä myös saamiensa
palkintojen myötä. Hilary Swank sai muun muassa Oscar-palkinnon ja Golden
Globen pääroolistaan Kimberly Peircen ohjaamassa, homovihamurhan uhriksi joutuneesta Brandon Teenasta kertovassa elokuvassa Boys Don’t Cry (USA 1999).
Parhaasta elokuvasta Oscar- ja Golden Globe -palkinnot puolestaan myönnettiin
Ang Leen ohjaamalle Brokeback Mountainille (USA 2005). Myös BAFTAlla ja
monilla muilla palkittu elokuva perustuu Annie Proulx’n novelliin (teoksessa
Close Range: Wyoming Stories 2000, suom. Lyhyt kantama: Kertomuksia Wyomingista 2004). Se kertoo kahden cowboyn välisestä rakkaudesta. (Ks. myös Hekanaho 2006a.) Suomessa ensimmäinen onnelliseen lesboromanssiin päättyvä, Aleksi
Salmenperän ohjaama elokuva Lapsia ja aikuisia – kuinka niitä tehdään? sai
ensi-iltansa vuonna 2004. Elokuvassa näytellyt Minttu Mustakallio palkittiin
Jussi-palkinnolla parhaasta naissivuosaroolista. (Ks. myös Koivunen 2006.)
Queer-aiheisten esitysten suoranaisena huipentumana voidaan pitää sitä, kun transsukupuolinen israelilaistähti Dana International voitti ”koko perheen” televisioviihteenä pidetyn Eurovision laulukilpailun vuonna 1998 (Pajala 2007, 207).
Eikä queer ole enää pelkästään populaarikulttuurin ja viihteen ilmiö; nyt annetaan ymmärtää, että on myös poliittisesti korrektia tehdä näkyväksi heteroudesta
poikkeavia seksuaalisuuden esityksiä. Tuija Pulkkisen (1993, 309) mukaan Yhdysvalloissa oli jo 1990-luvun alussa nähtävissä, että jokaisessa itseään kunnioittavassa sanomalehdessä kirjoitetaan vähintään yksi sympatisoiva sunnuntainumeroartikkeli homokulttuurin taloudellisesta voimasta. Sama ilmiö valtasi Suomen
1990-luvun puolivälin jälkeen, ja vuosikymmen myöhemmin ei-heteroseksuaalisuudesta kirjoittelu alkoi levittäytyä aikakaus- ja sanomalehtikulttuuriin laajemminkin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on tehnyt queer-uutisointia ja queer-näkökulmaista kirjoittelua viikko- ja sunnuntailiitteidensä ohessa muun muassa politiikka- ja ulkomaat-sivuillaan. Niin sanottu parisuhdelaki oli esillä Suomen sano-
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malehdissä etenkin mielipidesivuilla (Kaskisaari 1997; Charpentier 2001). Seksuaalisia vähemmistöjä ei siis enää vaieta mediassa kuoliaaksi yhtä totalisoivasti
kuin reilu vuosikymmen sitten. (Ks. esim. Karkulehto 2003; Juvonen 2004; Kangasvuo 2005; Sorainen 2005; Koivunen 2006.)3
Lisäksi julkisissa yhteiskunnallis-poliittisissa ja akateemisissa keskusteluissa
sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksessa on alkanut näkyä homo- ja lesboteorioista sekä muun muassa Michel Foucault’n seksuaalisuutta, yhteiskuntaa,
tietoa ja valtaa kriittisesti tarkastelevista tutkimuksista kimmoketta saaneita
queer-teoretisointeja sekä sukupuoli- ja seksuaalipoliittisten liikkeiden teesejä ja
lausumia. Niissä on alettu ottaa julkisesti kantaa esimerkiksi yhteiskunnan homofobisuuteen ja kritisoida sen heteronormatiivisuutta. Tämä kaikki on osaltaan vaikuttanut normienvastaisia seksuaalisuuksia koskeviin yleisiin asenteisiin ja mahdollistanut niiden medianäkyvyyden ja jopa muodikkuuden.
Nykyisellään niin sanottua kiintiöhomoutta tunnutaan pidettävän jo jopa
pakollisena mediatuotantojen elementtinä osoittamaan tekijöiden seksuaalipoliittista korrektiutta – tuotantojen kun täytyisi kiinnostaa myös ostovoimaiseksi,
kuluttamaan halukkaaksi miellettyä homoyleisöä (ks. Rossi 2005a). Homomiehien
mieltämisessä varakkaiksi ja ostamaan halukkaiksi kuluttajiksi tulee mielenkiintoisella tavalla näkyviin leimallisesti medialle tyypillinen ominaisuus itseään ruokkivana merkitysten, identiteettien ja elämäntapojen rakentajana (vrt. esim. Tapper
2000; Herkman 2002, 18–19; Valtonen 2004, 73–74; Karkulehto & Valjus 2005).
Sinä missä homot kuvattiin kulttuurisissa esityksissä ennen melankolisiksi, hyljeksityiksi, poikkeaviksi, rappioituneiksi ja ruumiiltaan sairaalloisiksi tai kuoleviksi,
degeneroituneiksi miehiksi (Lahti 1989a, 3–5; Paasonen 1999, 4) ja lesbot masentuneiksi, yksinäisiksi, hylätyiksi, kuoleviksi ja jopa verenhimoisiksi valkyyrioiksi
tai vampyyreiksi (Kangasniemi 1996, 243; Koivunen 2006, 90), nykymediassa
onkin suosittu jo jonkun aikaa uutta hyvin toimeentulevan, trendikkään
city-homon ja paikoin -lesbonkin stereotyyppiä. Tämän seurauksena etenkin
homomiehiä on alettu mielikuvien tasolla pitää lähestulkoon yksinomaisesti varakkaina, kaupungeissa viihtyvinä uratykkeinä, jotka kuluttavat paljon rahaa ulkonäköönsä ja vapaa-aikaansa: vaatteisiin, kosmetiikkaan, viihteeseen, harrastuksiin,
ravintoloihin ja ylipäätään fyysiseen ja psyykkiseen nautintoon sekä hyvinvointiin.
Tämän stereotyyppisen kuvan mukaisesti on alettu puhua homomiesten markkinavoimasta, pink poundista, jota tuotemarkkinoijat ja esimerkiksi mainostajat eivät
3

Edelleen on kuitenkin nähtävissä, että queer-aiheet asetellaan mieluummin lehtien viihde-, televisio-,
ajanviete- ja viikonloppuosastoihin kuin perinteisempiin osastoihin. Kirjoitan myöhemmin myös lisää
siitä, millä ehdoin queer voi mediassa näkyä.
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usko voivansa enää taloudellisitta seuraamuksitta ohittaa (Rossi 2003, 152; ks.
myös Kekki 2004, 27).4 Niinpä muun muassa kaupallisiin televisio-ohjelmiin, joiden tekeminen rahoitetaan mainosvaroin, täytyy tuottaa homomiehille – ja yhä
lisääntyvässä määrin myös lesboille – oletusarvoisesti merkityksellistä sisältöä
paketoituna siten, ettei ostava (hetero)yleisö silti häiriinny queer-lisästä liikaa.
Oma osansa mediapelissä on vielä poliittisella korrektiudella ja sillä, että eksoottinen ja jännittävä queer näyttää yksinkertaisesti kiinnostavan ja kiehtovan yleisöä.5
Viime aikoina onkin alettu kirjoittaa suoranaisesta median, viihteen ja kulttuurin laajamittaisesta muutoksesta: on puhuttu queer-asenteen kulttuurisen arvostuksen kasvusta (Roseneil 2000), queer chicistä (Mistry 2000), queer-buumista,
queer-käänteestä ja median muodonmuutoksesta (Karkulehto 2001; 2005; Kuosmanen & Rossi 2005, 2; Rossi 2005a). Erityisesti ilmiö on ollut näkyvissä audiovisuaalisen kulttuurin ja vielä erityisemmin mainonnan, populaarikulttuurin ja viihteen alueilla, mutta nykyisin se näkyy entistä laajemmin myös muussa nykykulttuurissa. Esimerkiksi kirjallisuuden Finlandia-palkinto on ollut viime vuosina jopa
korostuneen queer: Finlandia on myönnetty 1990–2000-lukujen vaihteessa lyhyen
ajan sisällä neljä kertaa romaanille, joka käsittelee kulttuurisesti normienvastaista
seksuaalisuutta: vuonna 1998 Pentti Holappa palkittiin homoseksuaalisuutta käsittelevällä romaanillaan Ystävän muotokuva, vuonna 2000 palkinnon sai Johanna
Sinisalo pääosin homomiehistä kertovalla romaanillaan Ennen päivänlaskua ei
voi, vuonna 2003 palkittiin Pirkko Saisio teoksella Punainen erokirja, jonka päähenkilö määrittyy lähinnä lesboksi, ja vuonna 2004 Helena Sinervo sai palkinnon
romaanillaan Runoilijan talossa, jonka naispäähenkilöllä on suhteita sekä miesten
että naisten kanssa. Jos tarkastellaan koko kirjallisuuden Finlandia-palkinnon historiaa Suomessa – kaikki palkinnon parikymmenvuotisen historian aikana ehdokkaiksi nimetyt kirjailijat mukaan lukien6 – Finlandia-palkintoinstituution potentiaalinen pervous vain korostuu.7 Holapan (ehdokkuudet myös vuosina 1992 ja
1987 teoksilla Sormenjälkiä tyhjässä ja Savun hajua), Sinisalon, Saision (ehdokkuudet myös vuosina 2005 teoksella Voimattomuus, 2000 teoksella Vastavalo ja
1998 teoksella Pienin yhteinen jaettava) ja Sinervon lisäksi Finlandia-palkituista
4
Kiintoisaa on, että vuonna 2006 jopa Talouselämä-lehdessä (34/2006) julkaistiin laaja, kuuden sivun
mittainen artikkeli homojohtajista. Koko lehden etukansi oli käytetty kuvituksineen artikkelin ”Kuka
pelkää homojohtajaa” mainostamiseen (ks. Karttunen 2006).
5 Homojen ja lesbojen hyväksikäytöstä ja jopa kolonisoinnista mediassa ja kulutuskulttuurissa ja sen vaikutuksista nykyiseen homokuvaan ovat kirjoittaneet kriittisesti mm. Rosemary Hennessy (1993; 2000)
ja Jens Liljestrand (2003) (ks. myös Rossi 2007, 125–126).
6 Suomen Kirjasäätiö jakoi ensimmäisen Finlandia-palkinnon vuonna 1984.
7
Esittelen pervo- ja queer-termien välistä suhdetta tarkemmin luvussa 2.7.
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ja ehdolla olleista ainakin Eva Wein (ehdokkuus vuonna 1992 teoksella Kulkue),
Christer Kihlman (ehdokkuudet vuosina 1987 ja 1986 teoksilla Gerdt Bladhs
undergång – Gerdt Bladhin tuho ja På drift i förlustens landskap – Tuuliajolla tappion maisemissa) ja Mirkka Rekola (ehdokkuus vuonna 1987 teoksella Tuoreessa
muistissa kevät) edustavat kirjailijoita, joiden kirjallisissa tuotannoissa on läsnä
homo-, lesbo- ja queer-elementtejä. Finlandian queeriutuminen on sekin osa koko
kulttuurimme queer-trendikkyyden ilmentymää.
Ilmiö on jo herättänyt huomiotakin: Suomen Kuvalehdessä huolestunut lukija
kirjoitti ironiseen sävyyn, kuinka Finlandia-ehdokkaiden listakin todistaa, että
”[j]os kirjailija haluaa kirjoittaa nykyisin vakavasti otettavan kirjan, sen pitää
sisältää homo- ja lesbosuhteita – – ” (Laine 2005). Hieman aiemmin samaisen lehden kolumnisti Jukka Ukkola (2005) sanaili, että mitä enemmän homoja ja lesboja
nykyisissä kulttuuriesityksissä on, ”sitä vapaamielisemmästä ja edistyksellisemmästä taiteesta on kysymys”. Anu Koivunen (2006, 91) on kuitenkin aiheellisesti
kysynyt, ovatko kyseessä sittenkään laajamittaiset mediamaiseman muutokset,
jotka todella kertovat ”vapaamielisyydestä” ja ”edistyksellisyydestä”, vaikka lehdistö kuinka puhuu ”muotilesboista” ja ”lesbojen Helsingistä” tai vaikka Suomen
Kuvalehden kolumnisti ilmiöön ottaakin kantaa (ks. myös Rossi 2007). Tutkimukseni käsittelee tämän ainakin alkuun radikaalilta mutta toisaalta näennäiseltä vaikuttavan kulttuurisen muutoksen tuottamia merkityksiä.8 Miten nykykulttuurin
pervoutumisilmiö näyttäytyy suomalaisessa, 2000-luvun kulttuurikontekstissa ja
millaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä se tuottaa? Pohdin kysymystä
analysoimalla kolmen Finlandia-palkitun nykykirjailijan, Johanna Sinisalon,
Pirkko Saision ja Helena Sinervon palkintoromaaneja Ennen päivänlaskua ei voi
(2000), Punainen erokirja (2003) ja Runoilijan talossa (2004). Luen paikoin myös
Pentti Holapan Ystävän muotokuvaa (1998), mutta teen sen lähinnä Saision Punaisen erokirjan kontekstissa. Lisäksi analysoin kotimaisen queer-aiheita käsittelevan
nykykirjallisuuden vastaanottoa ja pohdin sen lajiproblematiikkaa. Vastaanoton
tarkastelussani keskityn teoksista tuoreimpaan, Sinervon Runoilijan taloon.
Tarkastelen paitsi Sinisalon, Saision ja Sinervon teosten, myös niiden yhteiskunnallisen kontekstin kautta nykyistä kulttuuriin ja jopa sen instituutioihin ja kaanoniin kytkeytyviä tapoja, joilla ei-normatiivisesta seksuaalisuudesta puhutaan ja
kirjoitetaan kirjallisuudessa sekä sellaisissa kulttuurimme julkisissa ja institutionaalisissa, kirjallisuutta käsittelevissä teksteissä kuin vaikkapa kirjallisuusarvoste-

8

Olen tarkastellut ilmiön syitä, seurauksia ja strategioita sekä sen kritiikkiä tarkemmin eräissä artikkeleissani (Karkulehto 2001; 2003; 2004b) ja lisensiaattityössäni (Karkulehto 2005).
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lut tai -artikkelit. Käytän tutkimusmateriaalinani romaanien lisäksi myös muita
Sinisalon, Saision ja Sinervon kirjoittamia tekstejä sekä heidän antamiaan haastatteluja. Kartutan tutkimusaineistoani joukolla tekstejä – kirjallisuusarvosteluja, kritiikkejä, kirjailijaesittelyitä sekä tutkimus- ja lehtiartikkeleita – joissa on kirjoitettu
Sinisalosta, Saisiosta ja Sinervosta tai heidän kaunokirjallisista tuotannoistaan.
Tarkastelen romaaneja väistämättä siinä kulttuurisessa kontekstissa, jossa niiden julkaiseminen vaikuttaa äkkiseltään sopivalta vastaukselta kulttuurin tarpeeseen saada uudenlaista, ”vapaamielisyydestä” ja ”edistyksellisyydestä” kertovia
queer-esityksiä. Toisaalta lähestyn niitä kaunokirjallisina teoksina, joilla tuntuisi
olevan myös queer-poliittisia, heterojärjestystä vastustamaan ja sekoittamaan pyrkiviä tavoitteita: miten ne asettuvat queer-tutkimuksissa asetettujen poliittisten
tavoitteiden kenttään?9 Tutkin niiden tuottamien seksuaalisuuden esitysten mahdollisuuksia toimia Judith Butlerin sukupuoliteorian mukaisina performatiiveina,
jotka kyseenalaistavat heteroseksuaalista matriisia.10 Liitän teosten tarkastelun
osaksi performatiivisuuden politiikkojen sekä queer-teoretisoinnin ja sen kotimaisen kontekstualisoinnin problematiikan tutkimusta, performatiivisen luennan ja
queer-luentojen risteyskohtaan. Kutsun tätä tutkimukseni menetelmää
queer-poliittiseksi luennaksi.11 Tavoitteenani on analysoida teosten queer-viitteitä
ja -representaatioita sekä niissä tuotettuja sukupuolten ja seksuaalisuuksien kulttuurisia, intertekstuaalisia ja performatiivisia merkityksiä. Haen sekä teosten
potentiaalista voimaa toistaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia toisin, heteronormeja
vastaan, että kyseenalaistavaa otetta kulttuurisiin käsityksiin yhtenäisestä kansasta,
9 Judith Butlerin kulttuurianalyysiin voimakkaasti nojaavan queer-tutkimuksen tavoitteet ovat poliittisia. Sen genealogisen metodologian avulla analysoidaan valtadiskursseja, representaatioita ja identiteettejä ja tehdään näkyväksi kulttuurissa marginaaleiksi asetettuja vastadiskursseja ja niiden erityisiä suhteita valtadiskursseihin. Queer-teoriassa luodaan ja rakennetaan tietoisesti omia vastadiskursseja ja -representaatioita, jotka mahdollistavat heteronormatiivisuutta kyseenalaistavien identiteettien konstituoinnin. Siten se aiheuttaa säröjä ja halkeamia heteroseksuaaliseen hegemoniaan. Näiden säröjen ja halkeamien kautta luodaan tilaa vastadiskursseille sekä vaihtoehtoisille seksuaalisuuksien representaatioille, subjektiviteeteille ja identiteeteille. (Butler 1993, 10–12; Kekki 1999b, 206–207; Jagose 1996.)
10 Heteroseksuaalinen matriisi tarkoittaa Butlerin (2006, 251n6) mukaan ”hegemonista diskursiivis-episteemistä sukupuolen ymmärrettävyyden mallia. Heteroseksuaalisessa matriisissa oletetaan, että
kehojen eheys ja käsitettävyys edellyttää pysyviä biologisia sukupuolia. Näitä taas ilmaisevat pysyvät
sosiaaliset sukupuolet (maskuliinisuus ilmaisee miespuolisuutta, feminiinisyys naispuolisuutta), jotka
on määritelty toisilleen vastakkaisiksi sekä keskenään hierarkkisiksi heteroseksuaalisuuden pakollisen
käytännön välityksellä”. Anu Koivusen (1996, 54–55) täydentävän tulkinnan mukaan se on ”tuottavaa
biologista, lääketieteellistä ja seksuaalista tieto-valtaa, joka pyrkii järjestämään kaikki ruumiit, halut ja
sosiaaliset identiteetit kaksinapaiseen, täydentävyysperiaatteen mukaiseen malliin. Tässä mallissa tuotetaan kaksi kategoriaa – mies ja nainen – joista kumpikin koostuu anatomis-fysiologisen ruumiin, tietyn
seksuaalisen halun ja tietyn sosiaalisen roolin ykseydestä.” (Ks. myös Pulkkinen 2003, 177.)
11
Kirjoitan performatiivisen ja queer-luennan yhdistävästä queer-poliittisesta luennasta tutkimukseni
menetelmänä luvussa 2.7. Kiitän Marja Kaskisaarta queer-poliittinen luenta -nimityksen konkretisoimisesta tutkimukseni menetelmäksi.
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kansakunnasta ja kansallisuudesta sekä kansallisesta ja kulttuurisesta identiteetistä.
Näin tarkasteluni keskiöön tarkentuvat sukupuolen ja seksuaalisuuden ohessa
myös muun muassa yhteiskunnallinen asema, ”rotu”, etnisyys ja kansallisuus (vrt.
esim. Ahokas & Kähkönen 2003).12
Tutkimukseni on sekä inter- että kontekstuaalista: paitsi että tutkimani romaanit ja niitä käsittelevät tekstit käyvät dialogia toistensa ja aiemman homoutta, lesboutta, biseksuaalisuutta, trans- ja queer-aiheita käsittelevän kirjallisuuden kanssa,
ne keskustelevat myös muiden samoja aiheita käsittelevien yhteiskunnallisten
tekstien, tutkimusten, lehtikirjoitusten, elokuvien, televisio-ohjelmien ja mainonnan, siis yksinkertaistaen tieteen, taiteen ja median diskurssien13 ja representaatioiden14 kanssa. Ymmärrän intertekstuaalisen tutkimuksen tavoiksi ja tavoitteiksi
löytää teksteistä niiden välisiä yhteyksiä, lainauksia ja viitteitä, joiden avulla tekstit voidaan saada, Leena Kirstinän (2007, 21–23) sanoin, ”ylittämään itsensä”.
Kyse on tekstien välisten yhteyksien tunnistamisesta, jossa lukijan positio korostuu enemmän kuin kirjailijan, kirjoittajan tai tekijän mahdollinen tietoinen halu tai
intentio. Lukija rakentaa teoksesta oman luentansa niiden tekstien, ilmaisutapojen,

12 Stuart Hall (2003a, 92–93) liittää kansallisuuden ja etnisyyden käsitteet tiiviisti yhteen. Hän nimeää
etnisyydeksi ihmisten historiallisesti vakiintuneen asujaimiston, fyysisen ympäristön muovaavan vaikutuksen ja sukupolvi toisensa jälkeen toteutuvasta keskinäisestä avioitumisesta seuraavien vahvojen
sukulaisuussuhteiden tuloksena syntyvän, hyvin vahvan ja tiukkarajaisen käsityksen kulttuurisesta ja
identiteetistä. Etnisyys on siis kulttuurisen identiteetin historiallisesti muodostunut muoto, jonka vain
koetaan perustuvan yhteisiin suku- tai verisiteisiin ja ajatellaan ilmenevän tietyissä väestön yhteisissä
fyysisissä piirteissä. ”Rotu”-käsitteen kritiikistä ja syistä sen lainausmerkilliseen käyttöön sekä kriittisestä, ”rotua” ja etnisyyttä koskevien diskurssien purkamisesta ks. esim. Hall 2003b, 252–257.
13 Diskurssi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tiettyä kielenkäytön aluetta, erityistä tapaa puhua, kirjoittaa ja ajatella sekä tapaa kokea ja jäsentää todellisuutta. Ilmauksia, jotka muodostavat diskursseja, säätelevät diskursiiviset käytännöt, jotka muokkaavat tietyssä sosiaalisessa, taloudellisessa, maantieteellisessä ja kielellisessä kontekstissa sen, mitä, missä ja miten jotain voidaan sanoa tai esittää sekä sen, kuka
voi puhua tai esittää jotain. (Hall 1999, 105; Koivunen 1996, 51–52; Koskela & Rojola 1997, 164; Lehtonen 1994a, 33; 1995, 28.)
14
Representaatio voidaan lyhyesti määritellä esitykseksi. Juha Herkmanin (2002, 219) mukaan representaatio-käsitteen käyttö korostaa sitä, että kulttuurissa ei ainoastaan esitetä eli presentoida eikä heijasteta todellisuutta eikä viattomasti kerrota siitä tarinoita, vaan kerrotut tarinat ja lainausmerkeissä ”tieto”
tuottavat aina todellisuutta. Kulttuuri koostuu kokonaisuudessaan representaatioista ja niiden tuottamista kohteidensa merkityksistä. Representaatiot vaikuttavat ja ovat osallisia kulttuurissa eri merkitysten tuottamiseen eli siihen, miten kulttuuri ja sen ilmiöt meille näyttäytyvät. Re-presentaatio viittaa siis
siihen, että ne pikemminkin muotoilevat todellisuutta uudelleen kuin ovat siihen välitön ikkuna. Ne vaikuttavat tapaamme ymmärtää todellisuutta ja muokkaavat jatkuvasti käsityksiämme kohteistaan. Paitsi
että kulttuurissa luodaan alati uusia todellisuuden esityksiä, siinä tuotetaan sitä ja sen merkityksiä – ja
tätä tuotantoa tehdään aina tietyistä näkökulmista. Representaatiot ovat siten sidoksissa politiikkaan ja
ideologioihin. Ne on usein valjastettu yhteiskunnalliseen vallan käyttöön sekä subjekteja muokkaavien
ilmiöiden luonnollistamisen prosesseihin: ne konstruoivat normeja ja normaaliutta poikkeaviksi ja marginaalisiksi määriteltyjen kohteiden kautta. Tästä huolimatta representaatioiden sopimuksenvaraisuus,
ristiriitaisuus ja ”epäpuhtaus” luovat toisaalta tilaa myös vastarinnalle, muutokselle ja sitä myötä rajojen
rikkomiselle sekä toisin toistamiselle. (Lahti 2002, 11–22; Karkulehto & Leppihalme 2002, 80.)
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rakenteiden, aiheiden ja teemojen tai skeemojen johdattelemana, jotka hänen lukijapositiostaan tekstien merkitysten tarkastelussa avautuvat.
Kontekstuaalisessa tutkimuksessani pyrin puolestaan Marianne Liljeströmiä
(2004b, 143) seuraten ”reflektoivaan (kon)tekstualisointiin”. Ymmärrän kontekstin käsitteen hänen tapaansa viittaavan sekä menneisyydestä kertovien tekstien että
kirjoitushetken ajallisiin, tässä 2000-luvun konteksteihin, jotka muokkaavat toisiaan dialogissa. Tutkimukseni menneisyyden konteksteiksi lukeutuvat ne moninaiset lähimenneisyyden tilanteet, joissa sukupuolesta ja etenkin seksuaalisuudesta on
nimellisesti puhuttu ja kirjoitettu. Homoseksuaalisuudesta puhuttaessa menneisyys
rajoittuu länsimaisen modernisaation kynnykselle ja 1800-luvun loppuun, jolloin
homoseksuaalisuus luotiin diskursiivisesti seksuaalisuutta ja identiteettiä määrittelevänä käsitteenä ja ”lajinaan” (ks. Foucault 1998, 75–76). Vaikka kyseessä on
suhteellisen lyhyt lähimenneisyys, tilanteiden moninaisuutta kuvastaa se, että aika
kattaa esimerkiksi Suomessa ajanjaksot, jolloin homoseksuaalisuus luokiteltiin
rikokseksi ja sairaudeksi15 ja jolloin homoseksuaalisuudesta tulikin median lemmikki ja kulttuurisissa representaatioissa jopa lähestulkoon ”pakollinen” tai kiintiöilmiö ja ”medianormi” (Vänskä 2006, 60; Rossi 2006, 25). Varsinaisesti tutkin
silti nykykulttuuria ja sen tekstejä, mutta pyrin tekemään niin unohtamatta sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevien diskurssien ja representaatioiden moninaista
menneisyyttä.
Tutkin suomalaisen nykykulttuurin ohella sen kansainvälisiä ja kansallisia
konteksteja sekä niihin sidoksissa olevia taustoja, instituutioita ja ideologioita.
Tutkimukseni pohtii näin queer-teemoista kirjoittaneiden, Finlandia-palkittujen
kotimaisten teosten sukupuolesta ja seksuaalisuudesta rakentamien merkitysten
suhdetta suomalaiskansalliseen, alati kansainvälistyvään ja globalisoituvaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kuinka queerina luetut kaunokirjalliset tekstit synnyttävät
vuorovaikutusta sellaisten kulttuuristen instituutioiden kanssa kuin esimerkiksi
kirjallisuuden Finlandia-palkinto ja kirjallisuuden vastaanotto? Teokset ottavat
näin sukupuolten ja seksuaalisuuksien merkitystuotantonsa ohessa osaa myös keskusteluihin sellaisista laajoista, kulttuuriin liitoksissa olevista konstruktioista kuin
kotimainen tai jopa kansallinen kirjallisuus ja kulttuuri. Palkituiksi tullessaan ne
ottavat merkityksineen kantaa ja vaikuttavat sellaisiinkin konstruktioihin kuin suomalainen kirjallisuusinstituutio ja kirjallisuuden kaanon.

15
Homoseksuaalisuus on poistettu Suomen rikoslaista vasta vuonna 1971 ja sairausluokituksesta
vuonna 1981. Niin sanottu kehotuskieltopykälä poistettiin laista niinkin myöhään kuin vuonna 1999.
(Stålström 1997, 225; Sorainen 2005, 3, 50.)
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Käsittelen aineistoni avulla ajankohtaisia kysymyksiä queerista ja tavoista
puhua ja kirjoittaa siitä 2000-luvun Suomessa. Lisäksi pohdin queer-aiheisen kotimaisen kirjallisuuden kanonisoitumisen kysymyksiä ja lajiproblematiikkaa. Tutkin, miten queer-aiheita käsittelevä kirjallisuus asemoituu kirjallisuudenlajeihin, ja
kysyn, mikä on queerin paikka kotimaisen kirjallisuuden kaanonissa. Näin tutkimukseni käy myös laajemmin keskustelua kotimaisen kirjallisuuden kaanoneista
sekä kirjallisuudenlajeista.
Tutkimukseni tärkeimpiä teoreettisia viitoittajia ovat Michel Foucault’n,
Judith Butlerin ja Eve Kosofsky Sedgwickin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kytköksissä olevat teoriat. Lisäksi merkittävä osa teoreettista viitekehystäni rakentuu
heidän teorioistaan kehitellyistä ja sovelletuista feministisistä ja queer-tutkimuksista. Paitsi queeriutunut nykykulttuuri, myös queer-tutkimus on ollut viimeisen
kymmenen vuoden ajan jatkuvassa liikkeessä ja muutoksen prosessissa, ja ne ovat
molemmat edelleen voimakkaassa tulemisen tilassa. Tavoitteenani on osallistua
tutkimuksellani siihen liikkeeseen ja keskusteluun, jota kulttuurin ja tutkimuksen
kentillä tällä hetkellä käydään, ja tarjota omalta osaltani niihin uusia näkökulmia.
Tavoitteenani ei ole antaa lopullisia vastauksia queer-aiheita käsittelevästä kirjallisuudesta tai -tutkimuksesta, saati sukupuolista tai seksuaalisuuksista, enkä miellä
työni tuloksia miksikään lukituiksi johtopäätöksiksi, vaan pidän niitä ennemmin
jatkokeskustelun avauksina. Jatkan tutkimuksessani tähän mennessä tehtyjen
queer-tutkimusten ja -teoretisointien kontekstualisoimista ja soveltamista suomalaiseen kulttuuriin ja kohdennetusti kotimaiseen kirjallisuuteen ja kirjallisuudentutkimukseen. Aiemmat tutkimukset seuranani esitän tutkivia puheenvuorojani
nykykulttuurista ja toivon, että ne kantavat myös tulevaan ja herättävät uusia, kriittisiä keskusteluja ja kysymyksiä ja synnyttävät uusia tutkimuksia. Tavoitteenani ei
ole myöskään rakentaa lukkoonlyötyjä queerin, queer-kulttuurin tai queer-kirjallisuuden merkityksiä tai tulkintoja vaan pohtia, mitä mahdollisia merkityksiä niille
on annettu ja voidaan antaa.
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1.2

Tutkimuksen käsitteet

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat jo sen pääotsikossakin esiintyvien kaapin,
kaanonin ja luennan lisäksi muun muassa laji, sukupuoli, seksuaalisuus ja identiteetti. Ne puolestaan ovat sidoksissa laajempiin käsitteisiin kulttuuri ja postmoderni. Työssä risteävät myös sekä kirjaimellisesti että enemmän taustoittavina ja
implisiittisinä teoreettisina merkityskasaumina sellaiset käsitteet kuin tieto, valta,
toiseus ja ero.16 Analyyttisina ja metodisina käsitteinä käytössäni ovat muun
muassa termit hetero-oletus, hetero- ja homonormatiivisuus, normatiivinen heteroseksuaalisuus, heteromelankolia, performatiivisuus, halun kolmio ja hybridiys.
Esittelen osan työni keskeisistä käsitteistä seuraavaksi. Käsitteet laji, homonormatiivisuus, heteromelankolia, performatiivisuus, halun kolmio ja hybridiys esittelen
niiden käytön yhteydessä. Kaappi-käsitteen esittelen Eve Kosofsky Sedgwickin
tutkimusesittelyn yhteydessä, luvussa 2.2.
Kaapin, kaanonin ja luennan tavoin työni otsikossa esiintyy sana queer, joka
on koko tutkimukseni keskeisin käsite. Pyrin määrittelemään ja soveltamaan sitä
suomalaiseen kulttuuri- ja tutkimuskontekstiin ja purkamaan sitä osiin paitsi seuraavassa, myös koko tutkimustyöni kulussa. Pohdin sen suhdetta sellaisiin seksuaalisuutta ja sukupuolta määritteleviin käsitteisiin kuin hetero, homo, lesbo, bi ja
trans. Analysoin, miten käsitteet artikuloituvat ja aktualisoituvat yhtäältä tarkastelemassani kirjallisuudessa ja toisaalta laajemmin niitä ympäröivässä yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
1.2.1 Sukupuoli, seksuaalisuus, postmoderni, kulttuuri
Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat hankalasti määriteltävissä ja epämääräisiä ja käytännössä monesti keskenään sekoitettujakin käsitteitä. Ne tulkitaan helposti sukulaiskäsitteiksi tai merkityksiltään yhteneviksi, ja niitä käytetään usein varsin epä16
Tieto, valta, diskurssit (ja representaatiot) nivoutuvat foucault’laisessa ajattelussa väistämättä yhteen,
sillä diskurssit voidaan mieltää siinä eräänlaiksiksi tieto—valta-järjestelmiksi. Valta operoi tuottamalla
tietoa kohteistaan erilaisten diskurssien ja representaatoiden avulla. Foucault (1998, passim.) puhuukin
vallasta tuottavana, mutta myös suhteellisena verkostona, jossa se ei ole varsinaisesti kenenkään hallussa
vaan on näkymätön ja silti kaikkialla vaikuttava voima. Foucault’n valtakäsitystä on kritisoitu erityisesti
feministisessä tutkimuksessa siksi, että se on sukupuolisokeaa ja saattaa ohittaa vallan materiaalisesti
kontrolloivan, rajoittavan ja alistavan puolen. (Koivunen 1996, 53.)
Toiseuden käsitteestä kirjoittava Olli Löytty (2005c) nimeää sen synonyymeiksi vierauden, poikkeavuuden, eroavuuden, muukalaisuuden ja vastakohtaisuuden. Myös sanaparit ”me ja muut”, ”tuttu ja vieras” ja ”normi ja poikkeus” havainnollistavat toiseuden käsitettä. Siinä on kysymys eroista, mutta ei
mistä tahansa eroista, kuten Löytty muotoilee. Yleensä toiseuden käsitteeseen liittyy käytännössä kulttuurista vallankäyttöä sekä diskursiivisella ja representatiivisella tiedontuotannon tasolla että materiaalisesti kontrolloivalla, rajoittavalla ja alistavalla tasolla.

22

määräisesti. Sanat sekoittuvat keskenään, ja se aiheuttaa lisää sekaannuksia. (Braidotti 2005, 32–34; Ojajärvi 2005, 102; Pulkkinen 1999; Ronkainen 1994a, 17–18;
1994c, 25.) Esimerkiksi naisten seksuaalisesta syrjinnästä puhuttaessa tarkoitettaneen sukupuolista syrjintää ja sukupuolisella halulla tarkoitettaneen seksuaalista
halua. Ei ole myöskään epätavallista kirjoittaa seksuaalisuudesta sukupuolisuutena, seksisuhteista sukupuolisuhteina ja seksuaalisista vähemmistöistä sukupuolivähemmistöinä.17
Seksuaalisuus ja sukupuoli eivät kuitenkaan ole sama asia. Seksuaalisuus,
sukupuoli ja niihin monesti liitetyt sanat seksi ja sukupuoliero ovat käsitteellisesti
hankalia merkityskasaumia, minkä vuoksi seksuaalisuuden ja sukupuolen käsitteistön määrittelytyö on jatkuvasti ajankohtaista. Sukupuoli-, sukupuoliero-, seksija seksuaalisuus-käsitteiden epämääräisyys, sekaannukset ja konkreettinen sekoittuminen keskenään jopa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa ja niiden käännöksissä
lisäävät käsitteiden sekoittumista entisestään (Braidotti 2005, 32–34; Ojajärvi
2005, 102; Pulkkinen 1999; Ronkainen 1994a, 17–18; 1994c, 25). Tämänkin
vuoksi seksuaalisuudesta ja sukupuolesta kirjoitettaessa keskustelua käsitteiden
problematisoinnista on mahdotonta sivuuttaa. Aktiivisimmin ja pisimpään keskustelua sukupuolten eroista, merkityksistä, asemasta ja yhteyksistä on käyty feministisissä tutkimuksissa (esim. Butler 1990; 1993; Braidotti 1993, 2005; Grosz 1994;
de Lauretis 2004). Teresa de Lauretis (2004, 83) muistuttaa aiheellisesti, että kriittistä sukupuolen käsitettä ei ollut edes olemassa, ennen kuin se teoretisoitiin ja
nimettiin feministisessä tutkimuksessa.
Sukupuolta on määritelty länsimaisissa tutkimuksissa pitkään pääsääntöisesti
biologian, fysiologian ja anatomian (sex) tai sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen rakentumisen (gender) kautta. Akateemisessa keskustelussa biologiaa
sukupuolen muuttumattomana perustana pitävää näkemystä nimetään tavallisesti
essentialistiseksi ja sukupuolen sosiaalisuutta ja kulttuurisuutta korostavaa näkemystä konstruktionistiseksi tarkastelutavaksi. Essentialismin ja konstruktionismin
välillä on käyty kiivastakin sananvaihtoa. Erityisesti feminismissä juopaa leirien
välille ovat tuottaneet niiden eriävät käsitykset sukupuolen alkuperästä (Rojola
1996a, 160). On kiistelty, ovatko sukupuolet ruumiiseen olemuksellisesti perustuvia, sisäsyntyisiä ja universaaleja (essentialismi) vai diskursiivisesti ja historiallisesti rakennettuja ja tuotettuja kategorioita (konstruktionismi) (Lappalainen 1996,
211–212).
17

Käsite seksuaaliset vähemmistöt tarkoittaa lesboja, homoja ja biseksuaaleja. Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan transsukupuolisia, transgendereitä, transvestiitteja ja intersukupuolisia henkilöitä.
(Mustola & Pakkanen 2007, 11–13.)
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Keskustelu essentialismin ja konstruktionismin eroista on ollut mutkikas.
Argumentit eivät välttämättä jakaannu yksiselitteisesti puolesta tai vastaan, eikä
sukupuolta voi selittää yksinomaan essentialismin tai konstruktionismin tai edes
niiden molempien pohjalta. (Esim. Heinämaa 1996, 117; Palin 1996, 240; Rojola
1996a, 175–176; de Lauretis 2004, 243.) Sukupuolta ja sukupuolieroa onkin selitetty aktiivisesti myös muun muassa psykoanalyyttisen teorian avulla. 1800–
1900-lukujen vaihteessa alkaneessa freudilaisessa psykoanalyysissa haettiin tapoja
tarkastella myös sukupuolen ja sukupuolieron symbolisia ja psyykkisiä tasoja.
Siinä pyrittiin tutkimaan ihmisen biologisuudesta irrotettua psyykkistä tai sisäistä
elämää. Lisäksi pohdittiin oletetun tiedostamattoman merkitystä sukupuoli-identiteetin muodostumisessa. (Ks. Segal 1997, 196; Weeks 1995, 61.)18
Nykyisessä feministisessä tutkimuskeskustelussa puhutaan usein niin sanotusta postmodernista sukupuolen tutkimuksesta ja postfeminismistä, joiden syntyvaihe voidaan karkeasti määritellä 1980—1990-luvun vaihteeseen. Niitä voidaan
pitää konstruktionismin teoreettisina jatkeina. Konstruktionismin ohessa postmodernin sukupuolitutkimuksen syntymiseen on vaikuttanut voimakkaasti samoihin
aikoihin herännyt kiinteiden, pysyvien identiteettien teoreettispohjainen kyseenalaistaminen, johon viitteitä olivat antaneet jo Foucault’n teoria ja dekonstruktio
(ks. esim. Hall 1999, 19–76; 245–271). Samaan aikaan alettiin kyseenalaistaa
näkyvästi länsimaisen tutkimuksen universalisoivaa, valkoista, rasistista ja keskiluokkaista eetosta sekä hegemonista ja toiseuttavaa tapaa puhua niin sanotuista
kolmannen maailman subjekteista (esim. Collins 1991, 7–10; Rojola 1996a, 166–
167; Vuorela 1999, 14–18; Löytty 2005c, 171; Reinikainen 2005, 5; ks. myös
esim. Hall 1999, 77–137.)19
Judith Butler lähtee sukupuoliteoriassaan kyseenalaistamaan ja uudelleenmerkityksellistämään yhtenäistä identiteettikäsitystä sekä essentialistisia, konstruktionistisia ja psykoanalyyttisia käsityksiä sukupuolesta nimenomaan postfeministi18 Käännyn itsekin tutkimuksessani aika ajoin Freudin tutkimuksiin sekä niistä käytyihin jatkokeskusteluihin, joiden avulla sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksiä on pyritty selvittämään. Teen sen kuitenkin lähinnä samaan tapaan kuin Laura Mulvey (1996, xiv) on ”freudilaisuuteensa” suhtautunut: hän
sanoo psykoanalyyttisen teorian soveltamisessaan olevan pikemmin kyse eräänlaisesta ”dollar book”
-Freudin lukemisesta kuin syvälle tämän ja esimerkiksi Jacques Lacanin työhön sukeltavasta analyysista. Mulvey katsoo ”dollar book” -freudilaisuutensa sopivan hyvin populaarikulttuurintutkimukseen,
ja niinpä minäkin teen toisinaan Freudiinkin viittaavaa kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimustani Mulveyn pokkariperiaatteen mukaisesti. Teresa de Lauretis (2004, 172) puolestaan on todennut, että Freudin
seksuaalisuusteoriaa olisi syytä lukea ”intohimoisena fiktiona”. Pyrin kuljettamaan tätäkin ohjetta
mukanani lukiessani ja keskusteluttaessani Freudin tekstejä tutkimusaineistoni kanssa. Olen kiitollinen
Ilmari Leppihalmeelle Mulveyyn viittaavasta dollar book -lainasta.
19
Lisäksi postfeminismi kritisoi postmodernia, mm. juuri Foucault’hon sekä Lacaniin, Derridaan ja
Deleuzeen yhdistettyä valtateoriaa sukupuolisokeudesta (Braidotti 1993, 245–253; Matero 1996,
267n54).
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seen tapaan. Butler on luonnollisesti vain yksi monien postfeminismin edustajien
joukossa (ks. myös esim. Nicholson 1990; Kosonen 1996a, 7–20; 1996b, 182–183;
Matero 1996, 259–263), mutta hänen vaikutuksensa erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden nykytutkimukseen ovat kiistattomat. Jo ”butlerilaiseksi” luonnehditussa, usein radikaaliksi tai performatiiviseksi sukupuoliteoriaksi nimitetyssä
suuntauksessa pyritään lähinnä Foucault’n teoreettiseen työhön ja konstruktionismiin nojaten ylittämään sukupuolen biologisten, sosiaalisten ja psykologisten selitysten rajoitukset – kuten esimerkiksi binaariset sukupuolijaottelut – korostamalla
sukupuolen tuotettua ja toistettua eli performatiivista luonnetta.
Postfeminismin post-etuliitettä kuten itse postmoderniakin on totuttu määrittelemään käsitteenä suhteessa moderniin. Tuija Pulkkisen (2003, 46–64) mukaan
moderni ja postmoderni ovat ajattelutapoja ja kulttuurisia asenteita. Hänen
mukaansa modernia kuvastaa perustahakuisuus, kun taas postmoderni kieltää sen:
moderni pyrkii riisumaan kerroksia paljastaakseen ytimen tai alastoman totuuden,
mutta postmodernissa kiinnostus onkin itse kerroksissa. Pulkkisen mukaan postmoderniin ajatteluun – tai filosofiaan, josta Pulkkinen teoksessaan Postmoderni
politiikan filosofia (1998/2003) puhuu – liittyy tietoisuus siitä, ettei ole olemassa
esimerkiksi identiteetin ydintä tai perustaa, jonka voisi paljastaa pinnan ja sen kerrosten alta.
Postmodernin käsite on tiiviisti sidoksissa identiteetin ja kulttuurin käsitteisiin. Nojaan tutkimuksessani Stuart Hallin (1999, 21–23) niin ikään postmoderniin
käsitykseen identiteeteistä ja kulttuureista. Identiteetit eivät ole hänen mukaansa
kiinteitä, olemuksellisia tai pysyviä, vaan muokkautuvat historiallisesti ja paikallisesti suhteessa representaation tapoihin. Kulttuurilla puolestaan on keskeinen merkitys identiteettien muodostamisessa, ylläpitämisessä ja muuttamisessa.
Termi ’kulttuuri’ sisältää merkityksiä tuottavat sosiaaliset käytännöt sekä
myös ne käytännöt, joita nuo yhteiset merkitykset ohjaavat ja organisoivat.
Yhteinen merkityskartta antaa meille tunteen kuulumisesta johonkin kulttuuriin, se luo yhdistävän siteen, tunteen yhteisestä identiteetistä ja kuulumisesta
yhteisöön. Kyetessämme asemoimaan itsemme jossakin yhteisen merkityksen
kentässä tunnemme ’keitä me olemme’, ’mihin me kuulumme’ – – tunnemme
oman identiteettimme. (Hall 2003a, 85.)
Globalisoituvassa maailmassa ollaan kuitenkin menossa jatkuvasti kohti synkretistisempää kulttuurin mallia, jossa kulttuuriset muodot ja käytännöt eivät ole enää
”puhtaita”, vaan ne imevät itseensä elementtejä muista kulttuureista, eivätkä identiteetit ole enää vakaita eivätkä vakiintuneita, vaan niitä tuotetaan alati uusissa
muodoissa ja paikoissa useiden eri elementtien ja merkitysten yhdistelminä.
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Lisäksi nykykulttuureja leimaavat kysymykset kulttuurisesta vallasta ja vastarinnasta, kulttuurisen muutoksen vaihtoehtoisista strategioista, transkulturalisoitumisesta ja hybridisoitumisesta. (Hall 2003a, 111–113; ks. myös Hall 2003b, 257–
262.) Synkretistiset ja muutoksenalaiset kulttuurit ja kulttuurisesti rakentuneet
identiteetit tuottavat Hallin mukaan jatkuvassa liikkeessä olevan, useista jopa keskenään ristiriidassa olevista identiteeteistä koostuvan postmodernin subjektin.
Postmoderni liittyy käsitteenä myös postmodernismiin, jota voi pitää taiteen ja
kirjallisuuden tyylikautena tai periodina, johon on siirrytty modernismin jälkeen.
Yrjö Hosiaisluoman (1999, 255) mukaan Suomessa ei voida puhua varsinaisesta
postmodernistisesta tyylisuuntauksesta tai koulukunnasta, mutta postmodernistisesta estetiikasta ja sen jäljistä voidaan keskustella. Postmodernin käsite on lavea
ja rannaton, ja kiinnityn itse sen määrittelyssä Hallin ja Pulkkisen määritelmiin,
joissa korostuu kiinteän ja pysyvän perustan sijaan kerroksellisuus ja liike. Postmodernistisen kirjallisuuden ilmiöinä ja keinoina on totuttu pitämään muun
muassa itsetiedostavuutta ja itserekleksiivisyyttä, metafiktiivisyyttä ja metatekstuaalisuutta, intertekstuaalisuutta ja kontekstualisuutta, fiktion ja todellisuuden välisen rajan rikkoutumista ja realismin mimeettisyyden illuusion särkymistä sekä
lajien sekoittumista, kerronnallisuuden korostumista ja moniäänisyyttä (esim.
McHale 1987, 202–203, 206; Hutcheon 1988, 52–53, 128; Hosiaisluoma 1999,
255; Kirstinä 2007, 225–226). Nämä ovat linjassa Hallin ja Pulkkisen postmodernin määritelmien kanssa, ja sama pätee myös Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksiin. Niissäkin kiinnostus on, kuten jatkossa tulen osoittamaan, perimmäisen totuuden tai sen tavoittelun sijaan prosesseissa ja kerroksissa.
1.2.2 Sukupuolipolitiikasta seksuaalipolitiikkaan
Kun puhutaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, on hyvä tehdä näkyväksi vielä
niiden historiaa. Kukku Melkkaan mukaan sukupuoli on toiminut yhtenä modernisaation rakentumista jäsentävänä käsitteenä Suomessa. Hän esittää teoksessaan
Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa (2006, 14–17), että
vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän horjuminen tuotti modernisaation kynnyksellä
väistämättä sukupuolten välisten valtasuhteiden muutoksia. Sukupuolipolitiikka
oli modernisaation prosesseissa keskeisessä osassa; prosessit käynnistivät samanaikaisesti myös ”jatkuvan sukupuolen uudelleenkuvittelun”, joka artikuloitui paitsi
teorioissa modernista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, myös taiteessa ja kirjallisuudessa. 1800–1900-lukujen vaihteen kotimaisessa naiskirjallisuudessa sukupuoli ja naisen seksuaalisuus olivat vielä julkisessa yhteiskunnallisessa keskuste-
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lussa hankala mutta naisten taiteessa ja kirjallisuudessa jo näkyvä ilmiö. Sukupuolikysymyksestä tuli yksi vuosisadanvaihteen naisten kirjallisuuden perustavista
aiheista. Siinä tarkasteltiin muun muassa kriittisesti naisten sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa sekä heidän oikeuttaan toimijuuteen ja aktiiviseen tai omaehtoiseen seksuaalisuuteen. Samalla naiskirjailijat uudistivat kotimaisen kirjallisuuden muotoja, kerrontaa ja lajeja (ks. myös Kirstinä 2000, 136–140; Rojola 1999,
155–164).
Jos sukupuolen problematiikka kuvasti erityisesti modernisaation prosessia ja
vaikutti 1800–1900-lukujen vaihteen jälkeisten yhteiskunta- ja valtarakenteiden
muotoutumiseen, 1900–2000-lukujen vaihteen keskeiseksi yhteiskuntaa ja kulttuuria kuvaavaksi – Lea Rojolan (2002, 79) sanoin ennen tabuna pidetyksi – kysymykseksi on muodostunut aiempaa voimallisemmin seksuaalisuus. Kysymys naisen oikeudesta aktiiviseen toimijuuteen ja seksuaalisuuteen on viimeisten vuosisatojen vaihteessa muotoutunut kysymykseksi kaikkien oikeudesta aktiiviseen seksuaali(poliitti)seen toimintaan sekä oikeudesta identifioitua näkyvästi ja julkisesti
muuhunkin kuin heteroseksuaalisuuteen. Ilmiö leimaa populaarikulttuurin, joukkoviestinnän ja kauttaaltaan nykymedian ohessa koko länsimaista kulttuuria ja
yhteiskuntaa, nykyistä yhteiskuntakehitystä sekä nykykirjallisuutta: nykykulttuuri
on ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja seksuaali-identiteettien problematisoinnin sekä niiden esitysten läpitunkemaa. Paitsi että häilyvät tai ei-normatiiviset seksuaalisuudet näkyvät elokuvissa ja televisiossa – nyky-yhteiskunnan yhtenäiskulttuuristajassa ja marginaalisuuksien kierrätyskeskuksessa – ne näkyvät myös esimerkiksi joukkotiedostusvälineissä, kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja jopa päivänpoliittisissa päätöksenteko- ja lainsäädäntökeskusteluissa. 20
Ennen yksityiseksi ja jopa tabuksi mielletystä seksuaalisuudesta on tullut
1990—2000-lukujen vaihteessa näkyvästi julkista ja poliittista. Poliittisuus on toki
ollut läsnä siinä ennenkin siitä huolimatta, että sitä on haluttu pitää yksityisyyteen
kuuluvana asiana. Se on vain ollut verhotumpaa tai näkymättömämpää, sillä julkisesti on puhuttu ainoastaan heteroseksuaalisuudesta, jonka jatkuvaa läsnäoloa ja
heteronormatiivisuutta ei ole esimerkiksi parisuhde- ja perhediskursseissa yleensä
edes havaittu. Heteronormatiivisia diskursseja, joissa viattoman oloisesti sivuhuomautuksina viitataan heteroperheeseen, lapsiin tai ainakin toiveeseen saada sellaisia, ei ole aiemmin juuri huomioitu. Se ei kuitenkaan tee niistä sen epäpoliittisempia kuin vaikkapa keskustelu lesbo- ja homoparien adoptio-oikeudesta. Pikemmin-

20

Queer-aiheista lainsäädäntöön liittyvissä keskusteluissa, ks. esim. Charpentier 2001; Jämsä, Mustola
& Sorainen 2005; Kuosmanen & Rossi 2005; Mustola 2007.
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kin päinvastoin: näkymättöminä ja piiloisina, selviöiksi oletettuina ne vaikuttavat
jopa tehokkaammin kuin näkyvä ja tietoinen vaikuttaminen. Yhteiskunta on normatiivisesta heteroseksuaalisuudesta poikkeavien seksuaalisuuksien näkyvyyden
ja olemassaolon hyväksymisen kannalta murrosvaiheessa, mikä näyttäisi vastaavan vaikutuksiltaan edellisen vuosisadanvaihteen sukupuolimurrosta.
1.2.3 Queer
Queer, ’outo, kummallinen, kyseenalainen’, on jo pitkään viitannut englannin kielessä lähinnä halventavassa mielessä halun ja identiteetin kautta heteroseksuaalisuudesta eroaviin seksuaalisuuksiin, identiteetteihin, haluihin ja käyttäytymiseen,
erityisesti homoseksuaalisuuteen, mutta myös lesbouteen ja biseksuaalisuuteen
sekä sellaisiin sukupuolivähemmistöihin kuin transsukupuoliset, transvestiitit,
transgenderit ja intersukupuoliset sekä joihinkin ei-normatiivisiin heteroseksuaalisuuden muotoihin, kuten esimerkiksi heterosadomasokismiin. Queeria on alettu
käyttää myös voimauttavassa (empowerment) ja haltuunottavassa (appropriation)
mielessä, minkä myötä sana on alkanut menettää yleistä pejoratiivista luonnettaan.
(Juvonen 2002, 27; Paasonen & Pajala 1999; Hogan & Hudson 1998, 463–464.)
Sitä käytetään nykyisin yhtä lailla adjektiivisesti ja substantiivisesti kuin verbinäkin, ja 1990-luvulla se otettiin haltuun poliittiseksi yhteisetuliitteeksi erilaisille
kumouksellisille ja kulttuurikriittisille, jälkistrukturalistista ja dekonstruktionistista käännettä kuvaaville seksuaalisuusteorioille, -strategioille ja -aktivismeille
sekä -tutkimukselle (Kekki 2004, 28–30; ks. myös Kangasvuo & Karkulehto 2006;
Hekanaho 2006d, 27).
Queer viittaa käsitteenä myös heteroseksuaalisuuden luonnollisuuden ja normatiivisuuden ajatusta kyseenalaistaessaan antinormatiivisuuteen ja ei-normatiivisiin tapoihin merkityksellistää sukupuolia ja seksuaalisuuksia (Rossi 2003, 120–
121; Hekanaho 2006d, 27). Queeriutta tai queeria on luonnehdittu myös ei-perustaan liittyväksi ja ei-olemukselliseksi, liikkeessä olevaksi seksuaali-identiteettikäsitykseksi (Kekki 1999b, 206–207; Sorainen 2000, 4–5; Karkulehto 2004a).
Queer-identiteettikäsitys voidaan rinnastaa Hallin (1999) ja Pulkkisen (2003) postmoderniin, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sidoksissa olevaan identiteettikäsitykseen, jonka mukaisesti identiteetit eivät ole kiinteitä, olemuksellisia eivätkä pysyviä.
Tutkimuskäsitteellisesti queer-etuliitettä on pidetty myös eräänlaisena homoja lesbotutkimuksen homo- ja lesbo-etuliitteiden radikaalina jatkeena (Kekki 2006,
4). Yhtäältä sitä on ajateltu niin ne kuin bi- ja trans-etuliitteetkin korvaavana
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sateenvarjokäsitteenä. Toisaalta on ajateltu, että kyse on Butlerin viitoittamasta,
käänteentekevästä ajattelunmuutoksesta koko kriittisen seksuaalisuustutkimuksen
kentässä. Tällöin queer korvaisi aiemmat etuliitteet myös identiteettitasolla. Jäljelle jäisi vain postmodernistinen ajatus moninaisista, häilyvistä sukupuoli- ja seksuaali-identiteeteistä, jotka eivät nojaa mihinkään pysyvään ja kiinteään olemukseen, esimerkiksi ruumiiseen. Valmiiden luokitteluyritysten sijaan lähdetäänkin
liikkeelle erinäisten merkitysten häilyvyyden ja ei-perustaisuuden osoittamisesta.
Annamarie Jagose (1996) kirjoittaa:
Kriittistä konsensusta queer-käsitteen määriterajoista ei ole – määrittelemättömyyshän on yksi sen suurista avuista – mutta sen yleiskuvaa hahmotellaan ja
siitä kiistellään paljon. Yleisesti ottaen ’queer’ tarkoittaa niitä eleitä tai analyyttisiä malleja, jotka dramatisoivat vakaaksi väitetyssä kromosomiperäisen
suvun, sukupuolen ja sukupuolisen halun [sic, SK] suhteessa ilman inkoherenssia. Queer ei hyväksy stabiiliusmallia – sehän väittää heteroseksuaalisuutta lähtökohdakseen, vaikka se ennemmin on sen seuraus –, sen polttopisteessä ovat seksin, sukupuolen ja halun epäsuhdat. Institutionaalisella tasolla
queer on liittynyt näkyvimmin lesbo- ja gay-aiheisiin, mutta sen analyyttisiin
puitteisiin kuuluvat myös esimerkiksi ristiinpukeutuminen, hermafroditismi
[nyk. intersukupuolisuus, SK], sukupuolinen horjuvuus, ja sukupuolenvaihdosleikkaukset. Olipa kyse transvestiittiesityksestä tai akateemisesta analyysistä, queer paljastaa ja käyttää hyväkseen ’luonnollisen’ seksuaalisuuden
mahdottomuuden inkoherensseja, se kehottaa kyseenalaistamaan jopa sellaiset
näennäisesti ongelmattomat termit kuin ’mies’ ja ’nainen.’ (Sit. Rosenberg
2003, 178–179, 185, suom. Leena Vallisaari.)
Identiteettejä kuvaavien käsitteiden kyseenalaistaminen on siis queerin ydintä.
Queer voi kuvata myös heteronormatiivisuutta kyseenalaistavia heteroseksuaalisuuden muotoja (Rossi 2006). Seksuaalisuuteen yhteydessä olevien identiteettikäsitteiden korvaaminen ei ole kuitenkaan aina aivan yksiselitteistä. Ajatus queerista
korvaamassa esimerkiksi homo-, lesbo-, bi- ja trans-etuliitteet ei – ainakaan vielä –
ole täysin toimiva ratkaisu. Niin kauan kuin yhteiskunta ja kulttuuri ovat heteronormatiivisia, seksuaalinen identifioituminen pelkän häilyvyyden, vaikkakin normienvastaisen, varaan on vähintäänkin problemaattista. Ensinnäkin pelkkä seksuaalisuuksien häilyvyyden ja moninaisuuden korostaminen saattaa johtaa marginaaliseksuaalisuuksien edustajat poliittisesti kestämättömään tilanteeseen, jossa aktivismi perusta, erot, minimoituvat. Joseph Bristow (1997, 223) on todennut, että
ilman eroja menetetään tasa-arvopolitiikan toteuttamisen perusta.21 Samaan viittaa
21
Feministisessa tutkimuksessa on käyty täsmälleen samalla tavalla seksuaalisiin eroihin resonoivaa
keskustelua sukupuolieroista, erojen politiikasta ja sukupuolieron merkityksestä tasa-arvoasioissa
(Rojola 1996a).
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Pulkkinen (2003, 204–205) kirjoittaessaan seksuaali-identiteettien nimien politiikasta. Hän lähtee liikkeelle sen tietoisuuden toteamisesta, että identiteetit eivät ole
aitoja, luonnollisia eivätkä palautettavissa mihinkään perustaan, mutta myöntää,
että oikeuksia korostavan identiteettipolitiikan, esimerkiksi homo- tai lesbopolitiikan, vaarana on, että se luonnollistaa identiteetit. Hän kuitenkin toteaa, että vaaroistakin huolimatta identiteetti on kaikessa seksuaalipolitiikassa välttämätön.
Myös Judith Butler (1993, 222) on todennut, että vaikka identiteetti-käsite
saattaa olla paikoin kyseenalainen, se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi kieltää
käsite tai pitäytyä käyttämästä sitä. Pulkkisen mukaan identiteetti tuleekin vain
ymmärtää luonnollistamattomaksi, rakentumishistorialtaan dekonstruoiduksi ja
tiettyihin poliittisiin tilanteisiin sidotuksi tekijäksi. Kulttuurin ja tutkimuksen
queer-käänteestä huolimatta myös homo-, lesbo-, bi- ja trans-politiikat ovat niissä
edelleen läsnä, mutta kyse on erilaisten, konstruktioiksi ymmärrettyjen asemien
nimeämisestä. Tässä yhteydessä voitaisiin puhua myös normienvastaisten seksuaalisuuksien kaappien avaamisesta, eikä vain niiden avaamisesta, vaan queer-poliittisessa hengessä niiden dekonstruoimisesta eli niiden toiminnan mekanismien systemaattisesta purkamisesta osiin. Esimerkiksi Pulkkisen mukaan kaappi on ”performanssi, joka syntyy vaikenemisen puheaktista”. Puhuessaan kaapista hän puhuu
myös radikaalista sukupuolipolitiikasta ja identiteeteistä sekä niille annetuista
nimistä ja näkyvyydestä:
Radikaalissa sukupuolipolitiikassa on kyse nimistä ja näkyvyydestä ja erilaisten ihmisten oikeudesta elää tunnustetusti erilaista elämää. Vaikka identiteettejä ja nimiä on periaatteessa loputtomasti, niin käytännössä jokaisella pervohenkilöllä on jokaisella hetkellä jokin ei-mies- ja ei-nainen-identiteetti, ja
usein nämä identiteetit ovat kokonaisen elämän pituisia. Nämä asemat, olivatpa ne hetkellisiä tai pitkään säilyviä, ansaitsevat nimen ja alkavat nimetyksi
tullessaan kumota heteroseksuaalista matriisia. (Pulkkinen 2003, 204–205.)
Nimeämiseen ja eri asemien tunnustamiseen liittyvät ongelmat tiedostaen Pulkkinen jatkaa: ”Jos radikaali sukupuolipolitiikka merkitsee nimiä erilaisille asemille,
moni haluaisi kysyä: Kuinka monta identiteettiä täytyy tunnistaa? Kuinka monta
niitä on? – – Pitääkö jokaiselle ihmiselle tunnustaa erillinen identiteetti? Eivätkö
sitä paitsi kaikki ole biseksuaaleja?” Hänen identiteettinäkemyksensä mukaisesti
ei kuitenkaan ole mielekästä tehdä universalisoivia ”Eivätkö kaikki?” -kysymyksiä. Sen sijaan hänestä kiinnostavaa ja reagoimisen arvoista on, että juuri tällä hetkellä kulttuurissa ja yhteiskunnassa on olemassa tietty hegemoninen sukupuolikulttuuri ja asemia, jotka ovat kehittyneet identiteeteiksi nimenomaan sen pakotteissa ja sitä vastaan. (Pulkkinen 2003, 204–205.)
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Siinä missä Pulkkinen lienee kiinnostunut lihaa ja verta olevista ihmisistä,
minä kiinnitän erityisen huomioni representaatioihin – vaikka viimeistään Sinervon teoksen vastaanotto osoittaakin konkreettisesti, että representaatioilla on vaikutuksensa myös lihaa ja verta oleviin ihmisiin. Miten antaa tilaa moninaisuuksille
ja eroille ja esimerkiksi sellaisille ei-heteroidentiteeteille kuin homo, lesbo tai bi?
Pauliina Haasjoen (2005, 201n6) mukaan tällaisessa kirjallisuudentutkimuksen
queer-identiteettipolitiikassa on kyse, Pulkkista soveltaen, strategioista, jotka tekstejä nimeämällä paikantavat ne erilaisiin tunnistettaviin kulttuurisiin asemiin, esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, lesbouteen tai biseksuaalisuuteen. Selvitän nyt
lyhyesti, miten nämä erilaiset kulttuuriset asemat määrittyvät työssäni.
1.2.4 Bi, lesbo, homo
Tarkoitan biseksuaalisuudella Jenny Kangasvuon (2006a, 310n3) tapaan suhteellisen laveasti kykyä tuntea romanttisia ja seksuaalisia tai kiintymyksen tunteita eri
sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan tai heidän sukupuolestaan riippumatta. Homoseksuaalisuuden ja lesbouden määrittelen Pia Livia Hekanahoa (2006b, 311n2)
mukaillen samaan sukupuoleen kohdistuviksi kiintymyksen tunteiksi, romantiikaksi tai seksuaalisuudeksi. Homoseksuaalisuuden, lesbouden ja biseksuaalisuuden, kuten heteroseksuaalisuudenkin, määrittelyssä on syytä ottaa huomioon termien suhteellisen lyhyt historia: ne on otettu käyttöön vasta 1800-luvun puolivälin
jälkeen. Itse asiassa Hekanaho sanoo esimerkiksi lesbon nykymerkityksen syntyneen vasta 1960-luvun naisliikkeen myötä. Samaa voidaan sanoa nykyisestä
homoidentiteetistä. Sen syntyyn vaikutti 1960-luvun homoliike. Tämä osoittaa,
että itseidentifikaatiolla ja tietoisuudella on seksuaalisuutta määrittelevissä kategorioissa tärkeä sijansa. Hekanahon ja Kangasvuon mukaan ihminen on esimerkiksi
lesbo tai biseksuaali, jos hän sanoo itse olevansa sitä. (Kangasvuo 2006a, 311n3;
Hekanaho 2006b, 311n2; 2006d, 33n51). Lisäksi seksuaalisuuksia kuvaavat määrittelyt ja termit ovat monesti viittaussuhteessa tietynlaisiin identiteettipoliittisiin
liikkeisiin, joihin kaikki homot, lesbot ja biseksuaalit eivät välttämättä sitoudu.
Etenkin biseksuaalisuuden osalta ongelmaksi muodostuu myös koko kulttuurin
itsepintainen homo—hetero-vastakohta-asetelma, joka ei tarjoa halujen, toiminnan
eikä identifioitumisen mahdollisuuksia niiden välisissä tiloissa. Esimerkiksi
ei-normatiivinen heteroseksuaalisuus ja transsukupuolisuus monimutkaistavat
tilannetta entisestään, sillä ne nostavat pintaan sen, miten vaikeita kysymykset ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden sekä identiteettien välisistä suhteista ovat (ks.
Rossi 2006; Suhonen 2007).
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Käsitteiden poliittisuus ja määrittelyjen itseidentifikaation vaade tekevät varsinkin representaatioiden tutkimisesta verrattain hankalaa. Teen sitä silti, hankaluudet tiedostaen, strategisena eleenä, jossa paikannan tekstejä niihin kulttuurisiin
asemiin, jotka ovat yleisesti tunnistettavissa (vrt. Haasjoki 2005, 201n6). Tällöin
kuvaan astuu mukaan vastaanottajan valta lukea tekstejä ja niissä esiintyviä seksuaalisuuksia omasta positiostaan. Lukijan valta jäljittää ja merkityksellistää erilaisia
asemia tekee tekstien nimeämisestä mahdollista, ja itseidentifikaation vaatimus
menettää niissä merkityksensä. Myöskään tekstien tekijöiden seksuaalisuudella tai
intentioilla ei ole merkitystä, kun luenta onkin se, joka merkitykset rakentaa. Tällöin saatan tehdä lukijan väkivaltaa sille seksuaalisuuksien moneudelle, välitilaisuudelle ja häilyvyydelle, joka ei ole välttämättä aina tunnistettavissa tai ainakaan
nimettävissä. Tutkiessani Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksia joudunkin pian
tilanteeseen, jossa homoseksuaalisuuden, lesbouden ja biseksuaalisuuden määreet
eivät kuvaa niissä esiintyviä seksuaalisuuksia riittävästi. Osittain tämän vuoksi
laajennankin näkemystäni seksuaalisuuksista Marja Kaskisaaren Lesbokirjassa
(1995) esittelemän joustavan lesbouden määrittelyn mukaisesti. Kaskisaarelle lesbous on kokonaisvaltaista ja muuttuvaa, tunteiden ja seksuaalisuuden ohessa identiteettiin ja sukupuoleen sidoksissa olevaa toimijuutta, joka mahdollistaa myös
biseksuaalisuuden:
Lesbo tarkoittaa erilaisia valintoja, jotka eivät kaikki toteudu yhtaikaa. Se voi
olla ryhmä ratkaisuja, jotka koskevat itseä, identiteettiä, naiseutta, seksuaalisuutta – erilaisia toimijan asemia. Lesbous merkitsee erilaisia valintoja ja
kokemuksia elämän aikana; se ei sulje pois biseksuaalisuuttakaan. Lesbous on
elämän kokonaisuuteen liittyvä käsite ja siten muuttuva. (Kaskisaari 1995,
11.)
Haasjoki (2005) on käyttänyt Kaskisaaren tapaan kahtalaisuuden ja vastavuoroisuuden logiikkaa kirjoittaessaan biseksuaalisuudesta, ja Kangasvuo (2006a) on
kirjoittanut liikkuvista identiteeteistä sekä siitä, miten käsitteet lesbo ja biseksuaali
käyvät jatkuvaa vuoropuhelua, kun identiteettejä eletään todeksi – tai representoidaan tai performoidaan, kuten asian ilmaisisin. Myös Antu Sorainen (1998, 43) on
määritellyt lesboidentiteettiä jatkuvan muutoksen prosessiksi ja poliittiseksi siirroksi. Sekä Haasjoki, Hekanaho, Kangasvuo, Kaskisaari että Sorainen siis korostavat, ettei lesbous tai biseksuaalisuus samastu valmiiksi annettuihin identiteettikategorioihin. Ne toimivat heteronormatiivisen oletuksen vastaisesti, ja heteronormeja
kierrellen ja väistellen ne kyseenalaistavat heteroseksuaalisuuden ensisijaisuuden
kulttuurissamme. Näin heidän lesbous- ja biseksuaalisuusmääritelmänsä itse asiassa lähestyvät omalle tutkimukselleni läheisintä queerin määrittelyä, mutta siitä
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huolimatta myös muille identiteeteille voidaan edelleen antaa asemia, joihin kiinnittyä.
1.2.5 Heteronormatiivisuus ja hetero-oletus
Heteronormatiivisuudessa on kysymys kulttuurin tulkitsemisesta sen uskomuksen
ja illuusion varassa, että koko yhteiskunta on heteroseksuaalisuuden kyllästämää
ja että kaikki ihmiset ovat kyseenalaistamatta aina heteroseksuaaleja. Totesin heteronormatiivisuuden jo aiemmin esittämäni lyhyen määritelmän mukaan tarkoittavan heteroseksuaalisuuden normaaliutta ja etuoikeutettua normiasemaa ylläpitävää
sekä uusintavaa sosiaalista järjestystä ja pakottavaa valtaa (Rossi 2003, 120).
Heteronormatiivisuus tulee esille muun muassa instituutioissa, rakenteissa ja käytännön asenteissa (Sorainen 2002, 202). Heteronormatiivisessa kulttuurissa heterous on aina normi ja oletusarvo, kun viitataan seksuaalisuuteen.
Heteronormatiivisuus on kiinteästi liitoksissa käsitteeseen hetero-oletus.
Hetero-oletus lähtee liikkeelle siitä, että heteronormatiivisessa yhteiskunnassa
ihmisillä ei tule mieleenkään nähdä esimerkiksi ihmisten välisissä suhteissa muuta
kuin miesten ja naisten välistä romanttista, eroottista tai seksuaalista virettä. Teppo
Heikkinen esittelee kuvaavan esimerkin kulttuurin heteronormatiivisuudesta teoksen Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan (1994) artikkelissaan ”Heteroseksismi ja homojen marginaalistaminen”:
Hyvä esimerkki – – on koko perheelle tarkoitettu suosittu TV-ohjelma Tenavatähdet. Ohjelmassa esiintyvät lapset on usein pyntätty aikuisten sukupuolijärjestelmän mukaisiin vaatteisiin. Lapset laulavat heteroseksistisiä rakkauslauluja ja heiluttavat jäseniään niin kuin heteroseksistisessä sukupuolijärjestelmässä on opetettu. – – Lasten esityksiä tukevat ohjelman juontajan huomautukset rakkauslauluista tyyliin ”sinun laulusi Poju kertoo siitä, että pojat tykkäävät tytöistä, no niinhän sen pitääkin olla”. Jos joku kaikesta huolimatta
valitsisi laulukseen Tom Robinson Bandin ”Glad to be gay”, mahtaisiko juontaja tukea esiintyjää huomautuksella ”laulusi kertoo siitä, miten pojat tykkää
pojista ja niinhän sen pitääkin olla”? (Heikkinen 1994, 85.)
Koska heteronormatiivisuus vaatii heteroseksuaalisuuden vastakohdaksi epänormaalin, yhteiskuntaan tarvitaan myös seksuaalisuudeltaan ei-heteroita, queereja.
Heterouden kulttuurinen norm(aal)iuden ajatus määritellään queerin epänorm(aal)iutta vasten. Korostettava kuitenkin on, että nykytutkimuksessa on tuotu
entistä enemmän esille myös heteroseksuaalisuuteen liittyvää normienvastaisuutta:
heterolisääntymättömyyttä, parisuhde-elämästä kieltäytymistä, promiskuiteettista
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seksiä, ikärajat sekoittavaa tai sukupolvet ylittävää seksiä ja niin edelleen. Näin
heteronomatiivisuuden ohessa on alettu puhua myös normatiivisesta heteroseksuaalisuudesta. (Rossi 2006, 22, 24.)
1.2.6 Kirjallisuuden kaanon
Kirjoitan vielä hieman kirjallisuuden kaanonista, sillä se on yksi tutkimukseni keskeisistä käsitteistä. Tarkoitan kaanonilla (vrt. esim. Huhtala 2006, 69–71, 73, 78,
82) sopimuksenvaraista ”oikeiden”, arvostettujen ja merkittävien kirjallisten teosten kokonaisjoukkoa, jota rakennetaan kirjallisuusinstituutiossa ja joka halutaan
säilyttää osana maan kirjallisuushistoriaa. Kirjallisuusinstituution hallitsevat tahot
määrittävät ne normit ja teokset, jotka saavat oikeutuksensa kaanonissa ja jotka
instituutio pyrkii säilyttämään osana kirjallisuushistoriallista perintöään. Kirjallisuuden kanonisointiprosessiin vaikuttavia kirjallisuusinstituution tahoja, Rien T.
Segersin (1997, 121) sanoin ”vaikutusvaltaisia lukijoita”, ovat muiden kirjailijoiden ohessa kirjankustantajat, kustannustoimittajat, kriitikot ja arvostelijat, kirjakauppiaat, kirjastonhoitajat, kirjallisuudentutkijat, -opettajat ja -opiskelijat, tietyt
organisaatiot ja yhdistykset, kuten esimerkiksi kirjakerhot sekä kirjailijoiden,
kirja-alan ammattilaisten, opettajien ja lukijoiden yhdistykset, sekä lukijat kirjojen
ostajina ja lainaajina.
Segersin (1997, 121–122) mukaan kirjallisuuden kanonisointiprosesseissa on
kyse tärkeän roolin antamisesta tietylle kirjallisuudelle maan kirjallisuushistoriassa. Markku Soikkeli (2002a, 18–19) nostaa kunnianosoitukset eli esimerkiksi
kirjallisuuspalkinnot kanonisointiprosesseissa tärkeään osaan. Muitakin kirjallisuuden kanonisointiprosesseihin ja kirjailijan tai hänen tuotantonsa kanonisointiin
johtavaan läpimurtoon vaikuttavia tekijöitä ja kanonisoinnin mittareita on silti
useita. Läpimurron tunnusmerkkejä ovat kirjailijan tulo tunnetuksi, tämän teosten
lukeminen, arvostelu, ostaminen ja lahjoittaminen sekä niistä käyty keskustelu.
Kanonisointiin vaikuttavia pidemmän aikavälin merkkejä ovat teoksille annettu
rooli maan kirjallisuushistoriassa, kirjailijan teosten sijoittaminen erilaisiin pakollisiin lukemistoihin, tekstien tai niiden osien julkaiseminen koulukirjoissa ja erilaisissa kirjallisuuskokoelmissa sekä opetuksen ja tutkimuksen määrä. Hieman lyhyemmän aikavälin ja mitan merkkejä kirjailijan läpimurrosta ovat muun muassa
kutsut luennoimaan tärkeisiin tilaisuuksiin. (Segers 1997, 122.) Pirkko Saisio on
viitannut tähän haastattelussaan, jossa hän suorastaan hämmästelee Finlandia-palkinnon vaikutusta kirjailijan asemaan:
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Saisio on tullut huomaamaan, että Finlandia-palkinnon saajalla riittää kysyntää. / – Muutaman ensimmäisen viikon ajan minulle tuli varmaan kolmekymmentä puhelua päivässä, ja joka paikkaan pyydettiin luennoimaan. Jos kaikkeen olisi lähtenyt mukaan, koko ajan olisi saanut kulkea salkku kourassa
seminaarista toiseen, hän sanoo. / Saisio keskittyi samoihin aikoihin Kansallisteatterissa Tunnottomuus-näytelmänsä ohjaamiseen, joten hänellä oli kunnon syy kieltäytyä valtaosasta kutsuista. Jotkut tilaisuudet kuitenkin houkuttelivat. / – Finlandia-palkinnon saajaa pidetään jotenkin kummasti ihmisenä,
joka tietää kaikesta. Olin kerran puhumassa Stakesin tilaisuudessa lapsen asemasta yhteiskunnassa ja seuraavana iltana arkkitehtiliiton seminaarissa kaupunkisuunnittelusta, Saisio naurahtaa. (Haapanen 2004.)
Saision huomiot Finlandian vaikutuksista osoittavat, että merkittävän kirjallisuuspalkinnon saaminen sysää kirjailijaa lähes automaattisesti myös muihin kanonisointiprosesseihin, jotka kanonisoivat häntä vielä lisää. Esimerkiksi esiintyminen
asiantuntijana arvovaltaisessa tilaisuudessa lisää hänen näkyvyytensä ja julkisuutensa ohessa uskoa hänen arvovaltaansa ja asiantuntemukseensa myös kirjailijana.
Näin hänen kirjallista tuotantoaankin voidaan pitää arvovaltaisena ja asiantuntevana, siis hyvänä kirjallisuutena. Lisäksi palkintoehdokkuudet lisäävät kirjoista
kirjoitettavien arvostelujen ja kritiikkien määrää, mikä tekee kirjailijasta ja hänen
teoksistaan julkaisuajankohtanaan näkyvämpiä ja tunnetumpia. Kirjallisuuden
kanonisointi on aina kontekstisidonnaista. Se ei ole hyvän tai huonon kirjallisuuden ”myötäsyntyinen erottelija” (Segers 1997, 120), sillä käsitykset hyvästä ja
huonosta kirjallisuudesta voivat vaihdella ajan ja paikan mukaan. Kaanon on tietyssä ajassa ja paikassa vaikuttavan kirjallisuusinstituution yhteinen, kontekstisidonnainen sopimus siitä, mikä on niin sanottua hyvää kirjallisuutta.
Bo Pettersson (2006) on jäljittänyt kaanonin kontekstisidonnaisuutta kuvaavasti erittelemällä mustien naiskirjailijoiden suhteellisen tuoretta kanonisoitumisprosessia Yhdysvalloissa ja sittemmin myös muualla maailmassa. Toni Morrison
esimerkkinään hän käy läpi sitä, miten tämän teoksia alettiin poliittisista syistä –
African American Studies -tutkimuksen saadessa Yhdysvalloissa jalansijaa – tutkia ja opettaa yliopistoissa ja miten hänet lopulta palkittiin kirjallisuuden
Nobel-palkinnolla vuonna 1993. Morrisonin kanonisointi kirjallisuuden
Nobel-palkinnolla vaikutti omalta osaltaan myös muun, aiemmin kirjallisuushistorioissa unohdetun ei-valkoisen kirjallisuuden arvon jälkikäteiseen tunnustamiseen
ja kanonisointiin sekä uuden (ei-valkoisen) etnisen kirjallisuuden huomioimiseen
nykykirjallisuuden yleisissä kanonisointiprosesseissa. Ennen lähes näkymättömäksi vaiettu kirjallisuus tehtiin näkyväksi muun muassa tämäntyyppisillä, poliittisesti orientoituneilla kanonisointitoimilla.
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Feministitutkijat ovat tehneet samantyyppisiä naisten ja ylipäätään marginaaleissa tehdyn kirjallisen työn arvonkohotusprojekteja. Työ on alkanut vaikuttaa ja
vallata kirjallisuuden kaanonissa tilaa laajemminkin juuri naiskirjailijoille sekä
”naisten lajeiksi” ja toisaalta myös populaareiksi mielletyille lajeille. Pirjo Lyytikäisen (2006, 177) mukaan muutoshakuisina aikoina hyväksytyn kirjallisuuden
tradition varjossa kehittyneellä kirjallisuudella on taipumus murtautua valtavirtaan. Muutoshakuisen ajan osoituksina toimivat muun muassa naisillekin nykyisin
myönnetyt kirjallisuuspalkinnot ja myönnytykset kirjallisuushistoriallisessa kaanonissa, niin sanotun genrekirjallisuuden eli esimerkiksi populaarikirjallisuuden,
(nais)dekkarien, romanssien, scifin ja fantasian jo hyvinkin pitkään jatkuneet
arvonkohotus- ja tutkimusprojektit22 sekä aiemmin vaiettu, sittemmin näkyväksi
kirjoitettu homo- ja lesbokirjallisuushistoria (Kekki 1996; Kekki 2004; Kekki
2006a; Pakkanen 1996a; 1996b).
Samankaltaista, maailmanlaajuista kanonisoinnin ja näkyväksityöstämisen
poliittista prosessointia on tehty siis myös homo-, lesbo- ja queer-aiheita sisältävälle kirjallisuudelle. On pitkälti homo- ja lesbotutkimuksen ja -tutkijoiden
ansiota, että vielä joitakin vuosikymmeniä sitten piilossa pidetyt homo- ja lesboaiheet on tehty maailmankirjallisuudessa näkyviksi. Muun muassa klassikkokirjailijoiden Sapfon, Platonin, William Shakespearen, Oscar Wilden, André Giden, Marcel Proustin, Thomas Mannin ja Jean Genet’n tuotantojen homo- ja lesboviitteet
sekä -representaatiot eivät olleet julkisesti tiedossa, tunnustettuja eivätkä hyväksyttyjä, ennen kuin homo- ja lesbokirjallisuudentutkijat ne osoittivat (Kekki 1996;
2004; 2006a). Tällainen jo valmiiksi kaanonissa olleen kirjallisuuden jälkikäteinen
queerittaminen on ollut keskeistä maailmankirjallisuuden homo- ja lesbokirjallisuuden näkyväksitekemisessä. Se on vaikuttanut myös siihen, että lesbo- ja homoaiheista nykykirjallisuutta on alettu ottaa mukaan kirjallisuuden kanonisointiprosesseihin ja kaanoneihin.
Vaikka maailmankirjallisuudessa voidaan ehkä jo puhua jopa omasta homo- ja
lesbokirjallisuuden kaanonistaan, vastaavasta suomalaisesta homo-, lesbo- tai
queer-kirjallisuuden kaanonista tuskin voidaan aivan vielä puhua. Sen sijaan yksittäisten queer-aiheisten teosten kanonisointiprosessit näyttäisivät olevan nytkähtä22
Ks. esim. autobiografiasta Brodzki & Schenck 1988; naiskirjallisuudesta Felski 1989; fantasiasta
Miettinen 2004; naisdekkareista Hapuli & Matero 1997; omaeläkerroista Hyvärinen, Peltonen & Vilkko
1998; populaarikulttuurista Koivunen, Paasonen & Pajala 2001; scifistä Barr 2000; Rose 1976; Savolainen 1987a; Soikkeli 1998; Suvin 1976; ks. myös Pettersson 2006, 157–158; Ridell 2006, 188–190. Vastavuoroisesti esimerkiksi Suomen kirjallisuushistorian osalta on todennettu, että sen usein maskuliiniseksi tulkittu realismipainotteisuus muiden suuntausten tai tyylien – ja lajienkin – kustannuksella on
ollut pitkälti keinotekoisesti rakennettua ja näennäistä (Spinkkilä 2000, 88–89).
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mässä nykykirjallisuuden kentässä käyntiin. Ovathan ne yltäneet muun muassa
Finlandia-palkintoon.
1.3

Tutkimuksen tausta

1.3.1 Finlandia-palkinto
Suomen Kirjasäätiön vuosittain myöntämä Finlandia-palkinto on nykyisellään
yksi Suomen merkittävimmistä, ellei merkittävin kirjallisuuspalkinto. Finlandian
saaja vastaanottaa palkinnonjakotilaisuudessa 26 000 euroa sekä kohtuullisen varman sijan kirjanmyyntitilastojen ykkösenä palkinnonjaon jälkeisinä viikkoina,
jotka ajoittuvat sopivasti joulumyynnin kiihkeimpään sesonkiin. Eikä Finlandia-palkinto tuota ainoastaan kirjailijoille lisätienestiä ja kirjakaupoille ja kustantajille bestseller-kirjoja, vaan koko Suomen kansalle tärkeäksi miellettyä kirjallisuutta ja kansallisestikin merkittäviä kirjailijoita. Finlandia kanonisoi palkitut
osaksi silmäätekevien suomalaisten kirjailijoiden joukkoa, jonka kirjallinen tuotanto kertoo jotain olennaista siitä, mitä ja keitä me olemme. Heidän tuotannostaan
muodostuu osa kirjallisuuden kaanonia, jolla on selitysvoimaa pohdittaessa kansallista identiteettiä ja eetosta – onhan kirjallisuuspalkinnoilla vankka sija kotimaisuuden kirjallisuuden kanonisoinnissa (Soikkeli 2002a, 18–19) ja onhan taiteella
tapana rakentaa kansallista itsekuvaa (Kalha 2005, 17). Palkitut teokset ja kirjailijat tuottavat paitsi kotimaisen kirjallisuusinstituution ja kaanonin, myös suomalaisen kansan, kansakunnan ja kansallisuuden sekä kansallisen kulttuurin ja identiteetin merkityksiä.
Kansallisuutta ja suomalaista identiteettiä pohdittaessa Finlandia-palkituista kirjailijoista mainitaan tavallisimmin sellaisia nykykirjallisuutemme ja kansakuntamme
ryhdikkäiksi edustajiksi esiteltyjä, kaanoniinkin nimettyjä mieskirjailijoita kuin Erno
Paasilinna (Yksinäisyys ja uhma 1984), Jörn Donner (Far och son 1984, suom. Isä ja
poika 1985), Olli Jalonen (Isäksi ja tyttäreksi 1990), Bo Carpelan (Urwind 1993,
suom. Alkutuuli; Berg 2005, suom. Kesän varjot), Hannu Mäkelä (Mestari 1995),
Antti Tuuri (Lakeuden kutsu 1997), Hannu Raittila (Canal Grande 2001) ja Kari
Hotakainen (Juoksuhaudantie 2002), joiden joukkoon on viimeisimmäksi päässyt
kansakunnan rakentamisen projektiin osallistuvalla, historiallisella Där vi en gång
gått (Missä kuljimme kerran 2006) -romaanillaan myös Kjell Westö.23
23

Myös Markku Envall (Samurai nukkuu 1989), Arto Melleri (Elävien kirjoissa 1991) ja Gösta Ågren (Jär
1988, suom. Tääl) ovat saaneet Finlandia-palkinnon. Heidän palkintoteoksensa eivät lukeudu lajinsa puolesta
romaaneiksi; Samurai nukkuu on aforismikokoelma ja Elävien kirjoissa ja Jär runokokoelmia.
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Heidät mielletään suhteellisen yleisesti merkittäviksi suomalaisnykykirjailijoiksi.
Tämän lisäksi he tuntuvat mieltyvän melkoisiksi suomalaisuuden ja erityisesti suomalaisen mieheyden tulkeiksi. Jo pelkästään heidän Finlandia-palkittujen romaaniensa nimien luetteleminen tuottaa käsitystä siitä, mitä suomalainen maskuliinisuus
on tai, pikemminkin, mitä sen tulisi olla. Karrikoiden ilmaistuna suomalainen
ihannemaskuliinisuus, sen tavoittelu tai sen saavuttamattomuus, on miesfinlandistiemme tuotantojen valossa ”juoksuhaudantietä”, ”lakeuden kutsua”, ”mestariutta”
sekä ”isän ja pojan” ”yksinäisyyttä ja uhmaa”. Ne ovat kaikki käsitteinä asioita,
jotka perinteisesti määrittävät miehen ideaalia ja hegemonista maskuliinisuutta
niin meillä kuin muualla.24
Useat Finlandia-palkituista tai palkinnon saajaksi ehdolla olleista mieskirjailijoista ovat korostaneet hegemonisen maskuliinisuuden rakennusaineiden merkitystä suomalaisen miehen identiteetinrakennustyössä joko kirjallisessa tuotannossaan tai esimerkiksi mediajulkisuudessa, televisiossa, sanomalehdissä ja aikakauslehdissä (ks. esim. Haavikko 2000, 145–147; 307–309; 502–505; Hyvärinen 1998,
131; Kirstinä 2007, 27–56; 136–161; Papinniemi 1997, 115–116). Monet heistä
ovat kaunokirjallisen työnsä ohessa osallistuneet television keskusteluohjelmiin ja
kirjoittaneet kolumnisteina sanoma- ja aikakauslehtiin miehenä olemisesta ja maskuliinisuuden kulttuurisista rakennusaineista. Niihin kuuluvat muun muassa työnteko, perhe, perinteisten sukupuoliroolien hallinta, heteronormatiivisuus ja normatiivinen heteroseksuaalisuus (ks. Lehtonen 1995, 33, 100–104; Sipilä 1994, 22).
Mieheys ja eritoten suomalainen mieheys on hyvin usein myös kannanottoa sotaan
(Lehtonen 1995, 100–104; vrt. Kirstinä 2007, 224–225; Horrocks 1994, 136;
Mosse 1996, 55; 108, 111), jota sitäkin reflektoidaan suomalaisten miesten kirjallisuudessa edelleen suorastaan häkellyttävän paljon.25
Toisinaan teokset käsittelevät vain miesten asioiksi miellettyjä ja miehisyyden
kysymyksiä jopa niin leimallisesti, että naiset jäävät niissä auttamattomasti sivuosiin tai statisteiksi. Paikoin naiset tuntuvat unohtuvan niistä kokonaan. Antoisan ja

24

Kulttuurisen maskuliinisuuden ominaisuuksista ja ihanteista ks. esim. Hearn 1987, xiii–xiv; Brittan
1989, 4; Connel 1991, 183–185; Himanen 1991, 4–5; Morgan 1992, 45; Kaufman 1994, 144–145; Sipilä
1994, 20–21; Lehtonen 1995, 32–33; Herkman, Jokinen & Lehtimäki 1995, 19; Jokinen 2003a, 8–18.
25
Yksi syy sotaa pohtivan kirjallisuuden jatkuvaan tuotantoon lienee juuri se, että sota kuvastaa suomalaistan mieheyttä niin kokonaisvaltaisesti (ks. Jokinen 2000). Jopa sellaiset mieskirjailijat, joilla ja joiden isilläkään ei välttämättä enää ole kokemuksia sodasta, tuntuvat sangen usein tekevän tiliään selviksi
suhteessa siihen: kirjoitetaan sotaa käsitteleviä tai sitä kommentoivia, paikoin kriittisiä ja ironisia sävyjäkin sisältäviä teoksia. Marja Tuominen kirjoittaa teoksessaan “Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia“
(1991, 388) siitä, miten sotasukupolven jälkeiselle sukupolvelle on lähestulkoon pakosti tarjottu tehtävää kollektiivisen sotatrauman hoitajana, puolustusmekanismien turvaajana ja jälleenrakentajana. Sotaa
pohdiskeleva kirjallisuus tuntuu vastaavan juuri tähän tehtäväkutsuun.
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paljonpuhuvan määrittelyn omasta kirjallisuudestaan, joka samalla peilaa suomalaista mieskirjallisuutta ja sen eetosta, antaa Erno Paasilinna (2000, 325) kehaisussaan: ”minähän en – – kuvaile auringonlaskuja enkä naisten rintoja – suoraan
sanoen olen jopa kyennyt kirjoittamaan kokonaisen romaanin, jossa ei ole ainoatakaan naishenkilöä ja kuudentoista hevosenkin joukossa vain yksi tamma, joka tuli
siihen vahingossa”.
Mielenkiintoisen ja Finlandia-palkintoinstituution kansallista ja väliin maskuliiniseksikin äitynyttä leimaa problematisoivan lisän tuo kuitenkin se palkinto- ja
ehdokasteosten jo merkittäväksi kasvanut joukko, joka ei mahdu hegemonista
maskuliinisuutta, heteronormatiivisuutta eikä normatiivista heteroseksuaalisuutta
lähtökohtaisesti annettuna pidetyn kirjallisuuden raameihin. Ensinnäkin Finlandia
on jaettu useaan kertaan myös naisille, ja palkittujen naiskirjailijoiden otos näyttää
tuotantojensa osalta heterogeenisemmalta joukolta kuin miesten suhteellisen yhtenäinen kaanon. Sirkka Turkka (Tule takaisin, pikku Sheba 1986), Helvi Hämäläinen (Sukupolveni unta 1987), Leena Krohn (Matemaattisia olioita tai jaettuja unia
1992), Eeva Joenpelto (Tuomari Müller, hieno mies 1994), Irja Rane (Naurava
neitsyt 1996), Kristina Carlson (Maan ääreen 1999) sekä Sinisalo, Sinervo ja Saisio eivät muodosta miesten tapaan kirjallisuutensa sisältöjen eivätkä teemojen
mukaisesti yhtenäistä, harmonista sarjaa, joita yhtä säännönmukaisesti yhdistäisivät sukupuolen ja suomalaisuuden aihelmat.
Toiseksi tarkoitan raameihin mahtumattomilla joukkoa finlandisteja, joiden
teoksissa käsitellään hegemonista maskuliinisuutta ja heteronormatiivisuutta
kyseenalaistavia seksuaalisia haluja, tekoja ja performatiiveja. Sinisalon, Saision/
Weinin, Sinervon ja Holapan lisäksi Finlandia-palkituista ja ehdolla olleista ainakin Christer Kihlman ja Mirkka Rekola edustavat kirjailijoita, joiden kirjallisissa
tuotannoissa on läsnä homo-, lesbo-, bi- ja muita, sukupuolen ja seksuaalisuuden
kannalta normien vastaisia elementtejä. Lisäksi heidän tuotannoissaan on queeria
potentiaalia tehdä radikaalia, sukupuolen vastakkainasettelua rikkovaa sukupuolija seksuaalipolitiikkaa. Tässä valossa heitä voisi kaikkia nimittää queer-kirjailijoiksi sekä Finlandia-palkittuja queer-finlandisteiksi.
Määritellessäni ja nimetessäni kirjailijat queereiksi tiedostan, että määritelmät
voivat rajoittaa paitsi heidän kirjailijakuviaan ja identiteettejään, myös itse queerin
käsitettä liikaa (vrt. Kekki 2004, 40). Selostan kuitenkin jatkossa lisää, kuinka
teokset asemoituvat tutkimuksessani queereiksi nimenomaan poliittisen luentani
kautta, jossa vastaanottaja tai lukija rakentaa tekstien merkitykset. Tutkimani kirjailijat ovat toki itsekin määritelleet julkisesti kirjallisuuttaan ja sen poliittisuutta ja
jopa itseään ja seksuaalisuuttaan, mutta esitän siitä huolimatta, että tekemäni mää-
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rittelyt heidän tuotantojensa queeriudesta ovat suurelta osin minun omia luentojani, tulkintojani ja näkemyksiäni asiasta.
Tarkasteltaessa suomalaista ainakin näennäisesti queeriuden kyllästämää
yhteiskuntaa ja kulttuuria sukupuoli- ja seksuaalipoliittisesta sekä queer-tutkimuksellisesta näkökulmasta on varsin oireellista, että Finlandia on myönnetty kovin
monena vuonna Suomessa romaanille, jossa käsitellään heteronormatiivisuutta
kyseenalaistavia queer-aiheita ja/tai jonka kirjoittaja voitaisiin määritellä queeriksi, suomalaisittain pervoksi. Finlandia-palkinnon viime vuosina korostunut
queerius on sekin osa kulttuurimme queer-trendikkyyden ilmentymää: queer on
hyväksytty jopa suomalaisen kansalliskirjallisuuden kaanoniin ja kotimaiseen kirjallisuusinstituutioon. Kyseessä voisi olla yksi suostuttelumekanismi, jonka tavoitteena on myydä kirjallisuutta. Finlandia-palkinnon vuosittain jakavan Suomen
Kirjasäätiön tehtävänä on ”edistää ja tukea kotimaista kirja- ja sanataidetta”. Säätiön perustaneen Suomen Kustannusyhdistyksen tehtävänä puolestaan on edistää
”lukemisharrastusta, maamme kustannustoimintaa ja kirjallisuuden levitystä”.26
Kun homouden ja lesbouden kuvaamisella on nykykulttuurissa alettu edistää
myyntiä (Mistry 2000, Karkulehto 2001; Rossi 2003, 153), joku voisi sanoa, ettei
ole järin yllättävää, että kovin monet homo-, lesbo-, bi- ja queer-aiheista kirjoittaneet kirjailijat ovat saavuttaneet Finlandia-ehdokkuuden ja tulleet jopa palkituiksi.
Ei ole kuitenkaan pitkä aika siitäkään, kun esimerkiksi homoseksuaalisuus- ja
lesboaiheista kirjoittaminen oli käytännössä kiellettyä. Ennen kriittisiä vuosia
1971, 1984 ja 1999, jolloin homoseksuaalisuus poistettiin Suomen rikoslaista ja
sairausluokituksesta ja niin sanottu kehotuskieltopykälä poistettiin (Stålström
1997, 225; Sorainen 2005, 3, 50; Mustola 2007), normienvastaisista seksuaalisuuksista kirjoittaminen on ollut Suomessa varsin rajoitettua. Seksuaalisuudesta
kuitenkin kirjoitettiin, ja myös normienvastaisista seksuaalisuuksista on kirjoitettu,
vaikka ilmaisujen muodot ovatkin olleet rajallisia (Komminaho 2006; Hyttinen
2007; Tihinen 2007). Mutta mitä kotimaisessa kirjallisuudessa on viimeisen kymmenen, viidentoista vuoden aikana tapahtunut, jotta on päästy tilanteeseen, jossa
queer-aiheista kirjallisuutta jopa palkitaan? Taustoitan tulevaa, seksuaalisuutta
käsittelevän nykykirjallisuuden katsaustani toisella, hiljattain tehdyllä kotimaisen
nykykirjallisuuden katsauksella, joka osoittaa, että vaikka seksuaalisuus on yksi
nykykirjallisuuden aiheita ja tematiikkaa leimaava alue, siihen on tutkimuksessa
kiinnitetty tähän mennessä suhteellisen vähän huomiota.

26

Ks. http://www.skyry.net/y_esittely_s.htm.
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1.3.2 Seksuaalisuus kotimaisessa kirjallisuudessa
Jussi Ojajärvi nimeää väitöskirjassaan Supermarketin valossa. Kapitalismi, subjekti ja minuus Mari Mörön romaanissa Kiltin yön lapset ja Juha Seppälän novellissa ”Supermarket” (2006, 13) kotimaisen nykykirjallisuuden aihepiireiksi ja
temaattisiksi kentiksi sukupuolen rakentumisen problematiikan, identiteettitematiikan, post- tai myöhäismodernin ilmiöt, kuten yhtenäisyyksien kyseenalaistumisen, kulttuuristen kenttien moninaisuuden ja sekoittumisen, välittyneen luonteensa
tunnistavat historialliset kertomukset ja lopun tunnelmat, sekä kapitalismin problematiikan. Hän jättää sinällään varsin kattavassa teemoituksessaan – jonka hän
tosin itsekin toteaa kattavuudesta huolimatta paikoitellen yleistäväksi – mainitsematta alueen, joka leimaa populaarikulttuurin, joukkoviestinnän ja kauttaaltaan
nykymedian ohessa koko yhteiskuntaa, nykyistä yhteiskuntakehitystä sekä nykykirjallisuutta. Hän ei puhu esittelemiensä sukupuolen, identiteettien ja yhtenäisyyksien kyseenalaistamisen eikä kulttuurin moninaisuuden teemojen yhteydessä
kuin sivujuonteena aiheesta, joka on kytkeytynyt niihin kaikkiin: siitä, että nykykulttuurimme on seksuaalisuuksien ja seksuaali-identiteettien problematisoinnin
sekä niiden esitysten läpitunkemaa.
En silti tarkoita, että Ojajärven olisi pitänyt tutkimuksessaan lukea kohdeteoksia kapitalismikriittisen näkökulmansa sijaan yksinomaan sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmista. Tutkimusnäkökulmathan ohjaavat koko tutkimuksen luonnetta ja kulkua, eikä Ojajärven tutkimusprojekti selvästikään yritä olla sukupuolija seksuaalipoliittinen vaan nimenomaisesti kapitalismi- ja kulutusyhteiskuntakriittinen. Mutta, näkökulman valinnasta huolimatta, voisi olla valaisevaa ottaa
huomioon, että sukupuoli ja seksuaalisuus niveltyvät aina osaksi taloudellisia(kin)
valtasuhteita. Ne ovat tiiviisti kytköksissä rahaan, markkinoihin ja kapitalismiin, ja
sukupuolten ja seksuaalisuuksien erityisen merkityksen havaitseminen nykykirjallisuudessa ja niiden kriittisen tutkimuksen yhdistäminen marxilaisittain teoretisoituun yhteiskuntakriittiseen tutkimukseen saattaisi syventää kulttuurianalyysia ja
tulkintaa.27
27
Esimerkiksi pohdinta Ojajärven kriittisen kiinnostuksen kohteen, markkinavoimien, tavoista käyttää
hyväkseen seksuaalisuutta saattaisi avata lisämerkityksi hänen tutkimusaineistonsa, Mari Mörön Kiltin
yön lahjoihin (1998) sekä Juha Seppälän ”Supermarket”-novelliin (teoksessa Super Market, 1991). Seksuaalisuus ja sukupuoli, joita on lähes mahdotonta erottaa käsitteellisesti toisistaan (Braidotti 2005, 32–
34; Pulkkinen 1999; Ronkainen 1994a, 17–18; 1994c, 25), tuntuvat muodostuvan keskeisiksi teemoiksi
molemmissa teoksissa, työskenteleehän Kiltin yön lahjojen päähenkilön äiti juuri seksityöläisenä ja taipuuhan yhteiskuntakriittisessä räävittömyydessään ja naisten seksuaalisessa hyväksikäytössä rypevä
”Supermarket” helposti ”Sperma(rketi)ksi”. Huomiostani huolimatta on myös todettava, että Ojajärvi
käsittelee työssään esimerkiksi seksuaalisuuden tavaraistumista, mikä luonnollisesti avaa teosten tulkintaa marxilaiset ja seksuaalikriittiset näkemykset yhdistävään suuntaan.
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Itse asiassa Rosemary Hennessy (1993, xi–xviii) on kääntänyt asetelman toisinpäin: kriittistä sukupuolten ja seksuaalisuuksien tutkimusta ei voida hänen
mukaansa tehdä ilman marxilais-lähtöistä kapitalismikritiikkiä, mikä viittaa siihen,
että kapitalismi vaikuttaa sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiin ja ne puolestaan kapitalismin mekanismeihin. Kapitalismi, sukupuoli ja seksuaalisuus ovat
hitsautuneet intersektionaalisesti osaksi Ojajärven (2006, 14) nimeämää taloudellis-materiaalisten valta- ja vaikutussuhteiden kenttää, ja niiden avulla tehdään globaalisti suunnattomat määrät taloudellista voittoa sekä suoraan että välillisesti, esimerkiksi median ja uuden median keinoin. Tyypillistä sukupuoli- ja seksuaalisuussidonnaiselle, tavallisimmin seksiteollisuudessa tavoitellulle taloudelliselle voiton
maksimoinnille vielä on, että siinä hyväksikäytetyt kohteet, esimerkiksi seksiteollisuudessa työskentelevät naiset ja lapset, eivät itse pääse millään tavalla hyötymään heidän ruumiillaan tehdyistä taloudellisista voitoista.
Seksuaalisuus on yksittäisen, kotimaista nykykirjallisuutta kuvastavan tematiikkakentän lisäksi aihe, joka kietoutuu merkittäväksi osaksi muitakin Ojajärven
luettelemia nykykirjallisuuden kenttiä: seksuaalisuutta on käsitteellisesti lähestulkoon mahdotonta erottaa sukupuolesta. Se ohjailee identiteettejä ja osallistuu
monimuotoisuudessaan yhtenäisyyksien kyseenalaistumisen sekä kulttuuristen
kenttien moninaisuuden ja sekoittumisten problematiikkaan.
Miten seksuaalisuus sitten näkyy kotimaisessa nykykirjallisuudessa? Etenkin
suomalaiset naiskirjailijat ovat kirjoittaneet siitä taajaan. Heidän teoksissaan käsitellään sellaisia aiheita kuin seksuaalinen identiteetti, subjektius js seksuaalinen
ruumis. Tosin huomautettava on, että seksuaalista identiteettiä ja ruumiillisuutta
oli alettu problematisoida jo edellisten vuosisatojen vaihteen naiskirjallisuudessa
(ks. esim. Rojola 1999, 157–159; Melkas 2006; Leskelä-Kärki 2007); se on ollut
siitä lähtien yksi kotimaisen naiskirjallisuuden merkittäviä aiheita. Teen seuraavaa
taustoitustani kuitenkin nykyproosasta, sillä tavoitteenani on osoittaa niiden merkitys kotimaisen nykykirjallisuuden ja erityisesti nykyisen seksuaalisuuden representoinnin lähihistoriassa.
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Keskityn taustoituksessa koko tutkimukseni sukupuolipoliittiselle periaatteelle
uskolliseen tapaan naisten kirjoittamaan kirjallisuuteen. Aloitan 1960—
1970-lukujen vaihteesta. (Ks. myös Enwald 1999.)28
1960—1970-lukujen vaihteessa, maailmanlaajuisen naisten, homojen, lesbojen ja mustien vapautusliikkeiden sekä feministisen, homo- ja lesboteoreettisen ja
jälkikoloniaalisen tutkimuksen alkutaivalten saatossa, Suomessa ilmestyivät muun
muassa Tytti Parraksen kohu- ja kulttikirjaksi nimetty Jojo (1968), Aila Meriluodon Peter-Peter (1971)29, Eeva Kilven eroottinen ja aistillinen romaani Tamara
(1972) sekä Märta Tikkasen näkyvästi sukupuoli- ja seksuaalipoliittinen Män kan
inte våldtas (1975, suom. Miestä ei voi raiskata 1976). Teokset olivat aiheiltaan
rohkeita ja aikaansa edellä.30 Parraksen Jojon aiheena on abortti, josta kriitikot
kehuivat Parraksen kirjoittavan kuin mies (Enwald 1999, 201). Kuin miehenä kirjoittamisella he tarkoittivat ilmaisutapaa, jota voisi nykytutkimuksen valossa luonnehtia naismaskuliiniseksi (ks. Halberstam 1998; Hekanaho 2006d, 41–45). Meriluodon — jo julkaisuaikana avainromaaniksi arveltu — Peter-Peter puolestaan
käsittelee eri kansalaisuutta edustavien miehen ja naisen välistä, kirjeenvaihdosta
kehittyvää eroottista suhdetta (Syrjäaho 1997).
Kilven Tamara käsittelee naista seksuaalisesti aktiivisena subjektina ja asettaa
miehen passiiviseen, kotiin sidottuun rooliin, jonka selittäjänä toimii miehen vammaisuus. Naisen ja miehen kuvauksissa on läsnä ambivalenssia, joka rikkoo sukupuolten ja seksuaalisuuksien sekä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden rajoja. Tikkasen Män kan inte våldtas puolestaan toi jo sinällään arkaluontoiseen ja mielipiteitä jakaneeseen raiskausteemaan aiemmin lähes näkymättömänä pidetyn naisuh28

Vaikka esitän tässä, että seksuaalisuus on ollut erityisesti suomalaisten naiskirjailijoiden tuotannossaan rakentama, purkama ja uudelleenrakentama konstruktio, myös nykyiset mieskirjailijat ovat kirjoittaneet siitä, joskus jopa naisenkin näkökulmasta, kuten tekee Joel Haahtela teoksessaan Naiset katsovat
vastavaloon (2001). Haahtelan teos todentaa kuitenkin myös sen, minkä Ojajärvi (2006, 8–9) toteaa
nykyisestä miesten kirjoittamasta kotimaisesta kirjallisuudesta: kulttuurisen maskuliinisuuden problematisoituminen kuvastaa sitä voimakkaasti. Näyttäisi silti siltä, että nykyinen ”miehen tilaa” (Ojajärvi
2006, 8) koskeva kirjallisuus on keskittynyt enemmän perinteisten sukupuoli- kuin seksuaali-identiteettien murtamiseen tai uusintamiseen. Tämä selittynee sillä, että seksuaalisuus on niin olennainen osa
maskuliinisuutta ja miehistä sukupuoli-identiteettiä, että se määrittää entistä voimallisemmin jo itse
miessukupuolta (ks. esim. Oksanen 2006, 277–278). Miesten seksuaalisuus on kytkeytynyt naisiin verrattuna tiiviimmin osaksi miessukupuolta seksuaalisuus-konstruktioon yhdistettyjen, kulttuurisesti maskuliinisina pidettyjen ominaisuuksiensa vuoksi: maskuliininen seksuaalisuus mielletään aktiiviseksi,
viriiliksi, aloitteelliseksi ja penetraatiokeskeiseksi heteroseksuaalisuudeksi. Tällainen seksuaalinen toiminta lasketaan osaksi kulttuurisen maskuliinisuuden ihannetta. (Badinter 1993, 76–80, 165; Skeggs
1993, 17, 23; Hänninen 1994, 127–131, 133; Lehtonen 1995, 134.) Tämän vuoksi heteroseksuaalisuuden käsittely on ainakin jollain tasolla ollut lähestulkoon väistämätön osa melkeinpä kaikkea kotimaista
mieskirjallisuutta.
29 Kiitän Kukku Melkasta Peter-Peteristä muistuttamisesta.
30
Parraksen, Kilven ja Tikkasen edeltäjiksi voisi nimetä Iris Uurron ja Helvi Hämäläisen, jotka käsittelivät samoja aiheita rohkeasti ja edellä aikaansa jo 1930-luvulla (ks. Koskela 1999, 327–330).

43

rin näkökulman.31 Se esittelee uuden raiskausfiktion variaation, raiskaus—
kosto-narratiivin, jota oli käsitelty kansainvälisestikin harvakseltaan (Mäkelä
2004, 37).
1980-luvun alussa kirjallisen työnsä aloittaneen Anja Kaurasen/Snellmanin
tuotanto on hänen esikoisromaanistaan Sonja O. kävi täällä (1981) lähtien käsitellyt seksuaalisuutta joko hyvin suorasukaisesti ja eksplisiittisesti tai paikoin hieman
implisiittisemminkin.32 Anna-Leena Härkösen teokset Häräntappoase (1984) ja
Akvaariorakkautta (1990) edelsivät 1990-luvulle siirryttäessä seksuaalisuudesta
kirjoittavien naisten kasvavaa joukkoa, joihin kuuluvat Ojajärvenkin (2006, 8)
mainitsemat Pirjo Hassinen (mm. Joel 1991; Voimanaiset 1996; Kuninkaanpuisto
2004; Isänpäivä 2006; Suistola 2007), Tuuve Aro (Harmia lämpöpatterista 1999;
Sinikka Tammisen outo tyhjiö 2001; Karmiina 2004), Monika Fagerholm (Diva.
En uppväxts egna alfabet med doclaboratorium 1998, suom. Diiva 1998) sekä
lisäksi muun muassa Annika Idström romaanillaan Luonnollinen ravinto (1994) ja
dekkaristeista esimerkiksi Leila Simonen teoksillaan Naisen kosto (1998) ja Mustaa samettia (1999).
2000-luvulle siirryttäessä seksuaalisuudesta on kirjoitettu vastareaktionkin
omaisesti. Kreetta Onkelin Beige. Eroottinen kesä Helsingissä (2005) kertoo
nimestään huolimatta ennemminkin päähenkilönsä kesän eroottisuuden puutteesta
kuin sen olemassaolosta. Puute ilmenee päähenkilön jatkuvana, sisäisenä ja seksintäyteisenä monologina. Myös Tiina Pystysen Häpeähäkin (2000) päähenkilö
suoltaa monologia, jonka seksuaalisuussanasto on vieläpä huomioita herättävän
rivoa ja irstasta. Kaikessa irstaudessaan hänen seksuaalisuutensa on kuitenkin
korostuneesti vain psykoanalyytikolle kerrottua esitystä. Jemina Staalon Pornoinhossa (2002) seksuaalisuus ja ruumiillisuus nesteineen ja eritteineen ovat henkilöiden paikoin väkivaltaisessakin toiminnassa jopa kuvottavan paljon läsnä, mutta
nimensä mukaisesti sekin on kerronnan ja toiminnan keskiössä oleva seksuaalisuuden vasta-, ellei todellakin inhoreaktio.

31 Anna

Mäkelä (2004) on tutkinut Tikkasen romaaniin perustuvan, Jörn Donnerin ohjaaman Miestä ei
voi raiskata -elokuvan (1978) julkaisuajankohdan yhteiskunnallista ilmapiiriä ja toteaa, että raiskauksesta ei silloin juuri puhuttu. Jotain voidaan silti päätellä vuonna 1971 esillä olleen, sivellisyysrikoksia
koskeneen keskustelun laadusta. Lakiuudistuksen yhteydessä pohdittavaksi tuli, pitäisikö raiskaus avioliitossa kriminalisoida. Esimerkiksi hallituksen esityksessä (1970/52) raiskausten esiintymistä avioliitossa ei kuitenkaan pidetty todennäköisenä ja kriminalisointia vastustettiin ankarasti vetoamalla muun
muassa siihen, että väkisinmakaamisrikoksesta tuomituksi tuleminen saattaisi aviomiehen häpeään ja
vaikeuksiin.
32
Kauranen/Snellman käsittelee seksuaalisuutta, ruumiillisuutta ja sukupuolta esimerkiksi teoksissaan
Ihon aika (1993), Pelon maantiede (1995), Syysprinssi (1996), Arabian Lauri (1997) ja Safari Club
(2001).
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Seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta onkin suomalaiselle naiskirjallisuudelle
ominaisen identiteetin ja toimijuuden tasolla (ks. Enwald 1999) tarkasteltu leimallisemmin uusissa nuortenkirjoissa. Seksuaalisuutta, identiteettiä, toimijuutta ja
ruumiillisuutta käsitelleistä nuortenromaaneista mainittakoon 2000-luvun taitteesta esimerkiksi Anu Jaantilan Sannan jenkkivuosi (1998), Laura Lähteenmäen
Rinkkadonna (1998), Kira Poutasen Ihana meri (2001), Leena Leskisen Huhtikuun
puutarha (2003), Maria Uskalin Veli ilves (2001) ja Hopeanorsu (2004), Anne Leinosen Peilikuvarakkaus (2005) sekä Marja-Leena Lempisen Mustaa lunta (2006)
(ks. Huhtala 2007). Liisi Huhtala kirjoittaa artikkelissaan ”Kuin kissa vatsalla.
Ruumiin tunto ja valta uudessa nuortenkirjallisuudessa” (2007) tyttökirjojen ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta ja toteaa, että nykyisissä nuortenromaaneissa
tyttöjen ruumis ei piiloudu rivien väliin ja että seksuaalinen halu ja toimijuus kirjoitetaan niissä näkyviksi. Toisinaan kerrontaan tuodaan mukaan vertauskuvallisuuttakin. Esimerkiksi Laura Honkasalo julkaisi jo ennen laajaa mediajulkisuutta
saanutta Sinun lapsesi eivät ole sinun -romaaniaan (2001) nuortenromaanin Metsästä tuli Syöjätär (2000), joka käsittelee nuoren naisen kasvua ja seksuaalisuutta
satujen ja myyttien avulla.
Erilliseksi kotimaisen nykykirjallisuuden seksuaalisuusteemakseen nostaisin
ahdistavan tai kielletyn seksuaalisuuden. Hilkka Ravilo julkaisi vuonna 1997
romaanin Mesimarjani, pulmuni, pääskyni. Samana vuonna ilmestyivät Marja
Kyllösen Lyijyuuma ja Leena Lehtolaisen Kuoleman spiraali. Maria Peura julkaisi
vuonna 2001 romaanin On rakkautes ääretön ja Hanna Hauru vuonna 2006 novellikokoelman Muuttoliike. Näistä Ravilon ja Peuran romaanit valittiin ilmestymisvuosinaan Finlandia-ehdokkaiksi. Kaikissa mainitsemissani teoksissa käsittellään
insestiä. Simosen jo mainitsemani dekkarit Naisen kosto ja Mustaa samettia käsittelevät pedofiliaa ja prostituutiota, kuten tekee myös Anja Snellmanin lapsipornoa
käsittelevä Lemmikkikaupan tytöt (2007).
Lisäksi heteronormista eroavaa homo-, lesbo- tai queer-seksuaalisuutta on
käsitelty naisten kirjoittamassa nykykirjallisuudessa paljon. Se on ollut esillä varsinkin uusissa nuortenromaaneissa. Päivi Heikkilä-Halttusen (2003, 73) mukaan
suomenkielisiä nuortenkirjoja, joissa on joko pääteemana tai näkyvänä sivujuonteena homoseksuaalisuus, on julkaistu tähän mennessä yhteensä parisenkymmentä. Varhaisin homoseksuaalisen rakkauden kuvaus löytyy Heikkilä-Halttusen
mukaan jo 1970-luvulta. Maritta Flyktin romaanissa Omppo (1972) kuvataan nuoren naisen ja häntä huomattavasti vanhemman naisen lyhyttä romanssia, ja se kertoo naisten välisestä rakastelusta varsin suoraan. Loput Heikkilä-Halttusen artikkelissaan ”Suvaitsevaisuuden pinna kireällä? Homoseksuaalisuuden kuvaus kotimai-
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sissa nuortenkirjoissa” (2003, 93–95) luettelemista teoksista on julkaistu pääosin
1990—2000-lukujen vaihteessa. Hänen mukaansa seksuaalisuuden kuvaamisen
kehitys myötäilee suomalaisessa nuortenkirjallisuudessa selvästi yhdysvaltalaista
ja ruotsalaista kehitystä: Alkuun kuvattiin homoseksuaalisia pää- tai sivuhenkilöitä
yksiulotteisesti ja stereotyyppisesti ja yleensä ennakkoluuloisesti ja kielteisesti
(vrt. dekkareista Lappalainen 2002, 136–138). 1990-luvun puolivälin jälkeen
kuvaukset vapautuivat ja avautuivat, ja 2000-luvulla henkilöt ovat jo luonteikkaampia ja voimakkaampia. Heillä on myös tietoa muustakin kuin heteroseksuaalisuudesta, ja he voivat jo kokea nautintoa homoseksuaalisissa suhteissaan.
Heikkilä-Halttunen (2003, 73) esittelee yksityiskohtaisemmin kolmea suomalaista nuortenkirjaa, joiden päähenkilönä on homoseksuaali. Teokset ovat Hennariikka Romun Elämänviiva (1996), Katri Mannisen Kallen inttivuosi (2001) ja
Salla Simukan Kun enkelit katsovat muualle (2002). Elämänviiva kertoo suhteellisen stereotyyppisesti homopojan melankolisesta rakkaudesta ystäväänsä (ks. myös
Virtanen 1999a). Mannisen Salatut elämät -sarjaan kuuluva Kallen inttivuosi kertoo Elämänviivaa huomattavasti positiivisemman tarinan päähenkilön rakastumisesta yliluutnanttiin. Manninen – kuten Heikkilä-Halttusen (2003, 87–88) mukaan
monet muutkin nuortenromaaneissaan homoudesta kirjoittaneet nykykirjailijat –
sortuu kuitenkin teennäisesti luennoimaan siitä, ettei homoseksuaalisuus ole epänormaalia. Siinä mielessä hänen mukaansa poikkeuksen tekee Simukan Kun enkelit katsovat muualle, joka luo positiivisuudessaan ja luontevuudessaan käänteentekevän kuvauksen kahden teinitytön rakkaudesta. Minuuttivalssi (2004) on romaanin jatko-osa, jossa päähenkilöt ovat muuttaneet asumaan yhteiseen kotiin. Samaa,
Heikkilä-Halttusen nimeämää käänteentekevää tyyliä edustaa Honkasalon Metsästä tuli Syöjätär -romaani, jonka lopussa naispäähenkilö ilman sen suurempaa
dramatiikkaa löytää tasapainon elääkseen suhteessa toisen naisen kanssa. Muista
ainakin sivuaiheissaan heteronormatiivisuutta kyseenalaistavista nuortenromaaneista mainittakoon esimerkiksi Arja Anderssonin Riekot (1996), Anna Lassilan
Popcornprinsessa (1998), Taru Mäkisen (myöhemmin Väyrysen) nuortenromaanit
(Tinka ja unelmien aika 1985; Karri ja epäilyksen varjo 2000), Tuija Lehtisen
Poika nimeltä Iines (2000) ja Niina Revon Ruttolinna (2002).
Nuortenkirjojen on sanottu poimivan nopeasti yhteiskunnan muutoksia ja
pureutuvan hanakasti ajankohtaisiin ilmiöihin (Heikkilä-Halttunen & Rättyä 2003,
7–12). Ne näyttävät myös heijastelevan selvästi yleisemminkin kirjallisuudessa ja
kulttuurissa tapahtuvaa kehitystä. Esimerkiksi homoseksuaalisuuden representaatioiden kehityskulku nuortenromaaneissa kuvastaa nykykulttuuria ja -kirjallisuutta
laajemminkin. Nuortenkirjojen homohahmojen on muun muassa havaittu esiinty-
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neen Yhdysvalloissa jo 1960-luvun lopulta asti taloudellisesti hyvin toimeentulevina ja hyvännäköisinä (Heikkilä-Halttunen 2003, 76). Sama ilmiö alkoi näkyä
muissa kulttuurisissa esityksissä ja esimerkiksi populaarikulttuurissa kunnolla
vasta 1990-luvulla. Samaan tapaan suomalaisessa kontekstissa Flyktin Ompon voi
tulkita naiskirjailijoiden rohkeiden seksuaalisuuskuvausten alkusysäykseksi.
Ompon tyyliä seuraten 1980-luvulla ilmestyi Anja Kaurasen paitsi heteroseksuaalisuutta, myös avoimesti lesboutta tai biseksuaalisuutta käsittelevä esikoinen Sonja
O.33 Sen kanssa ajallisesti suhteellisen lähekkäin julkaistut Maria Vaaran (Haluan
löytää 1978, Tulilintu 1982) ja Kaarina Valoaallon (Huono iho 1986) romaanit
käsittelevät lesboutta. Myös Eila Pennasen niin sanotussa Tampere-trilogiassa,
jonka teokset julkaistiin jo 1970-luvulla (Himmun rakkaudet 1971; Koreuden tähden 1972; Ruusuköynnös 1973), sivutaan homoseksuaalisuutta.
Tove Janssonin 1990-luvun vaihteessa julkaistua, kahden naisen yhteiselosta
kertovasta romaanista Rent spel (1989, suom. Reilua peliä 1990; myös Brev från
Klara och andra berättelser 1991, suom. Seuraleikki 1991) ei ole kirjoitettu ajassaan eikä juuri myöhemminkään (ks. esim. Ahola 1997) lesboromaanina. Teos sai
kuitenkin vuonna 1990 Seksuaalinen tasavertaisuus ry Setan palkinnon, ja palkinnosta kirjoitettiin näkyvästi sanomalehdissä (Gustafsson 1992, 9; Hentilä 2007).34
Myöskään 1990-luvulla ilmestyneitä Valoaallon romaania Sisilisko ja minä: Eva
Blitzin tarina (1991) sekä Monika Fagerholmin Divaa ei välttämättä tunnisteta
heteronormista eroavaa seksuaalisuutta käsitteleviksi. Outi Pakkasen dekkareissa
Kissa kuussa (1990), Rakkaudesta kuolemaan (1994) ja Macbeth on kuollut (1999)
33 Seksuaalisuuden rajoja on haastettu toki jo huomattavasti varhaisemmassakin kotimaisessa kirjallisuudessa. Esimerkiksi 1920-luvun ”tilinpäätöksissä”, 1930-luvun kirjallisuudessa, ilmiö oli tuttu ja
Lasse Koskelan (1999, 319) sanoin jopa silmiinpistävä. Sille loi pohjaa 1920-luvulla alkanut keskustelu
uusista naisista ja miehistä. (Koskela 1999, 318–320; Hapuli 1995, 153–215; Juvonen 2002, 130; Tihinen 2007.) Ensimmäinen suomalainen lesborakkauden kuvaus on julkaistu niinkin varhain kuin
1900-luvun alussa. Aino Malmbergin novelli ”Ystävyyttä” julkaistiin vuonna 1903 (Rojola 1999, 159;
Mustola 2006). Miesten kirjoittamassa nykykirjallisuudessa puolestaan Bengt Ahlforsin ja Johan Bargumin (Finns det tigrar i Kongo 1986, suom. Onko Kongossa tiikereitä?), Christer Kihlmanin (esim.
Människan som skalv 1971, suom. Ihminen joka järkkyi) ja Pentti Holapan kaltaiset kirjailijat ovat laajentaneet heteroseksuaalisen maskuliinisuuden esitysten jatkumoa homoseksuaalisuutta käsittelevillä
aiheillaan. He ovat tuoneet sellaisten stereotyyppisten homoesitysten kuin F. E. Sillanpään Ihmiset suviyössä -romaanin (1934) kauniin ja ahdistuneen Nokian, Mika Waltarin Kuka murhasi rouva Skrofin?
(1939) degeneroituneen boheemitaitelijan Kurt Kuurnan ja Heikki Turusen Simpauttajan (1971) alkoholistitoimittajan Jomppa Kaunismäen rinnalle homomiehen stereotyyppejä murtavia homoseksuaalisuuden kuvauksia.
34
Johanna Pakkanen ja Juha-Heikki Tihinen (2007) kirjoittavat siitä, miten Janssonin henkilö ja kirjallisuus näyttäytyvät yleisölle monitulkintaisina. Jansson on kirjoittanut fiktiossaan homoseksuaalisista
aiheista aina 1970-luvulta asti, esimerkiksi novelleissaan “Den stora resan” (suom. “Suuri matka”) ja
“Dockskåpet” (suom. “Nukkekaappi”), jotka ilmestyivät kokoelmassa Dockskåpet och andra berättelser (1978, suom. Nukkekaappi), mutta siitä huolimatta homoseksuaalinen identiteetti alettiin liittää
hänen henkilöönsä ja julkisuuskuvaansa vasta 1990-luvulla. (Ks. myös Gustafsson 1992.)
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käsiteltiin homoseksuaalisuusaiheen lisäksi biseksuaalisuutta. Valoaallon, Fagerholmin ja Pakkasen, kuten myös Eva Weinin romaanit ovat kaikki seksuaalisuuden
esityksissään ambivalentteja ja välitilaisia, ja sellaisina niitä voisi määritellä queereiksikin (ks. Haasjoki 2005).
Queeriksi voitaisiin kutsua myös Ritva Ruotsalaisen uskaliasta, filosofiaa,
ruumiillisuutta ja lesbosadomasokismia käsittelevää Pandoraa (1996), jota seurasi
myöhemmin saman kirjailijan Gerry B. Ilvesheimon nimellä kirjoittama, lesbotrilleriksi ja -dekkariksi nimetty Kuristajaviikunat (2003). Pandora ja Kuristajaviikunat ovat molemmat erikoislaatuisia ja suomalaisten lesbokuvausten historiassa tärkeitä teoksia siksi, että ne toivat lesboteemoja kirjallisuudenlajeihin, joissa niitä ei
ole aiemmin juuri tavattu. Rakkausromaanit toistavat perinteisesti hyvin heteronormatiivisia romanssikuvioita (Soikkeli 1999), ja dekkarit mielletään vieläkin
helposti miehiseksi kirjallisuudenlajiksi. Pandora ja Kuristajaviikunat käsittelevät
aiheitaan myös sellaisin kerronnallisin keinoin, joita ei ole liiemmin lesbokuvauksissa nähty: Pandora kuvaa lesbokulttuurin butch—femme-rooleja ja käyttää
hyväkseen groteskia liioittelua, joka on kaukana rakkausromaanien perinteisistä
romanssikuvioista, ja Kuristajaviikunat hyödyntää kerronnassaan ironista huumoria, jolta eivät säästy lesboyhteisötkään. (Ks. myös Karkulehto & Leppihalme
2006; 2007.)
Heli Krugerin urheilumaailmaan sijoittuva romaani Olen koskettanut taivasta
(2005) sai julkaisuajankohtanaan osakseen paljon näkyvyyttä, mihin mitä ilmeisimmin vaikutti Krugerin itsensä aiempi näkyvyys mediassa huippu-urheilijana
(Uotinen 2005). Urheilussa vallitsevat tunnetusti perinteiset sukupuoliroolimallit,
ja heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalisuus on ollut urheilumaailmassa pitkään tabu aihe (ks. Turtiainen 2005; Wickman 2006, 143; Laine 2007). Näin, pelkällä miljöö- ja kontekstivalinnalla, muuten jo suhteellisen tutuksi ja turvalliseksi
kesytetty tyttörakkauskin uudelleenmuuntui taas yleisöä kohahduttavaksi aiheeksi.
2000-luvun taitteessa ei-normatiiviset seksuaalisuusaiheet risteilevät paikoin
myös esimerkiksi Leena Lehtolaisen dekkareissa (Ennen lähtöä 2000; myös Luminainen 1996), jo mainitsemani Tuuve Aron novelleissa (Harmia lämpöpatterista
1999; Sinikka Tammisen outo tyhjiö 2001), Hanna Haurun lyhytproosassa (Eivätkä
he koskaan hymyilleet 2002, Raaka punainen marja 2004) ja Mikaela Sundströmin
(Dessa himlar kring oss städs 1999, suom. Alati taivaat 2000), Inka Nousiaisen
(Kaksi kevättä 2001), Virve Sammalkorven (Pinnan alla 2001), Minna Järvisen
(Puute 2003) ja Sofi Oksasen (Baby Jane 2005) teoksissa. Suoranaisena kirjatapauksena voisi pitää Helvi Hämäläisen jo vuonna 1927 kirjoittaman Kaunis sielu
-romaanin julkaisemista vuonna 2001. Kustantaja oli hylännyt teoksen aiemmin
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sen arkaluontoisena pidetyn aiheen vuoksi: teoksen päähenkilö tuntee vetoa oman
sukupuolensa edustajiin, toisiin naisiin. (Ks. Mustola 1996, 96; Pakkanen 2000.)35
Lisäksi antinormatiivisia seksuaalisuusaiheita ovat käsitelleet teoksissaan tutkimukseni kohteet Johanna Sinisalo, Pirkko Saisio ja Helena Sinervo. Saisio
kuvasti naisten välistä rakkaussuhdetta jo vuonna 1984 romaanissaan Kainin tytär,
jota pidetään ensimmäisenä Suomessa julkaistuna, aihetta täysin avoimesti käsittelevänä teoksena (Kivilaakso 2007). Kuten ei monien muidenkaan, Sinisalon, Saision ja Sinervonkaan teokset eivät käsittele pelkästään homoseksuaalisuutta tai
lesboutta, vaan sivuavat myös biseksuaalisuutta: osalla Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen miehistä on suhteita sekä miesten että naisten kanssa, kuten
on myös Saision Punaisen erokirjan naisilla, ja Sinervon Runoilijan talossa -teoksen päähenkilöllä on suhteita niin miesten kuin naistenkin kanssa. Esittelen seuraavaksi lähemmin tutkimukseni kirjailijat ja heidän tutkimuskohteinani olevat
romaaninsa. Aloitan kirjailijoiden taustojen esittelystä.
1.4

Tutkimuskohteet

Miltä näyttävät tutkimuskohteideni Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena
Sinervon kirjalijakuvat? Ainakin heidän kirjailijataustansa ovat etenkin heidän
kokeneisuutensa osalta huomattavan erilaisia. Sinisalon ja Sinervon romaanit ovat
heidän esikoisiaan, kun taas Saision Punainen erokirja oli jo hänen kahdeksas
romaaninsa ja trilogian (1. Pienin yhteinen jaettava 1998, 2. Vastavalo 2000) päätösosa. Lisäksi Saisio on julkaissut kolme romaania Jukka Larssonin ja kaksi Eva
Weinin nimellä. Larssonin romaaneja ovat Kiusaaja (1986), Viettelijä (1987) ja
Kantaja (1991) ja Weinin Puolimaailman nainen. Kirjallinen omakuva (1990) ja
Kulkue. Vaellusfresko (1992). Larsson ja Wein paljastuivat Saision salanimiksi
vasta hyvän aikaa teosten julkaisemisen jälkeen. Kiusaajalle (1986) oltiin myöntämässä J. H. Erkon palkintoa parhaasta esikoisteoksesta, kun kustantaja ilmoitti,
ettei kyseessä ole esikoisteos. Weinin Kulkueelle (1992) taas suunniteltiin myönnettäväksi Kalevi Jäntin nuorelle kirjailijalle jaettavaa palkintoa, kunnes selvisi,
ettei kirjailija ole enää järin nuori. (Haavikko 2000, 336.) Kulkue valittiin myös

35
Toisena homoseksuaalisuusaiheiden sensuroinnin klassikkotapauksena voidaan pitää Suomessa
Pirkko Saisiota, jota kustantaja pyysi poistamaan esikoisteoksestaan Elämänmeno lesbiset aiheet ennen
sen julkaisemista. Saisio (2000, 352–353) kirjoittaa asiasta Miten kirjani ovat syntyneet -kokoelmassa
(ks. myös esim. Pakkanen 2000; Kivilaakso 2007). Elsi Hyttinen (2002, 17) kertoo saaneensa tiedolle
sattuman kautta vahvistuksen myös Elämänmenon kustantaneen Kirjayhtymän kustannusvirkailijalta.
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Finlandia-palkintoehdokkaaksi. Weinin henkilöllisyys paljastettiin lopulta palkintoehdokkaiden julkistamistilaisuudessa, johon Saisio osallistui:
Kustantaja tahtoo dramaturgian tapahtuvan näin: Kun kaikki Finlandia-ehdokkaat ovat asettuneet heille varatun pöydän ääreen ja muu juhlayleisö paikoilleen, kävelen minä muina miehinä Finlandia-ehdokkaiden pöytään, istun siinä
ja nousen ylös, kun Eva Wein esitellään. / Olen sietämättömän hermostunut,
mutta suunnitelma on melkein onnistua. / Menemme kustantajan kanssa
sisään, hän näyttää minulle pöydän ja sanoo, että että mene tuonne, tuo vaalea
poninhäntä on Tytti Parraksen, istu siihen viereen. / Tunnen tietysti Tytti Parraksen mutta en hänen poninhäntäänsä, joten suunnistan aivan väärää poninhäntää kohden ja istun väärään pöytään. / Mutta joku, jonkin säätiön joku
puheenjohtaja tulee ohjaamaan minut pöytään, joka on oikea, mutta josta
yleisö kuvittelee sen olevan väärän, niin että dramaturgia toimii taas. (Kuulin
useammalta toimittajalta jälkeenpäin, miten heitä aivan nolotti, kun Saisio
meni istumaan siihen Finlandia-ehdokkaiden pöytään – – .) (Saisio 1993, 436–
437.)
Saisio oli siis ehtinyt olla ennen Finlandia-palkituksi tulemistaan ehdolla jo kolme
kertaa: Weinina kerran ja myöhemmin Saisiona teoksillaan Pienin yhteinen jaettava (1998) ja Vastavalo (2000). Niitä ennen hän oli ehtinyt jo vuonna 1975 julkaistusta esikoisromaanistaan Elämänmeno lähtien kirjoittaa romaanien ohessa
muun muassa lukuisia näytelmiä. Hänellä oli takanaan jo pitkä kirjallinen ura, kriitikoiden kunnioitus ja asema kirjallisuusinstituutiossa sekä arvostettuja kirjallisuuspalkintoja ja -ehdokkuuksia, kuten jo mainitut kolme Finlandia-palkintoehdokkuutta, J. H. Erkon palkinto vuoden parhaasta esikoisteoksesta, Valtion kirjallisuuspalkinnot vuosilta 1978, 1984 ja 1987, kolme Suomen näytelmäkirjailijaliiton
Lea-palkintoa, Runeberg-palkintoehdokkuus (2000) ja Suomi-palkinto (2002).
Saisio lähti siis Sinisaloon ja Sinervoon verrattuna Finlandia-kisaan hieman
toisenlaisista – legitimoidummista – lähtökuopista. Siinä missä Saisiolla oli takanaan pitkä kirjallinen ura ennen Finlandia-palkituksi tuloaan, esikoiskirjailija Sinisalo oli kirjoittanut enimmäkseen fantasia- ja scifi-novelleja. Hänkin oli kuitenkin
tullut novelleillaan usein palkituksi. Hänelle oli myönnetty ennen Finlandiaa kuusi
kertaa Atorox-palkinto, joka on Turun Science Fiction Seuran myöntämä kirjallisuuspalkinto Suomen parhaasta scifi- tai fantasianovellista. Kun Ennen päivänlaskua ei voi -teoksesta kirjoitettiin Finlandia-palkinnon yhteydessä, Atorox-palkinnot ja scifi-kirjailijuus muistettiin lähes poikkeuksetta mainita (esim. Heinonen
2000; Kurkijärvi 2000; Ravi 2000; Valtonen 2000; Vainikkala 2000b). Näyttäisi
siltä, että maininnalla pyrittiin ylläpitämään Finlandia-palkinnon statusta arvostettuna, taitavien ja kokeneiden kirjailijoiden tavoittelemana palkintona, jota ei aivan
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pystymetsästä tulla noutamaan (vrt. Runeberg-palkinnosta Lindholm 2002, 58,
64).
Sen lisäksi, että Sinisalon Finlandia-palkintoehdokasesittelyssä korostettiin
hänen ammattimaisuuttaan tekstintuottajana kertomalla hänen saamistaan Atorox-palkinnoista, niin tehtiin myös uutisoimalla hänen työskentelystään mainostoimistossa ja televisio-sarjojen käsikirjoittajana (esim. Heinonen 2000; Kurkijärvi
2000; Ravi 2000; Valtonen 2000; Vainikkala 2000b). Sinisalo oli käsikirjoittanut
ennen esikoisromaaninsa julkaisemista muun muassa suosittuja televisiosarjoja
Kotikatu (YLE) ja Salatut elämät (MTV3).36
Maininnat Sinisalon saamista Atorox-palkinnoista kertovat suomalaisen kirjallisuusinstituution vakaasta uskosta kirjallisuuspalkintoihin kirjallisuuden korkean laadun ja kanonisoinnin mittareina (ks. Soikkeli 2002a, 18–19; ks. myös
Lindholm 2002, 53–55). Atorox ja sillä palkitut kirjailijat ja teokset saavat vähemmän julkista näkyvyyttä kuin Finlandia-palkinto ehdokkaineen ja palkittuineen,
mutta kirjallisuuspalkintojen arvo suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa tulee
todistetuksi Sinisalon tapauksella. Todiste muodostuu merkittäväksi osaksi kahtakin tutkimukseni argumenttia: Ensinnäkin se osoittaa, että kirjallisuuspalkinnot ja
tässä erityisesti Finlandia-palkinto ovat keskeisessä roolissa kanonisoitaessa suomalaisia kirjailijoita. Se tukee ajatustani siitä, että Sinisaloa, Saisiota ja Sinervoa
voidaan heidän Finlandia-palkitun statuksensa ansiosta pitää Suomessa kanonisoituina tai kanonisoitumisprosessia käyvinä tai ainakin siihen soveliaina kirjailijoina. Toiseksi se osoittaa, että queer-aiheita käsittelevä kirjallisuus on todellakin
alkanut raottaa kaapin ovia jo niin näkyvästi, että osa kirjallisuudesta, joka olisi
vielä jokin aika sitten tuomittu rikollisena tai rikollisuuteen yllyttävänä tai vähintäänkin konkreettisesti piilotettu ja lukittu kaappiin (ks. Kekki 2006a), on nyt
tavoittelemassa, ellei ole jo saavuttanutkin, paikkaa kotimaisen kirjallisuuden kaanonissa.
Sinisalon tavoin myös vuonna 2004 ehdolle asetettu Sinervo oli tunnettu
aiemmasta kirjallisesta tuotannostaan, vaikka olikin kisassa mukana esikoisromaanilla. Sinervon tiedettiin ansioituneen ennen romaanin julkaisemista arvostettuna
runoilijana, kääntäjänä ja kirjallisuuskriitikkona. Hän on julkaissut ennen Runoilijan talossa -romaania viisi runokokoelmaa: Lukemattomiin 1994, Sininen Anglia

36

Finlandia-palkituksi tulemisen jälkeen Sinisalo on julkaissut novelleja sekä teokset Sankarit (2003),
Kädettömät kuninkaat ja muita häiritseviä tarinoita (2005) ja Lasisilmä (2006), toimittanut antologian
Verkon silmässä. Tarinoita internetin maailmasta (2005) ja käsikirjoittanut muun muassa Käenpesä-televisiosarjaa (MTV3). Huomionarvoista on, että Sinisalon käsikirjoittamista televisiosarjoista
sekä Käenpesässä, Kotikadussa että Salatuissa elämissä on käsitelty homoseksuaalisuutta ja lesboutta.
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1996, Pimeän parit 1997, Ihmisen kaltainen 2000 ja Oodeja korvalle 2003.37 Sininen Anglia valittiin vuonna 1996 Runeberg-palkintoehdokkaaksi, ja Sinervo on
myös saanut Tanssiva karhu -palkinnon vuonna 2001. Hän on kirjoittanut kirjallisuusarvosteluja Helsingin Sanomiin, Aamulehteen, Nuoreen Voimaan ja Imageen.
Esikoisromaanit kirjoittaneet Sinisalo ja Sinervo sitoutuvat siis kirjoittamisen
ammattilaistaustojensa ansiosta suhteellisen vaivattomasti Saision tavoin suomalaisen kirjallisuusinstituution kanonisoitavissa oleviksi jäseniksi. Esimerkiksi
Sanomalehti Kalevan kulttuuritoimittaja toteaa vuoden 2006 palkinnonjaon kynnyksellä:
Maamme kirjallinen kenttä on myös sen verran kapea, että varsinainen palkinto menee jollekin konkarille. Palkintoehdokkaiden joukkoon voi toki joku
nousukas mahtua, mutta Suomen kansalaisen kirjoittamasta ansiokkaasta
romaanista jaettavan palkinnon saa lähes poikkeuksetta joku ansioitunut kirjailija. Tämän vuosituhannen palkittujen lista kertoo selkeästi sen, että konkarit jylläävät: Bo Carpelan, Helena Sinervo, Pirkko Saisio, Kari Hotakainen,
Hannu Raittila ja Johanna Sinisalo. (Kärki 2006, 19; kurs. SK.)
Vuonna 2006 palkinnon sai Kjell Westö (Där vi en gång gått, suom. Missä kuljimme kerran). Kuvaavasti hän kertoi televisiohaastattelussaan (Bettina S., FST)
pohtineensa ennen palkinnon jakoa, olisiko hän ensimmäinen neljättä kertaa
ehdolle asetettu kirjailija, joka ei pettymyksekseen saisikaan palkintoa. Mutta
Westön pohdinnat osoittautuivat siis turhiksi. Hän sai Finlandiansa neljännellä
yrittämällä aivan, kuten sen olivat ennen häntä saaneet Bo Carpelan (Urwind 1993,
suom. Alkutuuli), Leena Krohn (Matemaattisia olioita tai jaettuja unia 1992) ja
Saisio.38 Sinisalon, Saision ja Sinervon sangen erilaisilta näyttävät taustat ja kokemukset suomalaisen kirjallisuusinstituution jäseninä tuntuvatkin näin samankaltaistuvan, ja kirjailijoiden välistä näennäistä eroa voi pitää tarkemmin katsoen
yhdistävänäkin tekijänä.
Sen lisäksi, että Sinisalon, Saision ja Sinervon kirjailijataustat näyttävät eroavan päällisin puolin toisistaan, myös heidän teostensa aiheet ja henkilöhahmot
poikkeavat toisistaan: Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi kertoo mainostoimistossa työskentelevästä nuoresta miehestä sekä hänen suhteestaan kerrostalon pihan
perältä löytyvään fantasiahahmoon, peikkoon. Punainen erokirja puolestaan on
kuin pala naiskertojansa ja päähenkilönsä elämän monikerroksista mosaiikkia.

37 Lisäksi

Sinervo on julkaissut runokokoelman Tilikirja vuonna 2005 ja kääntänyt kirjallisuutta.
Tosin virallisesti Saisio tuli palkituksi jo kolmannella ehdokkaallaan; Westö on laskenut Saision
yhdeksi ehdokasvuodeksi myös vuoden 1992, jolloin ehdokkaana oli siis Wein.
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Kertoja ja päähenkilö, Pirkko Saisio, on samanniminen kuin sen tekijä, kirjailija
Pirkko Saisio. Päähenkilön elämä tuntuu noudattelevan monin paikoin Saision elämää.
Myös Helena Sinervon Runoilijan talossa -teoksen päähenkilön nimi viittaa
faktiseen henkilöön. Sen päähenkilö on samanniminen kuin jo edesmennyt kirjailija Eeva-Liisa Manner (1921—1995). Päähenkilön elämä noudattelee pitkälti,
muun muassa nimettyine ystävineen, työtovereineen, vanhempineen ja teoksineen,
Mannerin elettyä elämää. Elämän kokoonkirjaamista varten Sinervo on kerännyt
muun muassa arkistoista Eeva-Liisa Manneria koskevia kirjoituksia ja tutkimuksia, tämän itsensä kirjoittamia ja tälle osoitettuja kirjeitä sekä haastatteluin koottuja aikalaismuistelmia ja -tarinoita.
Sinervon (2004b) mukaan teoksesta piti alun perin tehdä kustantajalle tilaustyönä tuotettu elämäkerta, mutta sen työstämisestä tuli pian mahdottomalta tuntuva tehtävä. Mahdottomaksi sen teki lähinnä Sinervon kokoama haastatteluaineisto, joka olisi muovannut Mannerista Sinervon sanojen mukaan ”kiiltokuvaa”.
Ja niin teoksesta rakentui elämäkertaromaani. Sinervo on sirotellut faktuaalisiin
dokumentteihin perustuvan tiedon lomaan oman fiktiivisen ja kaunokirjallisen
tekstimateriaalinsa – kirjailijan työnsä kuvittelemisen, eläytymisen ja fabuloinnin
annin – ja koostanut yhdistelmästä teoksen, jonka on tulkittu olevan jotain elämäkerran ja romaanin väliltä. Lajienvälisyys näkyy myös valinnassa kutsua sitä juuri
elämäkertaromaaniksi, mikä tehtiin jo sen markkinoinnissa. (Ks. myös esim.
Papinniemi 2004; Petäjä 2004; Kulmala 2004; Salakka-Kontunen 2004; Sarjala
2004; Virkki 2005.)
Se, mikä Ennen päivänlaskua ei voi -teosta, Punaista erokirjaa ja Runoilijan
talossa -teosta yhdistää selvimmin, on niiden tematiikka. Tutkimustani ohjaavana
lähtökohtana on ajatus, että ne kaikki käsittelevät heteronormikriittisesti sukupuolta ja seksuaalisuutta ja tekevät aiheidensa ja teemojensa käsittelyn kautta toisilleen läheistä sukupuoli- ja seksuaalipolitiikkaa. Ennen päivänlaskua ei voi kertoo pääosin homomiehistä, Punaisen erokirjan kertoja-päähenkilö on lesbo ja
Runoilijan talossa kertoo naisesta, jolla on suhteita sekä miesten että naisten
kanssa. Tavoitteenani on osoittaa, että sukupuoli ja seksuaalisuus ovat näiden teosten temaattisessa keskiössä jopa sukupuoli- ja seksuaalipoliittisen tavoitteenasettelun tasolla ja että niissä esiintyvää tapaa merkityksellistää sukupuolta ja seksuaalisuutta voi määritellä myös queeriksi.
Yhdistävänä tekijänä voitaneen pitää vielä sitäkin, että romaaneja on tutkittu
tähän mennessä varsin vähän. Tiedossani olevia, Ennen päivänlaskua ei voi
-romaanista kirjoitettuja tutkimusartikkeleita on kaksi (Heinonen 2005; Karku-
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lehto 2004c), kuten on kirjallisuuden pro gradu -töitäkin (Heinonen 2003; Seppä
2004). Saision ja hänen muiden kirjailijanimiensä, Jukka Larssonin ja Eva Weinin,
tuotannoista on tehty eniten tutkimusta, mutta sekin rajoittuu artikkeleihin tai
yksittäisiin teoslukuihin (mm. Haasjoki 2003; 2005a; 2006; Koivisto 2005; 2006;
Soikkeli 1998, 193–203; Rojola 1998) ja kirjallisuuden opinnäytetöihin.39 Sinervon Runoilijan talossa -romaanista on kirjoitettu yksittäisissä artikkeleissa (Huhtala 2006; Kuismin 2007; Vaarala 2007), mutta teos ei ole ollut niissä pääasiallinen
tutkimuksen kohde.
1.5

Tutkimuksen rakenne

Tutkimukseni koostuu seuraavista osista ja sisällöistä: Johdannossa esittelen tutkimukseni taustoja ja teoriaa, sen kohteet ja keskeiset käsitteet sekä tavoitteet. Sitä
seuraavissa tutkimusluvuissa taustoitan tutkimukseni teorioita ja metodologiaa ja
teen queer-poliittisia luentoja ja analyysia tutkimuskohteistani, Sinisalon, Saision
ja Sinervon teoksista. Tämän jälkeen tarkastelen kotimaisen, queer-aiheisen nykykirjallisuuden vastaanottoa esimerkkinäni Runoilijan talossa ja pohdin tarkastelemieni teosten lajiproblematiikkaa.
Queer-poliittisia luentoja -luvun alaluvussa 1 (Sateenkaaren tuolle puolen –
Ennen päivänlaskua ei voi -romaanin reitit queer-luentaan) analysoin Ennen päivänlaskua ei voi -romaania queer-näkökulmasta, queer-poliittisen luennan keinoin.
Luennassani ei ole kyse ainoastaan seksuaalisuuden merkitysten kriittisestä tutkimuksesta, vaan tarkasteluni kohteina ovat myös sellaiset teoksessa käsitteellistyvät
kulttuuriset merkityskimput kuin sukupuoli, luokka, yhteiskunnallis-taloudellinen
asema, ikä, kansallisuus, “rotu” ja etnisyys. Tavoitteenani on todistaa, että Ennen
päivänlaskua ei voi kutsuu ja tarjoaa reittejä queer-luentaan lajin ja kerronnan
tasolla, tavassa kyseenalaistaa ja murtaa binaarisia vastakohta-asetteluja sekä tiukkarajaisia kategorioita muun muassa etnisyyden, naiseuden, seksuaalisuuden ja
eläimellisyyden kuvauksissa, tavassa soveltaa Butlerin performatiivisuus-käsitettä
ja kyseenalaistaa hetero-oletusta, heteronormatiivisuutta ja normatiivista heteroseksuaalisuutta, tavoissa representoida homoseksuaalisuutta ja purkaa homoste39
Pro gradut, ks. Bühler 2006; Halonen 1994; Hyttinen 2002; Kivilaakso 2005; Linna 2007; Moilanen
2007; Pohjanpalo 1999; Stenlund 2000; Siikaluoma 1995; Uusitalo 2005. Pauliina Haasjoki (2004) on
tehnyt lisensiaatintyön Saision ja Weinin tuotannoista. Katri Kivilaakso puolestaan valmistelee väitöskirjaa Saision tuotannon poetiikasta, ja Päivi Koivisto tekee väitöskirjaa Anja Snellmanin, Kari Hotakaisen ja Pentti Holapan teosten ohessa myös Saision teoksista. Saision tuotantoa koskevan tulevan tutkimuksen kattavuus on rajannut omaa työtäni siten, että sen Punaista erokirjaa koskeva osuus on työni
suppein.
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reotypioita sekä tavassa tuoda esille queer-vallankumouksen ja koko yhteiskunnankin pervouttamisen mahdollisuuksia.
Luvussa 3.2 (Hän on tullut outoon kotiin – Metafiktiivisyys, queer-teatraalisuus ja kotiinpaluu Punaisessa erokirjassa) tarkastelen Punaisen erokirjan metafiktiivisyyttä sen kerronnallisena outouttamisen – queerittamisen tai pervouttamisen – keinona, queer-teatraalisuutta sukupuoli- ja seksuaalipoliittisena strategiana
sekä kotia, vaihtuvia osoitteita ja kotiinpaluuta sisällöllisinä, teoksen teemaa taustoittavina ja tukevina motiiveina.
Runoilijan talossa -teoksen luennassani, luvussa 3.3 (Kielletyn halun tunnustukset – Runoilijan talossa -romaanin queer-poliittinen luenta), hyödynnän Sedgwickin kaapin tieto-opin käsitteestä soveltamaani kaapin retoriikan käsitettä
kuvaamaan niitä tekstuaalisia prosesseja ja strategioita, joiden keinoin teoksessa
työstetään seksuaalisuudesta tietämisen ja ei-tietämisen alueita. Analysoin käsitteen avulla sitä paljastamisen ja verhoamisen samanaikaista logiikkaa sekä kerronnan strategioita, joita teos esittää. Keskityn etenkin niiden performatiivisten kieltojen, toistojen ja tunnustuksellisuuden analysointiin, joiden avulla sukupuolta, seksuaalisuutta ja halua merkityksellistetään teoksessa. Tarkastelen, millaisin performatiivisin elein siinä tuotetaan kulttuurisesti soveliaita ja hyväksyttäviä tapoja olla
olemassa ja tuottaa seksuaalisuuksien merkityksiä. Analysoin teoksessa täyttymättä jäävää samansukupuolista rakkautta Butlerin heteromelankolian käsitteen
avulla ja sovellan queer-poliittista luentaani kaapin tieto-opin lisäksi Sedgwickin
halun kolmioiden tutkimukseen sekä Foucault’n tunnustuksellisuuden teoreettisiin
tarkasteluihin. Haen myös teoksen potentiaalista voimaa toistaa seksuaalisuuden
merkityksiä butlerilaisittain määriteltynä toisin.
Sinervon teoksen osalta tarkastelen myös sen vastaanottoa, minkä teen luvussa
3.4 (Kaapista kaanoniin ja takaisin – Runoilijan talossa -romaanin vastaanotto).
Tutkimukseni kohteena ovat teoksen vastaanottotekstien, lähinnä kirjallisuusarvostelujen, kulttuuriset tavat tuottaa tietoa seksuaalisuuksista performatiivisesti
samanaikaisen toiston ja vaientamisen kaksoisliikkeen avulla. On kiintoisaa, että
vaikka lesbo- tai biseksuaalisuudesta tai queeriudesta sanotaan sekä Runoilijan
talossa -romaanissa että sen vastaanotossa näkyvästi tai ääneen harvinaisen vähän,
seksuaalisuus on silti niissä vahvasti läsnä. Erittelen vastaanoton teksteistä, millä
tavoin teoksen päähenkilön seksuaalisuus tuodaan niissä julki siten, että siitä ei
puhuta suoraan mutta se on silti lukijoille näkyvissä.
Aivan tutkimukseni lopuksi, luvussa 3.5 (Lajit liikkeessä – Sinisalon, Saision
ja Sinervon teosten lajienvälisyys nykykulttuurin kuvastajana), tarkastelen vielä
Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksia muodollisesti yhdistävää tekijää: niiden
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lajeja tai pikemminkin niissä esiintyvää lajien liikettä. Tarkoitan lajien liikkeellä
niiden välitilaisuutta, hybridisyyttä, ja liikehdintää eri lajityyppien välillä. Tarkastelen teosten lajeja osana niiden julkaisukontekstia. Millaisia merkityksiä teoksia
yhdistävät, liikkeessä olevat lajit silloin rakentavat? Myös teosten lajien ja kontekstin – nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin – tarkastelussa keskeiseksi teemaksi
nousevat sukupuoli ja eritoten seksuaalisuus. Voidaanko Ennen päivänlaskua ei
voi, Punainen erokirja ja Runoilijan talossa peräti asettaa yhteisen queer-kirjallisuuslajin luokkaan?
Tutkimukseni päätännön tehtävä on kokoava, mutta ei niinkään yhteenvedon
tekemisen kuin kokonaisuuden pohtimisen merkityksessä. Pyrin vastaamaan
lopuksi kysymykseen, miltä 2000-luvun Suomen kulttuuri näyttää Ennen päivälaskua ei voi, Punainen erokirja ja Runoilijan talossa -romaanien, niiden lajien ja
vastaanoton sekä niitä ympäröivän kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen
kontekstin valossa.
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2

Kohti queer-poliittista luentaa

2.1

Foucault ja seksuaalisuuden historia

Olen viitannut jo edellä Michel Foucault’hon, jonka teoreettisen ajattelun osuus on
tutkimukseni taustoittajana merkittävä. Foucault käsitteli teoksessaan Seksuaalisuuden historia (I osa 1976) sellaisia aiheita kuin ruumis, seksuaalisuus, tieto ja
valta sekä ruumiin ja seksuaalisuuden suhde toisiinsa modernissa yhteiskunnassa.40 Seksuaalisuus on hänen (1998, erit. 59–84) mukaansa aina suhteessa valtaan, sidoksissa tieto–valta-järjestelmiin ja diskursiivista, ja hän määritteli koko
modernisoituvan länsimaisen yhteiskunnan seksuaalisuuskeskeiseksi. Kun esiteollisesta yhteiskunnasta siirryttiin moderniin, seksuaalisuudesta tuli yhteiskunnallisen vallankäytön ydin, jonka avulla säädeltiin kansalaisten toimintaa. Aiemmin
lähinnä toimintona, aktina, aistimuksina ja nautintoina tunnettu seksuaalisuus-käsite laajeni tarkoittamaan yksilöitä seksuaalisina subjekteina, joista alettiin
tuottaa systemaattisen tiedontuotannon avulla tietoa ja joita ryhdyttiin kontrolloimaan – säännöstelemään ja rajoittamaan – sen avulla. Seksuaalisuutta säännösteltiin ja rajoitettiin kuitenkin erikoisella tavalla: vaientamisen ja tukahduttamisen
sijaan siitä puhuttiin ja siitä edellytettiin puhuttavan aina ja kaikkialla. Foucault’n
sanoin ”[t]yypillistä moderneille yhteiskunnille ei suinkaan ole se, että ne olisivat
pakottaneet seksuaalisuuden pysymään salassa vaan se, että ne pakottavat puhumaan siitä koko ajan”. Näin seksuaalisuudesta ja seksuaalisista subjekteista tuli
hänen mukaansa aikansa biolääketieteen, väestötieteen, kasvatustieteen, psykologian, psykiatrian, kansantalous- ja oikeustieteen mielenkiinnon, totuutta tuottavien
puhetapojen ja vallankäytön kohteita. (Foucault 1998, 17–18, 30–32, 117–118.)
Ihmisten institutionaalinen yllyttäminen seksuaalisuudestaan puhumiseen ja
”lihallisuutta koskevaan tunnustamiseen” lisääntyi jo 1700-luvulla (Foucault 1998,
20). Tunnustamisen operatiivisena taustana olivat keskiajalla alkunsa saaneet
uskonnolliset synnintunnustus- ja ripittäytymisrituaalit, joissa olennainen aihe oli
seksuaalisuus (Foucault 1998, 47, 49). 1900-luvun alusta lähtien perinnettä jatkoi40
Kolmiosaisen Seksuaalisuuden historian (Histoire de la sexualité 1976–1984) oli tarkoitus olla Foucault’n seksuaalisuuden historiaa tarkastelevan laajan tutkimuksen aloitus, joka jäi kuitenkin hänen
kuolemansa vuoksi keskeneräiseksi. Histoire de la sexualitén ensimmäinen osa La volonté de savoir
(Histoire de la sexualité I) julkaistiin vuonna 1976 ja toinen L’usage des plaisirs (Histoire de la sexualité II) sekä kolmas Le souci de soi (Histoire de la sexualité III) Foucault’n kuolinvuonna 1984. Kokonaisteos suomennettiin 1998 (Seksuaalisuuden historia. Tiedontahto. Nautintojen käyttö. Huoli itsestä).
Viittaan teoksen ensimmäiseen Tiedontahto-osan suomennokseen. Seksuaalisuuden historian tutkimussarjan piti täydentyä vielä osalla, jonka Foucault oli jo nimennyt ”Lihan tunnustuksiksi” (Hekanaho &
Tuhkanen 2005). Tätä osaa hän ei kuitenkaan ehtinyt kirjoittaa.
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vat vanhempien ja lasten, opettajien ja oppilaiden sekä rikosasiantuntijoiden ja
rikollisten väliset kuulustelut ja neuvonta (Foucault 1998, 50). Synnintunnustusrituaalien etuoikeutettuna manttelinperijänä toimi freudilainen psykoanalyysi, jonka
avulla oli tarkoitus kaivaa ihmisistä esiin aito totuus. Totuuden piti löytyä heidän
seksuaalisuudestaan (Foucault 1998, 83, 95). Tunnustuskäytäntö mahdollisti seksuaalisuuden tuottamisen yhteiskunnallisen vallankäytön välineeksi, mutta samalla
se vaikutti ihmisiin yksilötasolla. Sen avulla voitiin paitsi analysoida heidän yksilöllisyyttään, myös hallita ja kesyttää sitä. (Foucault 1998, 104.)
Foucault tutki seksuaalisuudesta tuotettujen diskurssien kietoutumista vallankäyttöön, ja hänen työnsä vaikutti konstruktionistisen sukupuolta ja sukupuolieroa
selittävän tutkimusparadigman kehitykseen. Foucault’lle seksuaalisuus ei ollut
luonnollinen voima, ryhmä käyttäytymistoimintoja tai seksuaaliakteja, jotka johtavat ideaalitilanteessa orgasmiin, eikä sisäinen olemus tai kokemus, joka ilmentää
sukupuolieroa (Bristow 1997, 171). Seksuaalisuus on biologian, lääketieteen, psykiatrian, juridiikan, moraalin ja pedagogiikan diskurssien rakennelma, joka on
sidoksissa sukupuoleen, luokkaan ja valtaan (Foucault 1998, 30; ks. myös Oksala
1997, 171). Nämä diskurssit ja tavat määräävät, miten meidän tulisi määritellä ja
jopa kokea sukupuolisuutemme ja seksuaalisuutemme.
Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden diskursiivista määrittelyä tarvitaan Foucault’n (1998, 41, 76–78) mukaan yhteiskunnallisen vallan käyttöön: osoittamaan
etenkin miesten ja naisten sekä hetero- ja homoseksuaalisuuden hierarkkisia eroja
ja rajoja. Lisäksi niitä tarvitaan kontrolloimaan ja säätelemään ruumiita, haluja ja
nautintoja sekä rajaamaan ne heteroseksuaalisiksi. Foucault’n mukaan ruumiit ja
niiden nautinnot on järjestetty historiallisesti erilaisiksi järjestelmiksi, seksuaalisuusdiskursseiksi ja -identiteeteiksi (Segal 1997, 210). Diskurssein kontrolloidut
ruumiit ovat kulttuurisen ja historiallisen hallitsemisen kohteita. Ympäröivä
yhteiskunta ja sen valtarakenteet pyrkivät esittämään totuuden yksilöiden ruumiista ja seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus-käsitteessä yhdistetään keinotekoisesti
joukko ruumiin anatomisia elementtejä, käyttäytymismalleja, tunteita ja nautintoja, ja niiden summan uskotaan selittävän seksuaalista halua, käyttäytymistä ja
identiteettejä (Hapuli 2001, 362). Materiaalisen ruumiin, jonka ajatellaan anatomiansa puolesta edustavan esimerkiksi naista, oletetaan myös käyttäytymisellään,
tunteillaan, nautinnoillaan ja seksuaalisella halullaan edustavan tuon keinotekoisesti järjestetyn joukon muita elementtejä. Näin ihmisiä pyritään muokkaamaan
miehinä ja naisina ja kategorisoimaan ruumiit, halut ja nautinnot siten, että miesruumis haluaa naisruumista ja saa siitä nautinnon ja tyydytyksen – ja toisinpäin.
(Foucault 1998, 110.)
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Foucault’n teoriaa on kritisoitu paikoin ankarasti. Feministisessä kritiikissä on
muun muassa todettu, että teoria on sukupuolisokea: se ei ota huomioon esiin nostamaansa sukupuolieroa eikä erottelua nais- ja miespuolisiin subjekteihin. (De
Lauretis 2004, 38, 55; ks. myös di Stefano 1990, 76; Braidotti 1993, 90–92;
Rosenberg 2002, 67–69, 83–87.) Foucault’sta on sanottu, ettei hän tunnusta länsimaista miesten ja naisten välille kehittynyttä rakenteellista epätasa-arvoa ja että
hänen teoriassaan ruumis ja halu ovat aina miehen – naiset ovat siinä mykistettyjä
(Bristow 1997, 189–191; Braidotti 1993, 81, 91–92; Soper 1993, 39–41). Rosi
Braidotti (1993, 81) onkin todennut, että jopa pikkupoikien masturbaatio saa Foucault’n tutkimuksissa enemmän tilaa kuin naiset tai naisten seksuaalisuus. Myös
luokka ja “rotu” jäävät hänen teoretisoinneissaan näkymättömiksi (Bristow 1997,
170, 192–193; Tuhkanen 2004, 421–422n11).
Mutta vaikka Foucault’n teoriaa on kritisoitu käyttökelvottomuudesta esimerkiksi seksuaalipolitiikassa, sitä on käytetty juuri siihen. Foucault nimittäin osoittaa, miten feminiinisyys ja maskuliinisuus sekä homo- ja heteroseksuaalisuus ovat
niistä tuotetun tiedon kautta osa yhteiskunnallista vallankäyttöä. (Bristow 1997,
198–199). Lisäksi on muistutettu, että Foucault’n tavoitteena ei ollut rakentaa kaiken kattavia utopioita vaan pikemminkin tarjota työkaluja sellaisen kriittisen työn
jatkamiseksi, mitä hän ei omasta aikaan (1970–1980-luku), paikkaan (Eurooppa ja
Yhdysvallat), ”rotuun” ja etnisyyteen (valkoisuus) sekä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen (homoseksuaalinen mies) perustuvasta näkökulmastaan olisi voinut tehdä
(Bailey 1993, 101, 118; Ramazanolu 1993, 13; Oksala 1997, 184; Tuhkanen 2004,
421–422n11). Niinpä Foucault’n taistelu luokittelua ja kategorisointia vastaan
antoi 1970–1980-lukujen taitteessa etenkin feminismille, homo- ja lesboteorioille
ja sittemmin, noin kymmenen vuotta myöhemmin, queer-tutkimuksille teoreettista
tukea.
Foucault’n ajatukset seksuaalisuudesta ovat toimineet myöhemmin sekä Butlerin että Eve Kosofsky Sedgwickin teoreettisen inspiraation lähteinä. Heidän huomionsa sukupuolen ja seksuaalisuuden diskursiivisesta konstruktioluonteesta sekä
identiteettien rakentumisesta kieltojen ja toistojen varaan ovat myös muotoutuneet
queer-tutkimuksen perusteeseiksi. Butlerin ja Sedgwickin argumentit nivoutuvat
yhteen ajatuksessa sukupuolesta toistojen ja kieltojen sarjana. Sedgwick esittää
dekonstruktiivisesti, että homoseksuaalisuudella on olennainen tehtävä heteroseksuaalisuuden määrittelyssä, koska koko länsimainen yhteiskuntajärjestys perustuu
homo–hetero-dikotomian pohjalle. Sedgwickin mukaan kaikki toiminta ja identiteettityö pyritään rakentamaan länsimaisessa kulttuurissa systemaattisen homoseksuaalisuuden kiellon ja kaapissa pitämisen varaan. Sedgwick todentaa, että esimer-
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kiksi useiden länsimaisen kirjallisuuden kaanoniin kuuluvien teosten ytimessä on
kysymys homo- ja heteroseksuaalisuuden välisestä rajankäynnistä ja valta-asetelmista sekä heterouden tarpeesta tulla määritellyksi nimenomaan homouden kieltämisen kautta. (Bristow 1997, 206–207; Kekki 2003, 66–67; Sedgwick 1990, 2–3,
11; ks. myös Sedgwick 1994, xii.)
2.2

Sedgwick ja kaapin epistemologia

Sedgwickin teoksessaan Epistemology of the Closet (1990) teoretisoima teoreettinen ja tieto-opillinen kaappi (the closet) on yksi tutkimukseni keskeisistä käsitteistä. Sillä on kuvattu vertauskuvallisesti jo pitkään kulttuurissa normienvastaisten seksuaalisuuksien salassapitoa. Sedgwick sanoo kaappi-metaforan edustavan
käsitteenä yleisesti seksuaalisen toiseuden sekä normien vastaisten identiteettien
artikuloimatonta aluetta. Sedgwickin (1990, 2–3, 11) teoretisoima kaapin
tieto-oppi, jota lähden tutkimuksessani soveltamaan, rakentuu huomiolle, että
kaappi-metaforasta on kehittynyt länsimaisessa kulttuurissa näkyvän ja piilotetun
sekä julkisen ja salaisen välisen rajankäynnin vertauskuvallisuuden ohessa myös
tietämisen ja ei-tietämisen rajankäynnin vahva symboli sekä tietoteoreettinen –
epistemologinen – ongelma. Homoseksuaalisuudesta ja sen kiellosta on rakentunut
yhteiskuntamme merkittävä, ellei merkittävin identiteetin ja subjektiuden tuottamisen väline. Tässä identiteettityössä ja tiedontuotannossa kaappi on erityisesti
miesten homoseksuaalisuutta ja sittemmin muitakin marginaaliseksuaalisuuksia
pois julkisuudesta yksityisyyden piiriin rajaavana vertauskuvana olennainen tekijä
ja vaikutin.
Sedgwick esittää, että kaappi-metafora ei ole toiminut yksinomaan miesten
homokulttuurin tai muiden seksuaalisten alakulttuurien, vaan niiden kiellon ja
poissulkemisen kautta myös hierarkkisen homo—hetero-vastakkainasettelun
varaan rakentuneen valtakulttuurin ja heteroseksuaalisuuden erityisenä merkitsijänä.41 Kielletyistä ja normin vastaisista, kaappiin suljetuista seksuaalisuuksista on
vaiettu länsimaisessa modernissa kulttuurissa, mutta samalla vaikeneminen tuottaa
julkisen salaisuuden, ”tietämisen ja ei-tietämisen artikuloimattoman alueen”, jolle
rakentuu myös suuri osa yhteiskunnallista tiedontuotantoa. (Kekki 2004; ks. myös
Pulkkinen 1993, 309, Rossi 2003, 158–160; ks. myös Karkulehto & Leppihalme
2007.)

41
Kaapin merkitystä nimenomaan homokulttuurin osana ja merkityksellistäjänä on kommentoinut
Tuija Pulkkinen (1993, 309; 2003, 203).
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Kaappi-käsitettä ja Sedgwickin kaapin tieto-opin teoriaa voidaan käyttää
queer-tutkimuksessa metodisesti hyväksi. Tällöin kaappi määrittyy eräänlaiseksi
diskursiiviseksi tilaksi tai merkitysten tihentymäksi, joka kuvastaa kulttuurissa
poikkeaviksi määritellyille seksuaalisuuksille tarjoutuvien olemassaolon tai toteutuksen ja representaatioiden mahdollisuuksien sekä niiden mahdottomuuden vastavuoroisuutta. Kaappia luonnehtivat Hekanahon (2006d, 14) sanoin ”julkinen salaisuus, strategiset vaikenemiset ja hiljaisuudet sekä erilaiset kiertoilmaukset”. Käytännössä kaapin voidaan sanoa ilmenevän esimerkiksi kaappipuheessa, jossa hienovaraisesti vihjaillen annetaan ymmärtää, ettei jonkun henkilön seksuaalinen
orientaatio edusta odotusarvoista heteroseksuaalisuutta vaan jotain muuta: sitä,
mitä on ”vaihtoehtona mahdoton ajatella” (Hekanaho 2006d, 23) tai mitä ei voida
aina lausua ääneen. Samanaikaisesti vihjaileva tai kiertelevä puhe rakentaa seksuaalisuuksien, niin hetero- kuin muidenkin, merkityksiä. Kulttuurisesti kiellettyjen
seksuaalisuuksien julkista salailua työstetään kaappipuheessa diskursiivisesti.
Kaappipuheen ja kaapin tieto-opin tuotannoissa liikutaan diskurssien ja representaatioiden sekä tiedontuottamisen ja tuottavan vallan alueilla, samoin kuin sellaisen politiikan, joka jättäytyy usein näkymättömäksi. Kyse on näkymättömäksi
tekeytyvästä tiedontuotannosta, jota näkyvästi poliittiseksi tunnustautuva ja
itsensä positioiva tutkimus pyrkii tuomaan esille.
Kaappi määrittää käsitteenä myös identiteettiä. Kaappi-identiteetit eli julkisuudessa salatut, heteroseksuaalisuudesta eroavat henkilökohtaiset seksuaali-identiteetit ovat kulttuurissa edelleen tavallisia. Siitä huolimatta niin sanotusta yleisestä kaapin tieto-opista ja queeriuden salailun ja näkyvyyden vuorottelevasta, diskursiivisesta ja representatiivisesta kaksoisliikkeestä on tullut nykykulttuurissa
jopa henkilökohtaisia ja yksityisiä kaappi-identiteettejä kattavampi ilmiö. Ei-heteroseksuaalinen queer on muotoutunut länsimaissa nimenomaan kulttuuris-yhteiskunnallisena konstruktiona sekä kulttuurin ja yhteiskunnan yleisissä diskursseissa
ja representaatioissa julkiseksi salaisuudeksi (Juvonen 2002) tai perinteikkäämmin
rakkaudeksi, joka ei rohkene lausua nimeään (ks. esim. Kekki 1993; Heikkinen
1994; Hekanaho 2003). Tämä on nykykulttuurin queeriutumisen konteksissa suoranainen paradoksi: Miten kulttuuri, jonka sanotaan pursuavan viihteen homo-,
lesbo-, bi- ja trans-esityksiä ja jossa jo suositaan seksuaalipoliittisen korrektiuden
nimissä esimerkiksi kiintiöhomojen esityksiä, voi silti pitää queeriutta julkisena
salaisuutenaan? Miten queeriudesta ylipäätään puhutaan julkisesti ja miten sitä
representoidaan? Ja millä tavoin queerin kulttuuris-yhteiskunnallisen kaapin ja
queer-buumin välinen paradoksi on mahdollista? Onko kulttuurin queeriutuminen
lopulta siis vain näennäistä?
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Juvonen (2004, erit. 37–38, 51) on hiljattain tutkinut homoseksuaalisuuden
journalistista käsittelyä Helsingin Sanomissa ja todennut, että päinvastoin kuin
ihmisten heteroseksuaalisuudesta ja heidän henkilökohtaisista heterosuhteistaan,
homoseksuaalisuudesta ja henkilökohtaisista homosuhteista ei voida vieläkään
puhua lehdistössä luontevasti eikä avoimesti. Niistä on vaiettu pitkään myös kirjallisuushistorioissa ja muissa julkisissa teksteissä (esim. Mustola 2004; Kalha 2005;
Kekki 2006a). Esimerkkejä on lukuisia, eivätkä ne kerro vain menneisyydestä:
vielä vuonna 1999 julkaistu Suomen kirjallisuushistoria marginalisoi Pentti Holapan kirjallisuuden homoseksuaalisuusaiheet (Väyrynen 2003, 58). Samoihin aikoihin Anja Kaurasen/Snellmanin Arabian Laurin (1997) vastaanotolle kävi samalla
tavoin (Snellman 2000, 396–397). Ja esimerkiksi kriitikoiden suhtautuminen Saision lesboaiheita käsittelevään kirjallisuuteen on ollut Kainin tyttären (1984) julkaisemisesta saakka hyvin problemaattista (Envall 1990; Rojola 1998; Koivisto
2006; Linna 2007; ks. myös Saisio 2000). Kuvaavaa on myös, että YLE Teemalla
näytettyyn Homo-Suomen historia -sarjaan (2006) haastateltaviksi pyydetyistä 66
julkisuuden henkilöstä vain kolmannes suostui puhumaan seksuaalisuudestaan julkisesti.42 Näin paradoksisesti tilanteessa, jossa homoseksuaalisuus on median ja
kulttuurin fiktiivisissä esityksissä ja teksteissä esillä enemmän kuin koskaan aiemmin, faktisten henkilöiden osalta pidetään edelleen yllä queeriuden yhteiskunnallista ja kansallista kaappia. Tätä nykykulttuurin ristiriitaista kaksoisliikettä voisi
luonnehtia foucault’laiseksi kaapiksi: seksuaalisuudesta puhutaan koko ajan; se on
alati läsnä kulttuurin ja median esityksissä, mutta samalla se on mystisesti piilossa.
Yhteiskunta on queer-seksuaalisuuksien ja niiden esitysten ja niistä puhumisen
läpitunkemaa, mutta silti niistä ei julkisesti sanota kunnolla oikein mitään. Seksuaalisuuspuhe on myös kovin valikoitunutta: se, mitä saadaan sanoa ääneen, mikä
hyväksytään julkisiin esityksiin, diskursseihin ja representaatioihin ja mitä puolestaan ei, on tarkkaan rajattua. Miten tutkimani teokset suhteutuvat tähän ristiriitaiseen tilanteeseen?

42

Samaan aikaan ihmisten julkista identifioitumista ja itsemäärittelyä heteroseksuaaleiksi ei edes huomata. Esimerkiksi puheet lapsista ja perheistä tai miesten vaimoista ja vaimojen miehistä, poikien tyttöja tyttöjen poikaystävistä rakentavat pysyvää heteroseksuaalisesti värittynyttä julkista tilaa, joka leimaa
siihen sopimattomia subjekteja ja identiteettejä epäonnistuneiksi (Ahmed 2004, 148). Paljonpuhuva on
Juvosen (2004, 37) esimerkkianekdootti, joka osoittaa, että julkisesti on sopivaa identifioitua heteroksi
ilman, että sitä välttämättä edes huomataan: Eräs monikulttuurisen journalismin ja etnisyyden julkisen
näkyvyyden puolesta konferenssissa puhunut toimittaja oli samaa näkyvyyttä seksuaaliselle monimuotoisuudelle ehdotettaessa todennut seksuaalisuuden olevan yksityisasia ja lisännyt: ”En minäkään haluaisi kulkea ympäriinsä kertomassa kaikille olevani hetero.” Heterous tuli siis kuitenkin kerrottua, ja
vieläpä julkisesti ja aika suurelle yleisölle samanaikaisesti, kun ei-heteroiden vastaava toiminta leimattiin ”yksityisasiana” turhaksi.
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2.3

Butler ja sukupuolihäiriköinnin perusteet

Siinä missä Sedgwick korostaa kaapin tieto-opissaan kulttuurisen kiellon merkitystä, Butler puhuu toistosta. Sukupuoli muotoutuu hänen mukaansa toistossa,
joka on tiukasti sidoksissa myös kiellon käsitteeseen. Butlerin radikaalissa länsimaisen sukupuoliteoreettisen ajattelun uudelleentyöstämisen projektissa olennainen osa sukupuolijärjestelmää ovat yhteiskunnassa kielletyiksi asetut ja negatiivisiksi abjekteiksi määritellyt43, heteroseksuaalisuudesta eroavat sukupuolirepresentaatiot ja identiteettien toistot. Niitä vasten ja ne kieltämällä heteroseksuaalisuus
tuottaa asemaansa järjestelmän normina. Heteroseksuaalisuuden hegemonia-aseman44 ylläpitämisessä ja uusintamisessa sen rinnalle tarvitaan aina negaatio,
homoseksuaalisuus (tai queer), selittämään sitä, mitä oikeanlainen/normatiivinen
heteroseksuaalisuus ei ole. (Butler 1993, 3; ks. myös Pulkkinen 2000, 51.)
Butler kehitti 1990-luvun alussa muun muassa foucault’laisen ajattelun pohjalta uutta, useissa yhteyksissä postmoderniksi luokiteltua tapaa lähestyä sukupuolta sekä seksuaalista halua (Bristow 1997, 209, 214; Pulkkinen 2000). Teoksessaan Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990, suom. Hankala sukupuoli 2006) hän tarkastelee ruumiiden sukupuolittamisen ja heteroseksuaalistamisen mekanismeja. Siinä missä Foucault puhui seksuaalisuudesta subjekteja muokkaavana konstruktiona, Butler puhuu myös sukupuolesta. Hän käyttää
sukupuolen määrittelyssään hyväkseen Foucault’n syyn ja seurauksen päälaelleen
kääntämisen genealogista strategiaa45: sen sijaan, että kaikilla olisi sisäsyntyinen
sukupuoli-identiteetti, joka olisi syy tietynlaiseen sukupuolikäyttäytymiseen tai
seksuaalisiin mielihaluihin, sukupuoli-identiteetti onkin käyttäytymisen, tekojen ja
toiminnan seurausta.
Butlerin (1990, x–xi, 33, 136–141; 1996, 66–67) mukaan sukupuoli-identiteetti rakentuu performatiivisesti juuri niissä teoissa, joiden on perinteisesti aja43

Abjekti on jotain, mikä rikkoo totutun järjestyksen ja on siten yhtäältä luotaantyöntävä ja toisaalta
puistattavuudessaan oudon puoleensavetävä. Kulttuurisemiotiikassa vuotamalla ja synnyttämällä rajojaan rikkova naisruumis ja seksuaalisessa halussaan välitilainen homoseksuaalisen ruumis representoivat usein vaaralliseksi koettua mutta samalla kiehtovaa, abjektia saastaisuutta, rajojen häilyvyyttä ja
kaaosta, kun taas heteroseksuaalinen (mies)ruumis mielletään kiinteäksi ja eheäksi. (Kristeva 1982, 2–
4; 1993, 187–222; vrt. Butler 1993, 3–4; ks. myös Karkulehto & Leppihalme 2007. Abjektin ambivalenttiuden, samanaikaisen luottaantyöntävyyden ja puoleensavetävyyden, esille tuomisesta kiitän
Leena-Maija Rossia.)
44 Hegemonian käsite on lähtöisin Antonio Gramscilta, jonka mukaan sen perustana on ennen kaikkea
yhteiskuntaluokkien välinen valtataistelu: hegemonia on yhteiskunnan valtaa pitävillä, mutta pitääkseen sen itsellään heidän on kamppailtava koko ajan. Hegemoniaan kuuluu epävakaus; se on voitettava
ja saavutettava aina uudestaan. (Ks. Fiske 1992, 230; Tuominen 1991, 33.)
45
Ks. Foucault’n genealogiasta tarkemmin esim. Pulkkinen 2003, 87–111, 175–176; Pulkkinen 2000;
ks. myös Kalha 2002, erit. 51.
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teltu olevan olemuksellisen, biologiaan perustuvan sukupuoli-identiteetin seurausta. Sukupuoli ei ole hänelle ikuinen eikä pysyvä identiteetti vaan konstruktio,
jota tehdään ja tuotetaan toistamalla ja jäljittelemällä pakonomaisesti samoja kulttuurisesti hyväksyttyjä ja tyyliteltyjä akteja. Teot, eleet ja ilmaisut rakentavat vaikutelman sisäisestä sukupuolen olemuksesta ja ytimestä, joka järjestää ja määrää
näitä tekoja ja akteja. Sukupuoli on performanssi, joka luo illuusion sisäisestä olemuksesta ja syntymän kautta ”luonnostaan” saadusta sukupuolesta. (Bristow 1997,
210; Oksala 1997, 178; Butler 1990, 33, 140; ks. myös x–xi.)
Leena-Maija Rossi (2003, 12) määrittää Butlerin performatiivisen sukupuolen
käsitettä teonsanoja ”toistaa” ja ”tehdä” hyödyntävällä uudissanalla ”toistoteot”,
jossa kiteytyy koko butlerilaisen sukupuoliteorian ydin: sukupuolta ja seksuaalisuutta rakentavat kontekstisidonnaiset esitykset, kuvat ja mallisuoritukset sekä
niitä jäljittelevä tavoittelu, siteeraaminen ja ruumiilliset tyylit. Toistoteot kantavat
ideologioita, joiden kautta sovitaan, neuvotellaan ja uusinnetaan sukupuolen ja
seksuaalisuuden merkityksiä. Sukupuolen performatiivisuus tarkoittaa juuri näitä
toistuvia sukupuolitekoja.46
Huomioitavaa kuitenkin on, että vaikka sukupuoli on Butlerin mukaan performatiivinen ja toisteinen, se ei ole vapaavalintainen eikä vaihtoehtoinen. Gender
Trouble -teoksen julkaisemisen jälkeen Butleria kritisoitiin siitä, että hänen ”sukupuoliperformanssi”-ajatuksensa määrittää sukupuoli-identiteetin vapaasti valittavaksi ja oman mielen mukaan vaikka päivittäin vaihdettavaksi pintasubjektiviteetiksi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä sukupuoliperformanssit ovat Butlerin teoriassa aina ritualisoituja tuotantoja, joita toistetaan kulttuuristen rajoitusten ja pakon alaisina. Tulkinta sukupuolen voluntaristisesta vapaavalintaisuudesta
ja vaihdettavuudesta perustuu Butlerin teorian väärinluennalle, ja sen vuoksi

46
Rossi (2003, 11–12) käyttää televisiomainontaa sukupuolituotantona tarkastelevassa tutkimuksessaan Butlerin ajatusta sukupuolen rakentumisesta toistotekojen kautta. Toiston merkitys sukupuolten
rakentajana lisämerkityksellistyy entisestään nimenomaan televisiomainonnassa, joka jo itsessään
perustuu jatkuvaan toistoon. Samaa voidaan sanoa televisiosta jakelukanavana sarjatuotantoineen, toistuvine ohjelmaformaatteineen ja uusintoineen, puhumattakaan esimerkiksi sitä leimallisesti kuvaavista
saippuasarjoista, jotka samalla tavoin perustuvat toistoon sekä kerronnan että muodon ja rakenteen
tasolla. Televisio muokkaa identiteettejä ja toimijuutta länsimaisessa media- ja kulutuskulttuurissa voimakkaasti, eikä vähiten sukupuolen ja seksuaalisuuden alueella. Rossin mukaan televisiomainonta on
”äärimmäisen tehokkaasti arjessa läsnä oleva representaatiojärjestelmä. Se osallistuu painokkaasti kulttuurissamme tapahtuvaan toisteliaaseen, pakottavaan ja normatiiviseen mies- ja naissukupuolten ja
heteroseksuaalisuuden tuotantoon”, jossa ”representaatiot vahvistavat heterouteen, miesmaskuliinisuuteen ja naisfeminiinisyyteen liittyviä kulttuurisia sopimuksia”. (Rossi 2002, 81.) Oman tutkimukseni
kannalta kiinnostavaa on, että tietyllä tavalla kirjallisuusinstituutio kanonisointi- ja palkitsemisjärjestelmineen perustuu samalla tavalla toistoon. Kirjallisen teoksen ja kirjailijan kanonisointi edellyttää teoksen sisältöjen, merkitysten, tematiikan ja tekstikatkelmien toistamista julkisuudessa, ja esimerkiksi kirjallisuuspalkinnot edustavat kulttuurissa toistuvaa kirjallisten teosten esille tuomisen sarjaa.
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vuonna 1993 julkaistun Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex”
-teoksen yhtenä tavoitteena on ollut selittää hänen ajatuksiaan spesifimmin. Etenkin teoria sukupuolesta performatiivina laajenee Bodies That Matter -teoksen
sivuilla. Butler kirjoittaa:
Väittäisin, että performatiivisuutta ei voida ymmärtää toiston prosessin, säädetyn ja väkinäisen normien toistamisen, ulkopuolella. – – Tämä toisto vihjaa,
että ”performanssi” ei ole yksittäinen ”teko” tai tapahtuma, vaan ritualisoitu
tuotanto, rituaali, jota toistetaan rajoitusten ja kiellon kautta ja alaisena sekä
kiellon ja tabun voiman kautta ja alaisena, ja siihen liittyy ulkopuolelle sulkemisen ja jopa kuoleman uhka, joka pakottaa, säätelee ja muotoilee tuotantoa –
– . (Butler 1993, 95. Suom. SK.)47
Toisin sanoen sukupuolen toisto ja performatiivisesti tuotettu vaikutelma (tunnistettavasta) sukupuolesta ovat pakonomaisia. Se, mitä eleitä, ilmeitä, asentoja ja
haluja toistetaan ja jäljitellään, on kulttuurisidonnaista, normitettua ja ennalta määriteltyä. (Butler 1993, ix–x, 94–95; Kotz & Butler 1995b, 263–264.) Toisto on tietyn sääntöjärjestelmän mukaista: ruumiimme, toimintamme ja halujemme määrittäjiä ovat sukupuolittava valta ja pakkoheteroseksuaalisuus tai heteroseksuaalinen
matriisi (Butler 1990, 35) / heteroseksuaalinen hegemonia (Butler 1993, 15), jotka
pyrkivät luonnollistamaan niiden yhtenevyyden ja tuottavat kuvaa toisilleen vastakohtaisista sukupuolista. Ne asettavat maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välisen
vastakkaisuuden, komplementaarisuuden ja hierarkkisuuden sekä heteroseksuaalisuuden väistämättömiksi. Muut seksuaalisuudet puolestaan esitetään normin vastaisiksi, luonnottomiksi ja epänormaaleiksi seksuaalisuuden muodoiksi, joita
normi kuitenkin tarvitsee lujittaakseen asemaansa – ei vain pakollisena, vaan myös
– ”luonnollisena” ja ”normaalina”. (Butler 1995b, 27, 31.)
Pakonomaisuutensa ja väistämättömyytensä vuoksi Butlerin sukupuoliteoria
voi vaikuttaa pessimistiseltä. Butler ikään kuin fatalistisesti esittää, että heteronormien mukaista sukupuolijärjestelmää ei voisi kyseenalaistaa eikä muuttaa. Olisimme siis aina heteronormatiivisuuden vankeja: joko asetettuina normin mukaisesti heteroseksuaalisiksi ja jaettuina siten sukupuolemme mukaan hierarkkiseen
arvoasetelmaan tai asetettuina sen vastaisesti epänormaaleiksi ja luonnottomiksi ja
siten järjestelmässä kielletyiksi. Näin pessimistinen tai fatalistinen Butlerin suku47
”I would suggest that performativity cannot be understood outside of a process of iterability, a regularized and constrained repetition of norms. – – This iterability implies that ‘performance’ is not a singular ‘act’ or event, but a ritualized production, a ritual reiterated under and through constraint, under
and through the force of prohibition and taboo, with the threat of ostracism and even death controlling
and compelling the shape of the production – – .”
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puoliteoria ei silti kokonaisuudessaan ole. Vaikka ajatus sukupuolen performatiivisuudesta kertookin kulttuurisen toiston valtavasta voimasta muokata ruumiitamme
sukupuolisidonnaisiksi ja heteroseksuaalisen matriisin mukaisiksi, Butler (1991,
22–24; 1993, 1–12) itse muistuttaa myös sukupuolen toisin tekemisen mahdollisuudesta ja mahdollisuudesta toistaa sukupuolispesifejä eleitä, ilmeitä ja haluja
heteroseksuaalisen matriisin vaatimusten vastaisesti (ks. myös Pulkkinen 2000,
51–56). Helposti negatiivisia konnotaatioita herättävään ”toisto”-sanaan liittyy
siten toisin tekemisen toive: sukupuolen tuottaminen voi olla kumouksellistakin.
Toisinaan toistaa voi myös toisin.
Sukupuolen kumouksellinen toisintoistaminen ei voi kuitenkaan lähteä vakiintuneista, heteronormia noudattelevista sukupuolipositioista käsin. Kumouksellisen
sukupuoli- ja seksuaalipolitiikan voima on Butlerin mukaan sukupuolijärjestelmän
kielletyiksi asetetuissa subjektipositioissa. Niiden kautta voidaan tuottaa heteromatriisia horjuttavaa ja kyseenalaistavaa, toisin toistettua sukupuoliperformatiivia.
Butlerin paljon siteeratun esimerkin mukaisesti etenkin drag queenit ja ristiinpukeutujat, butch- ja femme-lesbot sekä macho-homot sekoittavat ja kyseenalaistavat
parodisuutensa, riitasointuisuutensa ja häiritsevän liioittelunsa kautta heteromatriisin mukaista sukupuolijärjestelmää. Jäljittelemällä ja toistamalla parodisesti heteroseksuaaliseen ”originaaliinsa” liitettyjä eleitä, ilmeitä, asentoja, vaatetusta ja
kuvitteellista olemusta ne osoittavat samalla ”oikein” rakentuneiden heteroseksuaalisten sukupuoli-identiteettien keinotekoisuuden, normatiivisuuden ja imitaatioon perustuvan luonteen. (Butler 1990, 137; 1993, 11–12, 125; Segal 1997, 215;
ks. myös Rossi 2003, 119–120.)
Norminvastaisista subjektipositioista on myös mahdollista rakentaa kumouksellisia, toisin toistettuja queer-identiteettejä, joiden kautta tietoisesti kyseenalaistetaan heteroseksuaalisuuden normiasemaa. Marginaalista käsin tulee mahdolliseksi tuottaa ja tehdä sukupuoli toisin siten, että se aktiivisesti ja tietoisesti vastustaa heterovirtaa. Tällaiset toisin toistetut sukupuoliperformanssit ja rakennetut
queer-identiteetit tekevät Butlerin sanoin ”subversiivista genderparodiaa” ja
”sukupuolihäiriköintiä” (gender trouble) ja ovat siten poliittisia.
Toisinaan on kuitenkin muistutettu myös siitä, että juuri ne ihmiset, joiden
Butler ajattelee olevan lähimpänä kumouksellista sukupuolen vastustusta ja vastarintaa, kokevat oman seksuaalisuutensa ja ruumiillisuutensa yhteiskunnassamme
usein ahdistavaksi, kipeäksi, pelottavaksi ja hämmentäväksi. He itse eivät välttämättä ajattele ruumistaan poliittiseksi tai yhteiskunnallisen, poliittisen ja ideologisen taistelun kentäksi. Heistä monikaan ei ajattele tuottavansa kumouksellista eikä
hegemoniaa vastustavaa gender-parodialeikkiä, joka juhlii sillä, että se purkaa ja
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kyseenalaistaa valtadiskursseja. Pikemminkin he joutuvat kokemaan olevansa
niitä, joita sorretaan, alistetaan ja nöyryytetään ja nimenomaan suljetaan toistuvasti yhteisön ulkopuolelle. Toiset heistä eivät halua osallistua perinteisten sukupuolikäsitysten purkamiseen lainkaan, sillä heistä sellainen vain entisestään
uhkaisi mahdollisuuksia integroitua yhteiskuntaan. (Wickman 1999, 195; ks. myös
Namaste 1996, 183.)
Butleria – ja sittemmin muun muassa queer-teoreetikoita – onkin kritisoitu
siitä, että he unohtavat kulttuurianalyysissaan elävät yksilöt sekä heidän konkreettisen ahdistuksensa, pelkonsa, hämmennyksensä ja kohtaamansa vaikeudet (ks.
esim. Namaste 1996, 183; ks. myös Lehtonen 2003, 72). Butleria on syytetty jopa
siitä, että hänen teoriansa myötä feminismikin on kutistunut taisteluksi diskurssista
ja taisteluksi representaatiosta, eräänlaiseksi semioottiseksi sissisodaksi, jossa
yksilön rajoja rikkova performanssi esitetään tärkeimmäksi politiikaksi murtaa
naisten sortoa. On siis kysytty, missä Butlerin teoriassa ovat ruumis ja materiaalisuus ja miten hän vastaa kysymykseen naisten materiaalisesta, faktuaalisesti
tapahtuvasta sorrosta. (Segal 1997, 216.) Tämän kaltainen kritiikki luovii kuitenkin laajemmassa tieteen paradigmakontekstissa. Samaa kritiikkiä saa osakseen
kulttuuristen representaatioiden, diskurssien ja tekstien tutkimus ylipäätään. Kirjallisuuden, median, taiteen ja kulttuurin tutkijoilta kysytään tämän tästä, miksi he
sivuuttavat materiaalisesti, reaalitodellisuudessa kärsivät ihmiset ja heidän sortonsa sekä syrjintänsä ja tutkivat eliittikirjallisuutta, kuva- ja mediataidetta tai
vaikkapa televisioviihdettä ja kulutuskulttuuria.
Kysymykseen voi vastata kahdella tavalla. Ensinnäkin vastauksen voi kuitata
kysymällä edelleen: mitä muutakaan kirjallisuus-, media-, taide- tai kulttuuriteoreetikko voisi tehdä? Toiseksi käsityksiä esimerkiksi representaatioiden tutkimuksesta voi avartaa ja kertoa yhden syyn niiden tutkimiseen olevan juuri siinä, että
diskursseilla ja representaatioilla on vahva taipumus vaikuttaa todellisiin, reaalisiin ihmisiin. Ne ovat yhteiskunnallis-sosiaalisen vallankäytön muoto. Ne rakentavat, muokkaavat, ylläpitävät ja uusintavat todellisten ihmisten käsityksiä esimerkiksi kulttuurisesti tuotetuista sukupuolesta, seksuaalisuudesta sekä mieheydestä ja
naiseudesta tai maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. ”Materiaalinen sorto”
(Segal 1997, 216) legitimoidaan juuri diskurssien ja representaatioiden tuella, ja
sen vuoksi niiden kriittinen tutkimus ja näkyväksitekeminen on tärkeää. Esimerkiksi Butlerin tavoitteena on ollut nimenomaisesti osoittaa, etteivät sukupuolten ja
seksuaalisuuksien toistot voi olla mitään gender-parodialeikkiä, jollaiseksi hänen
performatiivisuusteoriaansa kuitenkin paikoin määritellään.
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Butlerin poliittishenkistä teoriaa kritisoivan ajattelun vasta-argumentoinnissa
merkittävään asemaan nousee myös queer-poliittisuus. Butler korostaa sukupuoliteoriassaan poliittisuutta ja puhuu siitä, miten tulisi tehdä kumouksellista sukupuolipolitiikkaa ja vastustaa aktiivisesti heteronormatiivisuutta. Yhteiskuntaan integroitumaan pyrkivä, usein heteronormatiivisuuden läpäisemiä homo- ja lesboidentiteettejä edellyttävä politiikka ei välttämättä ole lopulta hyväksi yhteiskunnan queereiksi leimaamille yksilöille. Se on nähty jo esimerkiksi tiettyjen homoryhmittymien assimilaatiopyrkimysten ja AIDS-kriisin yhteydessä. Butlerilaisessa
queer-politiikassa on myös korostettu, että ”poikkeavien”, normien vastaisten
queer-identiteettien rakentaminen ja tuottaminen on nimenomaan raju, tuskallinen
ja kivulias prosessi (ks. Butler 1997, 30; Kotz & Butler 1995; Kekki 1999b, 210,
212; Kekki 2005, 70). Butler on varsin tietoinen siitä, että hänen esittelemänsä
queer-identiteettipolitiikan mannekiinit joutuvat kohtaamaan jokapäiväisessä elämässään yhteiskunnan alistuksen, nöyryytyksen ja sorron. Hänen teoriansa hakee
kuitenkin tiedosta ja tiedostamisesta konkreettista, yhteiskuntaan vaikuttavaa
terää.
On hyvä silti vielä muistuttaa, että toisin toistetut identiteetit eivät yleensä ole
tahdonvaraisten toimien tulosta. Uudelleenneuvotellut, normista poikkeavat identiteetit on usein saavutettu – paitsi kivuliaasti, myös – tiedostamattomasti tai tahdosta riippumatta, joskus tahtoa vastaankin. (Kekki 1999b, 210.) Eli varsinainen
queer-teoreettis-poliittinen tietoisuus voisi herätä subjekteissa vasta vaikeuksien
kautta uudelleenneuvotellun queer-identiteettityön jälkeen. Butlerin ajatuksia seuraten queer-poliittisen toiminnan mahdollistaa queer-teoretisointien tuntemus: jos
tiedostamme ja olemme tietoisia kulttuurin tavasta toimia – eli käytännössä jos
tunnemme esimerkiksi feministisen ja queer-tutkimuksen tavoitteita ja menetelmiä
– myös poliittinen ja kumouksellinen sukupuolen toisto sekä heteromatriisin
kyseenalaistus tulevat mahdollisiksi (Kekki 1999b, 209). Näin queer-tutkimuksessa itse asiassa tulee todennettua feminismissä usein jo aiemmin osoitettu
tieto-opillinen fakta: paitsi että henkilökohtainen on aina liitoksissa poliittiseen,
poliittisuus on myös yhteydessä teoreettiseen (vrt. esim. Koivunen & Liljeström
1996).
Kirjoitin jo edellä itseidentifikaatioiden merkityksestä identiteettien rakentumisessa. Tutkimuksessa poliittisuus ei kuitenkaan tule niinkään esille tutkijan
itseidentifikaatiossa kuin hänen tutkija-asenteessaan, halussaan, positiossaan ja
kompetenssissaan. Esimerkiksi Lasse Kekki (2004; 2006b) on korostanut, että
queer-tutkijuus ei välttämättä edellytä homoksi, lesboksi, biseksuaaliksi, transsukupuoliseksi tai queeriksi identifioitumista. Lisäksi queeriin voi identifioitua
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hyvin moninaisin sukupuolen ja seksuaallisuuden normatiivisuutta kyseenalaistavin tavoin. Keskeinen rooli on myös tutkijan sensitiivisyydellä sekä konteksti- ja
kulttuuritietoudella. Queer-poliittisessa tutkimuksessa ei ole kyse mistään salatieteestä, jossa tiedon voivat tavoittaa vain asiaan vihkiytyneet heimoveljet ja -sisaret, vaan yksinkertaisesti siitä, että tietynlaista tutkimusta tehdäkseen tutkijalla on
oltava hallussaan monenlaista tutkimuskohteisiinsa liittyvää tietoa sekä monenlaisia mahdollisuuksia avata niitä analyysille. Pia Livia Hekanaho (2004b) on käyttänyt rinnasteisena vertailukohtanaan myyttitutkimusta: myyttitutkijallakin täytyy
olla laaja tietämys esimerkiksi antiikista ja sen ajan filosofiasta, tarinoista ja mytologioista – ja itse voisin vielä jatkohavainnollistaa: mutta hänen ei ole tarvinnut
elää antiikin aikana. Esimerkiksi queer-kirjallisuudentutkimuksessa pääpaino on
kumouksellisten ja heteromormatiivisuutta kyseenalaistavien, normienvastaisen
seksuaalisuuden esitysten analysoinnissa ja näkyväksi tekemisessä sekä sen pohtimisessa, miten ne rakentavat tai muokkaavat sukupuolten ja seksuaalisuuksien
merkityksiä. Tutkimustyötä tukevat muun muassa lukuisten muiden normienvastaisten seksuaalisuuksien esitysten tuntemus ja vaihtoehtoisten kulttuurihistorioiden tietämys. Ja koska tutkimus- ja teoriatietoudella on erityinen merkityksensä,
jatkan nyt queer-tutkimuksen ja -teorian esittelyillä.
2.4

Stonewallista intersektionaalisuuteen: queer-tutkimuksen
historiasta nykyisyyteen

Queer-tutkimus on saanut alkunsa naistutkimuksen, homo- ja lesbotutkimusten
sekä jälkikoloniaalisen tutkimuksen tapaan poliittisesta liikehdinnästä.48 Sen juuret ovat 1960–1970-lukujen vaihteessa alkaneessa homojen ja lesbojen vapautusliikkeessä. Seksuaalisiksi vähemmistöiksi määriteltyjen ryhmien näkyvä ja poliittinen toiminta sai vertauskuvallisen alkunsa Yhdysvalloissa Stonewall Inn -nimisessä homo- ja lesboravintolassa vuonna 1969 alkaneesta kahakasta. (Kekki 2003,
32–33.) New Yorkin poliisi teki silloisen tavan mukaan rutiininomaisen ratsian
Greenwich Villagessa sijainneeseen ravintolaan. Sen asiakkaat alkoivat totutusta
poiketen vastustaa poliisien mielivaltaista toimintaa, ja niin ratsiasta kehkeytyikin
nelipäiväinen katumellakka, jota symbolisesti pidetään edelleen homojen ja lesbojen vapautusliikkeen kumouksellisena käännekohtana. Mellakan jälkeisestä ajasta
48
Jälkikoloniaalisen tutkimusnäkökulman taustasta ja tavoitteista ks. tarkemmin esim. Löytty 2006,
48–50. Viitatessani jälkikoloniaaliseen tutkimukseen miellän sen laajennetusti yleisen kulttuurisen
kolonisoinnin, en rajatusti pelkästään eurooppalaisen kolonisaation kritiikiksi (ks. Ashcroft, Griffiths &
Tiffin 2001, 1–3). Kiitän jälkikoloniaalisen tutkimusperinteen tarkennuksista Kaisa Ilmosta.

69

puhutaan merkitsevästi post-stonewallilaisena aikana, ja perinteisesti kesällä järjestettävät Gay Pride -kulkueet ovat saaneet alkunsa Stonewall-muistokulkueesta,
joka järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 1970 tasan vuosi mellakan jälkeen.
(Hogan & Hudson 1999, 526–527; ks. myös esim. Sedgwick 1990, 14.)
Stonewallin glorifiointiin ja sille rakennettuun symboliseen merkitykseen
homo- ja lesbokulttuurissa on suhtauduttu myös kriittisesti. Stonewall-ajattelun on
sanottu johtaneen monoliittiseen käsitykseen homoseksuaalisuudesta: se on rajoittunut kaupunkilaiseksi, valkoiseksi, miehiseksi ja keskiluokkaiseksi (ks. esim.
Juvonen 2002, 21–22, 24; Mizilienska 2006; Liinason 2007). Stonewall-ajattelu
peittää näkyvistä myös 1950-luvun homovainoja edeltäneen homokulttuurin ja
rakentaa siten keinotekoisesti illuusion lineaarisesti kehittyvästä homohistoriasta
(Kekki 2007, 151). Lisäksi Stonewallin korostaminen häivyttää näkyvistä sen, että
poliittisen aktivismin vire oli 1960-luvun lopussa ilmassa muuallakin kuin yhdysvaltalaisissa homoyhteisöissä. Ensinnäkin niin naisten kuin homojenkin vapautusliikkeiden tausta on vahvasti Martin Luther Kingin tapaisten hahmojen johtamassa
mustien vapautusliikkeessä. Jopa käsite Gay Pride on lainattu alun perin mustien
vapautusliikkeen Black Pride -symbolista. (Mercer & Julien 1995, 187.)
Toiseksi monissa muissakin kuin yhdysvaltalaisissa homo-, lesbo-, bi- ja
trans-piireissä oli alettu osoittaa vastarintaa valtion, lainsäädännön ja poliisin toimia kohtaan samoihin aikoihin. Jotta queer-tutkimuksen historia ei vääristyisi
aivan Amerikka-orientoituneeksi, on siis tärkeää korostaa, ettei sukupuoli- ja seksuaalipoliittinen liikehdintä ja aktivismi ollut ainoastaan pohjoisamerikkalainen
ilmiö. Parikymmenvuotista aikaa 1960–1970-lukujen vaihteesta 1990-luvun
alkuun ja siitä eteenpäin voidaan tarkastella yhtä lailla maailmanlaajuisesti. Etenkin niin sanotuissa läntisissä maissa, mutta alueellisten ja paikallisten mahdollisuuksien rajoissa myös esimerkiksi Itä-Euroopassa, on havahduttu suunnilleen
samoihin aikoihin peräämään seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia, perustamaan seksuaalipoliittisia järjestöjä ja yhdistyksiä, ajamaan lakimuutoksia ja toimimaan aktiivisesti seksuaalisten vähemmistöjen yhteiskunnallisen näkyvyyden
edistämiseksi.49
Ilmiön simultaaninen globaalisuus – samanaikaisesti eri tahoilla tapahtunut
ajattelun, tutkimuksen ja teorian kriittinen uudelleenarviointi seksuaalisuuden
näkökulmasta – oli ehkä vielä selvemmin näkyvissä queer-tutkimuksen kehittymisessä. Stonewallin jälkeisestä ajasta, olkoonkin ilmaus kuinka Amerikka-keskeinen tahansa ja käytettäköön sitä tässä sen rajoittunut aika-paikallisuus tiedostaen,
49

Lesbo- ja homoliikkeiden historiasta Suomessa on kirjoittanut Kati Mustola (2007).
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voidaan puhua varsin laajasti ainakin läntisen maailman kulttuurien ja yhteiskuntien queer-käänteen aikana, joka tapahtui useassa paikassa samaan aikaan. Etenkin
niin kävi tutkimuksessa. Globaalisuudestaan huolimatta ajattelun käänne oli lokaalista: eri paikoissa tapahtuneista liikehdinnöistä ja teoretisoinneista saatettiin olla
varsin tietämättömiä, vaikka ne ajoittuivat suhteellisen samaan aikaan. (Rosenberg
2007.)
Stonewallin tavoin myös toisen poliittisen homo-, lesbo- ja queer-aktivismin
historian merkkipaalun, AIDS:n, merkitys ja poliittiset vaikutukset on tunnustettu
vasta retrospektiivisesti tarkasteluna.50 1980-luvulla AIDS-kriisi merkitsi varsinkin homomiehille yhteiskunnallista, poliittista ja sosiaalista vainoaikaa. Juuri kun
yleiset asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan olivat 1970–1980-lukujen vaihteessa hieman ehtineet vapautua, AIDS jäädytti ja suorastaan taannutti tilanteen.
Kriisi ruokki homoseksuaalisuuden, sairaalloisuuden ja kuoleman myyttistä ja stereotyyppistä liittoa sekä homofobiaa ja homovihamielisyyttä.51 Paradoksaalisesti
AIDS:n levittämä pakokauhu ryyditettynä lisäpelkoa ja -ahdistusta lietsovalla konservatiivisella homofobisella puoluepolitiikalla herätti kuitenkin seksuaalivähemmistöt uuteen poliittiseen tietoisuuteen. (Kekki 2003, 37.)
Vielä 1980-luvun alussa tietyissä homopiireissä suosittiin integraatio- tai assimilaatiopolitiikkaa ja jotkut lesbot puolestaan kääntyivät muusta yhteiskunnasta
eristäytyvään, yhteisölliseen separaatiopolitiikkaan. Siinä missä osa homomiehistä
pyrki mukautumaan ja samastumaan heteronormatiiviseen valtakulttuuriin, osa
lesboista puolestaan eristäytyi sekä homokulttuurista että heterosta valtakulttuurista erillisiksi ja riippumattomiksi ryhmittymikseen.52 AIDS:n myötä uhkaavaksi
muodostunut tilanne muutti tavoitteiden suuntaa. Se ajoi erityisesti homomiehet
tarkastelemaan kriittisesti itseään, representaatioitaan ja identiteettipolitiikkaansa
ja ajalle tyypillisiä, heteroseksuaalisia elämäntapoja jäljitteleviä assimilaatiopyrki50 Ymmärrän ”merkityksen tunnustamisen” ristiriitaisuuden, kun puhutaan AIDS:sta: kuinka sen merkitys voitaisiin ikinä tunnustaa? Käytänkin ilmaisua tässä yhtäältä ironisesti mutta toisaalta nyös Sedgwickin (1997) esittelemän reparatiivisen luennan hengessä mahdollisuuksia avaavana ilmiönä, minkä
osoitan jatkossa. Sedgwick rohkaisee artikkelissaan ”Paranoid Reading and Reparative Reading; or,
You’re So Paranoid, You Probably Think This Introduction is About You” (1997, 6–10; 24–28) tutkijoita negatiivisten ja stereotyyppisten queer-esitysten hakemisen sijaan tekemään niin sanottua reparatiivista, korjaavaa ja parantavaa nykykulttuurin tutkimusta sekä kulttuuristen tekstien luentaa. 1990–
2000-luvun vaihteen queer-tutkimusta on Sedgwickin mielestä varjostanut liikaa vainoharhainen ja
negatiivinen tapa tulkita kulttuurin asennoitumista queereiksi asetettuihin yksilöihin. Hänen mukaansa
paranoidis-negatiivinen asenne ei voi viime kädessä tehdä queer-politiikalle hyvää. (Ks. Kekki 2004;
myös esim. Pakkanen 2005, 58–59; Löytty 2006, 150.)
51 Homovainojen historiasta ennen AIDS:ia ks. Rubin 1993. Homouden sairausleimasta ks. Stålström
1997 ja sen liittämisestä kuolemaan Bersani 1987; Butler 1996.
52
Assimilaatiopolitiikasta ks. esim. Hogan & Hudson 1999, 48–49 (kriittisesti Bersani 1995) ja separatismista Hogan & Hudson 1999, 498–501.
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myksiä. Suhteellisen monissa homoyhteisöissä vallalla ollut konsensushenkinen ja
heteroyhteiskuntaan integroitumaan pyrkivä homopolitiikka alettiin kyseenalaistaa, kun heteroyhteisö käänsikin homomiehille jälleen selkänsä ja syyllisti heidät.
Homomiehet alkoivat aktiivisesti pohtia, olisiko sittenkin mielekkäämpää irrottautua koko heteroyhteisöstä ja julistaa eroa suhteessa heteroidentiteetteihin ja assimilaatiopolitiikan mukaiseen homoidentiteettiin.
Etenkin Pohjois-Amerikassa mutta myös muualla syntyi uutta liikehdintää,
jonka tavoitteena oli tehdä ei-heteroutta radikaalisti näkyväksi. Alettiin perustaa
aiempaa huomattavasti radikaalimman poliittisen linjan homo- ja lesboliikkeitä.
Niiden kantavana teemana oli homojen, lesbojen ja muiden seksuaalivähemmistöjen edustajien erilaisuuden hyväksyntä. 1980—1990-lukujen vaihteessa kaikkia
seksuaalivähemmistöjä kuvaavaksi sateenvarjokäsitteeksi haltuunotettiin käsite
queer. Johtoajatuksena oli, että koko yhteiskunta on potentiaalisesti queer, ’outo,
kummallinen, kyseenalainen’ eivätkä siis ainoastaan lesbot ja homot tai muut marginaalisiksi asetetut seksuaalisuuksien edustajat (ks. esim. Dean 2000, 234). Uudet
seksuaalipoliittiset liikkeet käyttivät nimissään ja sloganeissaan hyväksi
queer-sanaa, kuten teki Queer Nation (USA), tai niissä tuotiin muutoin esille
poliittinen ehdottomuus ja aktiivisuus, kuten tapahtui nimissä OutRage! (Englanti)
ja ACT UP, the Aids Coalition To Unleash Power (USA). (Hogan & Hudson 1999,
424–425, 464.)
Queer-tutkimuksen symbolisena syntyvuotena voidaan retrospektiivisesti
pitää vuotta 1990. Queer Nation, samoin kuin OutRage!, perustettiin silloin taisteluun homofobiaa ja homojen aggressiivista syrjintää vastaan. Liikkeiden tavoitteena on ollut saattaa yhteen seksuaalisen orientaationsa vuoksi marginaaliseen
asemaan asetetut ihmiset ja vahvistaa heidän identiteettejään sekä poliittista tietoisuuttaan marginaalisesta asemastaan. Tarkoitus oli saada heidät korostamaan erilaisuuttaan ja olemaan siitä ylpeitä. Ryhdyttiin siis taistelemaan yhteiskunnallista
kaappia vastaan ja rakentamaan tilaa yhteiskunnassa queereiksi määriteltyjen julkiselle, omaehtoiselle näkyvyydelle sekä heidän kunnioittamiselleen. (Heikkinen
1994, 96–97; Hogan & Hudson 1999, 424–425, 464.)
Vuonna 1990 julkaistiin myös Butlerin Gender Trouble ja Sedgwickin Epistemology of the Closet, joita pidetään edelleen yksinä keskeisimmistä queer-tutkimusten teoretisointiin, metodologiaan ja politiikkaan sekä niiden syntyyn vaikuttaneista teoksista. Samaan aikaan radikaalipoliittisen queer-liikkeen rinnalle syntyi
tutkimusvetoinen queer-liike. Sitä alettiin kutsua nimillä Queer Theory, Queer
Studies tai Queer Commentary.53 Akateemista homo- ja lesbotutkimusta oli kehitelty Yhdysvalloissa ja Euroopassa 1970—1980-lukujen vaihteesta, ja queer-teo-
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riaa lähdettiin kehittämään niiden pohjalta (Kekki 2004; Sedgwick 1994, 4). Termin queer-teoria lanseerasi varsinaisesti elokuvatutkija Teresa de Lauretis, kun
hän nimesi Kalifornian yliopistossa Santa Cruzissa pidettävää akateemista konferenssia, mikä sekin järjestettiin vuonna 1990. ”How Do I Look? Queer Film and
Video Conferencea” seurasi vuonna 1991 de Lauretisin otsikoima differences-lehden teemanumero ”Queer Theory. Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction”.
(De Lauretis 2004, 77–79; Hogan & Hudson 1999, 467; ks. myös Goldman 1996,
Kekki 1999b, 205.)
Queer-teoria oli syntyajassaan akateeminen vastaus kaduilla virinneeseen seksuaalipoliittiseen paineeseen. Siinä missä poliittisen queer-liikkeen tavoitteena oli
saavuttaa ei-heteroseksuaalisiksi, queereiksi, määritellyille ihmisille lisää elintilaa,
queer-teoria lähti kyseenalaistamaan heteron ja homon tai ”normaalin” ja ”queerin” välistä käsitteellistä, diskursiivista ja representatiivista vastakohta-asettelua.
Se teki näkyväksi käsitteisiin sisään kirjoitettua hierarkiaa, ja sen perustana oli
pyrkiä strategisesti häiritsemään ja vastustamaan pakkoheteroseksuaalisuutta
(compulsory heterosexuality, ks. Rich 1993/1980), heteronormatiivisuutta ja
hetero-oletusta.
Heteronormatiivisuuden problematiikan pohdinta on osoittanut, että seksuaalisuuden lisäksi hetero-oletus on sidoksissa ”rodun”, etnisyyden ja luokan konstruktioihin. Hetero-oletukseen on sisäänrakennettu myös toinen oletus, jonka mukaan
etenkin länsimaalaiset, keskiluokkaiset ja valkoihoiset ovat länsimaalaisen kulttuurin ”ihmisyyden” normeina varauksetta myös ”normaaleja” heteroita.
Queer-tutkimuksessa halutaankin haastaa pohtimaan kriittisesti hetero–homo-vastakohta-asettelun lisäksi muita hierarkkisia oppositioita ja niiden rakentumista.
Siinä kysytään – kuten esimerkiksi naistutkimuksessa ja useissa muissa poliittisesti virittyneissä tutkimussuuntauksissa – miten hegemonisia asemia tuotetaan ja
ylläpidetään ja miten niitä voidaan kyseenalaistaa tai vastustaa. Poliittisen taustan
lisäksi queer-tutkimuksen juuret ovat nimenomaan akateemisessa naistutkimuksessa ja feminismissä ja yhtä lailla esimerkiksi kriittisessä miestutkimuksessa,
homo- ja lesbotutkimuksessa ja jälkikoloniaalisessa teoriassa sekä yleisesti postmodernin teoriassa ja dekonstruktionistisessa ajattelussa.54
Queer-näkökulmaiseen tutkimukseen on silti suhtauduttu varauksellisestikin
siitä syystä, että esimerkiksi ”rodun” ja etnisyyden kriittinen tarkastelu ei ole saanut siinä riittävän merkittävää osaa. Queer-teorian on sanottu rajoittuvan yksin53 Kiitän

queer-teorian nimitysten tarkennuksista Tuula Juvosta.
Queer-tutkimuksen, postmodernin teorian ja dekonstruktion yhteyksistä ks. Hekanaho & Tuhkanen
2005.
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omaan homojen ja lesbojen teoriaksi, ja vielä kriittisemmin, pelkästään valkoisten
länsimaisten homomiesten teoriaksi. (Esim. Goldman 1996, 171; Liinason 2007;
ks. myös Lehtonen 2003, 72.) Toisaalta ei-valkoisen etnisyyden ja ”rodun” tarkastelun, kuten myös kriittisen valkoisuuden tutkimuksen, voidaan nykyisellään esittää muodostavan queer-tutkimuksen sisällä jo oman laajahkon tutkimusperinteensä (Kekki 2004; ks. esim. Eeva 2004; Ilmonen 2004; Tuhkanen 2004). Homoja lesbotutkimusten rinnalla on alettu tehdä entistä useammin myös bi- ja trans-tutkimusta.55
Viime aikoina on puhuttu etenkin etnisyyden ja ”rodun” sekä queer-tutkimuksen yhteydessä tutkimusten ja teorioiden intersektionaalisuudesta eli siitä, miten
identiteettejä muovaavat kategoriat yhtenevät ja lomittuvat keskenään: seksuaalisuudesta ei voi puhua ilman sukupuolta, ja ”rotu” ja luokka solmiutuvat monesti
yhteen (ks. esim. Ilmonen 2005). Niiden kaikkien merkitysten tarkennettuina selittäjinä toimivat usein esimerkiksi alueellisuus, ikä ja uskonto. Sukupuoli ja seksuaalisuus puolestaan vaikuttavat näiden kaikkien toimintaan ja merkityksiin, ja toisin päin. Monesti yhteen identiteettejä määrittävään alueeseen liittyvä problematiikka avautuu vasta, kun sitä tarkastellaan toisia vasten. Esimerkiksi mustien lesbonaisten identiteettiys on kolminkertaisesti marginalisoitua, kun heidät marginalisoidaan ensin ”rotunsa”, sitten sukupuolensa ja lopuksi vielä seksuaalisuutensa
takia (ks. esim. Kekki 2004). Suomalaisessa kontekstissa vaikkapa romaninaisten
normienvastainen seksuaalisuus on jotain, mitä ei mielletä edes olemassa olevaksi.
Siitä ei yksinkertaisesti puhuta. Toisaalta juuri ei-valkoisten etnisten ryhmien
vähäisyys Suomessa – mikä sekin on luonnollisesti vain bartheslainen, tietoon ja
valtaan liitoksissa oleva luonnollistettu myytti (ks. Barthes 1994, 190–191, 202) –
on pitänyt ”rodulliseen” ja etniseen toiseuteen sekä toiseuttamiseen liittyvät kriittiset kysymykset poissa suomalaisesta sukupuoli- ja seksuaalikeskustelusta ja -tutkimuksesta suhteellisen pitkään. Ja edelleen suuri osa aiheita käsittelevästä tutkimuksesta kohdistuu muualla kuin Suomessa esiintyviin ilmiöihin (esim. Eeva
2004; Ilmonen 2004; 2005; Tuhkanen 2004; vrt. kuitenkin Jalagin 2007; Löytty
2006; Grönstrand 2007). Pyrin omalla työlläni tuomaan suomalaiseen tutkimuskeskusteluun mukaan kriittistä näkemystä, joka osoittaa, etteivät suomalaiset diskurssit ja representaatiotkaan ole esimerkiksi rodullistavuudesta sen puhtaampia
tai viattomampia kuin etäämmällä esitetytkään diskurssit ja representaatiot. Pyrki55
Ks. esim. Queer Studies. A Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Anthology 1996; Lehtonen,
Nissinen & Socada 1997; Reclaiming Genders. Transsexual Grammars at the Fin de Siècle 1999;
Wickman 2001; Farväl heteronormativitet 2003; Halberstam 2005; Kangasvuo 2005; 2006a; 2006b;
Vilkka 2006; Bertilsdotter Rosqvist 2007.
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myksenäni on myös osoittaa sellaisten kategorioiden kuin sukupuoli, seksuaalisuus, ”rotu”, etnisyys ja luokka intersektionaalisuus. Näin tutkimukseni pyrkii vaikuttamaan tietoisesti myös muiden identiteettikategorioiden kuin vain sukupuolen
ja seksuaalisuuden merkitysten uudelleenarvioimiseen.
Tutkijan poliittinen orientaatio nousee tässäkin yhteydessä merkittävään asemaan. Queer-tutkimusta ei voi tehdä ilman poliittista sukupuolisen ja seksuaalisen
tasavertaisuuden tavoitetta. Lisäksi väitän, että niiden tasavertaisuutta ei voida
tavoitella ilman esimerkiksi ”rotujen” välisen tasa-arvon tavoitetta. Intersektionaalisuuden ajatus on osoittanut entistä selvemmin sen, etteivät identiteettejä muokkaavat kategoriat ole erotettavissa toisistaan. Sukupuoli ja seksuaalisuus sidostuvat väistämättä myös ”rodun”, etnisyyden ja muihin identiteettejä muovaaviin
konstruktioihin tai kategorioihin. Tässä mielessä sekä queer-tutkimuksen menetelmiä että sen tavoitteita tarkasteltaessa kytköksiä naistutkimukseen, jälkikoloniaaliseen teoriaan ja muihin muutostavoitteellisiin tutkimuksen suuntauksiin ei voi olla
huomaamatta. Nekin yhtenevät ja menevät intersektionaalisesti lomittain, eikä
ainakaan minun tekemäni queer-tutkimus tulisi edes toimeen ilman feminismin,
homo- ja lesbotutkimusten ja jälkikoloniaalisen tutkimuksen tarjoamaa teoreettis-poliittista tukea. (Ks. myös esim. Kekki 2003, 44–52.) Tästä näkökulmasta
Teresa de Lauretisin 1990-luvun taitteessa ”uutta teoriaa” nimetessään esittämiä
toiveita tai utopioita voidaan edelleen seurata. Hän kirjoittaa:
Tavoitteenani oli – – selvittää ”olemassa olevien homoseksuaalisuuksia koskevien diskurssien ja homoseksuaalisten käytäntöjen erillisiä ja/tai yhteisiä
perustoja suhteessa sukupuoleen ja rotuun sekä niihin kytkeytyviin eroihin:
luokkaan, etniseen kulttuuriin, sukupolveen ja maantieteelliseen tai sosiopoliittiseen paikkaan”. Toivoin uuden teorian jälleen mahdollistavan tehokkaan
liittoutumisen eroista huolimatta ja korvaavan yhteiselon saman nimikkeen
alla. (De Lauretis 2004, 78.)
Pyrin jatkamaan omassa tutkimuksessani de Lauretisin viitoittamalla uuden teorian tiellä.
2.5

Queer-näkökulmaisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus

Queer-näkökulmainen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus on tutkijoiden tietoisesti harjoittamana suhteellisen uutta. Se on läheistä sukua kirjallisuuden homo- ja
lesbotutkimuksille, jotka puolestaan ovat tiiviisti kiinni feministisen kritiikin
perinteessä. Homo- ja lesbokirjallisuudentutkimusta alettiin, homojen ja lesbojen
vapautusliikkeeseen sitoutuen, toteuttaa systemaattisesti 1970-luvulla. Niillä on
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ollut yhtäältä erilliset, mutta toisaalta samankaltaiset kehityshistoriat. Niiden
molempien tahoilla on esimerkiksi tehty näkyväksi aiemmin täysin vaiettua homoja lesboaiheisen kirjallisuuden historiaa ja kaanonia, joka ulottuu aina antiikkiin
asti. (Kekki 2004.) Historiasta on nostettu esiin klassikkokirjailijoita, joiden teosten homo- ja lesboseksuaalisuusaiheet on aiemmin enimmäkseen sivuutettu, häivytetty olemattomiin tai sensuroitu (Kekki 1996; 2004).
Homo- ja lesbokirjallisuudentutkimuksien erot tulevat ehkä selvimmin esille
juuri homohistorian uudelleenkirjoituksissa: homomiehet saivat näkyvyyttä, mutta
lesbot pysyivät edelleen kätköissä (Kekki 2004). Tästä kertoo muun muassa
homokirjallisuuden klassikoista usein käytetty Sapfon, Platonin, William Shakespearen, Oscar Wilden, André Giden, Marcel Proustin, Thomas Mannin ja Jean
Genet’n lista: listatuista vain yksi on nainen. Lesboaiheitakin käsittelevää kirjallisuutta ja kirjallisuushistoriaa on kuitenkin vähitellen alettu tehdä näkyväksi (ks.
esim. Lehtinen 1996; Mustola 1996; Pakkanen 1996a; 1996b; Hepolampi 2003;
2007; Juvonen 2007), ja itse pyrin tekemään tässä tutkimuksessa osuuteni lesboaiheitakin käsittelevän kirjallisuuden näkyväksitekemisessä.
Homo- ja lesbokirjallisuudentutkimuksessa on myös tarkasteltu kaunokirjallisuudessa yleisesti tuotettuja homo- ja lesbokuvia. Tämä perinne keskittyi alkuun
lähinnä osoittamaan, kuinka homot ja lesbot on kulttuurissamme kuvattu stereotyyppisesti surullisiksi, onnettomiksi, rappioituneiksi, syrjityiksi, sairaiksi ja kuoleviksi miehiksi ja naisiksi. Sittemmin tavoitteina on ollut tutkia muun muassa erilaisuuden kokemusten kuvausta sekä homo- ja lesbokirjallisuuden erityisyyttä
(Pakkanen 1996b, 66–67; Kekki 1996, 56). Marginaalisen ja yhteiskunnallis-sosiaalisesti kaappiin ahdistetun, normista eroavan seksuaali-identiteetin ja -kokemuksen on katsottu muovaavan homo- ja lesbokirjailijuutta aivan erityiseen suuntaan.
Marginaalisen position on ajateltu tarjoavan kirjailijoille erityisvalmiuksia esimerkiksi yhteiskunnan kriittiseen tarkkailuun. Richard Dyer (2002, 80–81) tarkentaa
näkemystä kirjoittaessaan lesbo-/homoelokuvista ja niiden tekijöistä. Hänestä
lesbo- ja homoelokuvien erityisyys on sidoksissa tekijöiden käytössä oleviin diskursseihin: lesbo- ja homotekijöillä ovat käytössä sekä valtakulttuurin että heidän
omien, marginaalisten alakulttuuriensa merkkikielet ja diskurssit, mikä tekee heidän ilmaisustaan erityistä suhteessa heterotekijöiden ilmaisuun. Samantyyppisen
marginaaliryhmien “kaksoistietoisuuden“, position sekä sisällä että ulkona, on
havaittu luonnehtivan myös mustien identiteetti-ilmaisuja ja feminististä paikantumisen politiikkaa (DuPlessis 1985, 42, 208; Moi 1990, 183).
Kirjallisuuden homo- ja lesbohistoriaa kirjoitettaessa sekä homo- ja lesbokirjallisuuden erityisyyttä tutkittaessa on päädytty pohtimaan identiteetin kysymyk-
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siä. Käsitteitä homotekijyys, homokirjallisuus tai homoromaani on pohdittu homoja lesbotutkijoiden piirissä paljon. On kysytty, mikä voisi olla yksiselitteisesti
homo- tai lesbokirjallisuutta, kuka on homo- tai lesbokirjailija, mitä on homo- tai
lesbotekijyys, mitä ominaisuuksia kirjailijalta vaaditaan, jotta hän tulisi määritellyksi homo- tai lesbotekijäksi, tai mitä vaaditaan kirjallisuudelta, että se olisi
homo-/lesbokirjallisuutta, ja miten ylipäätään määrittelemme homon tai lesbon.
(Ks. esim. Faderman 1995, 51; Kekki 1996, 53; Pakkanen 1996b, 68; Kekki 2003,
53–61.) Kannattaako sellaisia lajiluokitteluja kuin homo- tai lesbokirjallisuus ylipäätään tehdä, vai ovatko nekin vain osoitus tiukkarajaisesta ja mahdollisesti
arvottavastakin kategorisoinnista? Palaan tähän kysymykseen tarkemmin tutkimukseni lopussa.
Koska homo- ja lesbotekijyyden ympärillä käydyt keskustelut ovat olennaisesti sidoksissa käsitteeseen homo-/lesboidentiteetti, ne ovat sitä myötä yhteydessä
kysymyksiin homojen ja lesbojen perustalähtöisestä identiteettipolitiikasta. Kuten
sukupuolen tutkimuksessa, myös homo- ja lesbotutkimuksessa on tehty rajankäyntiä essentialismin ja konstruktionismin välillä. Essentialistit ovat olleet sitä mieltä,
että homoseksuaalisuus on universaali, kulttuurirajat ylittävä fyysinen, biologinen
tai psykologinen ominaisuus, jota on aina ollut. Essentialistien voidaan yksinkertaistetusti sanoa uskovan yhteen ja universaaliin homouden/lesbouden ytimeen tai
alkuperään, joka määrittää kaikkia homoja tai lesboja.
Essentialistisen ajattelun mukaan homo- tai lesbokirjallisuutta voisivat siis
edustaa vain teokset, joiden tekijät ovat syntyjään ”aitoja” homoja tai lesboja. Tällainen ajattelu on osoitettu ongelmalliseksi monellakin tavalla: Siten korostetaan
sukupuolten ja seksuaalisuuksien vastakkainasettelua ja ajaudutaan väistämättä
dikotomisointiin ja hierarkisointiin. Toisaalta palauttamalla homoseksuaalisuus
yhdeksi, ainutlaatuiseksi ilmiöksi kielletään homouden, lesbouden ja muiden seksuaalisuuksien monimuotoisuus ja ne radikaalit erot, jotka ovat merkittäviä esimerkiksi suhteessa menneisyyteen ja toisiin, esimerkiksi ei-valkoisiin tai niin
sanotun kolmannen maailman kulttuureihin. Tällaiset moninaisten homouden ja
lesbouden kokemusten kieltämiset johtavat helposti sellaisten identiteettejä konstruoivien tekijöiden kuin luokan, yhteiskunnallis-sosiaalisen aseman, koulutuksen,
”rodun”, etnisyyden, alueellisuuden, iän tai terveydentilan mukanaan tuomien erojen häivyttämiseen. (Dyer 2002, 77, Kangasniemi 1996, Kekki 1996, 54 ja Kekki
2003, 53–61.) Ongelma on tietysti sekin, että tällaisen ajattelutavan mukaan meidän tulisi aina tietää kirjailijan elämästä niin paljon, että voisimme sen mukaisesti
määritellä hänen seksuaalisen orientaationsa ja sen jälkeen hänen kirjallisuutensa.
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Konstruktionistit ovat Foucault’n ajatuksiin nojautuen esittäneet, että homoseksuaalisuus on kulttuurinen rakenne, konstruktio, joka alkoi määrittää ihmisen
olemusta tietynlaisena identiteettinä vasta 1800-luvulla; tätä ennen ihmisen seksuaalista suuntautumista ei heidän mukaansa ajateltu identiteettiä olennaisesti määrääväksi tekijäksi lainkaan. (Kekki 1996, 54; ks. myös Foucault 1998, 37–38 ja
Butler 1996, 59–60.) Myös homo- ja lesboidentiteettejä konstruktionistisesta
näkökulmasta tarkasteltaessa eteen tulee ongelmia: jos homouden konstruktio esitetään määritellyksi ja tuotetuksi vasta 1800-luvulla, sitä edeltävää homo- ja lesboaiheista kirjallisuutta, esimerkiksi Platonin miesten välistä rakkautta tarkastelevaa
Pitoja ja Sapfon naisiin kohdistuvaa halua kuvaavia runoja, ei olisi homo- ja lesbokirjallisuudeksi määriteltynä olemassa – ne olisivat vain kirjallisuutta (ks.
Faderman 1995, 51–54; Pakkanen 1996b, 68). Kuitenkin niiden olemassaololla
nimenomaan samaa sukupuolta olevien ihmisten rakkautta ja halua osoittavina
teksteinä on suuri poliittinen ja identifioitumista tukeva merkitys. Miten meidän
siis tulisi tuoda esiin tapoja, joilla voisimme toimia sellaisen homo- ja lesboaiheisen kirjallisuuden mallin kanssa, joka ottaisi nämä ongelmakohdat huomioon?
Essentialismin ja konstruktionismin väliselle ristiriidalle on tarjottu ratkaisuvaihtoehtoja. On esimerkiksi esitetty, että homoseksuaalinen kanssakäyminen voidaan ajatella universaaliksi, mutta homoseksuaalinen identiteetti on kulttuurinen ja
historiallinen, tuotettu konstruktio (Kekki 1999a, 54). Yksi ratkaisu on ollut siirtyä
tekijä- ja tekstikeskeisestä ajattelusta lukijakeskeisyyteen: kirjallisuutta voi halutessaan lukea ”homotietoisesti” (Flannigan-Saint-Aubin 1992; Kekki 1996, 57;
Kekki 2004). Tällöin erityisesti vanhan, 1800-lukua edeltävän kirjallisuuden historialliset rajoitukset eivät ole enää häiritseviä eikä kirjailijan seksuaalisesta suuntauksesta tarvitse olla erityistä tietoa.
Homotekijyys-käsitteen sekä perustälähtöisen identiteettipolitiikan pakkointegraation näkökulmasta lukijalähtöinen perinne yhdistettynä queer-teoreettiseen
tekstien ja identiteettikonstruktioiden analyysiin on myös osoittautunut yhdeksi
essentialismin ja konstruktionismin välisen ongelman ylittäväksi ratkaisukeinoksi.
Tällöin lähtökohtana on genealogis-dekonstruktiivinen, Foucault’n, Butlerin ja
Sedgwickin teorioihin nojaava queer-analyysi, joka yhdistetään lukijakeskeiseen
metodiin. Näiden metodinen yhdistelmä, queer-luenta, mahdollistaa esimerkiksi
sukupuolisten tai seksuaalisten rajojen ja erojen rakentamiseen liittyvien valta-asetelmien kriittisen erittelyn mistä tahansa tekstistä, olipa kyseessä kanonisoitu klassikkoteos tai vaikkapa populaarikulttuurin tuote, jossa keskitytään kyseenalaistamaan – tai vastavuoroisesti ylläpitämään – yhteiskunnan heteronormatiivisuutta.
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(Kekki 2003, 61–69; ks. ja vrt. esim. Hekanaho 2003; Karkulehto 2001; ks. myös
esim. Juvonen 2002, 83–160 ja Rossi 2003, 17–24, 29–30.)
2.6

Queer-kirjallisuuden ja -kulttuurintutkimus Suomessa

Suomalaisen homo-, lesbo-, bi- ja trans- tai laajennettuna queer-teemojen kulttuuri- ja kirjallisuusteoreettisesti painottunut tutkimus on ollut Suomessa vielä jokseenkin hajanaista.56 Se on perustunut yksittäisten, mutta jatkuvasti lisääntyvien
tutkimusten varaan. Täysin systemaattisesta tutkimusperinteestä ei nähdäkseni
aivan vielä voida puhua, mutta perinteen rakentamiseksi on tehty jo monia avauksia.57 Esittelen seuraavassa katsauksenomaisesti niitä vaiheita ja tutkimuksia, joiden pohjalta kulttuurin ja kirjallisuuden queer-tutkimusperinnettä on alettu Suomessa rakentaa. Olen pyrkinyt korostamaan esittelyssä julkaisukonteksteja ja tutkimuskohteita osoittaakseni niiden moninaisuuden avulla, että seksuaalisuus
todella on yksi kulttuuriamme kokonaisvaltaisesti kuvastava ilmiö. Toisaalta kohteet osoittavat, että queer-teoreettinen lähestymistapa mahdollistaa lähestulkoon
minkä tahansa tutkimuskohteiden kriittisen, sukupuoli- ja seksuaalipoliittisen tarkastelun.
Tutkimusesittelyni ei ole kattava, koska keskityn vain suomalaiseen kulttuurin- ja etenkin kirjallisuudentutkimukseen. Käytännössä keskittyminen tarkoittaa
sitä, että tuon kirjallisuuden lisäksi esille lähinnä elokuviin, televisioon ja mediaan
kohdistuvaa, Suomessa tehtyä tai julkaistua tutkimusta.

56 Määrittelen kaikki esittelemäni kulttuurin ja kirjallisuuden homo-, lesbo-, bi-, trans- tai queer-tutkimukset sellaisiksi sillä perusteella, että niissä joko tuodaan homo-, lesbo-, bi-, trans- tai queer-teorioita
ja metodeja näkyvästi esille tai niissä on näkyvissä kriittiset, esimerkiksi Butlerin ja Sedgwickin teoretisointeihin nojaavat sukupuoli- ja seksuaalipoliittiset tutkimustavoitteet tai ne käsittelevät kriittisesti
nimenomaan sukupuolten ja seksuaalisuuksien merkitysten tuottumista kulttuurissa. Määrittelen vain
tutkimuksia, en tutkijoita, sillä tutkijoiden intentioista, identifioitumisista ja poliittisista kiinnittymisistä
eri teorioihin voidaan nähdäkseni puhua vai silloin, jos he ovat kirjoittaneet niistä ja positioistaan itse.
Lisään vielä, että olen tietoinen, että homo-, lesbo- ja queer- ja paikoin bi-tutkimukset korostuvat esittelyssäni. Trans-tutkimus jää edelleen varjoon, sillä sitä on tehty varsin vähän.
57
Lisäksi vuonna 2004 perustettiin monitieteinen Suomen Queer-tutkimuksen Seura ja kansainvälinen,
referee-tasoinen SQS: Journal of Queer Studies in Finland -lehti, joiden tehtävänä on edistää queer-tutkimuksen asemaa ja vakiintumista Suomessa.
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Aloitan 1990-luvun alusta, eli puhun ajasta Butlerin Gender Troublen ja Sedgwickin Epistemology of the Closetin ilmestymisten sekä Queer Theoryn nimeämisen jälkeen.58 Painotuksissani korostuvat tuoreimman tutkimuksen ohessa ne tutkimukset ja teokset, jotka ovat vaikuttaneet oman tutkimukseni prosessointiin ja
koko tutkijakuvani kehittymiseen. Tässä mielessä esittelyni käy osittain myös tutkimusprosessini näkyväksitekemisestä.
Vuonna 1993, kolme vuotta Butlerin ja Sedgwickin teosten ilmestymisen jälkeen, Tiede ja edistys -lehti julkaisi Suomessa ensimmäisen queer-teoriaa käsittelevän teemanumeron. Lehdessä esiteltiin kolmessa artikkelissa uutta homo- ja lesbotutkimuksen käännettä, jonka nimitys vakiintui sittemmin queer-teoriaksi ja
queer-tutkimukseksi.59 Tuula Juvosen (1993), Jan Löfströmin (1993) ja Tuija
Pulkkisen (1993) artikkeleita voidaan hyvällä syyllä pitää suomalaisen queer-tutkimuksen varhaisina perustajateksteinä. Ne kaikki esittelevät queer-teorian myötä
homo- ja lesbotutkimukseen tullutta ajattelun muutosta, jota on myöhemmin
nimetty jopa kriittisen sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen uudeksi paradigmaksi (Hekanaho & Tuhkanen 2005; Vänskä 2006, 60).
Vuonna 1993 julkaistiin myös Jukka O. Miettisen toimittama kaunokirjallinen
antologia Miesten kesken. Miesten välinen rakkaus maailmankirjallisuuden
valossa (1993b). Teos ei ole saanut aivan vastaavaa seuraajaansa maailman- saati
58

Ennen 1990-luvulle siirtymistä Suomessa julkaistiin muun muassa ensimmäinen homoseksuaalisuutta käsittelevä tutkimusantologia Rakkauden monet kasvot. Homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja vapautumisesta (1984), jossa Max Rand (1984) kirjoitti homoseksuaalisuutta käsittelevästä kirjallisuudesta ja kulttuurista. Katsaus ei käsittele juurikaan kotimaista kirjallisuutta, vaan toteaa,
ettei sellaista käytännössä oikein ole. Rand kuitenkin mainitsee toista maailmansotaa edeltäneet runoilijat Gunnar Björlingin, Yrjö Kaijärven, Uuno Kailaan, Kaarlo Sarkian ja Edith Södergranin ja sotien
jälkeiseltä ajalta Onni Hallan, Helvi Juvosen ja Mirkka Rekolan sekä Eila Pennasen, Pentti Holapan ja
Christer Kihlmanin.
1990-luvun alkupuolella julkaistiin myös tutkimusantologioita, esimerkiksi kokoelmat Toiseuden
politiikat (1993) ja Sivupolkuja. Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille (1996), joiden artikkeleissa
esitellyt tutkimuspoliittiset lähtökohdat kävisivät monin paikoin queer-tutkimuksenkin lähtökohdista.
Joissain artikkeleissa käsiteltiin kriittisesti seksuaalisuutta (esim. Kekki 1993; 1996; Pakkanen 1996b).
Olen kuitenkin pyrkinyt nostamaan antologioiden osalta esille niitä, jotka kokonaisuudessaan keskittyvät sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitysten kriittiseen tutkimukseen, enkä niinkään keskittymään
niihin, joissa esiintyy yksittäisiä artikkeleita, vaikka ne sinällään ovat tietysti olleet osaltaan tärkeitä
homo-, lesbo-, bi-, trans- ja queer-tutkimusten avauspuheenvuoroja. Erityisiä niistä tekee se, että niitä
voidaan pitää alan tutkimuksen pioneeritöinä. Koska homoseksuaalisuus rikoksena kumottiin Suomen
laissa vasta vuonna 1971 ja kehotuskieltopykälä poistettiin vuonna 1999 (Stålström 1997, 225; Sorainen 2005, 3, 50), voidaan sanoa, että 1980—1990-lukujen vaihteessa siitä kirjoittaminen vaati vielä
monessakin mielessä jopa uskallusta.
59 Nykyisin yksiköllisen queer-teorian sijaan puhutaan usein monikossa queer-teorioista, mikä kertoo
muun muassa queer-tutkimuksen monitieteisyydestä (Kekki 2006b, 13). Queer-teoriaa on sovellettu
lukuisiin tieteenaloihin humanistisista ja yhteiskuntatieteistä laki- ja uskontotieteisiin. Queer-tutkimuksen tutkimuskenttää ja -taustaa edustavat jo itsessään monitieteisten kulttuurintutkimuksen, feminististen teorioiden, kriittisen maskuliinisuuksien tutkimuksen sekä homo- ja lesbotutkimusten perinteet.
Lisäksi jälkikoloniaalisen tutkimuksen teoria ja metodologia ovat osoittautuneet tarpeellisiksi identiteettejä määrittävien konstruktioiden (sukupuoli, seksuaalisuus, ”rotu”, etnisyys jne.) intersektionaalisuuden havainnollistamisessa.
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kotimaisesta kirjallisuudesta toimitetusta, naisten välisen rakkauden kuvauksista,
mutta Gun Gustafsson on koonnut samana vuonna naisten välistä rakkautta käsittelevät novellikokoelman Täyskäsi (1993) ja jo kaksi vuotta aiemmin runoantologian Ääriviivasi ihollani. Naisten rakkausrunoja naisista (1991, Dina konturer på
min hud. Kvinnors kärleksdikt om kvinnor). Tärkeä rooli homokulttuurin näkyväksitekemisessä on ollut myös vuonna 1992 julkaistulla Tom of Finlandin elämäkerran suomennoksella (Hooven III 1992).60
Vuotta 1993 seurasivat kulttuurintutkimuksen kentällä muun muassa artikkelikokoelma Kuva ja vastakuvat. Sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa
(1995), jossa tutkimuskohteina on niin korkea- kuin populaarikulttuurinkin tuotteita ja tekijöitä. Useissa artikkeleissa tuodaan esiin myös lesbonäkökulma, ja
teoksen lopussa on suomennos Butlerin haastattelusta (Kotz & Butler 1995).
1990-luvun puolivälin jälkeistä aikaa leimaa laajahko kulttuurintutkimuksen ruumisbuumi, jossa ovat olleet esillä kriittinen seksuaalisuuden tutkimus sekä homo-,
lesbo- ja queer-tutkimukselliset painotukset.61
Merkittävä tapahtuma 1990-lukulaisessa suomalaisessa seksuaalisuuden tutkimuksessa oli myös Foucault’n Seksuaalisuuden historia -suomennoksen julkaiseminen vuonna 1998. Elokuva- ja televisiotutkimukseen painottunut Lähikuva-lehti
julkaisi samoihin aikoihin homo-, lesbo- ja queer-tutkimusnumerot ”Lähikuva
goes girlie” 1/1997 ja ”Neitopervo” 2–3/1999, joita oli edeltänyt jo vuonna 1989
julkaistu ”Homot & lesbot elokuvassa” -teemanumero. Lähikuva-lehden lisäksi
Naistutkimus–Kvinnoforskning-lehti julkaisi 2000-luvulle siirryttäessä homo-,
lesbo- ja queer-teemanumeroita. Vuonna 2000 julkaistiin teemanumero otsikolla
”Sex Outlaw” (2/2000), ja sitä seurasi queer-tutkimusnumero vuonna 2005. Monitieteisen Kulttuurintutkimus-lehden seksuaalisuus-teemanumero julkaistiin tutkimuksen keskeisiä teoreettisia käsitteitä pohtivine artikkeleineen vuonna 2006, jolloin ilmestyi myös Butlerin Hankala sukupuoli -suomennos.
Palaan kuitenkin hetkeksi takaisin kymmenen vuotta Naistutkimus-lehden
queer-tutkimusnumeron, Kulttuurintutkimus-lehden seksuaalisuusnumeron ja
Hankalan sukupuolen julkaisemista edeltävään aikaan. Tuolloin erityisesti kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen kentällä lesboteoreettisen kulttuurintutkimuksen antologian Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin (1996) julkaiseminen oli
60 Lisäksi

vuonna 2006 julkaistiin Berndt Arellin ja Kati Mustolan teos Tom of Finland – Ennennäkemätöntä – Unforeseen.
61
1990—2000-lukujen molemmin puolin on julkaistu mm. Ruumiin kuvia 1996; Ruumiin siteet 1997;
Nuori ruumis 2001; Lähikuva-lehden ”Ruumis, kone ja halu” -teemanumero 2002; Ruumiillisuus. Merkillisiä ruumiita kirjallisuudessa 2003; Nuori voima -lehden ”Liha”-teemanumero 2004 ja Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat 2006 (ks. myös Paasonen 2004, 3).
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merkittävä avaus. Siinä esiteltiin muun muassa suomalaista lesbokirjallisuuden
historiaa (Pakkanen 1996a; ks. myös Lehtinen 1996; Mustola 1996). Lasse Kekki
(esim. 1996; 2004; 2006a) on puolestaan esitellyt laajasti homokirjallisuuden ja
sittemmin laajennetusti yleistä homo-, lesbo- ja queer-kirjallisuudentutkimusten
historiaa. Hän oli toimittamassa ensimmäistä suomalaista queer-kirjallisuudentutkimusta esittelevää antologiaa Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia
kirjallisuudentutkimukseen (2004; toim. Ilmonen & Kekki).
Pervot pidot on tuonut queer-näkökulmaiseen kirjallisuudentutkimukseen
monia uudenlaisia avauksia. Siinä tutkitaan muun muassa ennen 1800-luvun loppua kirjoitettua kirjallisuutta, jolloin homoseksuaalisuutta ei ollut käsitteenä vielä
edes olemassa. Artikkeleissa esitetään myös uusia queer-luentoja 1900-luvun
kanonisoiduista teoksista, queer-luetaan nykykirjallisuutta ja ristiinluetaan
“rotua”, etnisyyttä ja seksuaalista toiseutta. (Ks. Ilmonen & Kekki 2004, 8–9.)
Lisäksi Suomessa on tutkittu homo-, lesbo-, bi- ja queer-kirjallisuudentutkimuksellisesti suhteellisen mittavaa määrää yleistä kirjallisuutta. Kotimaisen kirjallisuuden homo-, lesbo-, bi- ja queer-tutkimus on ollut tähän mennessä suhteellisen
vähäistä. Sen osoittaa jo Pervot pidot: ainoastaan yksi artikkeli (Karkulehto
2004c) kahdestatoista käsittelee suomalaista kirjallisuutta. Sen sekä Saision/Larssonin/Weinin tuotantojen tutkimuksen62 lisäksi homo-, lesbo-, bi- ja queer-näkökulmaista luentaa tai uudelleenluentaa on tehty muun muassa Tove Janssonin
(Hekanaho 2006c)63, Christer Kihlmanin (Carlson 2007), Hennariikka Romun
(Virtanen 1999a), J. L. Runebergin (Leppihalme 1999), Mika Waltarin (Juvonen
2002, 129–138) ja Kaarina Valoaallon sekä Monika Fagerholmin (Haasjoki
2005b) teoksista.64 Populaaritieteellisessä Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa -kokoelmassa (2007; toim. Mustola & Pakkanen)
esitellään aiemmin näkymättömäksi jäänyttä suomalaista homo-, lesbo- ja biseksuaalisuutta käsittelevää kirjallisuutta ja kulttuuria. Omat, bibliografiatyyppiset esittelynsä saavat Janssonin, Holapan, Kihmanin ja Saision lisäksi esimerkiksi Gunnar
Björling, Edith Södergran, Hagar Olsson, Vivica Bandler-von Frenckell ja Mirkka
Rekola.
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Saisiosta/Larssonista/Weinista tehdyistä tutkimuksista, ks. Envall 1990, 52–72; Rojola 1998; 2002;
Soikkeli 1998, 193–203; Haasjoki 2003; 2004; 2005a; 2006; Koivisto 2005; 2006.
63 Hekanahon (2006c) artikkeli ei tarkastele niinkään Janssonin teoksia kuin sen vastaanottoa.
64
Lisäksi Taru Väyrynen (2001; 2002; 2003) on tutkinut Holapan tuotantoa laajasti ja tuonut näkyvästi
esille Holapan tuotannon homoseksuaaliset aiheet (ks. myös Rojola 2002; Koivisto 2007a; 2007b).
Myös lesbouden ja lesboteemojen häivyttämistä ja sivuuttamista suomalaisessa kirjallisuuden käännöskulttuurissa on tutkittu (Hepolampi 2003).
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Media- ja televisiotutkimuksen puolella näyttäisi siltä, että useita tutkijoita on
tähän mennessä innoittanut lähinnä nykytelevisiosarjojen uusien homo- ja lesborepresentaatioiden kriittinen tutkimus.65 2000-luvun puolella on kirjoitettu televisiosarjojen Sillä silmällä (Queer Eye for a Straight Guy, USA; Kalha 2006a ),
L-koodi (The L Word, USA; Kuorikoski 2005b), Mullan alla (Six Feet Under,
USA; Kuorikoski 2006), Sinkkuelämää (Sex and the City, USA; Karkulehto
2004b), Älä kerro äidille (Queer as Folk, UK, USA; Karkulehto 2001; Kuorikoski
2005a) ja Salatut elämät (Suomi; Kekki 2001; Virtanen 2002; Ylöstalo 2004)
homo-, lesbo- ja bi-representaatioista (ks. myös Rossi 2007).66 Myös trans- ja
homoaiheisia tositelevisio-ohjelmia on tutkittu (Valovirta 2005; Rautiainen 2007),
ja viimeaikaista pornon tutkimusta ja kulttuurin pornoistumisen problematiikan
pohdintaa on tehty queer-tutkimuksellisistakin lähtökohdista (ks. Nikunen, Paasonen, & Saarenmaa 2005).
Mainonnan, median ja joukkoviestinnän osalta tutkimuskohteina ovat olleet
myös diskurssit ja representaatiot, joissa käsitellään normienvastaista seksuaalisuutta heteronormatiivisesta näkökulmasta tai jopa kielteisesti. Tutkimuskohteina
ovat olleet esimerkiksi 1990-luvun lopun sanomalehdissä kirjoitetut mielipidetekstit homo- ja lesboparisuhteista (Charpentier 2001), homoseksuaalisuuskäsitykset
suomalaisessa 1950- ja 1960-lukujen populaarilehdistössä, 2000-luvun Helsingin
Sanomien lehtiartikkeleissa tuotettu heteronormatiivisuus (Juvonen 2002, 83–115;
2004) ja sanomalehtien biseksuaalisuuskirjoittelu (Kangasvuo 2005). Myös nuorten nettikeskustelujen tapaa käsitellä normienvastaista seksuaalisuutta on käsitelty
queer-tutkimuspainotteisista lähtökohdista (Laukkanen 2004). Kotimaisia ja ulkomaisia mainoksia on tutkittu laajasti (esim. Rossi 2003; Vänskä 2006). Mainonnan
tutkimus on osoittanut, että seksuaalisen joustavuuden ja ambivalenssin ristiriitaiset esitykset sekä sukupuolten ja seksuaalisuuksien merkityksistä jatkuvasti käytävä kulttuurinen neuvottelu ovat erityisen näkyvästi mainonnan aluetta. Mainonnan tutkimus on tuonut ehkä selvimmin esille queer-lukijuuden positioita ja merkityksiä: että heteropainotteisista kulttuurituotteista voidaan hakea myös merkityksiä, jotka problematisoivat heteronormatiivista sukupuoli- ja seksuaalijärjestystä.

65 Tarkoitan homo-, lesbo- ja bi-representaatioiden ”uutuudella” sitä, että ne edustavat ajallisesti
1990—2000-luvun vaihteen kulttuuriseen queer-buumiin asettuvia esityksiä ja sitä, että ne eivät näyttäisi toistavan homo- ja lesboesitysten perinteistä, homot ja lesbot sairaalloisuuteen, kuolemaan, mielenterveysongelmiin jne. liittävää linjaa.
66
Mielenkiintoinen lisä on Leena-Maija Rossin (1999; 2007) luenta televisiosarjasta Kolmas kivi
auringosta (3. Rock from the Sun, USA): sarja kyseenalaistaa ulkoavaruudesta Maahan tulleiden ”muukalaisten” elämää käsitellessään muun muassa heteronormatiivisuutta ja normatiivista heteroseksuaalisuutta.
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(Ks. Rossi 2003, 150.) Rossi kirjoittaa ei-normatiivisuuden esilletuonnista
queer-luennan ja queer-katseen avulla ja korostaa nimenomaan, ettei heterous ole
normi niin ongelmattomasti kuin yleisesti annetaan ymmärtää:
Sekä heteroutta ensisijaisesti tarjoilevien esitysten utelias ja tarkempi katsominen että homo- ja lesbovihjeiden esiin ottaminen ovat tapoja paikantaa epänormatiivisuutta tiloihin, joiden aikaisemmin on ajateltu kuuluvan vain normatiivisille heteroille – – . [Q]ueer-katseet eivät rajaudu vain homoiksi ja lesboiksi
identifioituviin (niin katsojina kuin katseen kohteinakaan), vaan kenellä vain
voi olla ”queerit hetkensä” – – . (Rossi 2003, 152.)
Oivallinen esimerkki siitä, että mitä tahansa voidaan tutkia queer-näkökulmaisesti,
on Harri Kalhan (2002) kriittinen analyysi suomalaisen mediahahmon, Timo T. A.
Mikkosen, missihistoriaa käsittelevästä teoksesta, jossa uskaltaisin väittää missihistorian tekijän intentioiden olleen jossain aivan muualla kuin queer-aiheissa.
Tämä ja muut esittelemäni tutkimukset todentavat käytännössä, että mitä tahansa
kohteita voidaan tutkia ja keskusteluttaa queeristi. Sukupuolen ja seksuaalisuuden
kulttuuriset merkitykset ovat läsnä myös teksteissä, joissa ne näennäisesti ovat
näkymättömissä. Niiden esilletuomiseen tarvitaan kuitenkin monesti juuri
queer-näkökulmaista lähestymistapaa ja queer-luentaa. Keskeinen rooli
queer-luennassa on tutkijan kulttuurisella kompetenssilla. Teksteistä täytyy kyetä
hakemaan niitä paikkoja ja mahdollisuuksia, joista sukupuolen ja seksuaalisuuksien merkityksiä tuotetaan. Kompetenssin lisäksi queer-luenta edellyttää tutkijalta
asennetta: avoimuutta ja halua antaa teksteille tilaa uusille, hierarkkisia rajanvetoja
kyseenalaistaville kohtaamisille. (Koivunen 1995, 32; Hekanaho 2004b, 18–20;
Vänskä 2006, 42, 44.)67
Tutkimustaustoitukseni osoittaa, että pääosin anglo-amerikkalaista alkuperää
olevia queer-teorioita on sovellettu ja kontekstualisoitu suomalaisiin sukupuolten
ja seksuaalisuuksien sekä kulttuurintutkimukseen tähän mennessä suhteellisen
innovatiivisesti, laajasti ja monipuolisesti. Osansa queer-tutkimuksen kehittymisessä on ollut silläkin, että 1990—2000-lukujen vaihteen tienoilla Suomessa alettiin julkaista Foucault’n ja Butlerin työhön nojaavia väitöskirjoja68 sekä kohdennetusti queer-tutkimuksellisia, naistutkimusta, kriittistä miestutkimusta, homo- ja

67 Sinisalon,

Saision ja Sinervon teosten luennassa seksuaalisuuden ja esimerkiksi halun esitykset ovat
melkoisen ilmeisiä ja näkyviä, eli niiden hakemiseen tekstistä ei sinällään tarvita kovin harjaantunutta
”queer-katsetta”. Siitä huolimatta niidenkin queer-analyysi edellyttää tutkijaltaan queer-asennetta ja
halua tutkia niitä queeristi.
68
Esim. Helén 1997; Honkanen 2004; Kaskisaari 2000; Koivunen 2003; Oksala 2002; Pulkkinen 2003;
Seppä 2003.
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lesbotutkimuksia sekä queer-teoretisointia eri tieteenaloihin ja erilaisista tutkimuksellis-tavoitteellisista lähtökohdista soveltavia väitöskirjoja ja monografioita.
Monografia- ja väitöskirjatasolla on tähän mennessä tutkittu muun muassa suomalaista transgenderyhteisöä (Wickman 2001), amerikkalaista, ranskalaista ja ruotsalaista kirjallisuutta (Kekki 2003; Hekanaho 2006d; Paqvalén 2007), suomalaista
homojen ja lesbojen paikallishistoriaa (Juvonen 2002), suomalaista ja ulkomaista
mainontaa (Rossi 2003; Vänskä 2006) ja suomalaista taidekritiikkiä (Kalha 2005).
Lisäksi, tosin lähinnä irti queer-tutkimuskontekstista, on tutkittu naisen seksuaalisuuden esityksiä 1800–1900-lukujen vaihteen kotimaisessa kirjallisuudessa ja
havaittu, että naisen seksuaalisuus oli tuolloin, samoin kuin queer-seksuaalisuus
sata vuotta myöhemmin, julkisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa problemaattinen, mutta taiteessa ja kirjallisuudessa näkyvä, problemaattisuuden sijaan mieluumminkin problematisoitu ilmiö (esim. Grönstrand 2005; Melkas 2006; Työlahti
2007).
Toivon, että oma väitöstutkimukseni toimii yhtenä kriittisen sukupuolen, seksuaalisuuden ja queer-tutkimuksen perinteitä laajentavana ja kokoavanakin tekijänä. Nyt, kun Suomessa on tehty queer-kirjallisuudentutkimuksellisesti väitöskirjoja jo amerikkalaisesta, ranskalaisesta ja ruotsalaisesta kirjallisuudesta ja tutkittu
suomalaista paikallishistoriaa, mainontaa ja taidekritiikkiä, on korkea aika tehdä
tutkimusta, joka käsittelee kotimaista kirjallisuutta. Uusien tutkimusantologioiden,
väitöskirjojen ja tutkimusprojektien myötä pian voitaneen alkaa puhua myös systemaattisesta queer-kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen perinteestä. Jatkan itse
osaltani tältä monipuoliselta pohjalta tutkimusta, jossa keskityn kolmen suomalaisen kirjailijan romaanien ja niiden kontekstien tutkimukseen.
2.7

Queer-poliittinen luenta

Sovellan Sinisalon, Saision ja Sinervon romaaneja analysoivassa tutkimuksessani
queer-teoreettisen ja performatiivisen tekstianalyysin yhdistävää queer-poliittisen
luennan menetelmää. Viittaan käsitteellä yhtäältä performatiivisen luennan ja toisaalta queer-luennan teoreettis-menetelmällisiin käsitteisiin. Queer-poliittinen
luentani on näiden kahden menetelmän metodiyhdistelmä. Ne yhtenevät monin
paikoin ja ovat itse asiassa tulkittavissa toistensa rinnakkaiskäsitteiksi, mutta keskenään yhdistettyinä ne täydentävät kirjallisuuden ja kulttuurin luentani ja analyysini välineistöä enemmän kuin erillisinä käsitteinä.
Käsitykseni lukijuudesta perustuu lukemiseen vastavuoroisena ja vuorovaikutteisena prosessina, jossa luen kirjallisia teoksia ja tekstejä heijastamalla niihin
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myös omia halujani, tunteitani ja pelkojanikin. Vastavuoroisuuden periaatteeseen
perustuvaan lukijakäsitykseeni yhdistyy myös ajatus lukijuudesta, joka kykenee
tarvittaessa vastustamaan tekstien oletusarvoisia lukijapositioita ja vallitsevia
lukutapoja. (Ks. Fetterley 1978; Alanko 2001, 214–215.)
Performatiivinen luenta viittaa käsitteenä muun muassa Butlerin performatiiviseen sukupuoliteoriaan ja J. L. Austinin puheaktiteorian performatiivisuuden
ajatukseen (Rojola & Laitinen 1998, 9–11, 20–23; Pulkkinen 2003, 214). Tuija
Pulkkinen (2003, 214–215) sanoo performatiivisuuden viittaavan todelliseksi tekemiseen. Austin kiinnitti teoksessaan How to do Things with Words (1962) huomionsa ilmaisuihin, jotka luovat asiantilan ja ”saavat [sen] aikaan” (perform). Performatiivisessa luennassa jäljitetään näitä aikaansaatuja asiantiloja sekä sitä, millaiset ympäristön säännöt ja instituutiot tekevät ne todellisiksi. Toisin sanoen kyse
on diskurssien analysoimisesta. (Culler 1983, 115; Pulkkinen 2003, 215.)
Anna Hynnisen (2004) mukaan performatiivinen luenta kiinnittyy toistoon,
tunnustuksellisuuteen ja vaikenemiseen. Marja Kaskisaarta (2000) lainaten hän
esittää, että esimerkiksi seksuaalisuuksista ja identiteeteistä kirjoitetaan ja tuotetaan tietoa aina sidoksissa niihin elementteihin, joita yhteiskunnassamme pidetään
kulloisenakin aikana sopivina: ”Kerronnassa subjektin representaatiot tuotetaan
performatiivisesti lainaten ja toistaen kulttuurissamme jo valmiina olevia subjektiuden esittämisen tapoja.” Performatiivisessa luennassa tekstejä analysoidaan
sekä subjekteja tuottavina että niitä rajaavina, toisteisina ”tekstuaalisina tekoina”,
performatiiveina. Toisin sanoen performatiivisen ilmaisun takana ei ole valmiiksi
annettua eikä pysyvää identiteettiä. Ilmaisu itsessään tuottaa ja rakentaa niitä. Performatiivit eivät kerro jonkin olemassaolosta vaan ne tuottavat sen – sillä hetkellä
kulttuurisesti ja sosiaalisesti soveliaan ja hyväksyttävän – tavan olla olemassa.
(Hynninen 2004; Kaskisaari 2000, 37–41, passim.)
Ajatus ilmaisujen performatiivisuudesta osoittaa, että tuotettaessa tietoa vaikkapa sukupuolista tai seksuaalisuuksista ilmaisut eivät kerro mistään valmiiksi
annetuista eivätkä pysyvistä identiteeteistä, vaan tiedontuotanto itsessään rakentaa
niitä. Sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisujen performatiivisuudesta puhuttaessa
ollaan siis tekemisissä Foucault’n seksuaalisuuden käsitteeseen kohdistaman kriittisen valta-analyysin kanssa: millaiset seksuaali- ja identiteettidiskurssit kussakin
ajassa ja paikassa ovat yhtäältä sallittuja ja toisaalta tarpeellisia? Tätä tarpeellisuutta kuvastavana esimerkkinä toimivat puolestaan Butlerin ja Sedgwickin tekemät huomiot kulttuurisesti ei-normatiivisista tai queereista seksuaalisuuksista
heteroseksuaalisuuden määrittäjinä. Ilman queerin määritelmää ei voitaisi määri-
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tellä normatiivista heteroakaan, sillä sen normatiivisuus perustuu ajatukselle queerin kiellosta.
Juha-Pekka Hotinen esittää artikkelissaan ”Draaman analyysistä ihmettelevään ja performatiiviseen lukemiseen – pari skeemaa uudesta dramaturgiasta”
(2003) edeltävästä hieman poikkeavan näkemyksen performatiivisesta luennasta.
Hän kirjoittaa siitä teatteritekstien analyysin ja dramaturgian välineenä. Hänen
mukaansa performatiivisessa luennassa tekstien esille tuomat faktat ovat aina kiistanalaisia sopimuksia. Tekstistä haetaan poissaoloja ja aukkoja, ja luenta nojaa siihen, mikä on poikkeuksellista ja epäloogista. Hotinen ottaa esimerkikseen klassikot: performatiivinen luenta hakee niistä aiemmin epätodennäköisinä ja jopa epäolennaisina pidettyjä merkityksiä. Hän puhuu performatiivisesta luennasta kysyvänä, epäilevänä, ihmettelevänä ja ehdottavana analyysina, jossa teksti on tapahtumapaikka tai tila. Teksti, kirjoittaja ja lukija kohtaavat tekstissä, ja performatiivinen luenta rakentaa tässä kollektiivisesti jaetussa paikassa tai tilassa yhteyksiä,
linkkejä, viitteitä ja assosiaatioita asioiden välille. Luennassa voidaan lisäillä ja
yhdistellä eri lähteistä peräisin olevia tekstifragmentteja tai jopa törmäyttää keskenään eri tekstejä. ”Eheän ja valmiin ihanteet saavat rinnalleen tekotapoja, jotka
vaalivat katkoksia, aukkoja, puutteita, ylijäämää ja keskeneräisyyden kauneutta,
joko vasta rakenteilla olevaa tai jo puoliksi purettua.” (Hotinen 2003, 212–215.)
Vaikka Hotisen performatiivisen luennan malli on rakennettu dramaturgian
eikä merkitysten analysoinnin välineeksi, se tuntuu täydentävän erinomaisesti butlerilais-austin-perustaista performatiivisen luennan mallia ja siirtää sitä jopa
lähemmäs kohti queer-luentaa. Kekki korostaa teoksessaan From Gay to Queer.
Gay Male Identity in Selected Fiction by David Leavitt and in Tony Kushner’s Play
Angels in America I–II (2003, 66–67), että queer-sensitiivinen lukija tarkastelee
tekstejä aina dekonstruktiivisesti ja jäljittää ja paljastaa tekstejä luovia valtadiskursseja. Butlerin ja Austinin tutkimuksiin nojaavalle performatiiviselle luennalle
ominaiset toistojen, tunnustuksellisuuden ja vaikenemisten paikkojen tunnistamiset ja nimeämiset ovat tyypillisiä menetelmiä myös queer-poliittisessa luennassani,
mutta niiden lisäksi sitä kuvastavat Hotisen esittämät, niin ikään dekonstruktioon
selvästi nojaavat performatiivisen luennan menetelmät: aukkojen, epäloogisuuksien ja epäolennaisuuksien etsinnät. Queer-luennassakin haetaan niitä aukkojen,
säröjen ja halkeamien paikkoja ja mahdollisuuksia, joita tekstit voivat sisältää tai
tuottaa ja joiden avulla voidaan analysoida niiden tuottamia, etenkin sukupuolen
sekä seksuaalisuuden ja muiden identiteettikategorioiden intersektionaalisia merkityksiä. Lisäksi Hotisen kuvailema kysyvä, epäilevä, ihmettelevä ja ehdottava
tekstianalyysi täydentää queer-luennan keinoja. Tekstien lisäileminen, yhdistele-
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minen ja törmäyttäminen puolestaan edellyttää intertekstuaalista tutkimusotetta,
joka sekin kuvastaa sitä queer-poliittisen luennan mallia, jota tutkimuksessani
sovellan. Intertekstit, niiden analyysi ja keskusteluttaminen kohdetekstien kanssa
tuottaa tekstianalyysista uusia, toisin toistettuja merkityksiä rakentavaa luentaa.
Queer-luentaa luonnehtii myös tutkimuskohteiden valinnan vapaus. Ensinnäkin queer-luennan avulla voidaan tarkastella kulttuurisia tekstejä tai kuvia, joissa
rikotaan rajoja ja kyseenalaistetaan sukupuoli- ja seksuaalisuuskonstruktioita esittämällä tai toistamalla sukupuolta ja seksuaalisuutta toisin. Tällöin luetaan ja analysoidaan ilmeisiltä vaikuttavia homo-, lesbo-, bi- tai trans-tekstejä. Toiseksi voidaan myös analysoida tekstejä, jotka eivät vaikuta ilmeisiltä queer-aiheita käsitteleviltä mutta joissa on silti aistittavissa jotain queeria, joka voi olla queer-luennan
avulla osoitettavissa. Yleensä tällöin ollaan tekemisissä tekstien kanssa, jotka hyödyntävät kaapin retoriikkaa ja salailevat ja verhoavat tekstissä ilmenevää tai representoituvaa queeriutta (vrt. esim. Kalha 2005; Hekanaho 2006d). Kolmanneksi
voidaan tutkia heteronormatiivisesti painottuneita tekstejä. Tarkastellaan esimerkiksi heteronormatiivisia diskursseja ja representaatioita tuottavia sekä ylläpitäviä
rakenteita ja strategioita tai jäljitetään ja paljastetaan heteronormatiivisten tekstien
valta- ja vastadiskursseja. Tai voidaan kyseenalaistaa perinteisiä sukupuolikonstruktioita ja -representaatioita toisin lukevalla, toisin katsovalla ja toisin tulkitsevalla luennalla. Tällöin tavoitteena on queerittaa – pervouttaa – sukupuolen konventionaalisia, heteronormatiivisuutta tavoittelevia esityksiä pyrkimällä osoittamaan niiden hauraus, haavoittuvuus, keinotekoisuus ja epäjohdonmukaisuus.
Queer-luenta mahdollistaa sukupuolisten tai seksuaalisten rajojen ja erojen rakentamiseen liittyvien valta-asetelmien kriittisen erittelyn mistä tahansa kohteesta,
olipa kyseessä kanonisoitu klassikkoteos tai vaikkapa populaarikulttuurin tuote,
jossa yhteiskunnan heteronormatiivisuus korostuu – tai kyseenalaistuu. (Kekki
2003, 61–69.) Queer-tutkija voi esimerkiksi tarkastella, miten homoutta on kuvattu
kirjallisuudessa ja miten kuvaukset ovat muokanneet yleisiä käsityksiämme homoseksuaalisuudesta, queeriudesta ja tietysti samalla heteroseksuaalisuudesta. Näin
esimerkiksi Shakespearen näytelmiä voi tulkita queer-lähtöisesti, vaikka niiden
kirjoittamisen aikaan ei edes tunnettu sanaa homoseksuaali. Tämä lukijalähtöinen
tulkintaperinne tarjoaa myös mahdollisuuden lukea queer-näkökulmasta mitä
hyvänsä, vaikkapa homouden ainakin pintatasolla kieltävää tekstiä. (Kekki 2003,
61–63.)
Toteutan tutkimuksessani ja queer-poliittisessa luennassani queer-luennan
ensimmäistä menetelmää lähinnä Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen ja
paikoin myös Punaisen erokirjan ja Runoilijan talon luennoissani. Varsinkin
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Runoilijan talossa sisältää myös aineksia, joita lähden erikseen jäljittämään, avaamaan ja purkamaan queer-poliittisen luentani avulla. Varsinainen aukkojen, säröjen ja halkeamien tai epäloogisuuksien ja -olennaisuuksien tarkasteluni konkretisoituu kirjallisuusarvostelujen luennassani. Keskityn tarkastelemaan niistä sitä,
miten rajankäynti normeista ja kulttuurisesti kielletyistä sekä normienvastaisesta
kirjoitettaessa artikuloituu.
Queer-luennan kohteet eivät siis asetu ainoastaan näkyvästi queereiksi viitteiksi tai representaatioiksi, vaan kohteina voivat yhtä hyvin olla normin mukaiset
tai sitä tavoittelevat sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitykset. Tämän mahdollistavat paitsi queerin korostunut laajalevikkisyys ja monimuotoisuus nykykulttuurissa, myös queer-teorioiden itsensä joustavuus: queer-tutkimuksessa kriittisen
analyysin kohteiksi voidaan valita niin leimallisesti ei-normatiivisiksi luokiteltuja
queer-ilmiöitä kuin normatiivisia tai normia tavoittelevia, noudattelevia ja jäljitteleviäkin kohteita. Nykyisen queer-teoreettisen ajattelun mukaan käytännössä mitä
tahansa kirjallisuuden ja kulttuurin tekstejä ja ilmiöitä voidaan lukea queer-näkökulmasta. Se, että queer-aiheet ja teemat eivät ole esimerkiksi jossain tekstissä
näkyvissä, ei tarkoita sitä, että teksti olisi sukupuoli- tai seksuaalipoliittisista merkityksistä tyhjä tai vapaa tai että se olisi sukupuoli- ja seksuaalipoliittisesti jotenkin viaton teksti. Monesti tilanne on pikemminkin päinvastoin. Teksteissä piiloisiksi tai näkymättömiksi jäävät sukupuoli- ja seksuaalioletukset ovat usein mitä
poliittisimmin virittyneitä. Näkymättömäksi jäävä poliittisuus on yleensä yhteiskunnan ja kulttuurin normien mukaista eli normatiivista tai jopa normittavaa, ja
yhteiskunta ja kulttuuri tukevat normiensa mukaisten, normatiivisten sekä normittavien esitysten ja merkitysten näkymättömyyttä. Esimerkiksi Sedgwick (1990, 2–
3, 11) on todentanut, että useiden länsimaisen kirjallisuuden kaanoniin kuuluvien
teosten ytimessä on kysymys homo- ja heteroseksuaalisuuden välisestä rajankäynnistä ja valta-asetelmista sekä heterouden tarpeesta tulla määritellyksi nimenomaan homouden kiellon kautta, vaikka niissä ei pintatasolla välttämättä seksuaalisuuksien välisistä eroista puhuttaisikaan. Mielenkiintoista on, että Sinisalon, Saision ja Sinervon teosten osalta näyttäisi siltä, että kaanonissa problematisoidaan ja
tehdään nykyisin jopa kriittisesti näkyväksi homo- ja heteroseksuaalisuuden
välistä rajankäyntiä, mutta vastaanotto ei toimikaan aivan samalla tavoin.
Sedgwickin teoriaa on kritisoitukin siitä, ettei se ota hetero—homo-vastakkainasettelun analyysissaan huomioon biseksuaalisuutta (ks. James 1996, 223,
passim.). Pauliina Haasjoen (2005b, 37) mukaan jako homo–hetero-vastakohtaisuuteen ei tarjoa ambivalentille biseksuaalisuudelle oikein minkäänlaista tilaa olla
olemassa. (Ks. myös Rosenberg 2004, 116–117.) Itse näkisin, että Sedgwickin teo-
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rian ongelma ei kuitenkaan ole se, että se jättäisi biseksuaalisuuden huomiotta. Sen
tehtäväksi voidaan tulkita nimenomaan sen osoittaminen, että länsimainen kulttuuri on kaksijakoinen ja että siinä on harvoin tilaa biseksuaalisuudelle tai queeriudelle. Sedgwickin kuvaama kulttuuri on kaksijakoinen, mutta se ei välttämättä tee
hänen teoriastaan sellaista. Pikemminkin teoria osoittaa kulttuurisen merkitysjärjestelmän riittämättömyyden seksuaalisuuksien esitysten osalta (vrt. Hall 2003b,
259–260). Itse asiassa biseksuaalisuudenkaan tuominen merkitysjärjestelmään ei
riitä selittämään sitä monimuotoisuutta, joka seksuaalisuuksien kirjoa tavoittelevaan kuvaamiseen ja representointiin tarvittaisiin.
Merkitysjärjestelmän riittämättömyyden ongelma tulee esille etenkin pyrkimyksessä nimetä seksuaalisia identiteettejä tai seksuaalisuuksien representaatioita.
Tämän vuoksi merkityksiä pakeneva, jatkuvassa liikkeessä ja tulemisen tilassa
oleva queer onkin ollut toimiva käsite kuvaamaan heteronormatiivisuutta kyseenalaistavia tapoja toteuttaa, elää, kokea ja representoida seksuaalisuutta. Tästäkin
huolimatta myös spesifimmin muuksi kuin queeriksi nimeämisellä voi olla perusteensa tietyissä konteksteissa, esimerkiksi identiteeteistä tai poliittisesti muutostavoitteellisista ja kumouksellisista representaatioista puhuttaessa. Toisinaan näistä
näkökulmista voi olla hyvinkin tarpeellista tehdä näkyväksi kohdennetusti esimerkiksi homojen, lesbojen, biseksuaalien tai trans-ihmisten identiteetit ja nimetty,
tunnustettu olemassaolo (ks. Pulkkinen 2003, 204–205). Nimettyjen ja julkisten
homo-, lesbo-, bi- ja transidentiteettien tai edes homo-, lesbo-, bi- ja trans-representaatioiden kulttuurisen olemassaolon ei voi edelleenkään, nykykulttuurin queer
chic -ilmiöstä, suvaitsevaisuuden lisääntymisestä ja yhteiskunnallisen ilmapiirin
liberalisoitumisesta huolimatta sanoa olevan yleistä, normaalia, täysin hyväksyttyä
eikä tavallista. Edelleen ympäri maailman tehdään esimerkiksi homovihamurhia
(ks. Kekki 2006c, Kalha 2006a).
Joanna Mizilienska (2006) on todentanut, että suomalaiset tutkijat käyttävät
queer-sanaa jopa sitä varsinaisesta merkityksestään etäännyttävänä – siis uutena
kaappina. On helpompi tehdä queer- kuin vaikkapa lesbotutkimusta. Vieraskielisenä sanana queer ei aivan avaudu suomalaisessa ymmärryskentässä, ja näin normienvastaisten seksuaalisuuksien merkitykset saattavat jopa pyyhkiytyä siitä pois.
(Ks. myös Kekki 2006b, 13.) Tämänkin vuoksi nimeämisen politiikka on joskus
tärkeää. Sitä ei tosin tiedä, onko perinteisten identiteettikategorioiden käyttö
lopulta oikea ja toimivin ratkaisu.
Lasse Kekki (2006b, 16–17) esittää ratkaisuksi sanaa pervo, jota on alettu paikoitellen käyttää Suomessa queerin vastineena. Ensimmäisenä, vuonna 1993,
sanaa on ehdottanut tutkimuskäyttöön Tuula Juvonen (1993, 281). Pervo-sana
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sisältää kuitenkin edelleen suomen kielessä negatiivisia konnotaatioita. Sitä ei ole
uudelleenneuvoteltu tai haltuunotettu vielä niin voimakkaasti, että sitä voitaisiin
varauksettomasti käyttää queer-sanan suomenkielisenä vastineena (ks. Kekki
1999b, 211; ks. myös esim. Karkulehto 2001, 26–24n8; Juvonen 2002, 27; Kekki
2006b). Siitä huolimatta – ja juuri sen vuoksi – sitä on alettu käyttää suomalaisessa, heteronormatiivisuutta ja normatiivista heteroseksuaalisuutta kyseenalaistavassa sekä kriittisesti tarkastelevassa queer-tutkimuksessa entistä enemmän, minkä
myötä se saattaisi jatkossa tulla Suomessa uudelleenneuvotelluksi ja haltuunoton
piiriin (ks. esim. Rossi 2003, 120; Karkulehto 2004a; Hekanaho 2006d, 25; ja erit.
Kekki 2006b). Tämä viittaisi siihen, että jossain vaiheessa queer-tutkimuksesta
voitaisiin alkaa puhua suomalaisittain pervotutkimuksena (ks. Mizielinska 2006;
Kekki 2006b; Hekanaho 2004b).
Pervo-käsitteeseen on suhtauduttu Suomessa varauksellisestikin, ja sille on
esitetty muitakin käännösehdotuksia ja suomenkielisiä vastineita. Pia Sivenius
(1993, 38–42) on ehdottanut nimitystä kyseenalainen teoria, jota onkin toisinaan
käytetty queer-teorian vastineena (ks. esim. Kaskisaari 1996; ks. myös Hekanaho
2006d, 25n27; Kekki 2006b, 13). Kyseenalainen-sana on jäänyt suomen kieleen
yhdeksi queer-sanan synonyymiksi ja tutkimuksessa tai teoretisoinneissa käytetyksi epiteetiksi (ks. esim. Kaskisaari 2000). Lisäksi varsinkin taidehistorioitsijat
ovat innovoineet pervolle ja siitä johdetulle pervouttamiselle (vs. queerittaminen)
omia vastineitaan. Leena-Maija Rossi (2003; 2005b) on käyttänyt metodisesti
hyväkseen kummastella-verbiä, Annamari Vänskä (2006; 2007) on suosinut vikurointia, ja Harri Kalha (2005) puhuu queer-luentojensa yhteydessä lukuhäiriöistä
sekä kierosta ja vinosta katseesta (ks. myös Kekki 2006b, 13).
Kekki (2006b, 16–17) on muun muassa edellä esittämistäni syistä esittänyt
huolensa queer-tutkimuksen kehityksestä. Hän epäilee, että queer-tutkimuksesta
on tulossa liian siistiä, ja hän onkin kysynyt:
Pitäisikö meidän ryhtyä korostamaan pervoseksuaalisuuden erityisyyttä
vaikka essentialismin uhallakin? Olisiko juuri pervon sumeilematon käyttö
avain normaalistavien homoseksuaalisuusdiskurssien purkamisessa ja samalla
sen takaamisessa, että queer-teoriassa ja -tutkimuksessa säilyvät seksuaalisuus
ja politiikka? Voisiko pervon häpeämätön viljely ehkäistä sen, ettei yhteiskuntamme kangistu ja omahyväisty ainakaan queer-tutkijoiden toimesta? (Kekki
2006b, 16–17.)
Pervo ei, kuten ei queerkään, ratkaise silti sitä ongelmaa, että ne eivät kumpikaan
ole aina aivan yksiselitteisesti riittäviä eivätkä kattavia kuvaamaan sitä seksuaalisten identiteettien ja representaatioiden kirjoa, jota kulttuurisesti tarvittaisiin. Siis
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siitäkään huolimatta, että esimerkiksi queeria on haluttu ryhtyä käyttämään antinormatiivisten seksuaalisuuksien sateenvarjokäsitteenä. Itse en edes välttämättä
määrittelisi queeria niinkään kaikkien antinormatiivisten seksuaalisuuksien sateenvarjokäsitteeksi kuin kriittisen ajattelun periaatteeksi, jonka tavoitteena on tuoda
näkyväksi kaikkien identiteettien kontekstisidonnaisuus, häilyvyys ja jatkuva liike.
Sen sijaan, että sulkisin antinormatiiviset seksuaalisuudet uuden leiman, queerin –
tai vaikka pervon – alle, haluan queer-poliittisilla luennoillani osoittaa, että normiksi ja normaaliksi asetetussakin voi olla queer häivähdyksensä ja että normittavista ja normatiivisista mekanismeistaan huolimatta koko kulttuurikin on potentiaalisesti queer – kaikilla kun voi olla ”queerit hetkensä” (Rossi 2003, 152).
Vaikka tutkimukseni kohdistuukin pääosin kirjallisuuteen, queer-luennan
kohteina voivat kirjallisuuden ohessa olla mitkä tahansa muut kulttuurin tuotteet ja
ilmiöt: esimerkiksi nykytelevisiosarjojen, elokuvien, median ja mainonnan rakentamat homo-, lesbo-, bi- tai trans-hahmot tai niissä queeriuteen vain vihjaavat tai
sen kieltävät visuaaliset tai audiovisuaaliset esitykset. Tässä tutkimuksessa yhtenä
kohteena ovat kirjallisuuden lisäksi yleisellä tasolla sitä ympäröivä kulttuuri ja
yksityisemmällä tasolla median kirjallisuuskirjoittelu.
Leena-Maija Rossi kirjoittaa teoksessaan Heterotehdas. Televisiomainonta
sukupuolituotantona (2003, 1417; ks. myös Rossi 2002, 83) visuaalisen kulttuurin
tutkimuksesta ja queer-luennasta. Hän tulkitsee kuvat ja muut visuaalisen kulttuurin muodot bartheslaisesti teksteiksi (ks. Barthes 1994). Hän puhuu kuvien
queer-näkökulmaisesta analysoinnista nimenomaan queer-luentana. Lisäksi hän
puhuu ”tarkkaan katsomisesta”, ”vastustavasta ja kriittisestä toisin katsomisesta ja
vastakarvaan lukemisesta”. (Rossi 2003, 14, kurs. Rossin.) Myös Kekki (2003,
66–67) korostaa, että queer-sensitiivinen lukija tarkastelee tekstejä ”vastakarvaan”, ja saman menetelmän esittää lähtökohdakseen Annamari Vänskä (2006,
15). Rossi, Kekki ja Vänskä tekevät vastakarvainen luenta -nimityksessään näkyväksi menetelmiensä nais- ja kirjallisuudentutkimuksellisen taustan. Vastustavaa ja
”vastakarvaista” (resisting reading, reading against the grain) luentaa on käytetty
metodisesti myös feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa jo pitkään (ks. Fetterley 1978). Siinä lähdetään vastustamaan tarjottuja lukijapositioita ja vallitsevia
lukutapoja (Alanko 2001, 214–215), mikä edellyttää laajaa kontekstien tuntemusta.
Kuten vastakarvainen luenta, myös queer-luenta edellyttää lukijaltaan jo
edellä korostamaani tutkimus-, konteksti- ja historiatietoutta. Vallitsevia normeja
noudattelevaa, vastustavaa tai varsinkin uusintavaa tekstiä lukiessa on oltava kriittisesti tietoinen normeista ja esimerkiksi niistä vihjeiden, aukkojen, säröjen ja hal-
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keamien paikoista ja mahdollisuuksista, joita tekstit voivat sisältää tai tuottaa.
Lisäksi queer-luenta tuo monesti esille kulttuuristen tekstien ja kuvien sekä niiden
tulkintojen konteksti- ja historiasidonnaisuuden: aiemmin on saatettu esimerkiksi
olla sokeita nykytulkitsijalle suhteellisen ilmeisenä homo- tai lesbo- tai jonain
muuna ei-heterotematiikkana näkyville aiheille. Myös lukijan positiolla on tietysti
merkityksensä. Hänen tulee usein osoittaa erityistä sukupuoli- ja seksuaalisuustietoisuutta ja -herkkyyttä sekä kulttuurista kompetenssia avatakseen tekstit
queer-analyysille. Kaikille tietyt tekstit tai kuvat eivät edelleenkään näyttäydy
muuna kuin normien mukaisina, ja niin sanottu heteronormatiivinen luenta tuntuu
edelleen olevan kulttuurissamme vallitseva.
Heteronormatiivinen luenta heteronormatiivisen kulttuurin toiminnan strategiana on mielenkiintoinen lukemisen tapa tai menetelmä, johon on vielä syytä
kiinnittää kriittistä huomiota. Heteronormatiivinen luenta toimii strategisesti pitkälti päinvastoin kuin queer-luenta. Siinä tekstien kumouksellista ja seksuaalipoliittista tematiikkaa sekä mahdollisia queer-elementejä torjutaan, häivytetään ja
kielletään. Vaikka luettavissa teksteissä otettaisiin eksplisiittisestikin kantaa seksuaalisuuksien ja identiteettien välisten erojen ja rajojen problematiikkaan, ne sivuutetaan – joko tietoisesti tai tiedostamatta. Heteronormatiivinen lukutapa on yksi
yhteiskunnallisen kaapittamisen muoto; sitä voidaan kutsua myös kaapittavaksi
luennaksi. Oivaksi esimerkiksi kulttuuristen tekstien ja tuotantojen erilaisista tulkintatavoista käy Lukas Moodyssonin käsikirjoittamasta ja ohjaamasta Fucking
Åmål -elokuvasta (1998, Ruotsi) käyty kirjoittelu. Ilona Virtanen (1999b) ja Tiina
Rosenberg (2002) ovat tarkastelleet Moodyssonin elokuvaa ja sen vastaanottoa
queer-näkökulmasta: vaikka kyseessä on lesboaiheita käsittelevä elokuva, joka
kertoo kahden tytön välisestä rakkaudesta sekä kasvusta samansukupuoliseen parisuhteeseen ja oman samansukupuolisen rakkautensa hyväksyntään, etenkin elokuvan mainonnassa samansukupuolisen rakkauden tai lesbouden teemoista on vaiettu kaapittavaa ja heteronormatiivista lukutapaa noudatellen. Lesbotarinan esittelyn sijaan elokuvan mainonnassa ja arvosteluissa on kirjoitettu ”kasvukertomuksesta”, ”tyttöjen ystävyydestä”, ”ensirakkaudesta” tai ”ulkopuolisuudesta”.
Samantapaisen kaapittavan vastaanoton sai Suomessa vuonna 2004 ensi-iltaan tullut elokuva Lapsia ja aikuisia - kuinka niitä tehdään? Parisuhde ja perhe nostettiin
siinä diskursiivisesti merkittävämpään ja kirjoittamisen arvoiseen asemaan lesboromanssin sijaan. (Koivunen 2006.)
Nykykulttuuri tuntuu siis toimivan heteronormatiivisesti edelleen, vaikka sen
tilanteet eivät muutoin olisikaan enää verrattavissa muutaman vuosikymmenen
takaiseen tilanteeseen, jossa kyseenalaisia seksuaalisia aiheita käsittelevä kirjalli-
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suus suljettiin konkreettisesti kaappeihin ja lukkojen taakse (ks. Kekki 2006a).69
Tässä kontekstissa on mielenkiintoista tutkia, miten kirjallisuuskritiikki kohtelee
queer-aiheita ja -teemoja. Fucking Åmål ja Lapsia ja aikuisia ovat molemmat elokuvia. Tarkastelen Sinervon vastaanottoa käsittelevässä luvussa sitä, miten aikalaiskriitikot ja lukivat Runoilijan talossa -romaania. Onko kirjallisuudenkin vastaanotto yhtä heteronormatiivista tai kaapittavaa kuin Fucking Åmål ja Lapsia ja
aikuisia -elokuvien?
2.8

Mikä on queer-feministisen lukijan paikka?

Tutkijapaikkani ja lukijapositioni määrittäminen on vaikeampaa kuin kuvittelin.
Miten välttyä mitäänsanomattomalta identiteettikategorioiden luetteloinnilta tyyliin ”akateeminen, länsimaalainen nainen”, joka heti kompastuu liian tiukkarajaiseen, binarisoivaan ja hierarkisoivaan käsitteelliseen luokitteluun, mutta myös
epämääräisyyteen ja epätarkkuuteen? Miten esimerkiksi identifioida omaa sukupuolta ja seksuaalisuutta tutkimuksessa, jonka tavoitteena on yhtäältä problematisoida perinteisiä sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä ja toisaalta puhua myös
identiteettien ja nimien politiikan puolesta? Miten tuoda esille se, että tutkimustyön tavoitteena on sensitiivinen, mutta samalla eettisyyttä tavoitteleva kulttuuristen tekstien, diskurssien ja representaatioiden luenta? Onko tavoitteenasetteluni
lopulta kuitenkin se, joka määrittää myös positioni?
Tutkimuksellani kun on sukupuoli- ja seksuaalipoliittiset tavoitteensa. Olen
kirjoittanut tutkimukseni tavoitteista ja politiikasta jo edellä, mutta tarkennan niitä
vielä: Puhuessani poliittisuudesta en tarkoita viimeaikaisissa kirjallisuudentutkimuksen poliittisuudesta käydyissä keskusteluissa suhteellisen kapeahkosti esiteltyä päivänpolitiikkaa enkä edes pelkästään sukupuoli- ja seksuaalipolitiikkaa (ks.
Haapala & Rossi 2007; Malmio 2007). Niiden sijaan kysymys on Foucault’hon
(1998) viitaten tuottavasta vallasta ja ylipäätään toiminnastamme diskursiivisen
vallan verkostoissa, joihin kaikki ovat kiinnittyneinä, halusivatpa he sitä tai eivät.
69

Konkreettistakin kaapittavaa vallankäyttöä tavataan kuitenkin edelleen. Tästä esimerkkinä toimii
Taava Koskisen toimittamassa Kirjoituksia neroudesta. Myytit, kultit, persoonat -kokoelmassa julkaistu
Harri Kalhan (2006b) kriittinen ja totisesti toisin katsova essee Alvar Aallosta. Tosin tarkkailussa ei ole
aivan seksuaalisuus vaan pikemminkin sukupuoli. Kalha kirjoittaa Aallosta misogyynisena ja naisten
työtä oman nerouden konstruoinnissa hyväkseen käyttävänä opportunistimiehenä. Essee oli määrä julkaista Aaltoa käsittelevässä Designmuseon näyttelyjulkaisussa, johon haettiin uusia näkökulmia vanhaan mestariin ja jonne se oli jo ehditty taittaakin, kunnes museonjohtaja ilmoittikin yllättäen – julkaisun päätoimittajan ominaisuudessa – poistavansa sen. Kummallisessa sensuroinnissa tuntuisi oleva
kyse juuri siitä, minkä Koskinen (2006, 383–384) toteaa: ”torjunta kertoo – – siitä, mitä ja miten sopii
ja ei sovi sanoa julkisesti kansallisista sankareista”. Palaan kansallisuus-aiheeseen ja siihen, mitä kansallisesti merkittävistä henkilöistä saa sanoa ja mitä ei, kun käsittelen Runoilijan talon vastaanottoa.
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On siis kyse representaatioiden ja diskurssien politiikasta – siitä, etteivät representaatiot, diskurssit saati tiedontuotanto voi ylipäätäänkään olla objektiivisia tai
neutraaleja.
Vaikka tiedostan, että kaikki ihmisen toiminta on politiikkaa, Terry Eagletonin
sanoin, ”tiedostipa hän sitä tai ei”, ymmärrän politiikan ensisijaisesti muutostavoitteelliseksi ja kumoukselliseksi, tasa-arvoon tähtääväksi toiminnaksi. Muutostavoitteellinen ja kumouksellinen tasa-arvopolitiikka on vallitsevien ideologioiden
näkyväksi tekemistä sekä tekstin- ja kirjallisuudentutkimuksessa valtakulttuurin
teksteille asettamia merkityksiä vastustavaa lukemista, niiden moninaisuuksien,
aukkojen, säröjen, ristiriitojen ja paradoksien esiin nostamista. Lukiessani tekstejä
pyrin aktiivisesti purkamaan niissä esiintyviä vastakohtaisuuksia ja vastakohta-asetteluja analysoimalla, mitä merkityksiä moninaisuudet, aukot, säröt, ristiriidat ja paradoksit tekstille ja todellisuudelle rakentavat. Haluan kyseenalaistaa
vastakohta-asetteluja ja niitä asuttavia hierarkioita ja tehdä näkyviksi niitä strategioita ja systeemejä, jotka luovat ja mahdollistavat hierarkioita ja arvolatauksia.
Tutkimukseni lähtökohtia ja tutkijapositiotani ajatellen toissijaiseksi asettamani, Eagletonin kuvaama ”tiedostamattoman” politiikka on silti koko työni kannalta merkittävä. Tutkimukseni yhtenä tavoitteena onkin tutkia myös sitä, miten
niin sanottu tiedostamattoman politiikka toimii. Sitä on vaikea tehdä näkyväksi,
mutta siinä kulminoituu se, mistä diskurssien ja representaatioiden tutkimuksessa
on pohjimmiltaan kysymys: siinä tarkastellaan kriittisesti merkityksiä tuottavaa
diskursiivista tieto-valtaa ja niitä merkityskamppailuja, joita kulttuurissa jatkuvasti
käydään. Toinen tärkeä huomio perustuu Foucault’n (1998, 71, 75) ajatteluun,
jonka mukaan muutostavoitteellisuus ja kumouksellisuus ovat mahdollisia vain
siinä valtakulttuurissa ja sen kulttuurin ehdoin ja rajoittein, jota pyritään muuttamaan tai kumouksellisesti vastustamaan. Karina Horsti (2002) on muotoillut tilanteen osuvasti: hänen mukaansa meidän on mahdollista kulkea vastavirtaan, mutta
silloinkin olemme silti samassa vedessä. Samaan periaatteeseen nojaten Hanna
Kangasniemi (1996, 262–263) muistuttaa, että täysin vaihtoehtoisia ja valtavirtaa
vastustavia kulttuurituotteitakin on mahdotonta tehdä. Foucault’laisittain ajateltuna jo pelkästään se tosiasia, että myös valtavirtaa vastustavaa diskurssia tuottavat tahot ovat kriittisestä positiostaan huolimatta saman diskursiivisen valtajärjestelmän alaisia, tekee järjestelmää totaalisesti vastustavan position mahdottomaksi.
Viime kädessä hegemonian vastustus tapahtuu samoin diskursiivisin keinoin kuin
sen ylläpitäminen.
Haluan silti uskoa Lea Rojolan ja Lea Laitisen (1998, 27–28) tapaan, Butlerin
ajatuksia sivuten, kaunokirjallisuuden mahdollisuuksiin toistaa sukupuolia, seksu-
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aalisuuksia ja halua performatiivisesti myös toisin. Foucault’kin on esittänyt ajatuksen taiteen vallankumouksellisuudesta: sen mahdollisuudesta kyseenalaistaa
vallitsevia ajatusjärjestelmiä ja kyvystä työstää ajattelun rajoja (ks. Oksala 2000,
47). Pyrin todentamaan ajatusta tutkimuskohteideni, Ennen päivänlaskua ei voi,
Punainen erokirja ja Runoilijan talossa -teosten avulla.
Ja vielä pari sanaa etiikasta, ennen kuin lukumatkani alkaa: Luentani eivät ole
viimeisiä eivätkä lopullisia. Ne eivät pyri selittämään kenenkään aitoja, alkuperäisiä tarkoituksia tai intentioita, vaan ne ovat tietyssä ajassa ja paikassa, tietystä
positiosta tehtyjä merkitysten ehdotelmia ja niiden kirjaamisia. Tähän, minun positiooni, Ennen päivänlaskua ei voi, Punainen erokirja ja Runoilijan talossa kutsuvat lukemaan näin.
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3

Queer-poliittisia luentoja

3.1

Sateenkaaren tuolle puolen – Ennen päivänlaskua ei voi
-romaanin reitit queer-poliittiseen luentaan
– Minä asun tuolla sateenkaarella, virkkoi Illusia näyttäen kädellään sateenkaaren puolikasta, joka näkyi taivaalla.
– Voiko sateenkaarellakin asua? kysyi Pessi ihmetellen.
– Totta kai, sanoi Illusia. (PI, 20.)
”Kysymys ei ollutkaan siitä, mitä hän näki vaan siitä, miten. – – Ei hän niinkään halunnut toista maailmaa; hän halusi toisen tavan katsoa.” (Krohn 1992,
136.)

Ennen päivänlaskua ei voi kertoo nuoresta mainosvalokuvaajasta, Mikael ”Enkeli”
Hartikaisesta, joka elää homomiesten kansoittamassa kaupunkiyhteisössä. Romaanin yhteisön todellisuudessa homous, ennemmin kuin heterous, on seksuaalinormi.
Teoksen yhteiskuntaa hallitsee nykyistä heteronormatiivisesti rakentunutta yhteiskuntaa nurinkurisesti peilaava homonormatiivisuus, jonka mukaisesti homoseksuaalisuus on siinä normi ja oletus. Homomiehet ovat siinä subjekteja ja päähenkilöitä ja heteroseksuaalit taustahenkilöitä. Lisäksi heteroiksi määrittyvät henkilöt
muodostuvat eksentrisiksi poikkeuksiksi homonormista. (Vrt. Kuorikoski 2005a;
2005b; 2006; Rossi 2006; 2007.)
Ennen päivänlaskua ei voi alkaa kohtauksella paikallisessa homobaarissa, jossa Mikaelin ihailema, heteroksi itsensä määrittelevä mainostoimiston AD Martes
torjuu hänet tylysti. Kompuroidessaan kotiin erätappiosta pettyneenä ja kovasti
päihtyneenä Mikael törmää kotipihansa perällä heikkokuntoiseen ja erittäin harvinaiseen eläimeen, peikkoon. Mikael kantaa vielä pennuksi osoittautuvan olennon
kotiinsa. Pelastaakseen sairaalta vaikuttavan pennun hän alkaa etsiä eri lähteiden
avulla tietoa peikoista. Samanaikaisesti peikonpoika lumoaa Mikaelin fyysisellä,
erityisesti hajuun perustuvalla feromoni-vetovoimallaan (esim. EPEV 37, 70, 134,
256).
Mikaelin epätoivoinen tiedonhaku heikon luontokappaleen pelastamiseksi esitetään teoksessa rakenteellisesti: se muodostuu osittain todellisten tietolähteiden ja
fiktiivisen kirjallisuuden tekstejä jäljittelevistä katkelmista, jotka lukija tulkitsee
Mikaelin erilaisista lähdeaineistoista löytämiksi viittauksiksi peikkoihin:
HTTP://WWW.SUOMENLUONTO.FI
PEIKKO l. TROLLI (vanh. myös HIISI, RIETTA), Felipithecus trollius.
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Heimo KISSA-APINAT (Felipithecidae). / Panskandinaavinen petoeläinlaji,
jota esiintyy vain Itämeren pohjoispuolella ja Länsi-Venäjällä. Hävinnyt metsien katoamisen myötä täysin keskisestä Euroopasta, mutta tarustosta ja historialähteistä päätellen on ollut vielä keskiajalla kohtalaisen yleinen. Virallisesti
löydetty 1907, sitä ennen oletettu kansanperinteessä ja saduissa esiintyväksi
myyttihahmoksi. (EPEV 15.)
IIVAR KEMPPINEN: SUOMALAINEN MYTOLOGIA, 1960
Suomalaisessa mytologiassa on haamu- ja haltiaolentojen ohella merkittävä
sijansa monilla demonisiksi katsotuilla eläimillä, kuten muidenkin kansojen
uskonnoissa. Tällaisia ovat ennen muita karhu, peikko, susi, käärme, sisilisko,
sammakko, lumikko, päästäinen, ampiainen, jumi ja täi. (EPEV 24.)
AKI BÄRMAN: PETO IHMISESSÄ. KATSAUS IHMISEN JA VILLIELÄIMEN SUHTEESEEN MYYTEISSÄ JA FANTASIASSA, 1986.
Ihmisen muuttuminen eläimeksi tai ihmisen muu läheinen metamorfoottinen
suhde eläimeen on lähes yleismaailmallinen tarustopiirre, samanismin ja totemismin ”eläinrooleihin” mitä ilmeisimmin pohjautuva myyttikerrostuma.
Yleensä eri kulttuureissa eläinmetamorfooseihin ja -sukulaisuuteen liittyy
kyseisellä kulttuurialueella esiintyvä, pelottava petoeläin (Aasiassa tiikeri,
Etelä-Amerikassa jaguaari ja Skandinaviassa karhu sekä aivan erityisesti
peikko.) (EPEV 32.)
SUOMEN KANSAN VANHAT RUNOT, 1933. VII:3, 3410. KITEE.
REPO-MATTI VÄKEVÄISEN LOITSU.
Jos ei ou Luojssa lupoojoo / Jumalassa antojoo, / Niin anna sie, mies mäintakainen, / Ukko kallionalainen! (EPEV 36.)
SELMA LAGERLÖF: VAIHDOKAS. KOKOELMASTA PEIKKOJA JA
IHMISIÄ, SUOM. HELMI KROHN, 1915
”En ymmärrä, mitä ruokaa vaihdokkaalle pitäisi antaa”, sanoi vaimo kerran
miehelleen. ”Se ei syö, mitä sen eteen asettaa.” – ”Onko se kumma?”, tokaisi
mies. ”Etkö ole kuullut, että peikot syövät vain sammakoita ja hiiriä?” –
”Mutta et suinkaan vaadi minua pyydystämään sille lammikosta sammakoita?” – ”En tietenkään. Paras olisi antaa sen kuolla nälkään.” (EPEV 52.)
Ennen päivänlaskua ei voi sekoittaa faktaa, fiktiota ja fantastista keskenään monitasoisesti. Siinä esitetään suorina tai osittain muokattuina, hienovaraisesti muutettuina lainoina sekä silkkana sepitteenä Internetistä, tietokirjoista ja ensyklopedioista, kansanperinteestä, kaunokirjallisuudesta, lehtikirjoituksista ja -uutisista,
televisio-ohjelmista, lääketieteen ja biologian oppimateriaaleista, historiankirjoituksista ja monista muista lähteistä koostettua tietoa täysin fiktiivisestä olennosta.
Fakta ja fiktio sekoittuvat edelleen, kun teoksen tasolla esitetyt tiedot peikoista
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ovat sepitettyä faktaa ja kun olemassa oleviin satuihin, uskomuksiin ja kansanperinteeseen liittyvät viittausaineistot ovat useimmiten varovaisesti muunneltuja.
Teoksen interteksteinä, joista on poimittu eksplisiittisiä katkelmia ja suoria lainauksia sekä implisiittisiä viittauksia, alluusioita ja analogioita, on käytetty muun
muassa Raamattua, Elias Lönnrotin Kalevalaa (1849), Aleksis Kiven Seitsemää
veljestä (1870), Yrjö Kokon Pessiä ja Illusiaa (1944), Väinö Linnan Tuntematonta
sotilasta (1954), Reino Helismaan ”Päivänsäde ja menninkäinen” -laulua sekä
Marjatta Pokelan ”Mörri möykky”-laulua. (Ks. myös Heinonen 2005, 74–82.)
Teos jakaantuu viiteen, ”Päivänsäde ja menninkäinen” -laulun säkeiden mukaan nimettyyn päälukuun (1. HÄMÄRÄ JO MAILLE HIIPI, 2. TUNSI KUMMAA
LEISKUNTAA, 3. LOISTEESI MUN SOKEAKSI SAA, 4. PIMEYS VIE HENGEN
MULTA, 5. JA TOINEN YÖTÄ RAKASTAA), jotka allusiivisina ennakoivat lukujen
tapahtumia. Teoksen kerronta koostuu erinäisten tekstikatkelmien ja -sitaattien lisäksi useiden minä-kertojien, teoksen tapahtumista omasta näkökulmastaan kertovista osuuksista. Päälukujen alaluvut on nimetty säännönmukaisesti joko tekstilähteidensä, esimerkiksi Iivar Kemppisen Suomalaisen mytologian (”IIVAR KEMPPINEN: SUOMALAINEN MYTOLOGIA, 1960”), tai kunkin luvun minä-kertojan
ja fokalisoijan, esimerkiksi Mikaelin (”ENKELI”) mukaan. Kertoja-aseman ovat
Mikaelin lisäksi saaneet hänen entiset ja nykyiset rakastettunsa, jotka ovat kaikki
miehiä (Martes, Ecke ja Tohtori Spiderman eli Hämis), sekä nuori, Filippiineiltä
lapsivaimoksi, kotiorjaksi ja -prostituoiduksi tuotatettu nainen Palomita, joka asuu
suomalaismiehensä Pentin kanssa Mikaelin naapurissa.
Teoksen rakenteellis-sisällöllisiin ratkaisuihin totutellessaan lukija tutustuu samalla sen spekulatiiviseen maailmaan, jossa peikot ovat osa pohjoisten asuinalueiden faunaa. Teos kirjoittautuu siten osaksi spekulatiivisen fiktion ja tieteiskirjallisuuden perinnettä: spekulatiivisessa ja tieteisfiktiossa tarinat perustuvat niissä sovellettujen etnologioiden mukaisesti vaihtoehtoisille maailmoille. Näissä vaihtoehtoisissa, uusia etnologiasovelluksia esittelevissä maailmoissa esitetään erilaisia
fantastisia elementtejä osana teosten todellisuutta. (Savolainen 1987a; Soikkeli
2002b.) Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen fantastista todellisuutta ovat peikot.
Koska peikko on Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen todellisuudessa villieläin, jota ei saisi vangita, Mikael pyrkii pitämään Pessiksi nimeämänsä hoidokin
salaisuutena, jonka olemassaolosta ei tiedetä mitään hänen asuntonsa ulkopuolella.
Ulkopuolinen maailma tunkeutuu kuitenkin pian kodin seinien sisäpuolelle. Ensimmäiseksi peikon kanssa tuttavuutta tekee Mikaelin naapurin filippiiniläistyttö.
Palomita saa sairaan ja ruokahaluttoman peikonpennun syömään:
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Otan kissanruokapurkin ja elehdin sen kanssa, kunnes Mikael menee keittiöön
ja kuulen purkinavaajan äänen. Hän tulee takaisin avatun tölkin kanssa. Työnnän someni sinne ja koukkaan. Kissanruoka on kuin karkeaa paksua mutaa.
Ojennan sormeni varovasti trollin suun eteen ja se vetää päätään heikosti
taakse, pelästyneenä, sen pää tutisee kuin pienellä kissalla. Hengitän sormiini,
lämmitän ruokaa ja laitan siihen oman tuoksuni. Ojennan sormeni ja nyt se
nuuhkaisee pitkään, epäluuloisena. Mutta sitten sen huulien välistä työntyy
pieni vaaleanpunainen kieli ja se lipaisee. Kerran. Kaksi. / Naurahdan voitonriemusta ja koska kieli kutittaa sormiani. / Tavoitan Mikaelin hämmästyneen
katseen. (EPEV 81.)
Mikael ottaa kiitollisena Palomitan kädet omiinsa ja puristaa niitä rintaansa vasten.
Palomita rakastuu Mikaeliin tämän eleen vuoksi sekä siksi, että hän on kerrankin
voinut toimia itsenäisesti ja olla siten jollekulle avuksi. Hän rakastuu Mikaeliin
myös siinä uskossa ja toivossa, että tästä tulee hänen suojelijansa ja pelastajansa,
siis enkeli sanan varsinaisessa merkityksessä. Palomita toivoo Mikaelin vievän
hänet pois siitä perhehelvetistä, johon hänet on kotimaastaan kaupattu ja josta hän
ei uskalla paeta mielivaltaisen suomalaismiehensä uhkailujen ja väkivaltaisen käytöksen vuoksi.
Myöhemmin peikkoon tutustuu myös Mikaelin entinen rakastettu, Tohtori
Spiderman, eläinlääkäri Hämis, jolta Mikael häpeämättömästi urkkii tietoja petoeläinten käyttäytymisestä ja elintavoista. Kohtalokkain seurauksin peikon tapaavat
vielä teoksen lopussa Mikaelin epätoivoisen ihailun ja palvonnan kohde Martes sekä Mikaelin tuorein, kantakuppila Café Bongosta bongaama seksituttavuus, antikvariaattia pitävä Ecke. Teoksen intertekstiin Pessiin ja Illusiaan viitaten Pessi-peikko käy verisen reviiritaistelun Mikaelin kotiin lähes väkisin tunkeutuvan
Martesin – siis Pessin ja Illusian pesään tunkeutuvan viekkaan ja ilkeän lumikon –
kanssa. Martes selviää siitä vain vaivoin. Ecke puolestaan menettää henkensä, kun
hän menee asuntoon yksin Mikaelin hänen luokseen unohtamilla avaimilla. Romaani päättyy siihen, että Martes ilmiantaa Mikaelin villieläinrikoksesta poliisille
ja Hämis hälytetään eläinlääkärinä paikalle lopettamaan peikko. Hämis soittaa ennen lähtöään Mikaelille salaisen varoitussoiton, ja tämä karkaa peikon kanssa pakomatkalle läheiselle luonnonsuojelualueelle.
Metsässä Mikaelia ja peikkoa on vastassa järjestäytyneen peikkojen sissipataljoonan edustaja, joka vie kadoksissa olleen laumajäsenensä ja siitä huolehtineen
Mikaelin mennessään. Peikon ja Mikaelin kohtalo jää teoksessa auki. He astuvat
suuren urospeikon käskyeleestä sisälle pimeään kallion onkaloon (EPEV 268).
”Jossain kaukana” kuuluva käen kukunta, ”surullisen tasainen ja toistuva kuin
kuolinkello” (EPEV 254, 268), voisi viitata Mikaelin konkreettiseen kuolemaan,
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mutta kuolema voi tarkoittaa myös Pessin demonstratiivipronominisen ”se”-olemuksen kuolemaa Mikaelille: teoksen viimeisessä virkkeessä ”Tartun hänen käteensä ja astun sisään” (EPEV 268, kurs. SK) Pessistä on muodostunut Mikaelille
ensimmäistä kertaa ”hän”.
Poliisien ja Hämiksen saapuessa Mikaelin asunnolle heitä on vastassa vain
hengettömäksi raadeltu Ecke. Naapurissa miehensä pahoinpitelemä – raatelema –
ja asuntoon lukitsema Palomita näkee ovisilmästä käytävässä liikkuvat poliisit.
Poliisit havaitessaan hän alkaa jyskyttää asunnon ulko-ovea ja huutaa niin lujaa,
etteivät nämä voi olla kuulematta häntä eivätkä hänen hätäänsä.
3.1.1 Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen luentaan vaikuttavat tekijät
Ennen päivänlaskua ei voi alkaa Kokon Pessi ja Illusia -sadun inversiolla: kun
Kokon sadussa ”todellisuusmaailman” synkissä metsissä vaeltava Pessi-peikko
ottaa holhokikseen sateenkaarelta pudonneen Illusia-keijun, Sinisalon romaanissa
vastavuoroisesti keijun kaltainen ”sateenkaarikansalainen”70 ottaa suojatikseen
kaupunkiin eksyneen metsien kasvatin, peikon. Tällä fantasiasadun nurinkääntämisellä lukijalle viestitetään samanaikaisesti useasta romaanin luentaprosessiin
vaikuttavasta tekijästä. Ensinnäkin lukijan täytyy hyväksyä jo romaanin alussa,
että siinä käytetään hyväksi fantastisia elementtejä ja sen esittelemässä todellisuudessa on faktisesti olemassa saduista tuttuja peikkoja. Toiseksi lukijan täytyy
hyväksyä, että teoksen päähenkilö, arkkienkeli Mikaelin kaimaksi ja ”Enkeliksi”
nimetty nuori mies on homo.71 Romaanissa esitellään siis mitä todennäköisimmin
myös homorakkautta ja -erotiikkaa, mikä lukijan tulee ainakin lukuprosessinsa
aikana suvaita ja mistä hänen tulisi olla mielellään jopa kiinnostunut tai kiihottunut. Kolmanneksi lukija pystynee ennakoimaan jo senkin, että teoksen päähenkilö
tulee Kokon sadun hengessä rakastumaan löytämäänsä olentoon. ”Se on kauneinta

70 Vrt. englannin kielen homomiestä tarkoittava sana fairy, jota teoksen päähenkilöön viittaavalla suomenkielisellä keiju-sanaleikillä monimielisesti hyödynnetään, sekä yhden homokulttuurin ikonin, Judy
Garlandin, esittämä, Ihmemaa Oz -elokuvasta (The Wizard of Oz, USA 1939) tutuksi tullut laulu ”Over
the Rainbow”, josta on muodostunut monien homoyhteisöjen poliittis-nostalginen tunnus ja jonka
mukaisesti homot ja myös muut seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluviksi luokiteltavat kutsuvat itseään
usein sateenkaarikansaksi. (Ks. esim. Kalha 2006a, 74n1; Mustola & Pakkanen 2007.)
71
Homoestetiikan on sanottu käyttävän hyväkseen usein juutalais-kristillisen perinteen sukupuolettomiksi mutta siitä huolimatta viriilin maskuliinisiksi representoituja ja tulkittuja enkelihahmoja, ja tähän
homoestetiikan perinteeseen Ennen päivänlaskua ei voi Mikael-nimisine enkelihomoineen asettuu (ks.
Kekki 2003, 270; Itäkare 2005, 26). Mikaelin viiteyhteys arkkienkeli Mikaeliin, taivaallisten sotajoukkojen komentajaan, synnyttää vielä lisäkonnotaatioita (vrt. Leppihalme 1998, 142): arkkienkeli Mikaelin tehtävänä on johtaa taistelua langenneita enkeleitä vastaan ja Ennen päivänlaskua ei voin Mikael
itse on raamatullisessa kontekstissa homoseksuaalisuuteen langennut enkeli.
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mitä olen nähnyt. Tiedän heti että haluan sen”, hengähtää Mikael nähdessään eläimen ensimmäistä kertaa kotipihansa roskalaatikon takana (EPEV 11). Lukijan täytyy tulla sinuiksi myös sen ajatuksen kanssa, että hänen lukemassaan romaanissa
homomies hullaantuu peikon urospentuun.
Pessi ja Illusia -satuun viittaavalla aloituksellaan Ennen päivänlaskua ei voi
kutsuu lukijaa rakennettuun, arkitodellisuudesta poikkeavaan ja vaihtoehtoiseen
fantasia- tai satumaailmaan, jossa mörrimöykyt ovat totta ja jossa seksuaalisuusmääreet menevät oletusarvoisesti sateenkaaren tuolle puolen. Aloitus ohjaa lukijaa
tarkastelemaan romaania epätavanomaisesta näkökulmasta siitä lähtien, kun Mikael törmää peikkoon. Teoksen luennassa ei riitä, että se tunnistetaan fiktioksi, vaan
lukijan täytyy myös tunnustaa lukevansa spekulatiivista ja fantastista fiktiota (ks.
esim. Suvin 1976; Savolainen 1987a; Soikkeli 2002b; Miettinen 2004). Eikä riitä,
että hän tunnistaa lukevansa romaania, vaan hänen täytyy myös tunnustaa lukevansa homoseksuaalisia ja queer-aiheita käsittelevää romaania. Ennen päivänlaskua ei voi avaa lukijalle ovia useista, toisenlaisista tulkinnallisista lähtökohdista
luotuihin maailmoihin ja antaa vaihtoehtoisia tapoja nähdä todellisuus tai koko todellisuutena tarjottu maailmanmalli. Pessi ja Illusia -sadun revisionistinen hyödyntäminen vihjaa, että aivan kuten perinteiset tarinat voidaan helposti kääntää
kerronnan tasolla ylösalaisin, myös heterokaavaa voidaan toistaa nurinkurisesti
toisin. Homoudestakin kun voi tehdä vaikka normin, kuten romaanin todellisuudessa tuntuu tapahtuneen. Tähän viittaa myös teoksen tapa nojata lajillisesti nimenomaan satuihin, koska niidenkin lajityypillinen ominaisuus korostaa toisenlaisten todellisuuksien esityksiä (Bettelheim 1984, 78).
Paitsi että Ennen päivänlaskua ei voi -romaania lukiessa voi nähdä viitteitä hetero-oletuksen kyseenalaistuksesta, voi lukija myös ajautua pohtimaan, perustuuko
oman todellisuutemme heteronormatiivisuuskaan mihinkään aitoon tai luonnolliseen; olisiko kyseessä sittenkin keinotekoinen asettelu? Butlerilaisen (esim. Butler
1990, 1993; ks. myös Pulkkinen 2000; Segal 1997, 214–220) teorianmäärittelyn
nimissä tutun sadun käänteisimitaatio herättelee lukijoiden herkkyyttä tulkita todellisuuttakin toisin, kuten tekee jo ajatus siitä, että teoksessa tarjotussa reaalimaailmaa representoivassa, imitoivassa tai jäljittelevässä kerronnassa on mukana jotain fantastista (peikko) ja jotain epätavallista (homonormatiivisuus vs. heteronormatiivisuus). Molemmat asetelmat sysäävät niin sanottuja perinteisiä, esimerkiksi
klassisen realistisen proosan (ks. Belsey 2002) edellyttämiä lukutapoja nurinkurisille tulkinnan ja luennan taajuuksille.
Lähtökohtanani on analysoida Ennen päivänlaskua ei voi -romaania sen esille
tuomien aiheiden ja teemojen sysäämänä queer-näkökulmaisista tulkinnan ja luen-
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nan taajuuksista, queer-poliittisen luennan keinoin. Ennen päivänlaskua ei voi
-teoksen merkitykset tuntuvat tarjoavan reittejä ja suorastaan kutsuvan lukijaansa
queer-luentaan. Asemoidun lukijana queer-tietoiseksi ja -poliittiseksi, tarvittaessa
tekstiä vastakarvaankin silittäväksi lukijaksi. Luennassani ei ole kyse ainoastaan
seksuaalisuuden merkitysten kriittisestä tutkimuksesta, vaan tarkasteluni kohteina
ovat samassa määrin myös sellaiset teoksessa käsitteellistyvät kulttuuriset merkityskimput kuin sukupuoli, luokka, yhteiskunnallis-taloudellinen asema, ikä, kansallisuus, “rotu” ja etnisyys.
Tavoitteenani on todistaa, että Ennen päivänlaskua ei voi tarjoaa reittejä
queer-luentaan 1) lajin ja kerronnan tasolla, 2) tavassaan kyseenalaistaa ja murtaa
binaarisia vastakohta-asetteluja sekä tiukkarajaisia kategorioita muun muassa etnisyyden, naiseuden, seksuaalisuuden ja eläimellisyyden kuvauksissa, 3) Butlerin
performatiivisuus-käsitteen sovelluksessaan sekä hetero-oletuksen, heteronormatiivisuuden ja normatiivisen heteroseksuaalisuuden kyseenalaistuksessaan, 4) homoseksuaalisuuden representoinnissaan ja homostereotypioiden purkutyössään sekä 5) queer-vallankumouksen mahdollisuuksien esilletuonnissaan ja tavassaan
pervouttaa yhteiskuntaa, tai pikemminkin tavassaan osoittaa, että yhteiskunta on jo
valmiiksi ”pervo”.
3.1.2 Laji ja kerronta
Markku Soikkeli on määrittänyt artikkelissaan ”Monikulttuurisuus 1990-luvun
suomalaisessa tieteisfiktiossa” (2002b, 231–232, 245) suomalaisen tieteiskirjallisuuden lajityyppiseksi elementiksi kriittisyyden. Hän tarkoittaa sillä muun muassa
järjestelmällistä nyky-yhteiskunnan, tieteen ja modernisaation kritiikkiä. Tieteisfiktion voidaan ajatella jo itsessään kirjallisuudenlajina kyseenalaistavan tiedon,
tieteen ja modernisaation käsitteitä sekä niihin liitettyjä kulttuurisia merkityskenttiä ja näennäisiä itsestäänselvyyksiä. Esimerkiksi Leena Krohn kyseenalaistaa tuotannossaan luonnontieteessä ylläpidettyä uskoa objektiivisen ja täsmällisen
havainnoinnin olemassaoloon ja siirtää luonnontieteen jalustalle asettavat tutkimuskonventiot arkisen ja ”pienen” elämän alueelle. Hänelle on tyypillistä osoittaa
tieteellisen kielen epävarmuus sen representoidessa jotain inhimillisen ja ei-inhimillisen välimaastosta. (Ks. myös Lyytikäinen 1997b, 181–185.) Soikkeli (2002b,
231–232, 245) ja Savolainen (1987a) pitävät tällaista tieteen kaikkivoipaisuuden
kyseenalaistamista tyypillisenä tieteiskirjallisuudelle.
Myös Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa kirjoittaudutaan sisään nykyiseen, tieteen kaikkivoipaisuutta kyseenalaistavaan tieteisfiktioon. Teos parodioi
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kriittisesti koko länsimaista tiedontuotantoa, tieteen tekemistä ja tutkimustyötä keräämällä yhteen ja sekoittamalla kaiken sen lähdeaineiston, mitä romaanin fiktiivisen todellisuuden lisäksi faktuaalisessa reaalimaailmassa on peikoista olemassa.
Mikael saa tietoa peikoista Internetistä, tieto- ja kaunokirjallisuudesta, kansanperinteestä ja historiankirjoituksista, tieteellisistä ja populaareista lehtiartikkeleista ja
monista muista lähteistä, mutta niiden rinnalle on kirjattu myös kuulopuheet ja Mikaelin kokemukset. Kokemukset osoittavat teoksen kerronnan tasolla useasti, että
esimerkiksi tutkimustyön tuloksena saavutettu ja tuotettu tieto voikin olla puutteellista, subjektiivista tai virheellistä.
Huomaan, että konservoijalla on ollut väärää tietoa peikkojen silmistä: tästä
hurjuutta ja vaarallisuutta tavoittelevasta pedosta tekevät liikuttavalla tavalla
eksyneen näköisen lasiset ruskeat nappisilmät, jotka soveltuisivat hyvin vaikkapa karhulle, mutta jotka eivät lainkaan muistuta niitä oikeita: suuria vinoja
tulisilmiä, joiden iirikset ovat pystysuorat juovat. (EPEV 45.)
”Minulla on hatara mielikuva siitä, että olisin kuullut erään teorian”, Hämis
pohtii.
––
”Että se olisi yksinkertaisesti suojautumismekanismi. Vähän samaa kuin opossumien kuolleeksi tekeytyminen. Äärimmäisen uhan alaisena peikko ei koetakaan paeta, vaan se menee katatoniseen tilaan jossa sen ruumiinlämpö alenee
ja kaikki elintoiminnot hidastuvat. Se panee itsensä säästöliekille. Varmasti
kohtalaisen tehokas lajia säilyttävä tekijä, eikä täysin ainutlaatuinenkaan. Pikimustassa yössä, täysin liikkumattomana… todella vaikea havaita. Laskenut
ruumiinlämpö saattaa jopa estää vainun saamista siitä, tai – ”
––
”Toipuuko se siitä?”
”Mistä helvetistä minä voin sen tietää? Tuokin oli pelkkä hypoteesi, pohjautuu
joihinkin satunnaisiin havaintoihin ja silkkoihin kuulopuheisiin.” (EPEV 197.)
Tiedon esitetään rakentuvan Ennen päivänlaskua ei voi -teoksessa palasista, sirpaleista ja fragmenteista sekä värittyneistä, tulkinnallisista ja jopa fiktiivisistä
totuuksista, jotka ovat aina jonkun näkökulmasta esitettyjä. Samassa yhteydessä
foucault’lainen ajatus tiedontahdosta tahtona hallita eli Stuart Hallin (1999, 193)
sanoin tahtona ”merkitä, osoittaa ja luokitella” kohdettaan avautuu tavalla, joka
antaa lukijalle mahdollisuuden purkaa länsimainen tiedon ja vallan välinen sidos.
Romaanissa kuvattu nykyinen tiedonhankintamalli tekee tiedon kohteen hallitsemisen mahdottomaksi, koska saatavissa oleva aineisto on fragmentaarista, satun-
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naista ja jopa kuulopuheisiin perustuvana epäluotettavaa. Sitä on vaikea hahmottaa, eikä tietoa hankkinut voi olla varma, onko hänen hallussaan ja käytettävissään
kaikki olemassa oleva tieto ja voiko siihen luottaa. Hall (1999, 100, 123) on osoittanut, että tiettyjen ryhmien etuja palvellaan tuottamalla tietynlaista tietoa tietynlaisin menetelmin, kuten esimerkiksi sulauttamalla yhteen faktaa ja fiktiota tai
käyttämällä hierarkkisia oppositiopareja. Ennen päivänlaskua ei voi -teoksessa
tämä havainnollistuu, ja lukija saadaan pohtimaan, kuinka tiettyjen järjestelmien
kautta voidaan rakentaa tietoa, joka palvelee eräitä tahoja ja tekee toisista niiden
manipulatorisen vallan alaisia. Lukija voi tunnistaa ja kyseenalaistaa tietoa rakentavia järjestelmiä ja niiden tapaa toimia ja hallita kohteitaan. Lisäksi teoksessa
osoitetaan, että tuotetun tiedon kautta harjoitettu valta perustuukin jatkuvalle epävarmuudelle ja usein pelkälle kuvitteellisuudelle.
Samalla kun spekulatiivisessa tai tieteiskirjallisuudessa liikutaan teoretisoinnissa tiedon määritelmistä sekä tiedon suhteesta valtaan, siinä liikutaan myös kysymyksissä identiteeteistä sekä niitä konstruoivista kategorioista. Scifissä tullaan
siten ainakin välillisesti ottaneeksi kantaa myös siihen problematiikkaan, joka liittyy identiteetin käsitteen purkamiseen. Yleensä moderniksi miellettyyn, ehjään ja
yhtenäiseen identiteettikäsitykseen nojaava ajattelu voidaan kyseenalaistaa tieteiskirjallisuudessa, samoin usko sellaisiin usein modernisaation myötä syntyneisiin,
identiteettejä muokkaaviin hierarkkisiin kategorioihin ja konstruktioihin kuin sukupuoli, seksuaalisuus, “rotu”, etnisyys tai luokka. Niihinkin kohdennettu tiedontuotanto alkaa näyttäytyä subjektiivisena, värittyneenä ja jopa manipulatorisena
vallankäyttönä.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden käsitteiden purkaminen ja Butleriin voimakkaasti nojaavat ajatukset sukupuolen ja seksuaalisuuden performatiivisesta luonteesta sekä yksilöiden mahdollisuuksista niiden toisintoistamiseen rinnastuvat kolmanteen tieteisfiktiolle ominaiseen mekanismiin: kriittiseen realistisen proosakerronnan kyseenalaistukseen eli todellisuutta toisintoistavaan kerrontaan. Soikkelin
mukaan scifi on nyky-yhteiskunnan ja sen konventionaalisen esittämisen kritiikkiä. Se tarjoaa nimenomaan lajityypilleen ominaisesti reittejä toisenlaisiin tulkintamaailmoihin ja todellisuuksiin (Soikkeli 2002b, 231–232, vrt. Lyytikäinen
1997b, 182–183; 196–198; Savolainen 1987a) ja kyseenalaistaa mimesiksen sekä
klassisen realismin perinteen konventioita sekä ajatuksen siitä, että kirjallisuudella
olisi jotain tekemistä aitouden tai totuuden kanssa (vrt. Belsey 2002, 7–9, 12–13,
63–64). Näin se ohjaa lukijaa huomaamaan, että myös totuudellisuuden mielikuvaa tavoitteleva kirjallisuus on vain representaatiota tai butlerilaisessa hengessä
jäljittelyä, toistoa ja imitaatiota.
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Lisäksi scifissä on usein mukana jotain nyrjähtänyttä, jotain mikä ei sovi kuvaan: teoksissa esitellään kuvitteellisia etnologiasovelluksia tai teknologisia innovaatioita, joilla ei ole olemassa reaalimaailmassa hyväksyttyä pohjaa (Savolainen
1987b; Soikkeli 2002b, 237). Tämä nyrjähtänyt maailmankuva realistissävytteisine proosakonventioimitaatioineen rinnastuu butlerilaiseen ajatukseen sukupuolen
ja seksuaalisuuden toisin tekemisestä, toisin toistamisesta ja konventionaalisten
sukupuoli- ja seksuaalinormien vastustamisesta sekä uudelleenmerkityksellistämisestä: scifi jäljittelee todellisuutta, mutta toisin. Se tuottaa parodista tuplajäljittelyä, kuten drag queen, macho homo sekä butch- ja femme-lesbot tekevät toistaessaan parodisesti heteroseksuaaliseen originaaliinsa kulttuurisesti liitettyjä eleitä, ilmeitä, asentoja, vaatetusta ja kuvitteellista olemuksellisuutta. (Butler 1990, 137;
1993, 11–12, 125; Segal 1997, 215; ks. myös Rossi 2003, 119–120.)
Scifin voisi provokatorisessa queer-hengessä jopa mieltää kirjallisuuden drag
queeniksi, joka imitoi kulttuurista proosakirjoitusta ja tekee tuplaimitaatiossaan
näkyväksi identiteettien jäljittelyluonteen ja illusorisuuden. Queer-tietoinen lukija
liittää ajatukseen Butlerin sukupuolihäiriköinnin teorian. Kun scifi tekee näkyväksi kirjallisuuden totuutta jäljittelevän representaatioluonteen ja viittaa samalla
identiteettien representaatioluonteeseen, sen voi katsoa viittaavan myös teoriaan
sukupuolten ja seksuaalisuuksien performatiivisuudesta. Esimerkiksi identiteetin
yhdeksi vakaaksi kulmakiveksi uskottu sukupuoli onkin pakonomaista toistoa ja
jäljittelyä, ei perustaan sidottua tai olemuksellista.
Queer-näkökulmasta vapaasti tulkittuna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi
-teoksen työstämä scifi voisi siis olla “tosi” queer: se nostaa muodon ja sisällön välisen suhteen tasolla pintaan Butlerin ja Hallin esittelemän pinta–ydin-problematiikan sekä ajatuksen, että pinta ja ydin eivät ole yhteneviä.72 Scifissä muoto (pinta)
jäljittelee klassista romaanikonventiota, mutta sisältöön on ujutettu jotain, mikä ei
sinne realistissävytteisen, todellisuusilluusiota tavoittelevan kirjallisuusperinteen
mukaisesti kuuluisi (vrt. Belsey 2002, 62–65; Lappalainen 1998, 34–35). Sinisalon
scifi(fantasia) käy muotonsa (pinnan) puolesta realististyyppisestä nykyproosasta,
mutta se on sisältönsä (ytimen) osalta jotain muuta. Teos on myös lajihybridi. Se
on lajityyppien rajoilla ja rajoja rikkova eli transgressiivinen (vrt. Stallybrass &
White 1995, 112–115; Hall 1999, 156–157; Bhabha 1995, 112, 297). Se rikkoo la-
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Olen tämän väitteen esittäessäni tietoinen, että sitä voidaan kritisoida muun muassa siitä syystä, että
useimmilla scifikirjailijoilla tuskin on ollut kirjoittaessaan mitään queer-poliittisia intentioita (vaikka
heitäkin on) eikä heidän tuotantonsa eikä itse genre sisällä – ainakaan eksplisiittisesti – mitään aktiivisia queer-teemoja tai edes viitteitä niihin. Siksi esitänkin, että scifin voi määritellä ”tosi” queeriksi vain
vapaasti tulkiten, luennassani.
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jisekoituksellaan kulttuuris-sosiaalista sanatonta yksimielisyyttä ja sopimusta
”luonnollisten” rajojen ylläpitämisestä (vrt. Rojola 2002, 78). Näin teoksessa haastetaan postmoderniin henkeen modernin ajatus pinnan ja ytimen yhtenevyydestä,
jota haetaan esimerkiksi uskomuksessa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen sekä
seksuaalisen kohteenvalinnan (sex–gender–desire) heteronormatiivisesta harmoniasta.
Myös vieraannuttamisen efekti lisää scifin vaikutusta. Scifin keinot etäännyttää ja outouttaa teoksen todellisuutta, jotta siinä olisi helpompi kuvata oman ajan
ja nykytodellisuuden ongelmia, luo siihen samalla nurinkurisen ja oudon, queerin
todellisuuden ja maailman. Soikkelin (2002b, 237) mukaan scifissä lähdetään kyseenalaistamaan olemassa olevaa, tarjottua todellisuutta ja luomaan vaihtoehtoisia
todellisuuden kuvia.73 Näin scifin voisi tulkita jo itsessään queer-näkökulmaiseksi
tavaksi jäsentää todellisuutta, ja tässä mielessä sen voi ajatella myös pervouttavan
todellisuutta. Soikkeli (2002b, 245) vielä kirjaa inversion ja liioittelun spekulatiivisen fiktion tyylipiirteiksi. Samoin keinoin voidaan tehdä sukupuolen ja seksuaalisuuden rajat kyseenalaistavaa, Butlerin linjausten mukaista sukupuolihäiriköintiä.
Scifille lajityypillinen ominaisuus rakentaa vaihtoehtoisia todellisuuksia yhdistettynä Butlerin sukupuolihäiriköinnin teoriaan sekä seksuaalisuutta tiiviisti käsittelevän Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen tapaan purkaa tiedon ja vallan välistä sidosta ohjailee sen lukijaa tunnistamaan ja kyseenalaistamaan etenkin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tietoa tuottavia rakenteita ja järjestelmiä. Epävarmaksi ja
subjektiiviseksi osoitettu tiedontuotanto vihjaa, ettei sukupuolista eikä seksuaalisuuksistakaan tuotettu tieto ehkä ole niin luotettavaa tai todenmukaista kuin annetaan ymmärtää. Samaa tiedontuotannon subjektiivisuutta korostavat myös teoksen
useat minä-kertojat.
3.1.3 Vastakohdat, etnisyys, naiseus, seksuaalisuus, eläimellisyys
Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa kulttuurisilla vastakohta-asetteluilla on
keskeinen asema. Teoksessa suorastaan pelataan niillä, ja useammin kuin kerran
vastakohdat sekoitetaan tai asetetaan kokonaan päälaelleen: kulttuuri ja tekniikka
törmäävät luontoon, valo ja valkoisuus sekoittuvat pimeyden, värillisyyden ja
mustuuden kanssa, sivistys ottaa mittaa villeydestä, mieli ruumiista, ihminen eläimestä ja hetero homosta. Näiden vastakohta-asettelujen työstämisen lisäksi romaa73

Vrt. Krohnin tuotannosta Lyytikäinen 1997b, 180–181.
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nissa tuodaan esille hyvän ja pahan, meidän ja muiden, ytimen ja pinnan sekä
sukupuolten välisiä kytköksiä, joissa vastakohtaisuuden, stereotyyppisyyden ja
hierarkkisuuden sijaan korostuvat usein myös niiden vastavuoroisuus ja monimuotoisuus. Oppositiopareja uudelleenkirjoitetaan, niille neuvotellaan uutta tilaa ja
niitä työstetään eteenpäin rajoittavien konventionaalisten määreiden yli. (Vrt. Hall
1999, 123–124, 211–218.)
Teoksessa on näkyvästi esillä eläimellisyyteen, naiseuteen, etnisyyteen, homouteen ja seksuaalisuuteen liitetty ikiaikainen, kulttuurinen yhtenevyyden ajatus.74 Yhtenevyys esitetään ainakin pintatasolla perinteisesti: naiseus, ei-valkoinen
etnisyys ja normista eroava seksuaalisuus edustavat toiseutta, joka tulkitaan länsimaisessa kulttuurissa torjuttavaksi, mutta samalla myös kiehtovaksi ja puoleensavetäväksi. Palomitaan henkilöityvä ei-länsimaisen naisen representaatio ja homouden esitykset edustavat kulttuurisesti erilaisuutta, marginaalisuutta ja vähempiarvoisuutta, ja väheksyntää tuotetaan projisoimalla representaatioihin muita erilaisuuden tai kulttuurisen marginaalisuuden alueita, jotka eivät niihin tavallisesti
välttämättä lainkaan kuulu. Toiseutta ja erilaisuutta tunnutaan usein työstettävän
siten, että niihin yhdistetään myös muita erilaisuutta korostavia tekijöitä, jotka toiseuttavat kohdettaan vielä lisää. Hall (1999, 148–149) on jäljittänyt sellaisia ajatus- ja representaatioketjuja, jotka tuntuvat vääjäämättä liittävän yhden erilaisuuden alueen representaation toiseen ja toisen kolmanteen: esimerkiksi ei-valkoiseen
“rotuun”, etnisyyteen ja ihonväriin kytkeytyvät hallitsematon seksuaalisuus ja sukupuoli, ja näitä molempia vetää puoleensa viitteellisyys alkukantaisuuteen, villeyteen ja eläimellisyyteen.
Homouden konstruktion liitto ei-valkoisen etnisyyden ja eläimellisyyden
kanssa sinetöityy Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa, kun homoja kuvataan –
tosin sarkastisesti – ”jaloiksi villeiksi”, jotka kokoontuvat kesyttömään viidakkoon
viittaavassa ”Café Bongossa”. Hämis ottaa jalon villeyden puheeksi juuri Café
Bongossa, jossa heterotkin tapaavat paikan heille tuottaman eksoottisuuden ja jännittävyyden väreilyn vuoksi vierailla.
Niin kuin tuo heteromuija jonka mielestä on rankkaa käydä homoravintolassa,
se on kai jostain kuullut että tämä on niitä. – – Joku voisi väittää että se suhtautuu meihin kuin häkkieläimiin, mutta minulla on teoria; se että me ollaan
sille jaloja villejä, jonkinlainen sopivasti pikkuriikkisen järjestäytyneen
74
Naiseuden ja eläimellisyyden yhdistämisestä kristillisessä ja länsimaisessa ajattelussa ks. Anzaldúa
1999, 39 ja Suutala 2001, 39–68. Vrt. orientalismin kuva etnisestä naisesta eläimellistettynä ja seksuaalistettuna olentona: Hall 1999, 203–204 ja Lowe 1991, 85. Homouden ja eläimellisyyden yhdistämisesti ks. esim. Pöyhtäri 2005 ja sen redusoitumisesta pelkästään seksuaalisuudeksi esim. Lahti 1989b,
18.
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yhteiskunnan ulkopuolella sijaitseva harmaa alue, kesyttämätön maa jonne
astumiseen tarvitaan erityisen paljon kanttia; mutta jos sinne uskaltaa mennä,
ihmeellinen vapauden ja standardeille huiluthaistattamisen tuoksu jää leijumaan vaatteisiin ja tekee kenestä tahansa instant-anarkistin. Täällä käyminen
on sille kuin laittaisi pois pestävän tatuoinnin olkapäähän. Koko kiva marginaali-image ilman tylsää sitoutumista, eikä koskaan tarvitse miettiä, voiko lähteä ulos ennen pimeää. (EPEV 108.)
Hämiksen lausumassa kommentoidaan myös nykyistä queer-buumia, jossa
ei-heterot asetetaan eksotisoituun ja toiseuttavaan asemaan, johon valkoisuudesta
eroavat etniset ryhmät on Hallin mukaan jo pitkään asetettu. Teos ottaa näin esille
nykyisen kulttuurisen tirkistelynhalun ja kiinnostuksen marginalisoituja identiteettejä kohtaan (vrt. Karkulehto 2001). Hämis kommentoi paikalle saapunutta heteronaista, joka edistyksellisyytensä, suvaitsevuutensa ja ennen kaikkea oman henkilökohtaisen rohkeutensa, ”rankkuutensa”, nimissä kuvittelee saavansa osansa seksuaalisten marginaalisuuksien jännittävyydestä. Näin teos tuottaa nykykulttuurista
kommentaaria ja metafiktiota, jonka avulla faktan ja fiktion rajaa rikotaan jälleen
juonikkaasti.
Villeyden ja alkukantaisuuden lisäksi teoksen naiset ja homomiehet vertautuvat jatkuvasti eläimiin. Palomitaa luullaan kissaksi (EPEV 26), hänen kuvaillaan
tuijottavan ”liikuttavasti – – suurilla ruskeilla kauriinsilmillään” (EPEV 77, kurs.
SK) tai kuin ”cockerspanieli” (EPEV 156), ja hän itse kuvaa muuttuvansa liskoksi,
kun hänen puolisonsa saapuu paikalle (EPEV 78). Lisäksi Palomita on kotiinsa
miehensä vangitsemana lemmikkinä kuin naapuriinsa kuljetettu peikko. Eläinlääkäri Hämis eli Hämähäkkimies edustaa jo nimensä puolesta puoliksi eläinkuntaa.
Hämähäkkimies-nimi allusoi myös sarjakuvahahmoon, joka on hybridi: ihmisen ja
hämähäkin sekoitus. Muita teoksen miehiä kuvataan milloin koiraksi, milloin jänikseksi, milloin kalaksi tai minkiksi. Martesin nimi viittaa Pessi ja Illusia -sadun
ahneeseen ja viekkaaseen lumikkoon, Ecke tuntee itsensä väliin hämähäkiksi luolineen (EPEV 131), ja Café Bongo kuvataan koirien ihosairauteen viittaavaksi
”kapiseksi kuppilaksi” (EPEV 84). Teoksessa osoitetaan korostetusti useiden toistojen avulla, kuinka marginalisoitujen etnisyyksien, sukupuolten tai seksuaalisuuksien kuvauksissa niiden määritelmiä rakennetaan viittauksilla eläimellisyyteen ja ei-inhimillisyyteen. Heteronormista eroavaan seksuaalisuuteen liitettävää
ei-inhimillisyyden ajatusta korostetaan myös liioittelun avulla, kun päähenkilö Mikael kuvataan lempinimensä kautta maallisen inhimillisyyden ja taivaallisen epäinhimillisyyden välimaastoon, maanpäälliseksi enkeliksi.
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Rajanveto ihmisen ja eläimen lajien välillä muuttuu teoksessa epäselväksi,
kun ihmiset muistuttavat eläimiä ja eläimeksi luokiteltu peikko puolestaan on kovasti inhimillinen. Pessi yllätetään rakentamassa Mikaelin hankkimista leikkipalikoista pyramidia, joka on tunnetusti klassinen korkean sivistyksen merkki (EPEV
112, 114). Kulttuuri ja sivistys osoitetaan opituiksi, toistetuiksi konstruktioiksi,
kun Pessi inhimillistyy ja sivistyy valtaosin imitoimalla ja jäljittelemällä Mikaelin
toimintaa.
Eteisestä kuuluu raksahdus./ Pomppaan pystyyn, ja sekä minä että Palomita
näemme saman: Pessi on kurottautunut niin pitkäksi kuin se vain osaa, sen
keskiruumis näyttää suhteettoman venyneeltä niin kuin kissalla joka hamuaa
jotakin korkealta, ja se kääntää keskittyneesti pitkäkyntisillä sormillaan oven
lukkoväännintä. / Naps. / Ovi aukeaa. / Pessi katsoo meitä häntä terhakasti
kaarella. Sen koko olemus viestittää ylpeyttä. / Ylpeyttä. Riemua siitä että se
osaa matkia minua joka tuolla tavalla aina avaan oven ennen kuin lähden siihen maailmaan joka ei sille kuulu. (EPEV 156–157.)
Kodin ja muun maailman välinen raja tulee näkyväksi kaikissa kolmessa hahmossa, jotka ovat läsnä Pessin ovenavausjäljittelykohtauksessa. Mikael ja Palomita, jotka todistavat Pessin uutta taitoa, ovat molemmat kahden maailman välitilassa: Mikael kodin ja muun maailman välissä vapaasti kulkevana subjektina ja
Palomita objektina, jolta on estetty pääsy kodista muuhun maailmaan. Lisäksi
Mikael inhimillisen ja ei-inhimillisen rajalla olevana ”enkelinä” ja Palomita länsimaisen ja ei-länsimaisen välille asettuvana naisena kuuluvat kulttuurisiin välitiloihin. Pessi inhimillistyneenä eläimenä, jolle olemassaolo muussa maailmassa on
kiellettyä (kuten Palomitallekin), puolestaan asettuu konkreettisesti sekä lajien että
maailmojen välitilaan, kun se avaa itse oven kielletylle rajatila-alueelle, kerrostalon käytävään.
Sekä Mikaelin, Palomitan että Pessin hahmon kautta nousevat esiin teoreettiset keskustelut kulttuurisesta hybridiydestä ja liminaalisuudesta sekä subjektien ja
identiteettien raja- ja välitilaisuudesta eri kulttuurien, ”rotujen”, etnisyyksien, sukupuolten ja jopa lajien välissä (Bhabha 1995; Hall 1999; 2003a; 2003b; Ahokas
2001; 2003; Löytty 2005a; 2005b; Tuhkanen 2005). Pirjo Ahokkaan (2001, 302–
303; 2003b, 48; vrt. Stallybrass & White 1995, 115; Hall 1999, 156) mukaan hybridiydessä avautuu subjekteille kumouksellisen vastustuksen, vastarinnan ja uudelleenmerkityksellistämisen mahdollisuuksia sekä tilaisuuksia neuvotella ja rakentaa postmoderneja ja limittäisiä raja-alueiden hybridi-identiteettien tiloja, joita
luonnehtii subjektiasemien moninaisuus. Näin voidaan horjuttaa valtakulttuurin
hegemonista asemaa ja rakentaa yhteiskunnassa sorretuille subjekteille mahdolli-
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suuksia uudenlaiseen toimijuuteen. Kiintoisasti Palomitakin päätyy Ennen päivänlaskua ei voi -romaanin lopussa vastustamaan aktiivisesti miehensä mielivaltaa, eikä Pessi jää passiiviseksi objektiksi vaan vie tuoreen isäntänsä metsään, enteilevän
eläinten vallankumouksen lähteille.
Lajien välissä olevana maallisena ja eläimellisenä olentona peikko – ei siis taivaallisena ja henkimaailmaan korotettuna ja siten tavallisesta elämästä irtaantuneena kuten Mikael – ja idän ja lännen väliin heitettynä naisena Palomita edustavat
kerronnan tasolla yhteiskunnassa kiellettyä, rajatilaista toiseutta ja outoutta, joita
ei voi hallita rationaalisin keinoin (vrt. Anzaldúa 1999, 25). Molempien hahmoihin
liitetään myös rodullistaville sterotyypeille tavanomainen seksuaalistaminen (ks.
Ahokas 2001, 290). Kulttuurin rodullistavien stereotyyppien seksuaalistaminen
kulminoituu etenkin Palomitan hahmossa. Häneen sidotaan hänen etnisen taustansa vuoksi stereotyyppinen pervo-oletus, jonka mukaisesti aasialaisnaisen seksuaalisuudessa on läsnä jotain perverssiksi luokiteltavaa. Pervo-oletus tavallaan luvanvaraistaa ja legitimoi hänen alistavan ja aggressiivisen kohtelunsa.
Käytän Palomitan aasialaisnaisen representaatiota muovaavaa pervo-oletus-termiä paralleelina hetero-oletus-käsitteelle. Siinä missä hetero-oletuksessa on
kysymys kulttuurin tulkitsemisesta sen uskomuksen ja illuusion varassa, että koko
yhteiskunta on heteroseksuaalisuuden kyllästämää, pervo-oletuksessa huomio
kohdistuu niihin, jotka asetetaan yhteiskunnassa marginaalisiin asemiin. Niin hetero- kuin pervo-oletuskin ovat seksuaalisuuden lisäksi sidoksissa etnisyyden, luokan ja “rodun” konstruktioihin. Hetero-oletuksen mukaan etenkin länsimaiset, keskiluokkaiset ja valkoihoiset ovat länsimaisen kulttuurin ihmisyyden normeina varauksetta myös normaaleja heteroita. Sen sijaan ei-länsimaisissa, ei-keskiluokkaisissa, ei-valkoisissa on jo etnisyytensä, luokkansa ja “rotunsa” takia häivähdys
epänormaaliutta, ja siten heihin on helppo liittää myös ajatus seksuaalisesta epänormaaliudesta, outoudesta tai queeriudesta. Heistä rakennettuja representaatioita
ohjaa helposti pervo-oletus.
Pervo-oletusta seuraten Pentti on hankkinut Palomitan kinkyksi seksilelukseen ja kotilolitakseen, joka voidaan lupaa kysymättä pukea punaisiin nahkavaljaisiin tai halkiohousuihin, johon voidaan vastoin hänen omaa tahtoaan ”tunkea – –
kaksi sauvaa kerrallaan” (EPEV 159) tai jota voidaan muuten vain kohdella kaltoin niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Samassa yhteydessä Palomitaan liitetään
myös orientalismin mukainen maskuliininen fantasiakuva la femme orientalesta,
joka on alistettu pelkäksi länsimaisen miehen seksuaaliobjektiksi ja jonka tehtävänä on ainoastaan tarjota tälle loputonta, väsymätöntä ja pyyteetöntä eroottista palvelua (Lowe 1991, 76). Tämän lisäksi peikkokin määrittyy suhteessa pervo-ole-
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tukseen. Se kykenee ”luonnostaan”, hajunsa avulla, kietomaan ihmiset tuoksujen
irrationaaliseen, maagilliseen ja perverssiin verhoon siten, että he alkavat toimia
vastoin rationaalista tahtoaan, ruumiinsa ja biologiansa ehdoilla, jotka ovat pääosin seksuaalisia.
Pervo-oletusstrategia on verrattavissa Hallin kuvailemaan, rodullistetuissa
representaatioissa harjoitettuun vallankäyttöön stereotyyppisten fantasioiden ja fetisismin75 avulla. Tällaisia Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa representoituun
tapaan käsitellä peikkoa ja Palomitaa vertautuvia esimerkkejä ovat Hallin (1999,
196–204) kuvaukset valkoihoisten luomista musta miehen ja naisen fantasioista.
Fantasiat koostuvat Hallin mukaan ”mustan miehen ylettömistä seksuaalisista haluista ja kyvykkyydestä samoin kuin himokkaasta ja yliseksuaalisesta mustan naisen hahmosta” sekä fetisistisestä taipumuksesta liittää ei-valkoinen etnisyys alkukantaisuuteen, ”luonnolliseen järjestykseen”. Ei-valkoisuus rinnastetaan villieläimiin, ei siis inhimilliseen kulttuuriin, ja seksuaalisuuteen. Ennen päivänlaskua ei
voi -romaanin peikko ja Palomita ovat molemmat jotain selittämätöntä, mitä ei voi
käsitellä järkiperäisesti. He huokuvat salaperäistä ja outoa seksuaalista voimaa,
jonka pauloihin voi sotkeutua. Tämän vuoksi he ovat uhkaavia, pelottavia ja torjuttavia hahmoja, jotka täytyy pystyä kesyttämään ja alistamaan rationaalisen valkoisen miehen valtaan. (Vrt. Ahmed 2000.)
Peikon ja Palomitan hahmojen kautta Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa
käsitellään kauno- ja lajitarkennettuna tieteiskirjallisuuden keinoin inhimillisiä
pelkoja, jotka heijastuvat vierauteen ja toiseuteen: muihin suhteessa meihin. Heidän hahmojensa avulla tehdään näkyväksi kulttuurista, usein piiloiseksi tai jopa
näkymättömäksi ja havaitsemattomaksi jäävää rasismia, jossa vieraat kulttuurit
seksuaalistetaan ja alennetaan binaaristen vastakohta-asettelujen pohjalta kehitykseltään alkukantaisiksi. (Rantonen 1994, 134; Hall 1999, 166–167.) Tämä kuvastaa esimerkiksi Suomen maahanmuuttajista käydyn yhteiskunnallisen keskustelun
tasoa, jossa päällimmäisenä huolena pidetään sitä, että maahanmuuttajamiehet
viettelevät seksuaalisesti suomalaisnaiset ja siittävät lapsia, joissa virtaa muukalaisen veri, jolloin suomalaiskansallisen rodun ”korkeatasoisuus” ja ykseys murtuvat

75
Freudilaisen psykoanalyysin mukaan fetisismi on miehinen mekanismi, joka syntyy, kun naisen miehessä synnyttämä kastraatiouhka torjutaan korvaamalla naisen kuvitteellisen kastraation näky ja puuttuva penis jollain, usein yllättävällä, objektilla. Kastraation kielto kiinnitetään objektiin, jolla korvataan
uhkaava peniksen puute. Fetisismiä luonnehtii samanaikainen kieltäminen ja korvaaminen. (Lavin
1995, 173; Mulvey 1985, 11, 14; 1989, 10, 11.) Fetisismin käsite on laajentunut sittemmin kuvaamaan
ylipäätään jonkun uhkaavan asian liittämistä ja korvaamista jollain muulla objektilla.
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ja kansallisuus ajautuu uhatuksi (Pekkinen 2002, 194–197).76 Toiseksi pelätään,
että eri etnisiä taustoja olevien maahanmuuttajien virta lisää rikollisuutta (Pietikäinen 2002, 22; Raittila 2002, 41–47).
Ennen päivänlaskua ei voi tekee maahanmuuttajista käydyistä keskusteluista
pilkkaa asettamalla suomalaismiesten itsensä toiminnan kyseenalaiseksi suhteessa
uhkaavina pidettyihin muukalaisiin. Ensinnäkin he syyllistyvät rikollisuuteen:
Pentti perheväkivaltaan ja Mikael villieläinrikokseen. Toiseksi he ajautuvat itse irrationaalisesti eksoottisten feromonien vieteltäviksi. Kolmanneksi filippiiniläisen
postimyyntimorsiamen tarina osoittaa, että tieto ja totuus maahanmuuttajista saattaa olla usein varsin toisenlaista kuin julkisissa debateissa annetaan ymmärtää.
Teoksessa tehdään tässä mielessä näkyvää kommentaaria kansallisesta pakolais- ja
maahanmuuttokeskustelusta. Siinä tulee esille ajatus, että yhteiskunnassa, joka on
jo itsessään ytimeltään muuta kuin sen pinta antaa olettaa, on turha huolestua ytimen laadusta. Siinä pervoutetaan yhteiskuntaa sen sisältä käsin: osoitetaan, että se
onkin jo valmiiksi pervo.
Etenkin Palomitan hahmossa tuodaan esille yksi niistä kansallisista tilanteista,
joissa suomalaisten on täytynyt rakentaa suhdettaan etniseen toiseen, jota edustavat lähinnä idästä tuotatetut vaimot (vrt. Wichterich 2002, 115–125). Sekä Palomita että Pessi muodostuvat teoksessa toiseuden airueiksi, joiden läsnäololla tehdään
näkyväksi tapaamme käsitellä toiseutta ja muukalaisuutta yhteiskunnassa: toiseus
on meille joko uhkaavaa, pelottavaa ja hirviömäistä – ei inhimillistä vaan eläimellistä – ja/tai kiehtovaa ja erotisoitua. Nämä kaksi uskomusta kietoutuvat yhteen,
mistä seuraa muun muassa toiseutta edustavien väkivaltaista alistamista sillä perusteella, että heissä asuvaa abjektiutta (ks. Butler 1993, 111, 223; Kristeva 1982,
1993) ja pelottavaa hirviömäisyyttä ei saa päästää vapaaksi uhkaamaan sivilisoitunutta yhteiskuntaa ja sen status quota. Tällä varjolla haetaan oikeutusta muun muassa seksiturismille ja ei-länsimaisten naisten ja lasten seksiorjakaupalle. Kiehtovat, erotisoidut, avoimen seksuaalisiksi määritellyt, ei-inhimilliset ja seksuaalisuudessaan eläimen kaltaiset olennot on kesytettävä ja alistettava länsimaisen rationaalisuuden ikeen alle. Samalla paljastuu, millaisia mahdollisuuksia globalisoitu
länsimainen, valkoinen heteroseksuaalinen maskuliininen ylivalta tarjoaa miehille
yksilötasolla: Ennen päivänlaskua ei voi -romaanin Pentti, Palomitan Suomeen
tuottanut kaupparatsu, on ammattinsa puolesta asetettu yhteiskunnallisessa ja maskuliinisessa arvohierarkiassa suhteellisen alhaisille askelmille (ks. Jokinen 2003a,
76
”Veren puhtauden” politiikka juontaa Pekka Isakssonin ja Jouko Jokisalon (1999, 35–36) mukaan
juurensa ristiretkiin. 1200-luvulla siitä tuli aateliston tuntomerkki, ja paljon myöhemmin se on liitetty
etnisyyteen, kansallisuuteen ja ”rotuun”. (Ks. myös Pekkinen 2002, 195.)
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16–18). Romaanissa suorastaan tarjoillaan tulkintaa hänen tavoitteestaan saavuttaa
maskuliinista itsekunnioitusta ja siivua länsimaisen maskuliinisuuden hegemoniasta alistamalla ulkomailta ostettu vaimo kotieläimekseen ja orjakseen. (Vrt. Jokinen 2003b, 126.)
Ennen päivänlaskua ei voi tuo Palomitan ja Pentin asetelmaan mukaan myös
yhteiskunnallis-sosiaalisiin sukupuoliasetelmiin liittyvät vallan ja hallinnan elementit. Asetelman järjestystä sekoittamaan on kuitenkin peiliksi otettu hyperbolinen rinnakkaisasetelma, jossa villieläin viedään naapuriasuntoon ainakin näennäisesti toisenlaisin motiivein, mutta jonka merkitys ja vaikutus tuntuvat olevan samaa luokkaa kuin esikuvansa. Kuten alkuasukasheimoihin aikoinaan kristinuskoa
vieneet lähetyssaarnaajat, Mikael perustelee tekojensa oikeutusta sillä, että hän toimii mielestään heikon, avuttoman ja irrationaalisen eläimen parhaaksi (vrt. Löytty
2006, 45–47).
Etenkin peikossa on näkyvissä myös ei-länsimaisten, toisten, länsimaisissa
representaatioissa kantama kaksoistaakka. Olli Löytty kirjoittaa:
Kaksi elinvoimaisinta myyttiä tai stereotypiaa afrikkalaisista ovat niin kutsuttu jalo villi (noble savage) eli luonnon kanssa sopusoinnussa elävä suuri
lapsi, sekä kehityksessään jonnekin apinan ja ihmisen välille jäänyt verenhimoinen kannibaali. Ensiksi mainittuun eurooppalaiset ovat voineet heijastaa
romanttiset unelmansa paluusta luontoon ja jälkimmäinen puolestaan on sivistyneen ihmisen negaatio, tämän yöpuoli. (Löytty 1994, 119, ks. myös Hall
1999, 199.)
Peikko edustaa romaanissa yhtäaikaisesti rousseaulaista jaloa villiä sekä ihmisen
ja apinan välille kehityksessään jäänyttä, verenhimoista ihmisyyden negaatiota.
Siihen kohdistuu sekä sivilisoituneen maailman kaipuu menettämäänsä alkukantaiseen, viattomaan, mutkattoman seksuaaliseen ja eroottiseen voimaan että pelko
”sivilisaation tuhoutumisesta, kun kaiken aikaa pinnan alla vaaniva pimeä villiys
ryöstäytyy valloilleen, tai sen järkkymisestä, kun jatkuvasti ’laukeamaisillaan’
oleva hillitön seksuaalisuus purkautuu”. (Hall 1992, 281–282, ks. myös Hall 1999,
170.) Romaanissa lämmitellään sitä luontoon palaamisen nostalgiaa, jota aika
ajoin hehkutetaan uskossa, että paluu luontoon takaisi myös paluun johonkin
menetettyyn ja alkukantaiseen ja sitä myötä aidompaan, elämänläheisempään ja
luonnollisempaan todellisuuteen. Siinä esitetään, että kliininen kaupunkielämä
sekä elektronisoitu ja sähköistetty elämä interneteineen vieraannuttavat ihmisen
aidoista kokemuksista ja tekevät siitä keinotekoista. Tätä elämyksetöntä keinotodellisuutta halutaan romaanin kerronnan tasolla virilisoida eksoottisen, samanaikaisesti sekä viattoman että vaarallisen villin – peikon – hahmossa.
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Ennen päivänlaskua ei voi -romaanin esittämä kuva yhteiskunnasta on samanaikaisesti sekä lohduton että lohdullinen. Yhteiskunta tarvitsee jotain, johon projisoida toiseuden pelot ja uhat ja jonka torjunnan kautta voidaan määrittää hypersivilisoitunutta itseä. Samalla nostalgisoidaan toiseuden edustamaa alkukantaisuutta
ja siitä kumpuavaa villiä ja vapaata seksuaalisuuden voimaa. Toiseus muodostuu
pelottavaksi ja jännittäväksi, ja sen läsnäolo pitää yllä kauhun tasapainoa, jossa raja sivilisaation ja villeyden välillä erotisoituu. Rajan symboleiksi asettuvat paitsi
liminaalinen peikko, myös Palomita ja homomies, jotka rajalla olevina hybridihahmoina edustavat kaivattua, mutta myös pelättyä seksuaalisuutta ja sen voimia (vrt.
Anzaldúa 1999, 25, 39).
3.1.4 Sukupuoliperformatiivi ja heteronormatiivisuuden kyseenalaistus
Meikäläisellä oli aitiopaikka, ei puutu kuin teatterikiikari, ja draama on kotimaista ykköskamaa (EPEV 84).
Ennen päivänlaskua ei voi -teoksessa kyseenalaistuu näkyvästi kulttuurinen
hetero-oletus. Siinä myös esitellään Butlerin sukupuoliteorian hengessä sukupuolen performatiivista luonnetta. Romaanin henkilöt tuntuvat olevan sukupuolen tuotettavuuden ideasta joko erityisen tietoisia tai epätietoisinakin sitä korostavia.
Hämis toistaa Butlerin ajatuksen normin tarpeesta löytää vastakohtansa, jotta se
kykenisi asettamaan itsensä normiasemaan, ja esittää oman lyhyen analyysinsa
(hetero)normatiivisuudesta:
”Määrittelyyn tarvitaan aina vastakohta”, sanon maastopukuiselle naiselle,
joka koettaa saada minut keskustelemaan, vaikka mieluummin turruttaisin
aivoni täällä Café Bongon puheensorinassa niin ettei mitään kipua enää tuntuisi. ”Jos määritellään sana ’normaali’ niin pitää myös määritellä ’epänormaali’. Jos määritellään ’ihmisyys’, niin pitää ensin määritellä mitä ihmisyys
ei ole.”
––
”Jos sinä joutuisit äkkiä kertomaan mikä on epänormaalia, varmasti luettelisit
paljon vähemmän asioita kuin on niitä, jotka suljet automaattisesti, luettelematta, normaalin ulkopuolelle.” (EPEV 217.)
Normiajattelun keinotekoisuuden osoittavan sukupuoliteorian täytäntöönpanon
hoitaa heterosuhteessaan mykäksi vaiennettu Palomita. Palomitalle heteroseksuaalinen, yhteiskunnassa normiksi asetettu seksuaalikäyttäytyminen on pakon edessä
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opeteltua performanssia: hän on oppinut saavansa omaa aikaa tiettyjen seksiin liittyvien toistojen jälkeen. Kun hän jaksaa tyydyttää dominoivan ja aggressiivisen
miehensä seksuaalisesti riittävän monta kertaa peräkkäin, mies lopulta nukahtaa ja
Palomita saa hetkeksi kaipaamansa yksityisyyden ja rauhan:
Pentin kuorsaus kuuluu seinän läpi makuuhuoneesta kuin joku raapisi rikkinäisillä kynsillä säkkiä. Olen irrottanut puhelimen seinästä ja laittanut kännykän sohvalle monen tyynyn alle ettei mikään herättäisi häntä. Kolmannella
kerralla hänellä ei millään tahtonut seistä ja pelkäsin että hän huomaisi että
yritän tarkoituksella uuvuttaa häntä. Joskus hän on antanut minulle selkään
koska on tietysti minun syyni jos hänellä ei seiso, mutta nyt hän onneksi vain
urahteli ja käski imeä itseään, ja niin minä sain hänet pumpattua niin tyhjäksi
että tiesin että hän nukkuu kuin kuollut seuraavat kaksi tuntia. / Käsien pitää
olla höyhenet ettei ovi loksahda lukkoon kun sen laittaa kiinni. Lennän portaita pitkin äänettä. (EPEV 76.)
Kulttuurissamme normiksi asetettu heteroseksuaalinen liitto artikuloituu romaanissa ainoastaan Palomitan ja Pentin suhteessa.77 Heteroseksuaalista liittoa representoidaan teoksessa kriittisesti ja ääripessimistisesti alistussuhteena ja hedelmättömänä isäntä–(seksi)orja-suhteena eikä suinkaan kulttuurisesti normaalin ja luonnollisen kriteerit täyttävänä eikä reproduktiivisena (ks. Ronkainen 1994b; Juvonen
2006). Myös normatiivisen heteroseksuaalisuuden odotuksiin monesti liittyvä
paradoksisuus korostuu, kun nimenomaan alistetussa asemassa oleva Palomita itse
toivoo suhteestaan normatiivisen heteroseksuaalisuuden ehdot täyttävää. Hän on
toivonut suhteestaan reproduktiivista, koska se on hänen todellisuudessaan hyväksyttävän naiseuden ehdoton edellytys.
Palomitan toive reproduktiivisuuteen tuo teoksen merkityksiin kriittisyyden ja
heteronormien kyseenalaistuksen lisäksi kuitenkin myös ongelmallisuutta, sillä
Palomitan ulkomaalaisnaisen vaimorepresentaatiossa on nähtävissä merkkejä Hallin määrittelemästä diskursiivisesta strategiasta, johon eurooppalaiset usein nojaavat tarkastellessaan ei-länsimaisuutta (ks. Hall 1999, 197; 1992, 280–281 ja Lehtonen 1994b, 107). Yhtäältä Palomita ”lapsellistetaan” ja alennetaan ymmärryksensä
tasolla eläimen ja ihmisen välille jääneeksi, ja toisaalta hänet idealisoidaan jaloksi
villiksi, miestään auliisti palvelemaan alttiiksi filippiiniläisnaiseksi, johon on hänen ei-länsimaisesta alkuperästään huolimatta istutettu länsimaisen sivilisaation
ihannoimia eettisiä arvoja ja ihanteita. Palomitan hahmoon heijastetaan fantasioita
nöyrästä, rehellisestä, ahkerasta, oikeudentuntoisesta ja uskonnollisesta naisesta,

77

Ks. normatiivisesta heteroseksuaalisuudesta ja sen kritiikistä Rossi 2006.
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jolla on synnynnäinen hoivaamisvietti sekä ”luonnollinen” halu äitiyteen. Ei-länsimaista naista representoidaan romaanissa siis länsimaittain ja länsimaissa asetettujen kulttuurisen ihannenaisen kriteerein. Palomitasta rakentuu teoksessa universaali, länsimaiset normit täyttävä naisen ideaali, jossa häivytetään naisten väliset kulttuuriset, yhteiskunnalliset, seksuaaliset ja kaikki muutkin erot. Samalla naiseuden
ihanne palautetaan heteroseksuaalisuuteen, äitiyteen ja hoivaviettiseen palvelualttiuteen. Näin voidaan ajatella, että itse asiassa Palomitan hahmo ainoana teoksessa
äänensä kuuluville saavana naisena tulee rajoittaneeksi paitsi naiseuden myös
ei-länsimaisen naiseuden representaatioita.
Reproduktiivisuus ja mahdollisuus ”luonnolliseen” suvunjatkamiseen tähtäävään seksuaalisuuteen kielletään Palomitalta länsimaisen lääketieteen avulla. Mies
on vienyt hänet gynekologille ja asetuttanut hänelle vastoin hänen omaa tahtoaan
ja ymmärrystään kierukan. Suunnitelmallinen lasten saannin ehkäisy merkitsee katoliselle Palomitalle elämää laittomassa, heteronormien vastaisessa liitossa. Ajan
kuluessa Palomita on kuitenkin joutunut muuttamaan käsitystään normien tuottaman illuusion ja todellisuuden välisestä suhteesta. Mitä enemmän hänen elämänsä
tavoittelisi normia, sitä useammalle se olisi samalla tuhoisaa.
[E]n minä ole vaimo, vaikka minut on vihitty. Olen jalkavaimo, querida. Kuka
mies haluaa vaimon mutta ei lapsia? / Kun tulin tänne ja Pentti oli minusta
vielä vain vähän pelottava, hän vei minut lääkärille ja puhui minun ohitseni,
ilmeisesti sanoi etten osaa yhtään englantia, koska lääkäri ei kysynyt mitään
minulta vaan pelkästään Pentiltä. Ja minä jouduin telineeseen, jossa lääkäri
katsoi ja tunnusteli minua niin että kyyneleet tulivat silmiin, ja sitten hän
työnsi minuun jotakin mistä Pentti myöhemmin sanoi että sen avulla en saa
lapsia. / Itkin koska olin tehnyt niin suuren synnin. Itkin monta päivää ja lopetin vasta kun sain siitä rangaistuksen, mutta nyt en ole enää niin kovin surullinen. En siitä asiasta, vaikka on varmasti ainakin pieni synti edes ajatella sillä
tavalla. On paikkoja joissa lapsilla ei ole hyvä olla. (EPEV 120.)
Vaikka ei-länsimaalainen naiseus ehkä representoituukin Palomitan hahmossa paikoin rajoittuneesti tai stereotyyppisesti, sen esityksissä lähdetään silti aktiivisesti
hakemaan myös sivupolkuja, jotka outouttavat hänestä luotua kuvaa normatiivista
heteroseksuaalisuutta tavoittelevana mutta siinä epäonnistuvana naisena. Itse asiassa romaani tekee suoranaista pilaa kulttuurisesta hetero-oletuksesta, kun Palomita laitetaan rakastumaan tarinan pintatason konventioiden mukaisesti hänen
pelastajaenkelikseen ajautuneeseen Mikaeliin. Lukijalle – ja Palomitalle itselleenkin – on selvää, että ihastuminen Mikaeliin on ainoa reitti, jonka kautta toivoa irtipääsyä alistavasta ja väkivaltaisesta, jopa hengenvaarallisesta heteroparisuhteesta.
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En minä voi nousta Penttiä vastaan. Se on mahdotonta. Se on kiellettyä. / Nainen ei hylkää. / Mutta minkä voin sille, jos hän hylkää minut? Jos hänelle ei
jää muuta vaihtoehtoa? / Ja ajattelen häntä [Mikaelia]. / Jokin sisälläni kuiskuttaa: ajattelet häntä vain siksi että hän ei ole Pentti. Että hän on ovi joka
aukesi umpinaiseen seinään. (EPEV 219.)78
Palomitan rakastumiseen ei siis liity viitteitä heteroromantiikkaan, vaan pikemminkin kyseessä on heteroseksismiin liittyvän maskulinistisen ideologian79
mukaisen miehisen (väki)vallan pelko. Heteroromantiikan puute vain korostuu
tilanteessa, jossa lukija on koko ajan tietoinen siitä, että Mikael on homoseksuaali
ja ettei tämän ja Palomitan välinen heteroromanssi toteutuisi. Tilanne karrikoituu
entisestään, kun Palomitan puoliso ja taloyhtiön talonmiesrouva asetetaan tahattomasti kyseenalaistamaan yhteiskunnallista hetero-oletusta. Palomita järjestää kohtaamisensa Mikaelin kanssa talon käytävässä siten, että talonmies varmasti näkee
ne.
Hyppään jakkaralta, nyt nyt nyt, juuri nyt, ja avaan oven ja Mikael ei ole ehtinyt ottaa edes kahta kiireistä askelta yläkertaa kohti kun kutsun häntä, sanon
että minulla on hänelle oikein oikein oikein tärkeää asiaa, ja Mikael seisahtuu
ja kurtistaa kulmiaan, mutta sitten hän tulee ja sanoo ”no?” ja minä ota häntä
käsivarresta ja vedän sisään asuntoon. / Ja tiedän että rappurouva on nähnyt
kaiken. (EPEV 235.)
”Rappurouvan” ja Palomitan väkivaltaisen puolison kuvitelmat Palomitan ja
Mikaelin välisestä romanssista tekevät näkyväksi paradoksaalisuuden, joka
hetero-oletukseen väistämättä kiinnittyy. Se kyseenalaistaa heteronormatiivisuuden mukaista ajatusta sukupuolen, sukupuoliroolin ja halun ykseydestä ja osoittaa
sen epäjohdonmukaisuuden. Jotta mitään ei jäisi hetero-oletuksen mukaisten usko78 ”[O]vi joka aukesi umpinaiseen seinään” viittaa teoksessa käytettyyn satuaineistoon ja esimerkiksi
Anni Swanin ”Vuorenpeikko ja paimentyttö” -satuun (teoksessa Anni Swanin sadut, 1933). Sadussa
vuorenpeikko vangitsee pienen paimentytön luolaansa, koska tämä on kaunis katsella ja miellyttävää
omistaa – ja taatusti palkitsevaa alistaa seksuaalisesti, mistä satu ei kuitenkaan häveliäästi kerro mitään.
Sadussa sisiliskot, lesbolaisuuden alakulttuuriset vertauskuvat (ks. esim. Valoaalto 1991), auttavat paimentyttöä tekemällä luolan seinämään paimentytön mentävän raon, josta tämä pääsee lopulta pakenemaan.
79
Maskulinistisen ideologian mukaan maskuliinisuus on universaaliuteen, järkeen, aktiivisuuteen, itsehillintään, järjestykseen ja normaaliuteen yhdistettynä vastakohta feminiinisyydelle, jonka määreiksi
annetaan rajallisuus, emotionaalisuus, passiivisuus ja kaoottisuus. Maskulinismin ideologia tekee sukupuoli-identiteeteistä keinotekoisesti selvärajaisia ja pysyviä ja asettaa maskuliinisuuden ja feminiinisyyden toistensa vastakohdiksi. Se piilottautuu kaikkiin ilmeisiltä ja itsestään selviltä vaikuttaviin ajatusrakennelmiin ja esityksiin, ja institutionalisoituna se uusiintuu jatkuvasti perheen, kirkon, koulun,
politiikan ja tiedotusvälineiden kautta. Sen esittämät “totuudet“ muun muassa peittävät maskuliinisuuden ristiriitaisuuksia ja sitä koskevien yleisten käsityksen yhteyttä vallan ja alistuksen mekanismeihin.
(Lehtonen 1995, 26–27.)
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musten varaan, mukaan lisätään vielä Mikaelin camp-henkinen homoimitaatio,
jonka hän esittää Pentille:
Levitän käteni, keinautan lanteita, kohautan olkapäitä, heilautan hiuksia, suipistan huulia. Etsin ääneeni naukuvaa nasaalisointia. / ”Voi jestas sentään”,
kiekaisen. ”Eihän tässä ole voinut herrsiikkeri mitään käydä. Etkö sä Koistinen tajua että mä olen… hmm! Voi jukra!” / Notkautan lannetta. ”No semmonen poika!” / Koistinen katsoo minua hetken ja minä, kuorruttaakseni esityksen, nikkaan silmää. (EPEV 240.)
Paitsi että sukupuolen performatiivisuus ja imitatiivisuus osoitetaan heteroseksuaalisuutta jäljittelevissä kirjaimellisissa esityksissä, se osoitetaan myös homoromantiikkaa ja -erotiikkaa kuvattaessa. Mikael laitetaan paitsi esittämään homoparodiaa Pentille, myös imitoimaan heteroromanssin erorituaaleja, kun hän selittää
eronsa motiiveja entiselle miesystävälleen Hämikselle, joka puolestaan tuo eron
kulkua ivallisesti muistellessaan esille koko rituaalin valheellisuuden.
Koetan sopertaa jotakin siitä, kuinka olimme mielestäni sopineet että olisimme ystäviä.
––
”Siinä sinä suuret siniset silmät kosteina koetit änkyttää, etten minä sittenkään
ole sinun tyyppiäsi, en ole se oikea, ja kuinka sinä ’haavoittaisit minua jos jatkaisit suhdetta jossa et itse pysty olemaan täysipainoisesti mukana’. Ja samaan
aikaan sinä puhuit siitä miehestä koko ajan.”
––
”– – Ja koko sinun sievä pieni puheesi vakiintumisen vaikeudesta tarkoitti
mitä ilmeisimmin sitä että halusit minut pois tieltä ollaksesi vapaa loikkaamaan sitten kun tämä etäisen palvonnan – ja mitä ilmeisimmin tulevan aidon
ja oikean sitoutumisen – kohde kypsyisi näyttämään vihreää valoa. Vai mitä?”
/ Olen hiljaa. En voi muutakaan. (EPEV 22.)
Eroprosessi on – niin paradoksiselta kuin se kuulostaakin – yksi ehkä näkyvimmistä ja jäljiteltävimmistä heterouden performansseista. Erorituaalien (hetero)performatiivisuus tulee näkyvästi esille Mikaelin ja Hämiksen erojäljittelyissä.
Samankaltaisia performansseja ovat viettelyrituaalit. Mikael suorittaa heterokonventioita jäljittelevät ero- ja viettelyperformanssinsa juuri Hämiksen kanssa, ja he
molemmat tunnistavat rituaalien keinotekoisuuden. Erorituaalia suoritettaessa
kummatkin ovat tietoisia siitä, että Mikael on hullaantunut johonkuhun toiseen.
Eron jälkeen Mikael ryhtyy kuitenkin viettelemään kertaalleen jo hylkäämäänsä
Hämistä uudelleen, jotta saisi tältä tarvitsemaansa tietoa peikkojen elintavoista.
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Erorituaalin jälkeistä uutta viettelyrituaalia suoritettaessa molemmat ovat harvinaisen selvillä siitä, että Mikael on viettelemässä Hämiksen voidakseen vain käyttää
tätä hyväkseen tiedonhaussa. Koska Hämiskin on kuitenkin siinä vaiheessa alkanut kiinnostua Mikaelin ympärillä leijuvasta mysteeristä, hän lähtee peliin mukaan
omin panoksin, motiivinaan ainakin oman tiedontarpeensa ja siinä sivussa mahdollisesti myös hieman lihallisempien tarpeiden tyydytys.
Hipaisen sormillani Tohtori Spidermanin reittä, hengitän häneen päin kutsuvin
pikku huokauksin, annan silmieni sulaa hänen omiinsa. Sanon ikävöineeni
häntä. / Ja mietin kuumeisesti, mikä olisi se syy millä saisin hänet lemmiskelemään praktiikalle eikä hänen kotiinsa. (EPEV 88.)
Hän [Mikael] nielaisee ja samalla tarttuu syöttiin, syöttiin jolla voin saada
kahtakin eri saalista. Ja niistä kahdesta uteliaisuuden tyydyttäminen on melkein yhtä hauskaa kuin himon. (EPEV 87.)
Enkeli on pakottanut minut lempeällä flirtillä esittelemään hänelle vastaanottoni, ikään kuin se olisi hänelle jotain uutta ja ihmeellistä ja ennennäkemätöntä. Hän on suloisen utelias ja poikamainen ja tahtoo nähdä kaiken, tahtoo
tietää kaiken, tahtoo että avaan kaikki ovet, ja kumartuu suutelemaan minua
juuri sillä strategisella hetkellä kun minun pitäisi lukita lääkekaappi. (EPEV
90.)
Viettelyrituaalit ovat sekä Mikaelille että Hämikselle molemminpuolista peliä,
jonka säännöt ovat kummankin selkäytimessä. Säännöt ovat heille tuskallisen tuttuja, koska ne ovat osa pakonomaista, sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä
tuottavaa performanssia, jota hallitsee heteronormatiivisuus. Romaanissa homomiehet siis jäljittelevät heterokaavaista romanssikonventiota. Heteronormatiivisuus kuitenkin kyseenalaistuu Mikaelin ja Hämiksen rituaaleissa, jotka rakentuvat
heteroromanssin kaavojen ja konventioiden parodisiksi imitaatioiksi (vrt. Paasonen 1999; Karkulehto 2001). Niiden performatiivinen luonne asettuu vielä erityisen huomion kohteeksi, kun Mikaelin ja Hämiksen tapaamista ja viettelyrituaalia
Café Bongossa sivusta seuraava Ecke ikään kuin kuuluttaa lukijoille tulevan
”draaman” olevan ”kotimaista ykköskamaa”.
3.1.5 Homous, homorepresentaatiot ja homostereotypioiden purku
”Sulla on sairain mielikuvitus minkä mä tiedän. Päästä se irti.”
(EPEV 72.)
Lasse Kekki on analysoinut artikkelissaan ”Hyvää homoa tarvitaan aina – vai tarvitaanko?” (2001) Salatut elämät -saippuasarjan Kalle Laitelan hahmoa, joka on
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yksi Suomen tunnetuimmista homorepresentaatioista (ks. myös Virtanen 2002).
Kekki esittää, että nykyiset kotimaiset homorepresentaatiot eivät enää edusta sitä
klassista homokuvausta, jonka mukaisesti homomiehet liitetään vaikkapa sairaalloisuuteen, melankoliaan tai esteettiseen dandyismiin. Homomiehiä ei esitetä
konkreettisesti fyysisesti tai psyykkisesti sairaiksi, mutta Ennen päivänlaskua ei
voi -romaanissakin homouden sairausleimaan (ks. Kekki 1996, 58–59; Stålström
1997) viitataan edelleen ovelasti, kun Martes kehuu Mikaelin mielikuvituksen sairaimmaksi, minkä hän tietää (EPEV 72). Uusista homouden esityksistä ei myöskään löydy viitteitä sellaisiin suomalaisnäyttelijöiden televisiosarjoissa rakentamiin, rankasti stereotyypittäviin, koomisiin homohahmoihin kuin esimerkiksi
1990-luvulla Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämä Uffaffaa-mies tai Hyvät herrat
-sarjan (MTV3) baarimikko Håkan (Mikko Roiha).
Sekä Uffaffaa-miehen että Håkanin homoseksuaalisuutta ja toiseutta ryyditettiin niiden viitteellisyydellä (suomen)ruotsalaisuuteen, johon homoseksuaalisuuden käsittely on Suomessa perinteisesti etäännytetty ja projisoitu. Homouden julkista käsittelyä on televisiossa, elokuvissa ja lehdistössä mielellään etäännytetty
pois Suomesta, ja aivan erityisesti homous ja homoaiheet on yhdistetty Ruotsiin ja
ruotsalaisuuteen. (Juvonen 2002; 2004.) Homokuvaa muokataan Suomessa edelleen etupäässä television, elokuvien ja lehtien representaatioiden avulla. Nykyisin
homot esitetään kuitenkin entistä useammin muodin mukaisiksi ihannemiehiksi,
joissa korostuu outouden ja riutuneisuuden tai vastaavasti koomisuuden sijaan esimerkiksi urheilullisuus, maskuliinisuus ja viriiliys. (Kekki 2001, 277–278; ks.
myös Karkulehto 2001; Virtanen 2002.)
Nykyhomojen representaatioissa myös taloudellinen menestys ja keskiluokkaisuus näyttävät korostuvan. Mainosmarkkinoilla vallitsee nykyisin vahva uskomus, että homomiehet edustavat merkittävää taloudellista voimaa, joka kannattaa
ottaa huomioon omana potentiaalisena ostajaryhmänään. (Lyytinen 2002; Karkulehto 2003.) Tässä kulussa on mielenkiintoisella tavalla näkyvissä edelläkin viittaamani medialle tyypillinen ominaisuus itseään ruokkivana merkitysten, identiteettien ja elämäntapojen rakentajana (ks. esim. Tapper 2000; Herkman 2002, 18–
19; Valtonen 2004, 73–74; Karkulehto & Valjus 2005). Mediassa on tuotettu pitkään esityksiä hyvin toimeentulevista, trendikkäistä city-homoista, minkä seurauksena homomiehiä on alettu mielikuvien ja stereotyyppien tasolla pitää varakkaina,
kaupungeissa viihtyvinä uramiehinä, jotka kuluttavat paljon rahaa ulkonäköönsä ja
vapaa-aikaansa: vaatteisiin, kosmetiikkaan, viihteeseen, harrastuksiin, ravintoloihin ja ylipäätään fyysiseen ja psyykkiseen nautintoon sekä hyvinvointiin.
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Varoissaan olevan, shoppailevan kaupunkilaishomon uskomusta ruokki Ennen
päivänlaskua ei voi -romaanin julkaisemisen aikaan myös muun muassa television
Älä kerro äidille -sarja (Queer as Folk 2000–2001, UK), joka esitteli katsojille
joukon hyvinvoivia, työelämässä menestyviä ja taloudellisesti erinomaisesti toimeentulevia keskiluokkaisia cityhomoja (Karkulehto 2001). Hyvin toimeentulevan, trendikkään city-homon stereotyyppiä on sittemmin jatkanut esimerkiksi televisiosarja Sillä silmällä (Queer Eye for a Straight Guy, USA), jossa viiden trendihomon ryhmä stailaa, sisustaa ja shoppailee sekä antaa ruoanlaitto-, vaatetus- ja
trendivinkkejä heteromiehille (ks. lisää Pöyhtäri 2005; Rossi 2005a; Kalha 2006a),
minkä seurauksena menestyvän kaupunkilaishomomiehen stereotyyppiä on vahvistettu entisestään.
Ennen päivänlaskua ei voi -romaanissa rakennettu homokulttuurin kuvaus
ammentaa näkyvästi homouden representoinnin uusista virtauksista. Useat teoksessa esitellyistä homomiehistä ovat trendin mukaisesti taloudellisesti hyvin toimeentulevia, muodikkaissa ja halutuissa ammateissa viihtyviä, laatutietoisia nuoria kaupunkilaisia. Parhaiten tyylillinen hienostuneisuus tuodaan esiin Mikaelin
hahmossa: hän työskentelee freelance-valokuvaajana, kuvankäsittelijänä ja tietokonegraafikkona sekä asuttaa kiiltäväpintaista, mustavalkoista sisustuslehtiasuntoaan kaupungin keskustan kupeessa. Teos ajaa kuitenkin pohtimaan pinta–
ydin-problematiikkaa osoittamalla, että glamour ja kiilto eivät suinkaan ole olleet
aina olemassa. Alun perin Mikael on muuttanut kaupunkiin pohjoispohjanmaalaisesta pikkupitäjästä. Hänen menestyksensä ja haluttavuutensa ammattipiireissä on
sekin rakennettua: kun ”kaupungin kovimman mainostoimiston rankin aadee”
Martes paljastaa, että Mikaelia kutsutaan heidän toimistossaan kykyjensä vuoksi
”Michelangeloksi”, Mikael itse muistelee mielessään sarkastisesti, ettei hän ollut
Michelangelo tavatessaan Martesin ensimmäistä kertaa.80 Tuolloin hän edusti vielä varsin arkisesti ”Studio Hartikaista”. (EPEV 73–74.) Teoksessa ei myöskään
malteta olla kyseenalaistamatta ikiaikaista suomalaista myyttiä nuorista ”kauniista
pojista”, jotka ahdistuneina painiskelevat seksuaalisen identiteettinsä kanssa (ks.
Koivunen & Laine 1993, 140; Juvonen 2002, 118). ”Kauniin pojan” stereotyyppiä
liioitellaan niin rajusti, että nuorukainen on muuttunut jo enkeliksi:
[M]ies jolla on enkelinkauniit kasvot ja tukka kuin valo vehnäpellossa. (EPEV
29.)

80

Michelangeloonkin liittyy vihje: Michelangeloa pidetään yleisesti yhtenä historian homotaiteilijoista
(vrt. esim. Holappa 1998; ks. myös Koivisto 2007b).
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Enkeli Hartikainen, oikeata etunimeä en koskaan varmasti ole edes kuullut.
Vielä kolmikymppisenä miehellä on seitsemäntoistavuotiaan kerubin kasvot ja
päätä ympäröivä kullanvärinen kiharapilvi, jossa ei ole ohimolahdekkeista tietoakaan. (EPEV 84.)
Mikaelin hahmon hyperbolisuus korostuu teoksessa entisestään, kun hän seksuaalisen (homo)identiteettinsä kanssa painiskelun sijaan kamppailee tukahduttaakseen
seksuaaliset halunsa nuorta eläintä kohtaan. Tässäkin tulee mielenkiintoisesti
näkyviin yksi homoseksuaalisuuden tuomitsevissa ja samalla sitä tuottavissa
puheissa ja kirjoituksissa käytetyistä argumenteista. Teos tarttuu Gayle S. Rubinin
artikkelissaan ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality” (1993/1984) esittelemään niin sanottuun portti- tai dominoteoriaan, jonka
mukaan hyväksymällä homouden yhteiskunta ajautuu väistämättä myös eläimiin
sekaantumiseen, pedofiliaan tai muihin yleisesti tuomittuihin seksuaalisuuden
toteuttamisen muotoihin.81
Mikaelin ja peikon suhdetta kuvattaessa teoksessa tulkitaan myös uudelleen melankolisen homomiehen kuvaa. Mikaelin tarinaa esitetään fiktiivisessä, homonormatiivisessa yhteiskunnassa, jossa hänen homosubjektiutensa ei ole syntynyt ”ulkoisen
valtanormiston kieltojen ja hylkäämisten kautta” (Kekki 2001, 278; Butler 1993,
95). Mikaelia ei siis tarvitsisi asettaa melankolikoksi, jota ympäröi tiedostamaton
ymmärrys siitä, että hänestä ei tule koskaan heteromiestä eikä yksikään heteromies
koskaan rakasta häntä (ks. Kekki 2003, 252), mutta tämän osoittaminen ei vielä riitä.
Teoksessa tehdään näkyväksi koko melankolisen homomiehen stereotyyppi liioittelemalla ja laittamalla Mikael rakastumaan villieläimeen, jota ei voi ottaa omaksi.
Hyperbolinen melankolia ja toisen kaipuu konkretisoituvat, kun Mikael purkaa seksuaalisia paineitaan Café Bongosta iskemänsä Ecken kanssa promiskuiteettiseen
seksiin viittaavassa suhteessa. Promiskuiteettista seksiä pidetään merkkinä juuri toisen ihmisen melankolisesta kaipuusta (Kekki 2001, 215).82
81 Eläimiin

sekaantuminen ja sukupolvet ylittävä seksuaalisuus ovat luonnollisesti Ennen päivänlaskua
ei voi -romaanin tabuimmat aiheet, joista on mielellään vaiettu. Kysyä voi, ovatko ne helpommin nieltävissä, kun niitä toteuttaa jo alkujaankin pervo, homo. Olisivatko suuri yleisö ja Finlandia-palkintoraati kakistelematta nostaneet suomalaisen kirjallisuuden kaanoniin romaanin, joka olisi kertonut aikuisen heteromiehen fyysisestä halusta ruumiiltaan heikkoon ja pieneen villieläimen narttupentuun?
Ennen päivänlaskua ei voin kritiikeissä sitä on muutaman kerran verrattu Peter Høegin teokseen
Nainen ja apina (Kvinden og aben, 1996), jossa Madelene-niminen nainen rakastuu lähes ihmisen kaltaiseen (mutta silti) apinaan. Madelene rakastuu siksi, että apina osoittautuu älykkäämmäksi ja herkemmäksi kuin miehet. Erona Ennen päivänlaskua ei voi -teokseen on se, että uroseläimeen rakastuu miehen sijaan nainen ja eläinkin on selkeästi aikuisyksilö.
82
Sama promiskuiteettisen seksin ja toisen ihmisen kaipuun yhdistävä rakenne on nähtävissä myös
Sinervon Runoilijan talossa -romaanissa, jonka analyysin yhteydessä palaan tarkemmin samansukupuolisen rakkauden melankolisuuden teemaan.
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Antikvariaatinpitäjä Ecken kuvaus puolestaan keikauttaa päälaelleen paitsi
pinnan ja ytimen yhtenevyyden, myös homouteen aiemmin usein liitetyn kulttuuriesteetikkokuvauksen. Ecke on sisimmältään estetiikantajuinen ja lukeneisuutensa
puolesta korkeasti sivistynyt älykkö, mutta pintansa puolesta, ulkoiselta habitukseltaan, häntä ei voisi parhaalla tahdollakaan nimittää itsetietoiseksi dandyksi, saati trendikkääksi cityhomoksi:
Ecke on pieni ja tumma, sen näköinen mitä yleensä nimitetään nörtiksi. Tukka
on huonosti leikattu, sillä on vahvat silmälasit ja se on ruumiinrakenteeltaan
kapeaharteinen, lyhytjalkainen, takamus on hiukan leveä. (EPEV 128.)
Vilpittömyydessään ja ilman teeskentelyn muuria, Café Bongon savua ja iskemispakkoa, Ecke on itse asiassa poikamaisen viehättävä ja kuitenkin vitun älykäs, yhtaikaa suurisilmäisen naiivi ja samalla voi helvetti miten streetwise,
miten kutittavan kyyninen. Vähän kuin amerikkalaisissa elokuvissa se hiirulaisgimma, joka päättäjäistansseissa on jättänyt lasit ja oikomisraudat
yöpöydälle ja vie sitten jalat alta kaikilta, jotka siihen saakka ovat hyljeksineet
häntä. (EPEV 173.)
Harvemmin tulee törmänneeksi myöskään kuvaukseen homomiehestä, jolla on
heterohistoria. Hämiksellä on takanaan avioliitto ja lapsia. Avioliitto on päättynyt
eroon, koska Hämiksen ei alun pitäenkään olisi pitänyt ajautua heteroliittoon.
Huomatessaan hautovansa kostoa Mikaelille, joka on pettänyt hänen luottamuksensa, Hämis toteaa:
Alan tuntea itseni väsyneeksi ja vanhaksi ja tyhmäksi. Olen samalla tavalla
uupunut kuin silloin, kun elin vielä avioliitossani, ja olin huutanut berserkkinä
vähän ale kymmenvuotiaille pojilleni, läimäyttänyt tai tukistanut koska he olivat tehneet älyttömyyksiä. Olen samalla tavalla uupunut ja tyhjiin puhallettu ja
kiusallisen tietoinen siitä, ettei mikään mitä sanoin ole mennyt läpi, ei ole
hipaissut edes pintaa, ja läimäykset ja tukistukset eivät olleet heille oikeudenmukaisia kärsimyksiä, opettavaisia rangaistuksia, vaan pelkästään osoitus
minun ilkeydestäni – silkkaa isomman umpinaista vallankäyttöä ja pahuutta.
(EPEV 98.)
Yhteiskunnallinen heteronormatiivisuus tulee Hämiksen tarinassa näkyväksi ja
kyseenalaiseksi. Se on ajanut etenkin hänen kaltaisiaan vanhemman polven homoseksuaaleja usein onnettomiksi muodostuviin pakkoavioliittoihin, joissa eletään
vastoin parempaa tietoa tai tiedosta huolimatta. Yhtäältä heitä on saattanut vaivata
ymmärryksen puute omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. He eivät ole saaneet tarpeeksi tai eivät lainkaan positiivista tietoa toisenlaisista, ei-heteroseksuaalisista tavoista toteuttaa seksuaalisuutta tai heteroudesta eroavista kohteenvalin-
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noista. (Kekki 2007, 144.) Tämän epätietoisuuden aiheuttaman henkisen paineen
Ennen päivänlaskua ei voi vihjaa purkautuvan ulos Hämiksen uupumuksena ja
jopa pahuutena. Myös sosiaaliset paineet tuntuvan olevan raskaita. Esimerkiksi
mahdollinen yhteisön, kuten perheen, painostus, pelot paljastumisen seurauksista
ja uskonnollinen tai moraalinen vakaumus saattavat rajoittaa seksuaali-identiteettien työstämistä (Juvonen 2002, 285–286). Usein lähipiiri toivoo homon pysyvän
kaapissaan. Etenkin nuorten miesten ulostuloprosessi on usein tavallista vaikeampi, jos heistä tuntuu, ettei heidän perheensä halua heidän tulevan ulos. (Kekki
2003, 132–133; 2007, 144–145.)
Hämiksen hahmo on yksi osoitus siitä, miten homouteen liitettyjä salailun ja
salaisuuden teemoja sekä kaappi-identiteettejä esitellään Ennen päivänlaskua ei
voi -romaanissa. Salaisuus ja salailu homouden ikuisuusmääreinä ovat kietoutuneet koko teoksen merkityskenttään. Homous ja peikkous liitetään teoksessa vahvasti pimeyteen ja yöhön, joihin teoksen nimikin jo luonnollisesti viittaa. Homoseksuaaliseen haluun viitataan usein haluna, joka ei kestä päivänvaloa (ks. esim.
EPEV 9, 13) eli haluna, joka on salattava ja suljettava kaappiin, ja haluna, jonka on
pitkään ajateltu hakevan kohdettaan yön pimeinä tunteina kaduilta, puistoista ja ravintoloista. Samalla teos tekee näkyväksi itse kaapin; sen, että sekä homo- että heteroidentiteetit rakentuvat kulttuurisesti suhteessa siihen.
Tuula Juvonen esittää teoksessaan Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia
(2002), että homoseksuaalisuus on usein rakentunut kulttuurisesti piilossa, varjossa toteutetuksi elämäksi ja julkiseksi salaisuudeksi, mutta hyvä on korostaa, että
samalla homoseksuaalisuuden salailu rakentaa myös heteroidentiteettejä. Butlerin
teesi normatiivisen heteroseksuaalisuuden tarpeesta rakentaa kielteistä homoseksuaalisuuskuvaa pitääkseen yllä normiasemaansa on osa tätä heteroidentiteetin
prosessointia. Samalla teesi on jo itsessään pitkälti konkreettinen vastaus kysymykseen, miksi homoseksuaalisuudesta vieläkin mieluusti vaietaan. Vaikenemiseen vaikuttaa edelleen myös se, että homoseksuaalisuus on ollut Suomessa rikos
aina vuoteen 1971 ja niin sanottu kehotuskieltopykälä poistettiin vasta vuonna
1999 (Sorainen 2005, 3, 50).
Homoudesta vaikeneminen ja salailu kuitenkin kiihottavat uteliaisuutta, ja vaietusta homoudesta onkin tullut myös vastustamattoman kiinnostavaa ja jännittävää. Salaisuus-määre kiinnitetään homouteen sulavasti, mikä näkyy esimerkiksi
nykyviihteen suosimassa jännityksen ja eksotiikan tavoittelussa homorepresentaatioiden ja -viitteiden avulla (ks. esim. Mistry 2000; Karkulehto 2001; 2004b). Salaisuuden määre tuntuu seuraavan homoutta aina homoseksuaalisuuden käsitteestä
esittämiseen ja representointiin. Näin on myös Ennen päivänlaskua ei voi -romaa-
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nissa. Homous salaisuutena -käsitteestä tehdään siinä kuitenkin queeriin tapaan
spektaakkeli, jolla salaisuusmyytti pyritään paljastamaan ja kaapin varaan rakennetut identiteetit purkamaan osiin ja uudelleenmerkityksellistämään.
Mielenkiintoinen tapaus on esimerkiksi Mikaelin epätoivoisen halun kohde
Martes, joka määritellään kuvaavasti ”siinä-hilkulla-heiluvaksi” (EPEV 94) ja joka
tuntuu olevan kaapissa lähinnä itselleen. Martesin hahmossa kierrätetään homouden salaisuus-määrettä ja kyseenalaistetaan samalla hetero-oletusta. Martes asettuu
menestyneen mainostoimiston taiteellisena johtajana maskulinistisen ideologian
mukaisessa hierarkiassa maskuliiniseen hegemoniaan. Tämän vuoksi häneen yhdistetään hetero-oletuksen mukaisesti ja stereotyyppisesti myös ajatus heteroseksuaalisesta identiteetistä. Siitä huolimatta hänellä on siis homoseksuaalisia tai biseksuaalisia tunteita tai ainakin ne heiluvat ”siinä-hilkulla”. Heteronormatiivisuus
ja homofobia ovat ajaneet hänet tilanteeseen, jossa hän ei halua tunnustaa ei-heteroutta osaksi seksuaali-identiteettiään. Hänen häilyvään seksuaalisuuteensa viitataan kuitenkin jo teoksen alussa (EPEV 9) ja täsmälleen samoin sanoin vielä myöhemmin (EPEV 75). Martesin ja Mikaelin välillä on ollut romanttis-eroottista sähköä, jonka Martes haluaa kieltää mutta jonka Mikael muistaa varsin hyvin:
Minä muistan kuinka silloin kun olimme kahden, huomasin sinun välillä katsovan minua tarkkaan, niin tarkkaan että aloin hengästyä, ja kuinka meidän
katseemme kohtasivat hiukan liian pitkään niin että minun oli pakko alkaa
selittää jotain ääni käheänä. Ja minä luin sinun silmiäsi. Niissä ei ollut teeskentelyä. / Minä muistan kuinka sinä kutsuit minut palavereihin, vaikka asiat
olisi voitu hoitaa puhelimella. Minä muistan, kuinka sinä pyysit minut silloin
tällöin tuopille työn jälkeen, me puhuimme kaikesta maan ja taivaan välillä, ja
me arvostimme toisiamme ja ihailimme toisiamme ja pidimme toisistamme ja
nauroimme samoille asioille, ja voi miten meidän aaltopituutemme oli millihertsilleen sama. Ja me joimme ehkä muutaman tuopin enemmän kuin meille
olisi ollut terveellistä. / Minä muistan kuinka tunsin rintakehäsi käsivarsieni
välissä, erektiosi housujen kankaan läpi kun nojasimme Tammerkosken äyräskaiteeseen yön pimeydessä. Tunnen vieläkin sinun suusi omallani, Martes,
tupakan ja Guinnessin makuisen suun, sinun viiksiesi raapivan ylähuultani, ja
minua pyörryttää. / Martes, minä muistan, ja minä tiedän edelleen että se ei
ollut minun mielikuvitustani. (EPEV 75.)
Tammerkosken äyräskaiteen katveessa tapahtuneesta huolimatta Martes pitää itsepintaisesti kiinni hauraasta ja säröilevästä heteroidentiteetistään. Välillä hän ei kuitenkaan kykene kontrolloimaan itseään toivomallaan tavalla eikä pitämään heteronormista poikkeavaa seksuaalista haluaan salassa:
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Hei minäkin olen täällä, olen kivahtamaisillani, mutta sitten Mikael jo irrottaakin kätensä printistä – – ja hymyilee niin että tuntuu kuin huoneeseen olisi yhtäkkiä tullut ylimääräistä valoa.
––
”Eiks tää melkein olisi kaljan paikka?” kysyn ennen kuin huomaan edes kysyneeni, ja puren huultani, ei helvetti, tähän minä en enää mene, mutta Mikaelin
poissaolevuus on haaste, on kuin hän ei näkisi, ei kuulisi, jumalauta, minä olen
tässä, minäminä, Martes, Martes jonka seuralla on ollut tapana kelvata. Miksei
hän viivyttele, keksi tekosyitä, miksei hän puhu niitä näitä vain siksi ettei
hänen tarvitsisi astua ovesta ulos?” / ”Voi. Olis tosiaan.” Mikaelin huokaus on
aito ja hivelevä. ”Mutta minä olen pahus vieköön ehtinyt jo buukata tän illan.”
/ ”Kyllä sä yhdelle kerkiät.” Saan itseni kiinni. ”Tai no joo, itse asiassa mullakin on tässä kaikenlaista.” / ”Toisella kertaa.” / ”Jep.”
Jään katsomaan hänen jälkeensä enkä tiedä miksi jossakin syvällä minussa
kytee pieni samea pettymys, kytee ja suitsee harmaata ohutta savua. (EPEV
170.)
Sedgwickin teoksessaan Between Men. English Literature and Male Homosocial
Desire (1985, 1–2) esittämä ajatus homososiaalisuuden ja homoeroottisuuden välisestä kiinteästä kytköksestä tulee monipuolisesti esille Martesin ja Mikaelin välisessä suhteessa. Homososiaalisuuteen eli miesten väliseen solidaarisuuteen ja
”patriarkaattiin kuuluvaan hegemoniseen veljeyteen” liitetään yleensä tiukkarajainen heteroseksuaalisuuden ja hegemonisen maskuliinisuuden reviirin vartiointi
(Soikkeli 1996, 15–18, 20).83 Itsensä kurinalaisesti heteroksi määrittelevän Martesin ambivalentti suhtautuminen Mikaeliin osoittaa, että homososiaalisuudessa on
monesti kuitenkin mukana aimo annos homoeroottisuutta, joka maskuliinisuuden
hegemoniaa tavoiteltaessa täytyy torjua ja kieltää mitä moninaisimmin keinoin:
aggressiolla, kilpailuilla ja koettelemuksilla, homofobialla tai naisen fyysisellä läsnäololla. Yleensä kilpailu naisen romanttisesta huomiosta asetetaan homososiaalisuuden keskiöön, jotta pelko miesten välisestä homoeroottisuudesta voidaan kätevästi torjua. (Sedgwick 1985, erit. 1–5; Herkman, Jokinen ja Lehtimäki 1995, 16.)
Myös Mikaelin ja Martesin suhteen kuvauksen yhteydessä viitataan naiseen:
Martesin mainostoimiston assistenttiin Viivianiin, mutta jälleen kerran romaanin
kulttuurisesti tavanomainen ja tuttu asetelma kyseenalaistuu romaanissa. Martesin
83
Siitä huolimatta, että homososiaalisuudessa ylikorostetaan heteroseksuaalisuutta, myös homouteen –
osana miehistä kulttuuria – kuuluu olennaisesti naiseuden ja feminiinisyyden pois sulkeva homososiaalisuuden vaalinta. Martesin ja Mikaelin toveruuden voidaan osaltaan tulkita kertovan siis myös äärimmilleen viedystä maskulinistisesta homososiaalisuudesta, jossa tavoitteena on totaalikieltää feminiinisyys ja rakentaa omaa maskuliinisuutta feminiinisyyden kiellon avulla.
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ja Viivianin suhde, johon odotusten mukaisesti tulisi kanavoitua koko Martesin ja
Mikaelin homososiaalisessa suhteessa väreilevä eroottinen paine, osoitetaankin
täysin epäseksuaaliseksi ja kesyksi työtoveruudeksi. Sen sijaan eroottinen paine
väreilee jatkuvasti Martesin ja Mikaelin välillä. Martesin suhde Mikaeliin on muodostunut omintakeiseksi sekoitukseksi homofobista maskuliinista kilpailua ja homoeroottisesti latautunutta, puhtaasti maskuliinista homososiaalisuuden ideaalin
tavoittelua.
Ennen päivänlaskua ei voi -romaanin homokuvauksissa tuodaan konkreettisesti esille homouden monimuotoisuus ja yksilölliset erot, mikä on homoudesta
kirjoitettaessa vielä nykyäänkin harvinaista. Teoksessa tuotetaan tuoreita, perinteisistä homokuvauksista eroavia homorepresentaatioita, rikotaan homouden stereotypioita ja esitellään homokuvia, jotka ovat aiemmista kulttuurisista teksteistä jopa
kokonaan puuttuneet. Teos osoittaa moninaisilla ja monitasoisilla homorepresentaatioillaan, että homoutta ei voida yksioikoisesti stereotyypittää eikä kategorisoida. Myös normatiivisen heteroseksuaalisuuden kritiikki ja heteronormatiivisuuden
hauraus osoitetaan paitsi teoksen hetero-, myös homorepresentaatioissa usealla eri
tavalla. Erityisen selvästi se tulee osoitettua Hämiksen ja Martesin hahmoissa,
joissa näkyy ajatus, että kulttuurinen hetero-oletus on todellakin vain oletus.
3.1.6 Queerin vallankumous ja queer yhteiskunta
”Se on tapahtumassa” (EPEV 257).
”Kysymys ei ollutkaan siitä, mitä hän näki vaan siitä, miten. – – Ei hän niinkään halunnut toista maailmaa; hän halusi toisen tavan katsoa.” (Krohn 1992,
136.)
Olen viitoittanut edellä Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi -romaanista löydettäviä reittejä queer-poliittiseen luentaan. Olen esittänyt, että reittejä voidaan löytää
teoksen lajista ja kerronnasta, sen tavasta käsitellä kulttuurisia vastakohta-asetteluja, normatiivisen heteroseksualisuuden ja heteronormatiivisuuden kyseenalaistuksesta sekä monimuotoisista homokuvista ja homostereotypioiden purkamisista.
Lisäksi olen esittänyt, että Ennen päivänlaskua ei voi pervouttaa koko yhteiskuntaa ja aloittaa – ainakin tekstuaalisella tasolla – queerin vallankumouksen.
Romaani antaa ymmärtää yhteiskunnan piilottavan oman pervoutensa heijastamalla perverssiyden siinä poikkeaviksi leimattuihin toimijoihin. Asettamalla
ei-heterot ja ei-länsimaiset toiseuden edustajat queeriuden keskiöön kulttuurimme
oikeuttaa heidän yhteiskunnallisen ja sosiaalisen hyväksikäyttönsä ja alistami-
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sensa. Yhteiskunta on siis jo itsessään queer, mutta se heijastaa oman queeriutensa
niihin, joihin on lyönyt pervon leiman.
Lisäksi, paitsi että romaani nostaa kriittisen tarkastelun kohteeksi yhteiskunnallisen pervouden projisointistrategian, se ottaa askelen eteenpäin: myös vallankumouksen ja kapinan viitteet eli toivo queerimmasta tulevaisuudesta on teoksessa
läsnä. Etniseltä taustaltaan ja seksuaalisuudeltaan yhteiskunnassa queeriksi asetettu Palomita ryhtyy teoksen lopussa kapinaan päästäkseen pois häkiksi muodostuneesta kodistaan. Hän päättää ottaa kohtalonsa ohjat omiin käsiinsä ja saattaa virkavallan tietoiseksi kurjasta asemastaan ja olemassaolostaan. Lisäksi teoksen varsinaisiksi toisiksi ja groteskeiksi queeriuden vertauskuviksi asetetut peikot ryhtyvät toteuttamaan outojen villien vallankumousta. Ne ovat järjestäytyneet aikeenaan tehdä reviirinsä rajat ylittäviä vallankumouksellisia aluevaltauksia. Teoksessa
viitataan fiktiivisten uutiskatkelmien avulla erikoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi peikkohavaintoihin taajamissa ja armeijan asevarastomurtoihin, jotka osoittautuvat peikkojen systemaattiseksi suunnitelmaksi vallata itselleen ja lajilleen lisää elintilaa. Romaanin lopussa kaupungista pakoon lähteneitä Mikaelia ja Pessiä
on vastassa aseistautunut, ilmeisen järjestäytyneen peikkojen pataljoonan jäsen,
joka vie heidät syvälle metsään peikkojen – ja pimeyden – valtakuntaan.
Vaikka teoksen loppu jätetään avoimeksi, lukijalle ei jää epäselväksi, että jaloksi villiksi kategorisoitu Palomita ja toiseuden edustajiksi asetetut uhkaavat ja
pelottavat hirviöt, peikot, eivät enää suostu alistumaan niille määriteltyihin rajoihin. Siinä lähdetään radikaalisti kyseenalaistamaan eroa rakentavia kategorioita ja
rikkomaan rajoja, jotka tulevat siten taivutelluiksi, puretuiksi ja määritellyiksi uudelleen. Romaanin todellisuudessa kaikkein queereimmat ja eniten toiseutta edustavat ryhtyvät kumoukselliseen, vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä vastustavaan
toimintaan. Kumouksellisuus tapahtuu vielä yhteiskunnan keinoin eli foucault’laisen valtakäsityksen mukaisesti vallassa olevaa järjestelmää hyväksi käyttäen. Palomita hakee vapautusta yhdeltä merkittävimmältä viranomais- ja järjestysvaltaa
pitävältä instituutiolta, kun hän turvautuu poliisiin. Peikot puolestaan tekevät sen
yhteiskunnan maanpuolustuskeinoja imitoiden, kun ne ottavat haltuunsa aseiden
käytön ja sotilaalliset toimintamallit.
Lisäksi teoksen lopetuksessa, niin kuin aloituksessakin, lukijaa ikään kuin vaivihkaa muistutetaan queerista mahdollisuudesta lukea todellisuutta ja yhteiskuntaa
toisin. Lopussa on viitteitä myös siihen, että Mikael joutuu metsässä suomalaisessa
kansanperinteessä käsiteltyyn metsänpeittoon. Se on tila, jossa ihminen on astunut
toiseen maailmaan, jossa ihmisen on mahdollista saavuttaa uutta, toisenlaista tietoa. (Melkas 2006, 240–241.) Yhdessä teoksen merkittävimmistä interteksteistä,
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Kokon Pessissä ja Illusiassa, peikko ja keiju keskustelevat toisenlaisista todellisuuksista. Illusia kertoo Pessille asuvansa sateenkaarella, minkä mahdollisuutta tämä ihmettelee: ”Voiko sateenkaarellakin asua?” Illusian vastaus on yksiselitteinen:
”Totta kai.” (PI 20.)
Ennen päivänlaskua ei voi alkaa viittaamalla juuri Pessi ja Illusia -satuun, ja
aivan kuten teoksen alku kutsuu lukijaa vaihtoehtoiseen tapaan katsoa ja tulkita
maailmaa, siis käsitellä tietoa, myös lopussa palataan tiedon ja todellisuuden toisintulkinnan teemaan. Viimeisillä sivuilla lukijan halutaan vielä pohtivan ajatusta
meidän kaikkien mahdollisuudesta joutua ”outoon olotilaan – – jossa kaikki on toisin kuin meidän maailmassamme” (EPEV 267). Tässä mielessä Ennen päivänlaskua ei voi rapauttaa ja kumoaa valtakulttuurin toiseutta alistavia diskursseja ja
haastaa virallisen historiankirjoituksen ja jopa hybridisoi niitä. Siinä osoitetaan, että sekä historiassa että nykykulttuurissa voidaan tehdä myös kumouksellisia rajanylityksiä, neuvotella ja rakentaa valtakulttuuria vastustavia raja- ja välitilaisia
identiteettejä ja nähdä moninaisuutta kategorioiden ja luokkien sisällä. Teos myös
ehdottaa, että tämä kaikki on ollut yhteiskunnassa aina läsnä, mutta rajoihin ja
luokkiin kaventuva katse ei ole kyennyt niitä tunnistamaan, koska siihen tarvitaan
”toinen tapa katsoa” (vrt. Krohn 1992, 136).
Kokon satu päättyy siihen, että maailmaan on syntynyt ”uusi ihminen” (PI
219). Ennen päivänlaskua ei voi päättyy tavallaan samaan. Sen luettuaan ihminen
ei ole enää sama kuin ennen ja syntyy siinä mielessä henkisesti uudelleen, kuten
Pessi Mikaelille ”siitä” ”häneksi”. Pessin ja Illusian Illusia-keijun tavoin Ennen
päivänlaskua ei voi -teoksen lopettava lukija toteaa: totta kai sateenkaarellakin voi
asua. Heteronormatiivisuuden kyseenalaistavista queereista koostuva sateenkaarikansakin on olemassa, ja sillä on oikeus elää julkisesti, tasavertaisesti ja hyvin.
Näin kaunokirjallisuuden mahdollisuudet toistaa sukupuolia, seksuaalisuuksia ja
halua performatiivisesti toisin (ks. Rojola & Laitinen 1998, 27–28) ja tuottaa niistä
toisenlaista tietoa kulminoituvat Ennen päivänlaskua ei voi -romaanin lopetuksessa, joka ohjaa kerrontansa ja representaatioidensa kautta tulkitsemaan tietoa ja todellisuutta toisin – queeristi.
3.2

Hän on tullut outoon kotiin – Metafiktiivisyys, queer-teatraalisuus ja kotiinpaluu Punaisessa erokirjassa

Ennen päivänlaskua ei voi päättyy pohdintaan oudosta olotilasta, joka ohjailee
lukijaansa katselemaan todellisuutta toisin. Sama outouden ja todellisuuden
outouttamisen teema on läsnä myös Saision Punaisessa erokirjassa. Siinä outoutta
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ja sen olotilaa rakennetaan kerronnallisesti ja temaattisesti. Kerronnallisesti
outouttamisen – jota voisi pitää synonyymina queerittamiselle tai pervouttamiselle
– mekanismeina toimivat metafiktiivisyys, performatiivisuus ja queer-teatraalisuus. Temaattisesti outous näyttäytyy kodin ja kotiinpaluun motiivien lävitse, niiden vierautena ja outoutena.
3.2.1 Metafiktiivisyys
Punainen erokirja alkaa dramaattisesti siitä, että sitä ei enää ole.
Olen kadottanut kirjan nimeltä Punainen erokirja. Olen kadottanut sen kokonaan. / Olen kirjoittanut sen nimisen kirjan, ja sitten olen (kello viisi aamuyöstä, kun aurinko oli vasta uhkaavan punainen) nojannut kämmentäni näppäimiin, joiden nimiä en ymmärrä: Ctrl ja Alt. / Tekstin valahti mustaksi, tunnistamattomaksi. Halusin mustan pois, ja poistinkin. Painoin näppäintä Del.
(PE 15–16.)
Punaisen erokirjan kadottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kun lukija alkaa
lukea sitä, hän lukeekin teoksen uudelleenkirjoitettua rekonstruktiota. ”Punainen
erokirja, jonka kirjoitan uudelleen, on toinen kuin se Punainen erokirja, joka katosi
elokuun seitsemännen päivän aamuna kello viisi”, kirjoittaa kirjailija-kertoja-päähenkilö Saisio ja asettaa näin lukijan tilanteeseen, jossa tälle ei tarjoudu mahdollisuutta nojata siihen illusoriseen uskomukseen, että Punainen erokirja olisi kertomusta kirjailijan, Pirkko Saision, todellisesta elämästä (PE 17).
Saision lausuma uudelleenkirjoitetusta Punaisesta erokirjasta, joka on toinen
kuin aiemmin kadonnut Punainen erokirja, on kuin tekstuaalistettu, sananmukaisesti uudelleenkirjoitettu versio René Magritten metafiktion jopa väsymiseen asti
toistettuna klassikkoesimerkkinä käytetystä Ceci n’est pas une pipe (Tämä ei ole
piippu, 1926—1929) -maalauksesta. Piippuja esittävien maalausten sarjassa piippujen alle kirjoitettu teksti ”Tämä ei ole piippu” tekee katselijan korostetun tietoiseksi siitä, etteivät niihin maalatut piiput ole autenttisia eivätkä aitoja esineitä tai
niiden kopioita, vaan niiden esityksiä. Taulut ovat siis taideteoksia, jotka kommentoivat näkyvästi itseään ja olemustaan. Michel Foucault (1982, 13) on Magritten
piippu-teosten mukaan nimetyssä, taiteen ontologiaa tarkastelevassa artikkelissaan
loihtinut piipuille vuorosanoja. Toinen piipuista replikoi Foucault’n käsikirjoittamana: ”Älkää erehtykö, minä vain muistutan piippua. Itse en ole piipun kaltainen,
vaan utuinen muistikuva joka ei viittaa mihinkään – – .” Foucault’n lausuman piipun tilalle voisi yhtä hyvin vaihtaa Punaisen erokirjan tai, pidemmälle vietynä:
faktisen Pirkko Saision henkilön ja elämän. Kuten Magritten teos, sekin sanoo ker-
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ronnallisuudestaan ja kirjallisuudellisuudestaan tietoisena, ettei teksti tai kerronta
esitä tai kuvaa todellisuutta ja että jokainen uudelleenkirjoitus tai -lausuma – ja
näin myös jokainen luenta – tuottaa omanlaisensa taideteoksen.
Punaisen erokirjan aloituksessa lukijalle tehdään siis heti selväksi, että se, mitä hän lukee, ei ole autenttista – kertomus kun on jo kertalleen kadonnutkin ja sitten uudelleen kirjoitettu. Näin Pirkko Saision kirjoitettu elämä on jo uudelleenkirjoitettua. Se on representaatiota representaatiosta. Tai ennemminkin se on representaation jäljittelyä ja imitaatiota. Lukijaa muistutetaan representaation mahdottomuudesta kuvastaa mitään alkuperäistä tai aitoa: ”Minäkin olen toinen, väistämättä”, toteaa kertoja (PE 17). Toteamus viittaa kerronnan ja repsentaation referentiaalisuuden tai autenttisuuden mahdottomuuteen (ks. esim. Peltonen 2005, 46;
ks. myös Rojola 2002, 76; Salin 2005, 237). Näin jo teoksen alussa tulee esille
myös Judith Butlerin (1991, 22) sukupuolen performatiivisuuden teorian yhteydessä korostuva ajatus siitä, ettei toisto voi koskaan olla täydellistä kopiointia,
vaan se on imitaationa aina muutoksille altista ja kerroksellista prosessia.
Sukupuolikaan ei voi olla aito. Butlerin mukaan sekin rakentuu jäljittelyistä ja
imitaatioista, kulttuurisesti tietylle sukupuolelle luvallisista ja sopivista eleistä, ilmeistä, asennoista ja sukupuolittuneista teoista. Kun Punainen erokirja peilaa kulttuurista kuvaa kirjoittavasta, aidon minuutensa paljastavasta minästä mutta tekee
sen kuvaa vääristäen, se nostaa samalla ainakin queer-poliittiselle lukijalle esiin
kysymyksen sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuristen kuvien suoruuden ja
tarkkarajaisuuden illusorisuudesta. Sukupuoltenkin kuvat ovat vääristyneitä, vaikka sukupuoliperformatiivien voima pyrkii keinotekoisesti suoristamaan ne ja pitämään sukupuolten ja seksuaalisuuksien keinotekoisista rajoista tiukasti kiinni.
Aidon minuutensa paljastavan, itsestään kirjoittavan minän illuusio osoittautuu teoksessa konstruktioksi ja kyseenalaistuu – outoutuu, queeriutuu ja pervoutuu
– kerronnallisesti, kun ensimmäisen ja kolmannen persoonan kertojat menevät siinä sekaisin. Teoksen tarinaa kertoo enimmäkseen ”hän”, Pirkko Saisio, mutta kolmatta persoonaa rikkoo paikoittain kerrontaa sekoittava ”minä” (ks. myös Rojola
2002, 76–77). Pirkon minä jakaantuu kahtia, minusta häneksi trilogian ensimmäisessa osassa, Pienimmässä yhteisessä jaettavassa (1998; ks. myös Koivisto 2005,
177). Jako liittyy hänen tietoisuutensa heräämiseen siitä, että elämä on representaatiota sekä siitä, että subjekteja hallitsevat kulttuurissa tietyt säännöt ja rajoitteet,
joiden noudattamista yhteiskunnallinen järjestys, Foucault’n (1998) määrittelemänä tieto—valta-verkosto, valvoo ja kontrolloi. Järjestelmän jäsenten toimintaa rajoittaa näkymättömän ja kaikkialla läsnä olevan tuottavan vallan valvovan silmän
alainen itsesäätely. Pirkosta on tullut sanojensa mukaan ”jatkuvan tarkkailun alainen” (Saisio 1998, 6; vrt. Foucault 2000).
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Saision jaettu minä osoittaa olemassaolonsa milloin korostusti sulkeissa, milloin vain korostamalla kertojahahmonsa minuutta ja subjektiivisuutta ja milloin
taas ikään kuin imitoimalla kirjailija-minä-kertojan autenttista ja ”aitoa”, sisäistä
ääntä:
On saatu (minä olen saanut) oikeus opiskella Helsingin yliopistossa – – (PE
25).
Jos hänessä nähdään johtaja, hän on johtaja. (Unohdin välittömästi olevani
varajohtaja, se, joka on katsottu varalle, johtajan selän taakse.) (PE 97.)
Tytär (Minä. Ei vaan hän. Ei. Minä!) halaa muodollisesti äitiä (PE 164).
Sulkeissa olemassaoloaan problematisoivat, jopa huutomerkilliset minät tuovat
teokseen metafiktiivistä84 otetta, joka rikkoo näkyvästi perinteisen minä-kerronnan konventioita ja sen rakentamaa illuusiota kertovasta subjektista, kertomuksen
totuudellisuudesta tai sen tavoittelusta, jota voisi kutsua ”tahdoksi referentiaalisuuteen” (Peltonen 2005, 46; ks. myös Rojola 2002, 76; Salin 2005, 237). Samalla
teksti sekoittaa ja problematisoi kertojan ja kerrotun tai kerrottavan välisen rajan.
Kertova minä onkin heti representoitu minä, hän. Kun minä sanotaan ääneen, se
muuttuu häneksi.
Saision teos tuntuu intertekstuaalisesti viittaavan Pentti Holapan Ystävän muotokuvan kohosteiseen minä-kerrontaan (vrt. Koivisto 2005, 179). Se irrottaa esitetyn elämän kuvausta yksityisen ja autenttisen kokemuksen representaatiosta. Holappakin aloittaa Ystävän muotokuvansa julistamalla: ”Sanon nyt kaiken varalta aivan yksiselitteisesti, ettei romaanihenkilö, josta käytän Pentti Holapan nimeä, tarkoita ollenkaan minua.” (YM 14.) Kuin korostaakseen minuuden aitouden mahdottomuutta Holappa kirjoittaa ”Minä olen, minä olen, minä olen” vain kysyäkseen heti perään: ”Miten minä olen? Olenko minä todella?” (YM 11). Ja kuin Holapan kyselylle tekstuaalisena kommentaarina Saisio vastavuoroisesti kirjoittaa
sulkeissaan ja kysyy: ”( – – minäkö se olen?)” (PE 101). Minän pohdinnat ja kysymykset jatkuvat niin Holapalla kuin Saisiolla. Holappa kirjoittaa: ”Pitäisi muistaa.
Voisin päätellä, mitä silloin halusin. Mitä minä todella, todella halusin?” (YM 99),
ja Saisio vastaa muuttaen monologit dialogeiksi: ”Halusiko hän? / En tiedä. Tiedän. / Halusi. / Hän halusi pois varjosta.” (PE 77–78.)85

84 Metafiktiivisyydestä

ks. esim. Hutcheon 1988, 51–53; Hallila 2001, 118–128; 2005; Oja 2004; Malmio 2005.
85
Myös Saision ”Hän halusi pois varjosta” -lause on intertekstuaalinen. Se viittaa kaapin tapaan homoseksuaalisuudesta pitkään käytettyyn varjo- ja varjoelämä-metaforaan (ks. esim. Juvonen 2002).
Lisäksi on mielenkiintoista, että myös Sinervon Runoilijan talossa minä-kertoja Eeva-Liisa kysyy:
”minäkö se olen?” (RT 73). Myös Christer Kihlmanin tuotannossa on sanottu olevan samaa minuuden
problematisointia (Alhoniemi 1998).
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Holapan metafiktiivinen ja itserefleksiivinen (ks. esim. Hutcheon 1988, 51–
53; Hallila 2001, 118–128; Koivisto 2004; 2005, 182, 188; Lehtimäki 2000; Pettersson 2006, 161) kerrontatekniikka rikkoo näkyvästi perinteisen minä-kerronnan
konventioita sekä sen rakentamaa illuusiota totuudellisuudesta tai sen tavoittelusta
eli eräänlaisesta ”tahdosta referentiaalisuuteen” (ks. Peltonen 2005, 46). Punaisen
erokirjan tapa hyödyntää ja uudelleenkirjoittaa Holapan tekniikkaa ja rakentaa
tekstien välille dialogisuutta tekee Punaisesta erokirjasta Ystävän muotokuvan
tekstuaalisen tai jopa metafiktiivis-intertekstuaalisen kommentaarin.86 Tekstit ilmentävät ajatusta, että kertomus itsestä, minästä ja elämästä on aina diskursiivinen
ja representatiivinen luomus, ei henkilön tai elettyjen tapahtumien, kokemusten eikä tuntemusten autenttinen tai totuudellinen kuva. Teokset kiinnittävät huomion
henkilöistä paljastettavan syvimmän tiedon ja totuuden sijaan niiden esitysten prosesseihin, joiden kautta identiteettejä rakennetaan, ja niihin keinoihin, joiden avulla tietoa ja aitouden mielikuvaa tuotetaan, konstruoidaan. Näin teokset herättelevät
lukijaansa tiedon tuottamisen kriittiseen pohdintaan ja problematisointiin laajemminkin. Elämä sinällään ei voi olla representaation kohteena, kun elämä itsessäänkin on sitä (ks. Mitchell 1995). Tätä ajatusta korostaa myös Punaisen erokirjan
draamallisuus ja teatterillisuus, teatraalisuus, joka muodostuu siinä queer-poliittiseksi eleeksi.
3.2.2 Queer-teatraalisuus
Saision kirjailijakuva on ollut alusta pitäen tiiviisti sidoksissa teatteriin. Jo Elämänmeno-esikoisensa (1975) julkaisemisen ja markkinoinnin yhteydessä Saisio
esiteltiin silloisen Suomen teatterikoulun, nykyisen Teatterikorkeakoulun opiskelijaksi. Sittemmin näyttelijänä, näytelmäkirjailijana, elokuvakäsikirjoittajana, dramaturgina, ohjaajana ja dramaturgian professorina ansioitunut Saisio on tuonut

86
Taru Väyrynen on pohtinut teoksessaan Pentti Holappa. Kypsyysvuodet (2003) muun muassa lajia,
sukupuolta ja seksuaalisuutta Ystävän muotokuvassa, ja Koivisto (2007b) on tutkinut teoksen tunnustamisen problematiikkaa. Toinen kotimainen, (muusta kuin hetero)seksuaalisuudesta kirjoittanut mieskirjailija, joka yleensä mainitaan, kun puhutaan homoseksuaalisuusaiheita avoimesti käsittelevästä kirjallisuudesta, on juuri edellä mainitsemani Kihlman, jonka romaani Människan som skalv. En bok om det
ovänsentliga (1971, suom. Ihminen joka järkkyi) on ollut julkaisuaikanaan suosittu teos. Se sai muun
muassa kirjasto- ja kirjakauppaväen Kiitos kirjasta -mitalin. Myös Kihlmanin tuotanto sisältää seksuaalisuuden ohessa omaelämäkerrallisia piirteitä sekä tunnustuksia ja niiden itserefleksiivisiä tai metafiktiivisiä kieltoja. (Makkonen 1995, 103–111; Carlson 2007, 16–17, passim.; ks. myös Soikkeli 1998,
204–217; Alhoniemi 1998.) Siinä missä Saision Punaista erokirjaa voi pitää Ystävän muotokuvan
metafiktiivis-intertekstuaalisena kommentaarina tai uudelleenkirjoituksena, Ystävän muotokuvaa voisi
pitää vastavuoroisesti Människan som skalvin kerrontatekniikkaa ja lajia uudelleenkirjoittavana sekä
kommentoivana teoksena.
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itsekin esille kirjailijuuden kerronnallisuuden, käsikirjoitettavuuden, dramaattisuuden, draamallisuuden ja teatraalisuuden, joka kääntyy myös butlerilaiseksi performatiivisuudeksi87: paitsi että hän on ollut yksi kotimaisen omaelämäkertagenren
uudelleenkirjoittajista ja revisioijista ja on kyseenalaistanut autofiktiivisellä88
romaanitrilogiallaan (ks. Koivisto 2005) uskoa omaelämäkerrallisen kirjallisuuden
mimeettisyyteen tai autenttisuuteen, hän on muun muassa tuottanut Pirkko Saisio
-nimisen kirjailijakonstruktion ohessa kaksi muuta kirjailijakonstruktiota, kirjailijat Jukka Larssonin ja Eva Weinin. Näin hän on jo kaksinkertaisesti osoittanut
myös autenttisena ja faktisena pidetyn Pirkko Saisio -nimisen kirjailijan sopimuksenvaraisuuden ja dekonstruoitavuuden.
Päivi Koiviston (2005, 185) mukaan Saisio on korostanut monissa yhteyksissä
myös oman elämänsä fiktiivisyyttä (ks. myös Saisio 1993; 2000). Larssonin romaaneista koostetun Kärsimystrilogian (Kiusaaja, Viettelijä, Kantaja 1993) jälkisanoissa ”Elämää Jukka Larssonin ja Eva Weinin varjossa” Saisio kirjoittaa:
On helluntai. Olemme mökillä, ja alamme etsiä hahmoa miehelle, joka pystyisi kirjoittamaan menestyskirjan. / Maalaan itselleni viikset, sidon solmion
ja lainaan PH:n silmälaseja. / PH ottaa minusta polaroidin. – – / Joululomalla
olemme mökillä. Leikittelen uudella [kirjoitus]koneella. – – Kiusaajaan syntyy ensimmäinen luku. / – Nyt taitaa tulla romaani, minä sanoin PH:lle. – Ihan
yllättäin. / Kevät ei ole kulunut kovinkaan pitkälle, kun tajuan, että romaani on
saamassa suunnan, johon minun on vaikea suostua. – – Kiusaaja ei ole Saisiota. Pääsiäisenä päätän, että Saisio ei sitä julkaise. Kirja saa siivet. / – –
Luomme PH:n kanssa Larssonille uuden hahmon – – . / Kuvauksista päälleni
jää vanha Pariisista ostettu vakosamettitakki. Siinä takissa kirjoitan koko
kevään; viiksiä en sentään itselleni maalaa. / Kirjoittaminen sujuu keskittyneemmin ja vapautuneemmin kuin aikoihin. Larssonin eleet alkavat tarttua jo
kun olen vasta lähestymässä kirjoituskonetta. (Saisio 1993, 422–423.)
Tiina Rosenbergin (2004, 107–108) mukaan niin sanotuilla housurooleilla, joissa
naiset pukeutuvat tilapäisesti miehiksi, on teatterissa pitkä historia. Tavallisimmin
naiset ovat pukeutuneet miehiksi pystyäkseen ratkaisemaan jonkun elämänsä
87 Butler kieltää teoksessaan Bodies That Matter (1993, 231–234) performatiivisuuden ja teatraalisen
performanssin välisen yhteyden, mutta ottaa myöhemmin (2004) sanansa takaisin. Performatiivisuuden
ja performanssin välillä voi siis olla kiinteäkin yhteys. Ajatellaanpa vaikka campia ja sen historiaa
(Sontag 1966; Miettinen 1993a); mitä muuta kuin performanssia on homokulttuurista ja sen alun pitäen
pakollisesta kaksoisstrategiasta ammennettu homosensibiliteettiä ja estetiikkaa hyväkseen käyttävä
representoinnin muoto? Camp, kuten drag, on konstruoitu, yleensä suunnitelmallinen performanssi,
joka performoi ja liioittelee kulttuurisia, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kytkettyjä eleitä, ilmeitä ja
akteja. Dragin heteroseksuaalisuuden esityksellisyyden sijaan campissa esitetään kulttuurisen homoseksuaalisuuden performatiivisuutta.
88
Kirjoitan Punaisen erokirjan lajista ja autofiktiivisyydestä luvussa 3.5.4.
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ongelman, jota he eivät voi naisen vaatteissa ratkaista. Miehen asuun sonnustautuneena nainen saavuttaa yhteiskunnallisen toimijuuden; hän voi tehdä asioita, joita
ei naisena voisi tehdä. Miehen asu takaa sisäänpääsyn miesten maailmaan. Tämän
Saisio (1993, 429–430) sanoo Larssonin varaan rakennetun mieskirjailijan representaation todentaneen: ”Se mikä käy Jukka Larssonille, ei käy Pirkko Saisiolle. /
Voisin jatkaa: Se mikä käy kirjailijalle, ei käy naiskirjailijalle. / Mutta en jatka.”
Myöhemmin Saisio (1993, 438) vielä konkretisoi eroa rakenteellisella toistolla:
”Se mikä käy Paavo Haavikolle, ei käy Pirkko Saisiolle. / Voisin jatkaa: Se mikä
käy kirjailijalle, ei käy naiskirjailijalle. / Mutta en jatka.”
Lea Rojola (1998, 257) on kirjoittanut, että Butlerin sukupuoliteoriassaan käsittelemään sukupuolen performatiivisuuteen ja performatiiveihin liittyy aina huiputtamisen – ja huiputetuksi tulemisen – mahdollisuus. Tämän Saision Larsson-performanssi osoittaa. Se paljastaa, etteivät performatiivit takaa mitään, sillä
niiden ytimessä ei ole todellista minää tai identiteettiä, vaikka se näyttäisi olevan
identiteetin vaikutusta tai tulos (vrt. Hall 1999; Pulkkinen 2003). Sen vuoksi huijaus voi mennä täydestä ja joku voi käydä jostakin muusta kuin on. Jukka Larssonin
representaatiossa housuroolitettu Pirkko Saisio käy mieskirjailijasta toistamalla
mieskirjailijan identiteettiä toisin. Samalla hän imitoi sukupuolta oman ruumiinsa
vastaisesti ja on käynyt imitaatiossaan todesta. Näin performanssi kyseenalaistaa
koko sukupuoleen liitetyn, heteronormatiivisuuteen perustuvan ruumiin, roolin ja
halun yhtenevyysperiaatteen. Larsson-esitys muistuttaa teatraalisesti ja performatiivisesti parodioiden sukupuolen kulttuurisesta rakentumisesta ja sopimuksenvaraisuudesta ja tekee näkyväksi heteronormatiivisten sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien sekä vallan välisten suhteiden kyseenalaistamisen mahdollisuudet. (Ks.
esim. Butler 1990, 137; 1993, 11–12, 125; vrt. Hekanaho 2004; 2006a; 2006b,
174–180.) Esitystä voidaan sanoa näin ollen myös queer-teatraaliseksi (ks. Rosenberg 2004).
Larssonissa näkyvät siis yhtäältä miehen asun subjektille tuomat edut yhteiskunnassa, mutta toisaalta myös muuta: Larssonin eleet tarttuvat Saisioon tilanteessa, ajassa ja paikassa, ulkoisten tekijöiden eli asun ja kirjoituskoneen virittäminä.
Maskuliiniset eleet syntyvät keinotekoisesti, eivät tietyn ruumiin seurauksena, ja
eleet ja teot, ei niiden kuvitteellinen perusta, tuottavat Jukka Larssonin sukupuolen
ja tekevät hänestä miehen. Saision naamioituminen mieheksi voidaan selittää kaksitahoisena, sukupuoli- ja seksuaalipoliittisena trans- tai queer-eleenä ja queer-teatraalisuutena. Ensinnäkin se on sukupuolipoliittisesti naiskirjailijan kokeilua toimia kirjallisella kentällä mieskirjailijana ja havainnoida, onko esimerkiksi hänen
kirjallisuutensa vastaanotto toisenlaista, kun hänen kirjallisia teoksiaan kirjoittaa-
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kin mies. Toiseksi Larsson-performanssi tekee näkyväksi sukupuolten ja seksuaalisuuksien jäljittelyyn ja imitaatioon perustuvan luonteen. Näin se näyttäytyy myös
foucault’laisena minätekniikkana, ruumiillisena käytäntönä, jonka avulla on mahdollista tutkia ja muuttaa itseään ja muovata myös identiteettejä, jotka eivät palaudu heteroseksuaalisuuteen eivätkä heteronormatiivisuuteen (vrt. Ruotsalainen
1995, 238–239).
Miksi kirjoitan Punaista erokirjaa käsittelevässä tutkimuksessani Jukka Larssonista? Syy on yksinkertainen. Jukka Larsson syntyy myös Punaisessa erokirjassa:
[K]lovnisilmäinen on pukeutunut isän pukuun, maalannut kulmakynällä viikset ylähuuleensa ja luomen poskeensa, polttanut isän piipusta savuhämärän
rakkausleikin suojaksi. / Jään vuosiksi kaipaamaan tätä pehmeää, maskuliinista rakastajaani, kunnes synnytän sen uudelleen, itsessäni. / Tämä yö uzbekistanilaisen maljakon varjossa on Jukka Larssonin syntymäyö. (PE 55–56.)
Queeria Larsson-performanssia voidaan tarkastella myös seksuaalipoliittisena
aktina. Punaisen erokirjan uudelleenkirjoitus Jukka Larssonin synnystä havainnollistaa edellä esittämääni ajatusta siitä, etteivät heteronormatiiviset identiteetit
eivätkä homo—hetero-jaotteluun perustuvat kulttuuriset seksuaalisen halun mallit
ole riittäviä. Klovnisilmäisen ja Pirkon maskuliinisuuden ja feminiinisyyden määreet sekoittava rakkausleikki kyseenalaistaa paitsi heteroseksuaalisuutta, myös
homo—hetero- ja nainen—mies-vastakkainasetteluja. Pirkon halu ja kaipuu maskuliinisesti performoivaan klovnisilmäisen naisen ruumiiseen ei mahdu heteronormatiiviseen sex/gender/halu-kehikkoon. Miten tulisi tulkita ja ymmärtää heidän
rakkausleikissään esiintyvän maskuliinisen, naista haluavan naisen ja toisen naisen
välinen sukupuolisuus ja seksuaalisuus? Klovnisilmäisen ja Pirkon uudet tavat
tuottaa maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä ja tavat tuottaa uudenlaista tietoa kulttuurisesta maskuliinisuudesta ja feniniinisyydestä kyseenalaistavat niitä yksioikoisia vastakkainasetteluja, joiden avulla heteroseksuaalisuuden normiasemaa on
kulttuurisesti legitimoitu. (Vrt. Hekanaho & Tuhkanen 2005, 8–9.) Näin Punaisen
erokirjan rakkausleikkien queer-teatraalinen Jukka Larsson, joka liittyy myös julkisiin kirjailija-Larssoniin ja kirjailija Pirkko Saisioon, hakee ja tuottaa uutta tietoa
sukupuolista ja seksuaalisuuksista (vrt. Melkas 2006).
3.2.3 Outoon kotiin
Yksi Punaisen erokirjan keskeisimmistä temaattisista kysymyksistä eli kysymys
seksuaalisesta identiteetistä käsitellään siinä kodin ja osoitteen motiivien avulla.
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Ajatus tuotetun identiteetin hajanaisuudesta, dynaamisuudesta ja ei-perustaisuudesta tuodaan siinä lukijan eteen perinteisen psykoanalyyttisen symbolin avulla:
teoksessa esiintyvät lukuisat Pirkon kodit – minän ja identiteetin klassiset, psykoanalyyttiset vertauskuvat – ovat konkreettisesti muuttuvia ja hajallaan: niitä on ja
on ollut useita, ja ne vaihtavat paikkaa ympäri Helsinkiä ja Suomea. Pirkko on itse
jatkuvassa liikkeessä eri paikkojen, kotien ja osoitteiden, välissä: hän viipyy muistoissaan lapsuuden Hämeentiellä ja kesämökillä Inkoossa, ja niiden ohessa hän
sukkuloi Nervanderinkadun, Kalevankadun, Maneesikadun, Kolmannen linjan,
Teatterikoulun, eri ravintoloiden ja muiden vaihtuvien osoitteiden ja paikkojen
välillä. Pirkko on konkreettisesti asumisen ja olemisen hybridisessä, jatkuvasti
liikkeessä ja prosessissa olevassa välitilassa. Tämä identiteetin tai pikemminkin
monien, muuttuvien identiteettien välitilaisuus tuo tarjolle mahdollisuuksia tulkita
Punaista erokirjaa esityksenä päähenkilöstä, jonka subjektius väistelee ja vastustaa normatiivisia, soveliaita ja yleisesti sopivia, suvaittuja identiteettiasetteluja ja
-kategorioita (vrt. Hynninen 2004; Kaskisaari 2000).89
Pirkon kotiin kiinnittyy paljon. Hänen lapsuudenkotinsa sijaitsee ”Hämeentie
seitsemänkymmentäkahdeksassa, Etolan talossa, sen kuudennessa kerroksessa”
(PE 26). Tässä kodissa ”[ä]iti lakkaa puhumasta hänelle” (PE 40) ja kieltää tyttärensä (PE 61) ja tytär ”häpeää itseään. Ja äitiään” (PE 41). Pirkon äidille valkenee
Hämeentien kodin keittiössä, että hänen epäilynsä tyttärensä seksuaalisesta suuntautumisesta ja tyttöystävästä osoittautuvat aiheellisiksi. Pirkko tulee äidilleen ulos
kaapista kotinsa keittiössä. Sitä ennen esitetään vihjeitä:
Ja parvekkeella, kesäkuisten, mitättömien tähtien kajossa äiti:
– Se likka.
– Ni mikä likka.
Mutta sydän on tehnyt jo harhalyönnin, eikä hän ehdi enää paeta.
– Se likka kun tuli sen krookuskimpun kanssa.
– Ni mitä siitä.
Pakko on kysyä, vaikka sydän takoo kylkiluihin kipeästi.
– Ni kaikki on muuttunu. Jollain lailla.
– Ni millä lailla.
Tämä on nöyryyttävä piirileikki. / Hän häpeää itseään. Ja äitiään, jonka silmät
pyyhkivät avuttomina Sörnäisten keskusvankilan puistoa. (PE 41.)

89
Saisio myös revisioi ja uudelleenmuotoilee osoitteiden sarjallaan Henrik Tikkasen osoitesarjaan
(Kulosaarentie 8, 1975; Majavatie 11, 1976; Mariankatu 26, 1977; Yrjönkatu 1980; Henrikinkatu
1982) viittaavaa, miehiseksi miellettyä tunnustavan kerronnan jatkumoa.
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Pirkon kuvaama nöyryyttävä piirileikki kertoo kaapin läsnäolosta hänen perheessään ja kodissaan. Se kuvaa niitä tietämisen ja ei-tietämisen rajatilaisia artikulaatioita ja akteja, joissa epäillään jotain, mutta ei tiedetä. Äidin epäily on tuonut kotiin
kaapin, mutta kodissa ei ole vielä olemassa tilaa, johon kaapista voisi astua ulos
(vrt. Rekola 2006; Pakkanen 2007). Vasta äidin suorat kysymykset tarjoavat mahdollisuuden kaapin avaamiseen.
Jokin kysymys roikkuu ilmassa, pehmeänä ja vaarattomana.
– Kuulitkohan sä yhtään mitä mä kysyin?
– Suunnilleen, hän vastaa. – Ni mitä sä kysyit?
– Kysyin, että mitenkä se asian kanssa oikein on.
––
– Ni minkä asian kanssa?
––
– Sen asian. Sen likan kanssa.
Äidin ääni on raukea, tyynnyttävä.
Se imaisee hänet mukaansa kuin vene roskan vanaveteensä:
– Se on niin kuin sä olet ajatellut että se on.
Ohut kilahdus, kun maailmalta putoaa pohja pois.
(PE 58–59.)
Äidin raukea ja tyynnyttävä ääni saa Pirkon kuvittelemaan itselleen tilan, johon
kaapista voi astua. Hänen äitinsä kahvilusikka kilahtaa kuitenkin kuppiin dramaattiseksi merkiksi järkytyksestä, jonka tämä kokee, kun tytär tulee kotonaan, äidin
keittiössä, ulos kaapista. Äiti kieltää tyttärensä. Näin keittiötilasta, jota on yleensä
tulkittu naisten välisen yhteisyyden, subjektiuden rakentamisen ja voimien keräämisen paikaksi (Mahlamäki 2005, 85, 223), muodostuukin Pirkon ja hänen äitinsä
henkisen ja fyysisen eronteon paikka, joka tarkoittaa Pirkolle sitä, että hänen maailmansa pohja, elämänsä ja identiteettinsä perusta, putoaa pois. Pohja putoaa myös
äidiltä, sillä hän ei voi kertoa kokemuksestaan kenellekään. Hän kieltää myös Pirkkoa puhumasta asiasta.
Pirkko pyrkii kuitenkin käsittelemään ja perustelemaan asiaa rationaalisesti
vetoamalla lukuihin sekä ainoaan asiaan, johon kommunistiperheessä uskotaan:
Neuvostoliittoon. Perustelut eivät vakuuta äitiä vaan pikemminkin ärsyttävät häntä, ja niin Pirkko muuttuu yhdestä kahvilusikan kilahduksesta Hämeentien kodissaan äidilleen tyttärestä prosenttiyksiköksi (PE 61) ja henkilöstä osaksi tilastoa, joka osoittaa, ettei hän ole ainoa homoseksuaalisesti tunteva ja kokeva ihminen.
– Ei me olla Suomen ainoat. Meitä on maailmassa arviolta viis prosenttia, kaikissa yhteiskunnissa. Neuvostoliitossakin, vaikka siitä ei puhuta. / Ja äiti: /
– Nyt juokse kuule kuuseen Neuvostoliittoines ja prosentteines. (PE 60–61.)
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Jatkossa Pirkko muistaa äitinsä käskystä olla Hämeentiellä hiljaa seksuaalisuudestaan (PE 147) ja kokee siksi olevansa siellä vain ”loputtomilla vieraskutsuilla” (PE
39). Koko Hämeentiestä muodostuu Pirkolle ”hukkaan heitetyn rakkauden typerryttävä metafora” (PE 32) tai jopa bahtinilaisittain tien kronotoopiksi tulkittava
merkitsijä90, jota hän kulkee mielessään nurinpäin (PE 31) ja joka symboloi ensin
hänen omaa pelkoaan tunnustaa samansukupuolinen rakkaus mutta muuntuu
lopulta seksuaalisuuden tunnustamisesta seuraavaksi äidin rakkauden menetykseksi (PE 61). Tie voi edustaa myös siirtymävaihetta tai -riittiä kahden mielentilan
välillä (Mahlamäki 2005, 141). Pirkolle tiet edustavatkin seksuaalisen identiteetin
prosessoinnin ja valinnanteon paikkaa: ollako kaapissa vai tullako sieltä ulos?
Pirkko päätyy lopulta välitilaan: maailmalla ollaan ulkona, mutta kotona ja perheen kesken kivuliaasti kaapissa:
Juhlissa istun parittomana, olen uskollinen äidille. / (Olemme menneet kihloihin klovnisilmäisen kanssa; Kalevalakorusta ostetun hopeasormuksen olen jo
Maneesikadulla työntänyt taskuuni.) / Hymyilen, kun minulta udellaan rakkausasioista. Minua pidetään salaperäisenä, torjuvana. / – Se on niin mukavuudenhaluinen, äiti sanoo. – Ei viitti ketään vaivoiksensa ottaa. / Ja / lapsuuteni
ihmiset muuttuvat, vähä vähältä, aavesäryksi sen raajan paikalle, jonka äiti
amputoi. (PE 148.)
Sara Ahmed kirjoittaa teoksessaan The Cultural Politics of Emotion (2004, 147–
149) heteroseksuaalisuudesta ideaalielämän käsikirjoituksena, joka toimii tehokkaasti kaikkein tavallisimmissa ja jokapäiväisimmissä keskusteluissa. Näissä käsikirjoituksissa tytöille osoitetuilla kysymyksillä poikaystävistä ja pojille osoitetuista kysymyksistä tyttöystävistä merkitään queeria ruumista toistuvasti epäonnistuneeksi. Ahmed puhuu queeria ruumista koskevasta outouden tunteesta, joka
ilmenee pahimmillaan Punaisen erokirjan kuvaamana aavesärkynä, tunteena, että
jotain on poissa. Ahmedin sanoin heteronormatiivisuus sallii hereroseksuaalisten
ruumiiden asettua mukavasti ja luontevasti julkiseen tilaan, joka on jo valmiiksi
niiden muotoinen, mutta queerit subjektit tuntevat olonsa oudoksi ja epämuka-

90
Teoksessa esiintyvät kodin ja kotiinpaluun motiivit laajenevat temaattisen outouttamisen tarkastelussani teoreettisesti Bahtinin alun pitäen määrittelemiksi aika-tiloiksi (Mahlamäki 2005, 42) tai aikapaikallisuuksiksi (Kirstinä 2007, 23) eli kronotoopeiksi. Bahtin on esitellyt kronotoopin käsitteensä alun
pitäen artikkelissaan ”Ajanilmaisujen ja kronotoopin muodot romaanissa” (1988/1938) ja jatkanut sen
käsittelyä useissa kirjoituksissaan, kuten esimerkiksi teoksissa Speech Genres and Other Late Theories
(1986/2004) ja Kirjallisuuden ja estetiikan ongelmia (1975/1979). Kronotooppi eli aikapaikallisuus on
Bahtinin sanoin “[k]irjallisuudessa taiteellisesti haltuunotettujen ajallisten ja paikallisten suhteiden
olennaista keskinäistä sidonnaisuutta“ (1979, 243).
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vaksi, tilattomaksi. Tämä tilattomuuden ja vierauden tuntu tulee näkyväksi ja ruumiillistuu Pirkon vieraudessa omassa kodissaan ja perheensä juhlissa.
Pirkon seksuaalisuutensa tunnustamista seuraa Punaisessa erokirjassa konkreettisesti uusi koti, uusi osoite ja uusi identiteetti. Hän lähtee Hämeentie seitsemästäkymmenestäkahdeksasta. Ennen lopullista lähtöä Hämeentieltä hänen elämässään vaikuttaa vielä Nervanderinkatu, jonne hän ei tunne kuuluvansa mutta
jonka ”naisten valtakuntaan, missä sanat ovat teräviä mutta katseet pehmeitä”, hän
haluaisi kuulua (PE 34). Lopulta uutta Pirkkoa kuvaavaksi ja hänen identiteettiään
edelleen muovaavaksi osoitteeksi tulee Maneesikatu kolme, ensimmäinen yhteinen asunto toisen naisen, klovnisilmäisen kanssa. Maneesikadulle muutetaan salaa, Pirkon vanhempien ollessa poissa.
Isä ja äiti ovat lähteneet Inkooseen, kesämokille. / Kirjat on nopeasti sullottu
Etolan muovikasseihin, Hämeentie seitsemässäkymmenessäkahdeksassa,
sänky ja patjat hissiin, samoin papalta peritty nojatuoli. / Klovnisilmäinen on
pohjakerroksessa. / – Valmis! / Hissi hyrähtää käyntiin, ovi pamahtaa kiinni. /
Hän katsoo porraskuiluun. Klovnisilmäisestä näkyy päälaki. / Pyörryttää. (PE
42.)
Pirkko katsoo porraskuiluun ja näkee edessään pyörryttävän suuren muutoksen.
Portaat, eteiset ja käytävät ovat Bahtinin (1979, 412–413) mukaan kriisien ja elämänmuutosten kronotooppeja, jotka kuvastavat koko ihmisen elämään määräävästi vaikuttavia ratkaisuja. Pirkko tekee poismuutossaan tietoisen valinnan jäädä
välitilaan, porraskuiluun. Hän valitsee identiteetin, ”jolta putoaa pohja pois” (PE
59), jolla ei ole ydintä, pohjaa eikä perustaa. Häntä alkaa kuvastaa sananmukaisesti ei-perustainen queer-identiteetti.
Ei-perustaista queer-identiteettiä edustaa Punaisessa erokirjassa uusi, outo ja
salainen, rikollinen koti:
Ja Kalevankatu. Sitten Kalevankatu. / – – Pojat suutelevat poikia, tytöt painautuvat tyttöjä vasten, ja / kaikki tämä on hänelle vierasta ja tuttua. / Hän on tullut outoon kotiin. – – Tämä on salainen koti, rikollinen. / Hänestä on tullut
rikollinen, Suomen rikoslain rikkoja. / Se on merkillistä. Se on kiihottavaa. /
Hän painaa suunsa klovnisilmäisen suulle ja ajattelee: minä olen rikollinen.
(Minä ajattelen, painaessani suuni klovnisilmäisen suuta vasten: hän on rikollinen.) / Sen on kiihottavaa, merkillistä. (PE 36–39.)91

91

Homoseksuaalisuus rikoksena kumottiin Suomen laissa vasta vuonna 1971, eli se oli Punaisen erokirjan kyseisten tapahtumien aikaa konkreettisesti rikollista. Niin sanottu kehotuskieltopykälä poistettiin Suomessa vuonna 1999. Sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin vuonna 1981. (Stålström 1997, 225; Sorainen 2005, 3, 50.)
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Anni Vilkko (1998, 28) on kirjoittanut kodista mielen kotina ja kodin tuntuna, joka
rakentuu yksilön tunteista ja kokemuksesta sekä niihin kytkeytyvistä johonkin
kuulumisen merkityksistä (ks. myös Mahlamäki 2005, 119). Pirkon tunne tulosta
outoon kotiin kuvastaa samanaikaista tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta, jota hän
kokee siitä, että on kaltaistensa seurassa, sekä vierauden tunnetta, jolla on selitetty
seksuaalisen toiseuden olotilaa (Ilmonen & Kekki 2004; Ahmed 2004). Tuttuuden
ja vierauden voi tulkita myös psykoanalyyttisesti. Tällöin vieraus viittaa samansukupuolisen rakkauden kieltoon ja normienvastaisuuteen, rikollisuuteen, mutta tuttuus kertookin siitä, että subjekti hyväksyy itsessään aina olleen, mutta kielletyksi
repressoidun perverssiyden. Freudin mukaan lapsen oidipaalivaihetta edeltävä seksuaalisuus ei ole sukupuolitettua eikä yhtenäistä heteroseksuaalisuutta, vaan monimuotoista: lapsuuden seksuaalisuus on polymorfista, perverssiä, autoeroottista ja
biseksuaalista. (Freud 1971, 102, 108–109, 128; Mitchell 1982, 17, 43.) Jo oidipaalivaihe kuitenkin muuttaa tilanteen, ja samaan sukupuoleen kohdistuvasta
halusta tuleekin samansukupuoliseen vanhempaan kohdistuvan halun kieltoa.
Aiempi autoeroottisuuden, polymorfisuuden, biseksuaalisuuden ja perverssiyden
muistijälki säilyy kuitenkin tedostamattomassa, ja muistijälki tekee vieraasta ja
oudosta tuttua ja tuttuudessaan kaivattua. Näin Punainen erokirja vihjaa, että
lopulta kaikissa piilee halu palata outoon, mutta samalla oudosti tutulta tuntuvaan,
queeriin kotiin.
3.3

Kielletyn halun tunnustukset – Runoilijan talossa -romaanin
queer-poliittinen luenta
”Pelkään, että pidät minua hyvin omituisena tai ehkä paatuneena oliona”, kirjoitin Anna-Liisalle. Rakkausko muka paatuneisuutta? Ketä tai mitä minä
kiersin kirjoittaessani nuo sanat? (RT 60.)

Helena Sinervon Runoilijan talossa kertoo minämuotoon kirjoitetun, fragmenteista koostuvan tarinan suomalaisesta kirjailijasta nimeltä Eeva-Liisa Manner.
Teosta on takakansitekstissä kuvattu elämäkertaromaaniksi. Sen päähenkilön,
Eeva-Liisa Mannerin, elämä sivuaa faktisen modernistirunoilija, proosa- ja näytelmäkirjailija sekä kääntäjä Eeva-Liisa Mannerin elämää. Teoksen kokonaisuus
muodostuu kaunokirjallisuudellisuuden muotoon rakennetuista tekstuaalisista osasista, luvuista, joiden sisällön Sinervo on koonnut arkistoissa Manneria, tämän
tuotantoa ja elämää koskevista kirjoituksista ja tutkimuksista, tämän itsensä kirjoittamista ja tälle osoitetuista kirjeistä sekä Sinervon haastatteluin kokoamista
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aikalaismuistelmista ja -tarinoista ja hänen aineistoon lisäämistään fiktiivisistä –
sepitteellisistä (Makkonen 1997) – osista.
Romaania voidaan lukea fiktiota ja elämäkerrallisia aineksia sekoittavana minä- tai identiteettikertomuksena. Kerronnallisesti sen päähenkilön, Eeva-Liisan,
henkilökuva rakentuu hänen monologimaisesta muistelustaan sekä dialogeista rakkaimman ystävänsä, Anna-Liisan kanssa. Muistojen työstämisen laukaisee yhtäältä Eeva-Liisan Espanjan talon sortuminen maanjäristyksessä ja toisaalta Anna-Liisan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta vastaanottama tehtävä nauhoittaa Eeva-Liisan haastattelu. Anna-Liisa saapuu Espanjaan magnetofonin, Eeva-Liisan
sanoin ”mankin”, kanssa aikomuksenaan tallentaa nauhalle Suomen kansalle ja
sen jälkipolville ”kansallisaarteensa” muistelua ja puhetta (RT 188). Näiden ulkoisten paineiden sysäämänä Eeva-Liisa ryhtyy elämänsä, minuutensa ja menneisyytensä palasien keräilijäksi, kokoajaksi ja rakentajaksi. Minuuden rakennustyötä
ohjailevat Espanjan talosta löytyvät valokuvat, kirjeet ja esineet sekä kiihkeät ja
arkaluonteisetkin, tunteita kuohuttavat keskustelut Anna-Liisan kanssa.
Minä- ja identiteettikertomuksena Runoilijan talossa -romaani istuisi sekä
kerrontatekniikaltaan että lajiltaan tunnustuskirjallisuudeksi. Viimeaikainen, useiden kotimaisten kirjailijoiden suosima (oma)elämäkerrallinen, Lea Rojolan (2002,
70) ”minän kirjoituksiksi” nimeämä kirjallisuus onkin yhdistetty osaksi tunnustuskirjallisuuden lajia. Anna Makkonen luetteloi artikkelissaan ”Paljastuksia kaikilta
vuosilta” (1997) omaelämäkerrallisen kirjallisuuden perinteeseen muun muassa tilitys-, tunnustus-, kriisi- ja täsmäkirjat. Tunnustuskirjallisuuden laji juontaa juurensa Augustinuksen Conferssiones-teokseen (397–398 jaa, suom. Tunnustukset),
ja sitä jatkavat muun muassa Jean-Jacques Rousseaun Les Confessions (1782,
suom. Tunnustuksia) sekä J. W. von Goethen Aus meinem Leben: Dichtung und
Wahrheit (1811—1833, suom. Tarua ja totta elämästäni) -teokset. Sari Salin
(2007b) nimeää F. Dostojevskin Kirjoituksia kellarista (1864) modernistisen tunnustusromaanin keskeiseksi edeltäjäksi. Tunnustuksellisuuden juuret ovat92 Makkosen (1995; 1997) mukaan uskonnollisuudessa, ripittäytymisessä ja häpeällistenkin, ”ilkialastomien” syntien paljastamisessa. (Ks. myös Kuismin 2007; Koivisto
2007b; vrt. Sommer 1988; Felski 1989, 82–85, 86–121.) Häpeällisten, arkalontoisten tai kulttuurissa epänormaaleina pidettyjen asioiden, myös seksuaalisuuden,
esilletuonti tai paljastaminen on liittynyt tunnustuskirjallisuuteen jo Rousseausta
lähtien, ja tunnustuskirjallisuus käsitteleekin harvinaislaatuisen usein seksuaali92
Augustinuksen, Rousseaun ja Goethen teokset mainitaan yleensä myös silloin, kun kirjoitetaan omaelämäkerroista, autobiografioista. Päivi Kosonen (1995) on kiinnittänyt kriittistä huomiota perinteen
miesvaltaisuuteen ja siihen, miten naisautobiografiat on tästä perinteestä tyystin unohdettu.
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suutta (Kujansivu & Saarenmaa 2007, 16–18). Seksuaalisuuden korostuneisuuden93 on havaittu luonnehtivan myös naisten kirjoittamia sekä lesbisiä autobiografioita (ks. Martin 1988, 79; Felski 1989, 102–103; Kaskisaari 1995; 2000).
Tunnustuskirjallisuus ja sen lajimuunnokset heijastelevat sitä länsimaiseen
seksuaalisuuden paljastamisen ja tunnustamisen perinnettä, josta Foucault kirjoittaa Seksuaalisuuden historiassaan (1998, 17–18, 30–32, 117–118). Hänen mukaansa seksuaalisuudesta tuli modernisaation yhteydessä yhteiskunnallisen vallankäytön ydintä, jonka avulla pyrittiin säätelemään kansalaisten toimintaa. Ihmisistä
alettiin tuottaa tietoa seksuaalisina subjekteina ja seksuaalisuutta ryhdyttiin kontrolloimaan. Sitä säännösteltiin ja rajoitettiin kuitenkin erikoisella tavalla: vaientamisen ja tukahduttamisen sijaan siitä puhuttiin ja edellytettiin puhuttavan koko
ajan. Institutionaalisen yllyttämisen seksuaalisuudesta puhumiseen ja ”lihallisuutta
koskevaan tunnustamiseen” (Foucault 1998, 20) taustalla olivat tunnustuskirjallisuudenkin taustalta löytyvät uskonnolliset synnintunnustus- ja ripittäytymisrituaalit, joiden keskeinen aihe oli seksuaalisuus (Foucault 1998, 47, 49). Rituaaleja jatkettiin 1900-luvun alusta maallistuneemmassa muodossa psykoanalyysissa. Psykoanalyysinkin avulla oli tarkoitus kaivaa ihmisistä esiin aito totuus, jonka piti
löytyä seksuaalisuudesta. (Foucault 1998, 83, 95; Butler 2004, 161.)
Seksuaalisuus, sen paljastaminen ja tunnustaminen, on Runoilijan talossa -romaanissa keskeisessä roolissa (vrt. Martin 1988, 78; Kaskisaari 1995, 30–31). Eeva-Liisan minäkertomukset rakentuvat pitkälti hänen rakkauksiensa ja seksuaalisten suhteidensa tunnustamisille. Lukijalle selviää melko pian, että Eeva-Liisan
seksuaalisuudessa kaikki ei ole aivan yhteiskunnallisten, naisille asetettujen normien mukaista: hänellä on rakkaus- ja seksisuhteita sekä miesten että naisten kanssa, ja hänen kiihkein rakkautensa ja halunsa kohde on Anna-Liisa. Näin teos tarjoaa tunnustamisten aktien tutkimuksen aineksia erityisen runsaasti, ovathan länsimaisen seksuaalidiskurssin erityisenä huomion kohteena Foucault’n mukaan olleet
heteroseksuaalisesta normista poikkeamat sekä patologiat ja perversiot. Runoilijan
talon Eeva-Liisan seksuaalisuutta ei kuitenkaan esitetä patologisena tai poikkeavana. Pikemminkin se tuntuu (queeristi) kiertelevän ja väistelevän yhteiskunnan seksuaalinormistoa tavassaan kertoa rakkauksista ja suhteista. Tarkastelen seuraavaksi
tätä seksuaalisia normeja kiertelevää ja väistelevää, yhteiskunnallisesti normien

93
Syntien ja rikkomusten tunnustaminen on jo osa Augustinuksen Tunnustuksia (ks. Martikainen 2007,
55–56; Salin 2007b, 64). Kiintoisaa Sinervon teoksen luennan kannalta on, että Heikki Kujansivu ja
Laura Saarenmaa (2007, 16) määrittelevät Tunnustukset rakenteeltaan ulostulokertomuksen malliksi.
Ks. Augustuksen Tunnustusten tunnustuskäsityksestä ja teologis-filosofisista taustoista Martikainen
2007 ja ulostulokertomuksista osana homo- ja lesbokirjallisuutta Kekki 2007.
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vastaiseksi määritellyn seksuaalisen halun representoitumista teoksessa Foucault’n
luonnehtiman tunnustamisperinteen kehyksessä.
Vaikka seksuaalisuus on Runoilijan talossa keskeisessä osassa, sen suoranainen paljastaminen tai tunnustaminen ei silti sinällään nouse teoksen temaattiseen
keskiöön. Sen sijaan tunnustamisen prosesseissa esitetty yhtäaikainen seksuaalisuudesta puhuminen ja salaaminen kerronnan strategiana muodostuu merkittäväksi (vrt. Felski 1989, 88–89). Nimitän tätä performatiivista näkyvän ja piilotetun sekä paljastamisen ja verhoamisen vastavuoroisuutta Sedgwickin (1990) kaapin
epistemologian tai kaapin tieto-opin teoriasta sovelletulla käsitteellä kaapin retoriikka. Kaapin retoriikan käsite kuvaa niitä tekstuaalisia prosesseja ja strategioita,
joiden keinoin tietämisen ja ei-tietämisen aluetta työstetään tekstuaalisesti Runoilijan talossa. Analysoin käsitteen avulla sitä paljastamisen ja verhoamisen samanaikaista logiikkaa sekä kerronnan strategioita, joita teos esittelee. (Vrt. Hekanaho
2006d.) Analyysini on osa Judith Butlerin teorioihin ja politiikkaan nojaavaa
queer-poliittista luentaani, joka asemoituu performatiivisen luennan ja queer-luentojen risteyskohtaan.
Keskityn performatiivisen ja queer-luennan yhdistävässä queer-poliittisessa
luennassani etenkin niiden performatiivisten kieltojen, toistojen ja tunnustuksellisuuden analysointiin, joiden avulla sukupuolta, seksuaalisuutta ja halua merkityksellistetään Runoilijan talossa. Millaisin performatiivisin elein teoksessa tuotetaan
kulttuurisesti soveliasta ja hyväksyttävää tapaa olla olemassa ja tuottaa seksuaalisuuksien merkityksiä? Miten queerin performatiivinen kielto artikuloituu, kierrättyy ja uudelleenmerkityksellistyy siinä? Performatiivisesta kiellosta näyttäisi muodostuvan kaapin retoriikan rinnalla Runoilijan talon toinen retorinen strategia, jonka avulla norminvastaista seksuaalisuutta verhotaan ja kätketään. Miten performatiivisen kiellon strategia tai kielto performatiivina teoksessa toimii? Analysoin
teoksessa täyttymättä jäävää samansukupuolista rakkautta Butlerin heteromelankolian käsitteen avulla ja sovellan queer-poliittista luentaani Sedgwickin kaapin
tieto-opin lisäksi hänen halun kolmioiden tutkimukseensa sekä Foucault’n tunnustuksellisuuden teoreettisiin tarkasteluihin. Haen myös teoksen potentiaalista voimaa toistaa seksuaalisuuden merkityksiä butlerilaisittain määriteltynä toisin.
3.3.1 Normien vastainen seksuaalisuus
Runoilijan talossa -romaanin lukijalle selviää suhteellisen pian, että Eeva-Liisan
seksuaalisuus ei täytä yhteiskunnallisia, naisille asetettuja sukupuoli- eikä seksuaalinormeja, vaan väistelee niitä monella tasolla. Samansukupuolisen tai kaksita-
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hoisen halun lisäksi hänen seksuaalisuutensa pakenee sellaisia seksuaalisuuteen
kytköksissä olevia yhteiskunnallisia normeja kuin monogaamisuus, siveellisyys,
perheellisyys tai suvunjatkaminen, jotka perinteisesti sitovat nimenomaan naisia
enemmän kuin miehiä (vrt. Martin 1988, 79–80; Ronkainen 1994b; Helén 1997;
Halberstam 2005; Juvonen 2006). Eeva-Liisa elää yksin ja harrastaa mitä ilmeisimmin promiskuiteettista seksiä. Siihen viittaavat hänen luettelemiensa lukuisien
rakkauksien ja suhteiden ohessa hänen mainitsemansa ”fyysinen pakko” hakea
rakastajia kadulta (RT 209) ja hänen Espanjassa tapaamansa salamyhkäisen ja
aggressiivisen ”Luisin” verbaalinen, fyysisellä väkivallalla ryyditetty sohaisu:
”[k]yllähän sen tietää koko kylä kenen luo puutteenalaiset äijät menevät, jos eivät
muualta saa” (RT 148).
Eeva-Liisa on myös tehnyt abortin ja haaveilee satunnaisesti menetetystä lapsestaan. Senkin hän tekee kuitenkin tietoisena siitä, ettei olisi kyennyt yhteiskuntanormiston mukaiseen vanhemmuuteen. Hänen äänessään kuuluu itseironinen vivahde:
Vaikka monesti kaipaan lasta niin kipeästi että voisin karjua ikkunat säpäleiksi
ja taivaankin, en luultavasti pärjäisi yhdenkään kanssa, puhumattakaan viiden.
Kun olin kerran saamaisillani lapsen, kun olin huolimaton ja toistin Mäntykadun kellarissa isäni ja äitini virheen, lääkärit ottivat sen minulta pois. Hermoni
eivät olleet siinä kunnossa, he sanoivat, että olisi ollut järkevää ajatella lapsen
synnyttämistä ja hoitamista. Mutta monesti huomaan ajattelevani miten hän
täyttäisi pian 14 vuotta ja lukisi ehkä jo Kafkaa ja Dostojevskia. Ehkä hän soittaisi nyt Mozartin pianosonaatteja ja Bachin 2-äänisiä inventioita, jos olisin
onnistunut hankkimaan meille pianon. (RT 54–55.)
Mikäli nimi mitään merkitsee, Juan Carlos on kiivaimpien monarkistien, karlistien perillinen. Oma poikani tai tyttäreni, jos hänen olisi annettu elää, olisi
jo muutamaa vuotta vanhempi kuin hän. Ja jos monarkistien pojasta kasvoi
anarkisti, minun perillisestäni tulisi kai kokoomuksen tai kristillisen liiton
kansanedustaja. Siitä nyt ei ainakaan kannata haaveilla. (RT 112, ks. myös
217–218.)
Viimeistään Eeva-Liisan tunnustama taipumus rakastua sekä miehiin että naisiin
jättää hänen ympärilleen seksuaalisen antinormatiivisuuden kyseenalaisen varjon.
Eeva-Liisa luettelee lukuisat ihastuksensa ja rakkautensa avoimesti ja kertoo seksuaalisesta halustaan ja kokemuksistaan, joiden subjekteja ja objekteja ovat niin
miehet kuin naisetkin: Marjukka, Yrjö, Ingemar, Anna-Liisa, Tuomas, Armi, Jarl,
Oscar.
Eeva-Liisa voitaisiin määritellä kaksitahoisen seksuaalisen kohteenvalintansa
mukaisesti kulttuurissamme oletusarvoisen heteroseksuaalin ohessa myös homo146

seksuaaliksi tai lesboksi. Vielä kuvaavammin hän määrittyisi biseksuaaliksi tai
queeriksi. Muistutan kuitenkin, että määrittelen lesboutta Marja Kaskisaaren
(1995, 11) mukaan identiteettiin ja naiseuteen sidoksissa olevana toimijuutena, joka mahdollistaa myös biseksuaalisuuden. Kaskisaaren määrittely puolestaan mahdollistaa, Haasjoen (2005) ja Kangasvuon (2006a) biseksuaalisuusmäärittelyillä
täydennettynä, lesbouden ja biseksuaalisuuden tarkastelun myös queeriutena. Ja
nimenomaan queer on se, joka kuvaa parhaiten Runoilijan talon Eeva-Liisan seksuaalisuutta. Hänen seksuaalisuutensa on häilyvää, muuttuvaa, ambivalenttia, eri
tilanteissa toisin toistuvaa prosessia eikä siis pysyvä identiteetti. Tällaisena sitä voi
myös pitää queeristi potentiaalisena butlerilaisen sukupuoli- ja seksuaalipolitiikan
kumouksellisuuden paikkana. Runoilijan talossa -romaanista muodostuu foucaul’laisittain länsimaisen seksuaalisuuden ja halun toisin tunnustaja ja butlerilaisittain niiden toisin toistaja.94
Lisäksi teoksessa representoidut seksuaalisuuden tunnustukset kuvastavat
strategialtaan muutakin kuin heteroseksuaalisesta normista eroavaa, queeriä tapaa
tuottaa seksuaalisuuden merkityksiä. Niissä tulee esille myös retorisen salaamisen
ja verhoamisen, kaapin retoriikan kaksoisliike. Kun Eeva-Liisa tunnustaa teoksessa näkyvästi ei-normatiivisen tai queerin rakkautensa ja halunsa, hän samaan hengenvetoon jo peittää ja verhoaa sitä. Millaisin retorisin keinoin seksuaalisuudesta
kertomisen salaamisen ja verhoamisen kaksoisliike Runoilijan talossa toteutuu?
3.3.2 Kielto performatiivina
Eeva-Liisa aloittaa samansukupuolisen rakkauden ja halun kokemusten ja tuntemusten tilityksensä ystävättärestään Marjukasta:
Ihastuin häneen ja meistä tuli hyvät ystävät. Olin rakastunutkin, omalla takaperoisella tavallani. Ei hän voisi olla minusta sillä tasolla kiinnostunut, sen
tajusin koko ajan. Yksien juhlien jälkeen päädyimme sänkyyn mutta siitä ei
tullut mitään. Marjukka heittäytyi passiiviseksi ja tuntui odottavan, että käyttäytyisin kuin mies ja ”ottaisin” hänet. Mutta millä minä hänet olisin ottanut
kun itsekin olen antautuvainen ja otettava? Niin me sitten nukuimme sylikkäin. Hänen ruumiinsa oli pehmeä ja sileä ja se kiihotti minua. Silittelin hänen
selkäänsä samalla kun yritin löytää nenälleni paikan, johon hänen pitkät hiuk-

94
Vaikka ajattelen queerin kuvaavan käsitteellisesti parhaiten Eeva-Liisan seksuaalisuutta, sitä voidaan
tarkastella myös lesboutena, sillä naisten välinen romanttinen ystävyys, jota esimerkiksi Lillian Faderman (1995) pitää yhtenä modernin lesbouden ja lesboidentiteetin ennakoijana, on Runoilijan talossa
temaattisesti vahvasti läsnä.
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sensa eivät tunkeutuisi kutittamaan. Kokemus lähensi meitä, toi välillemme
hellyyttä jonka monet tulkitsivat eroottisemmaksi kuin se olikaan. (RT 34.)
Marjukan ja Eeva-Liisan välisessä yhteisessä, yöllisessä kokemuksessa ja sitä seuraavassa ystävyyssuhteessa kyseenalaistuu heteroseksuaalinen oletus, ja heidän
toiminnassaan problematisoituvat kulttuuriset, heteronormatiivisen parinmuodostuksen ja halun ennalta määritellyn mallin mukaiset toiminnan koodit ja odotukset.
Eeva-Liisan ja Marjukan välisen toiminnan – itse asiassa toiminnan puutteen –
voidaan ajatella osoittavan, ettei rakkauden, hellyyden, eroottisuuden ja seksuaalisuuden tarvitse edellyttää osapuolia, joista toinen on aktiivinen subjekti, se, joka
tulee ja ottaa, ja toinen passiivinen, antautuva objekti, joka on ottamisen kohde.
Samaa totuttujen seksuaali-identiteettien kyseenalaistamisen problematiikkaa on
pohdittu lesboyhteisöjen sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämisen tapojen,
butch- ja femme-roolien sekä transgenderien tutkimuksessa (ks. esim Hekanaho
2006b; Halberstam 1998; 2005; Butler 2004, 197).
Ritva Ruotsalainen (1995, 238–239) viittaa artikkelissaan ”Seksiä ja väkivaltaa. Kaksijakoista ruumiskuvaa purkamassa” erilaisiin ruumiillisiin ja seksuaalisiin käytäntöihin Foucault’n tapaan ”minä-tekniikoina”, joilla on mahdollista tutkia ja muuttaa itseään ja muovata myös ”heteroseksuaalisuuteen palautumattomia
identiteettejä”. Esimerkiksi Butch—femme-kulttuurin rooleja voidaan tarkastella
tällaisina paitsi heteroseksuaalisuutta, myös homo—hetero-, nainen—mies-ja passiivinen—aktiivinen-vastakkainasettelua kyseenalaistavina tekniikoina. Femmen
aktiivinen halu, jonka kohteena ovat butchin kulttuurisesti maskuliinisina pidetyt
eleet yhdistettynä naisen ruumiiseen, ja butchin halu, jonka kohteena ovat femmen
heteronormatiiviseen sex/gender/halu-kehikkoon mahtumaton aktiivinen feminiinisyys, kyseenalaistavat yksioikoisia vastakkainasetteluja, joiden avulla heteroseksuaalisuuden normiasemaa on kulttuurisesti legitimoitu. (Ks. Hekanaho & Tuhkanen 2005, 8–9; Karkulehto & Leppihalme 2007.)
Myös Runoilijan talon tapa rakentaa Eeva-Liisan ja Marjukan välisen suhteen
heteroseksuaalisuuteen palautumattomia seksuaalisuuden ja halun esityksiä mahdollistaa useampia totutusta poikkeavia keinoja ymmärtää seksuaalisuutta. Seksuaalisuutta voi olla sekin, ettei mitään tapahdu. Eeva-Liisan ja Marjukan välisen halun esitys monipuolistaa ja toistaa näin toisin kulttuurista, kovin heteronormatiivisesti painottunutta ja värittynyttä seksuaalisuuden kuvaa. Se vastustaa penetraatiokeskeistä ja komplementaarista seksuaalisuuskäsitystä, jossa toisen kuuluu määrittyä mieheksi ja toisen naiseksi, vaikka kyse ei edes olisi miehestä ja naisesta
vaan kahdesta naisesta. (Ks. Butler 1990, 22; 1993, 4–5, 123, 238.)
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Mutta paitsi että Eeva-Liisan ja Marjukan suhde toistaa kulttuurisia seksuaalisuuden esityksiä toisin, se osoittaa myös, että kun siinä kerrotaan samansukupuolisesta rakkaudesta ja halusta, sen olemassaolo verhotaan ja peitetään samanaikaisesti retorisen kiellon avulla. Näin Runoilijan talon teemaan – samansukupuolisen
halun tunnustamisen mahdottomuuteen – kytkeytyneenä Eeva-Liisan kertomus hänen ja Marjukan välisestä suhteesta ennakoi voimakkaasti tulevaa. Marjukan ja
Eeva-Liisan suhteen kuvaus rakentaa lukijalle teoksen sopimusluontoiset raamit ja
auttaa häntä ottamaan vastaan romaanin tulevia tapahtumia ennakoivat vihjeet tai
suoranaiset ohjeet: ensinnäkin sen, että päähenkilön rakkauden, kaipuun ja seksuaalisen toiminnan kohteena ovat tulevassa myös naiset, ja toiseksi sen, että teos
keskittyy tarkastelemaan samansukupuolisen halun ja rakkauden melankolista
mahdottomuutta päähenkilönsä elämässä.
Eeva-Liisan kertomus suhteestaan Marjukkaan tekee yhtäältä tunnustuksellisesti näkyväksi naisten välisen hellyyden ja eroottisuuden mahdollisuuden, mutta
toisaalta se osoittaa pienin retorisin keinoin niiden kulttuurisen mahdottomuuden:
siinä samassa, kun Eeva-Liisa tunnustaa ääneen halunsa ja rakkautensa Marjukkaan, hän myös performatiivisesti kieltää sen olemassaolon: Eeva-Liisa ”ihastuu”
Marjukkaan, mutta heistä tulee (vain) ”hyvät ystävät”; Eeva-Liisa on ”rakastunut”,
mutta ”takaperoisella tavallaan”; Marjukka puolestaan ei voisi olla Eeva-Liisasta
”sillä tasolla kiinnostunut”; Eeva-Liisa ja Marjukka päätyvät sänkyyn, mutta siitä
ei tule mitään; Eeva-Liisa on kiihottunut, mistä huolimatta suhdetta on tulkittu
eroottisemmaksi kuin se oli. Tällaisella tunnustamisen ja sen kiellon yhtäaikaisella
retorisella kaksoisliikkeellä teoksessa tehdään näkyväksi samansukupuolisen rakkauden ja halun olemassaolon mahdollisuus ja osoitetaan samanaikaisesti sen kulttuurinen mahdottomuus. Lukijalle annetaan ensin kuva naisten välisestä eroottisesta kanssakäymisestä mutta jopa samassa lauseessa kuva pyyhitään pois. Strategia antaa ymmärtää, että naiset voivat rakastaa ja haluta toisiaan, mutta tekee myös
selväksi, ettei näin ainakaan teoksen todellisuudessa voida kuitenkaan tehdä. Tai
ainakaan samansukupuolisen halun ja rakkauden tekoja ei ole mahdollista saattaa
julki. Samalla kyse on myös siitä, ettei normienvastaiselle, samansukupuoliselle
halulle oikein ole omaa kieltä (ks. Butler 1995a). Kuinka Runoilijan talossa sitten
esitetään Eeva-Liisan kielletty halu ja artikuloimaton rakkaus hänen lähimpään ystäväänsä Anna-Liisaan?
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3.3.3 Samansukupuolinen halu ja melankolia
Runoilijan talon Eeva-Liisa palaa koko teoksen ajan pakonomaisesti toistamaan
onnetonta, saavuttamatonta, täyttymättä jäävää ja kiellettyä rakkauttaan sekä haluaan opettajaystävättäreensä Anna-Liisaan. ”[T]untui kuin enkeli95 olisi kulkenut
ohitseni, kuin jokin korkeampi olento olisi hipaissut minua ja himmentänyt valollaan kaikki toiset”, sanoo Eeva-Liisa ensitapaamisestaan Anna-Liisan kanssa (RT
62). Hänen tunteen palonsa ja janonsa ystävättären kiellettyyn syliin on käsin kosketeltavaa ja epätoivoista:
Sinä tiedät ettet saa toivoa mitään, ettet saa toivoa läheisyyttä ja lämpöä, ettei
toiselle ihmiselle varattu lohtu ole sinua varten. Jokainen onnen toive saa
välittömästi rangaistuksensa. Sinun on kestettävä yksinäisyyden kylmä ja
autio kosketus, kukaan ei jaa sitä kanssasi. Vaikka tiedät sinulle säädetyn kohtalon, lankeat omiin kuvitelmiisi ja rakastut. / Silloin kidutus alkaa, kärsimys
joka ei jalosta vaan latistaa ja kaventaa, pakottaa sielun kietoutumaan itsensä
ympäri. Siinä missä ennen näit avarat kunnaat ja metsät, näet enää vain haavasi, olet kuin puu joka on taipunut tuijottamaan omasta kaarnastaan valuvaa
pihkaa. Eikä lopussa seiso kiitos vaan lamauttava kauhu, suljettujen osastojen
lohduttomuus, ja sieltä pääsee vain sähköshokkien kautta ulos. (RT 48.)
Eeva-Liisan riipaiseva kuvaus torjutusta ja menetetystä rakkaudesta, jota ei saa
edes toivoa eikä näkyvästi surra, muistuttaa yhtäältä Freudin (2005, 158–174) kirjoituksia melankoliasta sekä toisaalta taiteilijuuteen yhdistettyä melankoliaa, joka
väritti symbolismin ja dekadenssin taidetta (Lyytikäinen 1997a, 76). Dekadenssi
taas on liitetty sekä aikakautena että laajemmin tyylillisenä teemana homoseksuaalisuuteen (ks. esim. Tihinen 2002; Kalha 2005).
Vielä enemmän kuin freudilaiseen melankoliaan, Eeva-Liisan torjutun ja menetetyn rakkauden kuvauksessa on kosketuspintaa Butlerin heteromelankolian käsitteeseen. Butler teoretisoi heteromelankoliaa freudilaisessa viitekehyksessä erityisesti teoksessaan The Psychic Life of Power (1997) mutta jo aiemmassakin tuotannossaan. Freudiin nojaten Butler esittää, että heteromelankoliassa on kysymys
siitä, että subjektin on heteroseksuaaliseksi tullakseen luovuttava ei-normatiivisen
rakkauden mahdollisuudesta: samaa sukupuolta ei saa haluta eikä edes tuntea haluavansa. Miten tämä ei-normatiivisen rakkauden mahdollisuudesta luopumisen prosessi tapahtuu?
Freudin mukaan lapsen oidipaalivaihetta edeltävä seksuaalisuus ei ole sukupuolitettua eikä yhtenäistä heteroseksuaalisuutta, vaan monimuotoista. Sekä tytöil95

Ks. enkeli-tematiikasta ja sen suhteesta homoseksuaalisuuteen alaviite 71.
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lä että pojilla on aktiivisia ja passiivisia seksuaalisia toiveita suhteessa vanhempiinsa, ja molemmat nauttivat masturbaatiosta. Muun muassa nämä ilmiöt tekevät
lapsuuden seksuaalisuudesta polymorfista, perverssiä, autoeroottista ja biseksuaalista. (Freud 1971, 102, 108–109, 128; Mitchell 1982, 17, 43.) Freudin mukaan heteronormatiivisessa kulttuurissa kielletyiksi määritellyt perversiot ovat siis osa
kaikkien ihmisten rakennetta ja taipumuksia. Ne ovat perustavanlaatuisia kaikessa
seksuaalisuudessa. (Freud 1971, 88; Bristow 1997, 65, 68; Weeks 1995, 71–72;
Karkulehto 2006.)
Subjektivaatioprosessissa ja sukupuolittumisessa mieheksi ja naiseksi lapsuuden perversioista kuitenkin luovutaan, ja heteronormatiivisesti rakentuneessa yhteiskunnassa tytöt ja pojat muokkautuvat heteroseksuaalisiksi. Butlerin mukaan
prosessiin liittyy olennaisesti lapsen oidipaalivaiheessa rakentuva, samaa sukupuolta olevan vanhemman rakkauden kielto: samaa sukupuolta olevaa vanhempaa
kohtaan ei saa tuntea halua. Sen sijaan, että subjektiutta kuvastaisi jatkossa samansukupuolinen halu, sitä kuvastaakin sen kielto. Kiellettyä, menetettyä halun mahdollisuutta korvaa toive tulla luovutun ja menetetyn halun kohteeksi, mikä on sukupuolisen identifikaatioprosessin perusta. Eikä pakollista samansukupuolisen halun menetystä voi edes surra, sillä sekä se että suru sen menettämisestä ovat heteronormatiivisesti rakentuneessa yhteisössä torjuttuja ja kiellettyjä. Samaan sukupuoleen kohdistuvaa, kiellettyä halua ei ole välttämättä edes ymmärretty eikä tiedostettu eikä sitä ole siten myöskään ymmärretty surra. (Butler 1990, 57–65; 1993,
233–236; 1995b, 21–36; 1997, 132–147; ks. myös Kekki 2004, 37; Hekanaho
2006d, 98–99.)
Sara Ahmed (2004, 160, kurs. Ahmedin) onkin Freudiin viitaten todennut:
“For the object to be lost, it must already have existed within the subject.” Jotta objekti voisi olla freudilaisittain menetetty, sen on täytynyt jo olla osa subjektia, eli
rakkauden samaan sukupuoleen on täytynyt olla subjektissa läsnä, vaikka tämä ei
sitä tiedostaisikaan. Näin queeristä seksuaalisuudesta tulee Butlerin mukaan surematonta menetystä, joka palaa vaivaamaan ja häiritsemään subjektia sille käsittämättömänä ja selittymättömänä melankoliana. (Ks. myös Ahmed 2004, 101–121,
146, 155, 159; Eeva 2004; Hekanaho 2004a; Pakkanen 2005.)
Eeva-Liisan melankolia, joka syntyy kiellosta rakastaa Anna-Liisaa ja surra
julkisesti kiellon kautta menetettyä rakkautta, tuo näkyväksi koko kulttuurissamme ylläpidetyn heteronormatiivisuuden ja samansukupuolisen rakkauden kiellon
sekä niitä väistämättä seuraavan sukupuolijärjestelmän heteromelankolisen rakenteen. Homo- ja lesboidentifioituneesta näkökulmasta heteromelankolian käsite ei
kuitenkaan toimi kuten heteronäkökulmasta (Kekki 2004, 39). Sara Eevan (2004,
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329) mukaan homo- ja lesbosubjekti, toisin kuin heterosubjekti, tunnistaa menetetyn rakkautensa objektin. Tämän vuoksi homo- ja lesbosubjektin melankoliaa ei
hallitse paranoia eikä viha, mikä puolestaan luonnehtii heteromelankoliaa ja selittää siten esimerkiksi kulttuurista homofobiaa. Tosin monet psykoanalyytikot ovat
muistuttaneet juuri tähän huomioon perustuvan tulkinnan virhellisyydestä ja jopa
mahdottomuudesta: psykoanalyysille keskeisten käsitteiden, halun ja puutteen, välistä suhdetta ei voida heidän mukaansa lähestyä Butlerin melankoliaselityksen
avulla. Etenkin psykoanalyysiin erikoistuneet tutkijat ovat – oikeutetustikin – kritisoineet Butlerin teoriaa heterosubjektin melankolisesta rakentumisesta. Kritiikki
on kohdistunut lähinnä argumenttiin Butlerin eklektisestä ja paikoin huolimattomasta ja jopa mielivaltaiseksi luonnehditusta tavasta lukea teorialähteitään, mistä
seuraa paradokseja hänen omassa teoriakehittelyssään. Esimerkiksi samansukupuolisen halun kiellon tulisi tapahtua Butlerin mukaan sellaisessa subjektivaatioprosessin vaiheessa, jossa sukupuolieroa ei vielä ole. (Dean 2000, 87–88; Restuccia 2000; Hekanaho 2006d, 99; 2007.) Kritiikistä huolimatta heteromelankolian
käsitteen on havaittu soveltuvan hyvin etenkin kaunokirjallisten teosten analysointiin (Hekanaho 2006d, 99). Sen osoittaa Runoilijan talonkin torjutun ja menetetyn
rakkauden kuvaus.
Eeva-Liisan rakkaus Anna-Liisaan ei saavuta Runoilijan talossa fyysistä eikä
oikein henkistäkään täyttymystään, vaan jää kielletyksi ja poisluovutetuksi mahdollisuudeksi, jota Eeva-Liisa kipuilee vakavina masennuksina ja muina mielenterveydellisinä ongelmina. Eeva-Liisa kutsuu Anna-Liisaa ”kauniiksi psykoosikseen” (RT 102, 232). Tähän lausumaan Butlerin heteromelankoliateorian kritiikki
tuo kiintoisan lisän: Butler-kriitikot ovat esittäneet, että hänen heteromelankolisen,
homoseksuaalisen halun ja se menetyksen kiistämiselle perustuva subjektikäsityksensä tekisi subjektin rakenteesta väistämättä psykoottisen (ks. Dean 2000;
Restruccia 2000, 356–357; Hekanaho 2007). Näin Eeva-Liisa samansukupuolisen
halun kohteensa pakosti menettäneenä ja sen kieltämäänkin joutuneena ja siitä
psykoosiin vaipuneena subjektina edustaisi nimenomaan Butlerin virheelliseksi todennettua subjektikäsitystä.
Eeva-Liisa kuvaa tunteidensa kamppailua toistuvasti myös ruumiillisuuden ja
henkisyyden välisen ristiriidan avulla (RT 44, 53, 54, 59, 194, 234). Hän pyrkii
korvaamaan fyysisen rakkauden puutteensa henkisellä caritas-rakkaudella ja sielun sisaruudella, joka on samansukupuolisenakin kulttuurisesti suhteellisen sallittua. Fyysisyyden kieltävänä se on kuitenkin auttamattomasti epätyydyttävää:
Anna-Liisan varautuneet reaktiot loukkasivat minua, vaikka uskottelin itsellenikin toivovani henkistä ystävyyttä, sielun sisaruutta tai muuta yleisesti
152

hyväksyttävää sidettä eli suhdetta. Ruumis tulessa vannoin caritas-rakkauden
nimeen ja vannon yhä – – . (RT 52.)
Ruumiini piinasi minua, käänsi ajatukset yhä uudelleen hellyyden ja läheisyyden muistoon, viritti soluihin nälän joka raastoi sitä riuduttavammin mitä
enemmän antauduin kuvitelmien varaan. (RT 53.)
Latinankielinen caritas tarkoittaa rakkauden lisäksi laupeutta ja hyväntekeväisyyttä, ja se liitetään useimmiten uskonnolliseen ja aseksuaaliseen, uhrautuvaan ja
pyyteettömään, ylevään rakkauteen, esimerkiksi äidin rakkauteen lapsiaan kohtaan. Rakkautta on perinteisesti jaettu kreikkalaisittain intohimo- ja myötätuntorakkauteen. Intohimorakkaus koostuu erotikesta, seksuaalisesta intohimosta, ja
eroksesta, ihmistä jalostavasta tunteesta. Myötätuntorakkaus koostuu agapesta,
epäitsekkäästä toisen hyvinvoinnin huomioon ottamisesta, sekä filiasta, joka koostuu ystävyydestä, veljeydestä ja sisaruudesta. (Haavio-Mannila & Roos 1998,
242–243.) Eeva-Liisa kokee rakkautensa edustavan nimellisesti Erosta (RT 59,
194, 234), mutta ei pidä saavuttamattomaan kohdistuvaa halun tunnettaan jalostavana, vaan päinvastoin latistavana ja masentavana (RT 48). Myöskään agape ja
filia eivät ole häntä tyydyttäviä rakkauden muotoja. Erotike on sitä rakkautta, jota
Eeva-Liisa janoaa mutta ei saa. Sen sijaan Anna-Liisa tuntuu toivovan Eeva-Liisalta vain pyyteettömästi rakastavaa ja sublimoitua ystävyyttä (RT 47, 194, 231–
232). Paikoin Eeva-Liisan tunteet kuitenkin purkautuvat voimakkaampina kuin
olisi tarkoitus ja vastustavat heteronormatiivista samansukupuolisen erotike-rakkauden ja halun kieltoa tai sublimoitua kesytystä.
3.3.4 Kielletyn halun toistettu ele
Yhdestä romaanin kiehtovimmista ja aistikkaimmista motiiveista, jossa
Anna-Liisa ravistaa rannekellon hihansa alta (RT 47, 51, 181), kehkeytyy Eeva- ja
Anna-Liisan fyysisesti täyttymättä jäävän ja toteutumattoman rakkauden symboli.
Eeva-Liisa ja Anna-Liisa ovat viettäneet yhdessä iltaa kuunnellen Johann Sebastian Bachin musiikkia ja juoden espanjalaista viiniä, kun Eeva-Liisa ryhtyy yllättäen hyväilemään Anna-Liisan kättä.
Tapahtuiko oikeastaan mitään? Otin hänen kätensä käteeni ja hyväilin sitä.
Hän antoi sen tapahtua. Sitten hän kohottautui ja ikään kuin viittasi ravistaakseen kelloa alemmas ranneluiden päältä. – – Viisarit osoittivat viittä vaille
kaksi. Anna-Liisa nousi ylös, tilasi taksin ja lähti kotiin. Minäkin nousin ja
oioin villatakin helmaa. Kun Anna-Liisa oli sulkenut oven jäljessään eikä
hänen askeltensa kaikua kuulunut enää porraskäytävässä, heittäydyin ruumis
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vavisten vaatteet päällä parvelle vuoteeseen ja pysyin siellä kolme päivää. Järsin puisia rakenteita kuin yksin jätetty koiranpentu ja ulisin. Sitten kirjoitin sen
vuodatuksen täynnä idioottimaista sentimentaalisuutta, kirjeen jota ei olisi
koskaan pitänyt lähettää. Pyysin Anna-Liisaa hävittämään sen mutta en tiedä
onko hän tehnyt niin. (RT 51.)
Anna-Liisan ravistus muotoutuu vähäeleisyydessään Eeva-Liisan voimakkaasti ja
mahdollisesti jopa onnettomasti ylitulkitsemaksi kiellon eleeksi: merkiksi
Anna-Liisan epäröinnistä ja toiveesta torjua Eeva-Liisan lähestyminen ja hyväily.
Niinpä naisten välillä ei tapahdu mitään, ja lopulta Anna-Liisa lähtee yön pimeinä
tunteina kotiin. Tapahtumien – tai niiden tapahtumatta jäännin – jälkeen
Eeva-Liisa pakenee tunteitaan Espanjaan. Hän toteaakin myöhemmin: ”Olisiko
minun kiintymykseni Anna-Liisaan, minun kaunis psykoosini, kehittynyt toisin ja
saanut toiset värit, jos olisin jäänyt Tampereelle ja kerrankin kuunnellut ruumiin
viisautta?” (RT 102.)
Eeva-Liisan kaihoama ”ruumiin viisaus” viittaa Iris Uurron samannimiseen
romaaniin (1942), joka käsittelee naisen ruumiillisuutta, seksuaalisuutta ja halua.
Tuula Spinkkilä (2000, 171) kirjoittaa Ruumiin viisauden ruumiillisuuskäsityksestä ja sen kytkeytymisestä rakkauteen: ”Rakkauden vääristymälle on leimallista
ruumiin vaistomaisen viisauden peittäminen toisarvoisten, sosiaalisten odotusten
sanelemien tekstien alle.” Spinkkilän (2000, 199) mukaan Ruumiin viisaus esittää
ruumiillisuuden merkityksen kiellon ja ruumiin viisauden pettämisen – silloinkin,
kun kyse on homoseksuaalisuudesta – olevan ”vahingollista aina tuhoavuuteen asti”. Runoilijan talossa tuotettu Ruumiin viisauden intertekstuaalinen laina tuntuisi
viittaavan tähän ruumiillisuuden kiellon tuhoavuuteen, jonka Eeva-Liisa kokee
olevan omassa kohtalossaan väistämätöntä. Traagiseksi(kin) lausuman tekee se, että Eeva-Liisan torjunnaksi tulkitsema ele osoittautuu myöhemmin pikemminkin
Anna-Liisalle ominaiseksi, tiedostamattomaksi tavaksi kuin harkituksi halun ja lähestymisen kielloksi:
Anna-Liisa tarkisti ajan ja ravisti rannekellonsa hihan alle. Miksi tuo luonteenomainen ele osui yhä kipeään kohtaan, patisteli liikkeelle kudosnesteet ja
muistot, houkutteli tunkeutumaan tästä poikki ja läpi, kumoamaan sieluun
pystytetyt kieltotaulut ja piikkilankaesteet? (RT 181.)
Anna-Liisan eleen voi tulkita viittaavan performatiiviseen sukupuoliteoriaan. Butler (1990, 33, 140; ks. myös x–xi) esittää sukupuolen rakentuvan toistetuista ja jäljitellyistä eleistä, asennoista ja teoista eli kulttuurisista, ruumiin muistiimme kirjoittautuneista tai kaiverretuista akteista. Anna-Liisan uudelleen toistama ruumiil-
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linen, normatiiviseen toimintaan – tai ei-normatiivisen toiminnan kieltoon –
ohjaava ele sysää liikkeelle Eeva-Liisan ruumiin muistin, joka eroaa normatiivisesta, naiselle tarjotusta halun positiosta. Eeva-Liisan ruumiissa liikkeeseen lähtevät ”kudosnesteet ja muistot” ja jopa ”ruumiin viisaus” vastustavat ohjeistettua,
heteronormatiivista halua, joka on säädetty sieluun normitetuin ”kieltotauluin” ja
”piikkilankaestein”. Sielussa asti asustavat, kulttuurisesti opitut ja omaksutut kiellot ja esteet nostavat pintaan ja näkyväksi paitsi Eeva-Liisan halun ja toiveen vastustaa kieltoon perustuvaa normia, myös normin keinotekoisuuden ja sen rakentumisen yksinomaan kulttuurisesti asetetun kiellon varaan. Eeva-Liisan ruumis vastustaa kieltoa liikkeellään, joka dynaamisuudessaan voisi kaataa sieluun ”pystytetyt”, ei siis luonnolliset tai olemukselliset, esteet. Tämä ruumiin ja sielun välinen
kamppailu normatiivisen ja normienvastaisen halun toistamisen ja tuottamisen
välillä nousee yhdeksi teoksen keskeisimmistä teemoista, jota Anna-Liisan tiedostamattoman kädenliikkeen tai eleen symbolinen motiivi toistaa. Kokemus ja eletty
suhde konkretisoituvat Anna-Liisan eleenä, joka tuntuu muovaavan koko
Eeva-Liisan seksuaalista identiteettiä ja minäkuvaa.
Merkille pantavaa on myös, että Eeva-Liisa mahdollisesti tulkitsee Anna-Liisan eleen väärin eli ei-normatiivisen seksuaalisen halun kieltäväksi. Anna-Liisankaan tunteet eivät nimittäin lopulta jää lukijalle epäselviksi. Hän ei kerro tunteistaan ääneen, mutta pienet säröiset hetket paljastavat hänestäkin jotain. Anna-Liisa
esimerkiksi muistelee mustasukkaisesti Eeva-Liisalle ääneen tämän aiemmin kertomaa tarinaa suhteestaan Tuomas Anhavaan. Anna-Liisa tulee muistaneeksi ja
toistaneeksi Eeva-Liisan tarinan hieman liian yksityiskohtaisesti ja tarkasti ollakseen täysin välinpitämätön sen suhteen. Viimeistään hänen vuodatuksensa loppuun
asettelema, loukkaantuneisuutta huokuva ”On sinulla muitakin lukijoita” -lausuma
paljastaa, etteivät hänenkään tunteensa ole välttämättä pelkästään toverillisia:
Kuvaile nyt vielä sitä suudelmaa, Anna-Liisa tokaisi, miten se tuntui koko olemuksessasi kiihottavina värähtelyinä ja tallentui ruumiisi muistiin. / Olenko
minä puhunut jostakin suudelmasta? / Olet. Miten valoisassa kesäillassa silmälasit kalahtivat yhteen ja miten ne riisuttiin, kun runokokoelmaa oli ensin
käyty läpi alusta loppuun ja lopusta alkuun. Miten liuskat oli yhdessä levitetty
liiterin eteen nurmikolle jokaisen painona kivi, ettei tuuli olisi vienyt niitä
mennessään. Miten oiva kriitikkosi pelkkää runojen järjestystä vaihtamalla sai
kokoelman kasvot näyttämään ikään kuin pestyiltä. Miten Tuomaan hypättyä
yötä vasten junaan reunamerkintöjä oli palstojen vieressä joka sivulla ja miten
osuvia ja tarpeellisia ne korjaukset olivat. Ja miten kokoelman nimikin oli
Tuomaan idea, Tämä matka, rutikuiva ehdotus, josta kuitenkin aloit vähitellen
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pitää. / Mitä sinulla Tuomasta vastaan on, kun noin hänestä puhut, ihmettelin.
/ On sinulla muitakin lukijoita, Anna-Liisa sanoi. (RT 205.)
Vaikka Anna-Liisan mustasukkaisessa tilityksessä Tuomas Anhavasta Eeva-Liisan
runokokoelman fyysisestikin kiihkeänä lukijana korostuu loppua kohden ennemmin henkisyys kuin ruumiillisuus, sitä edeltävässä kohtauksessa viileän asialliseksi piirtynyt Anna-Liisakin osoittaa tunteensa ja huolensa Eeva-Liisalle myös
fyysisesti. Eeva-Liisa on juuri tuntenut halua ”pistää Anna-Liisaa, antaa hänen
kärvistellä mustasukkaisena” ja kertonut rakkaudestaan Jarl Hellemanniin, kun
Anna-Liisa toimii tavalla, jota ei tavallisesti tapahtunut:
Silloin Anna-Liisa yllätti minut ja kietoi kätensä ympärilleni. Siinä oli pehmeätä ja lämmintä, minä en muistanut niin pehmeätä ja lämmintä tässä maailmassa olevankaan, kun minun olemiseni on vuosikaudet ollut tyhjyyden ja
ei-minkään olemista. Hänen korvan taakse sipaistut hiuksensa kutittivat minun
nenääni niin hassusti, että minä itkin ja nauroin ja vapisin. / Sinähän ihan täriset, Anna-Liisa sanoi, ja minä jatkoin tärisemistä hänen sylissään, mitään en
ruumiilleni mahtanut, jokin äärimmilleen pingotettu jännitys oli siinä laukeamassa. (RT 176.)
Eeva-Liisa ja Anna-Liisa purkavat siis toisiinsa milloin mustasukkaisuuttaan, milloin puolestaan ikäväänsä, huolenpitoaan tai sen tarvetta, mutta fyysisyys jää silti
minimaaliseksi: käden hyväilyksi ja halaukseksi, jossa vain Eeva-Liisan reaktiosta
muodostuu voimakas ruumiillinen kokemus. Eeva-Liisan ja Anna-Liisan suhteen
niukasta ja säästeliäästä fyysisyydestä huolimatta Eeva-Liisan rakkaus ja halu ovat
selkeästi Runoilijan talossa -teoksen keskiössä. Koko teos kiertyy torjutun rakkauden ja halun kiellon melankolisen kuvion toistamiseen, jossa osoitetaan samansukupuolisen rakkauden kulttuurinen vaikeus. Käden pieni ele kuvastaa siinä heteronormatiivisen kiellon suuruutta.
3.3.5 Halun tunnustaminen ja kielto
Suhteensa fyysisyyden niukkuudesta huolimatta Eeva-Liisa ja Anna-Liisa suuntaavat toisiinsa mustasukkaisuuttaan ja muita tunteitaan intensiivisesti. He tekevät
sen välillä jopa niin keskittyneesti, että Runoilijan talon muut henkilöt ja tapahtumat tuntuvat jäävän heidän välisen suhteensa kuvaamisen varjoon. Näin teoksen
muut henkilöt ja tapahtumat muotoutuvatkin kahden naisen välisen vaikean, monisyisen ja temppuilevan suhteen taustoittajiksi, selittäjiksi tai merkityksellistäjiksi.
Kaikki muut romaanissa esitellyt Eeva-Liisan ihastukset, romanttiset, eroottiset ja
seksuaaliset suhteet sekä tunteet suodattuvat Anna-Liisan kautta tai selittyvät
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Eeva-Liisan performoimina rakkaudentunnustuksina Anna-Liisalle, olivatpa ne
suhteita ja tunteita keihin hyvänsä. Samoin käy, kun Anna-Liisa tunnustaa omia
rakkauden ja ihailun kohteitaan Eeva-Liisalle. Eeva-Liisa ja Anna-Liisa kierrättävät kiellettyä haluaan kertomalla ja tunnustamalla rakastumisiaan ja suhteitaan
aivan muihin kuin toisiinsa.
Eeva-Liisa kertoo olleensa rakastunut niin monta kertaa, ettei edes muista,
kuinka monta rakastumisia on ollut (RT 43). Tämän jälkeen hän kuitenkin toteaa,
että ”raastavia – – mannerlaattojen liikahduksia” (RT 43, kurs. SK) eli fyysisiä tai
ruumiillisia tuntemuksia hänessä on herännyt vain kolme kertaa. Ensimmäiseksi,
sadistiseksi mannerlaattojen liikauttajaksi Eeva-Liisa nimeää Suomen Kirjan kirjailija-kääntäjä Yrjö Kivimiehen, joka satuttaa ja alistaa häntä sekä verbaalisesti
että ruumiillisesti. Kivimies saa nautintoa ja mielihyvää Eeva-Liisan seksuaalisen
ja psyykkisen alistamisen lisäksi vaimonsa Kaarinan pettämisestä, joka kaikesta
tietämättömänä esittelee Eeva-Liisaa julkisesti uutena kirjailijalupauksena ja paradoksisesti omana ”löytönään” (RT 43, 105–107).
Toinen Eeva-Liisan rakkaus on ruotsalainen kuvanveistäjä Ingemar, joka
osoittautuu myöhemmin perheelliseksi: Eeva-Liisa oli jo ehtinyt esitellä hänet ystävilleen sulhasenaan, kun ruotsalaisvaimo tulee hakemaan häntä kahden lapsensa
kanssa pois (RT 43, 55). Kolmas mannerlaattoja liikuttanut, raastanut ja ”rikki repinyt” (RT 45) rakkaus on Anna-Liisa. Hänelle Eeva-Liisa ei tunnusta rakkauttaan
suoraan, vaan Runoilijan talossa rakentuu Eeva-Liisan tunnustukselliselle monologille ja dialogeille, joissa Foucault’n seksuaalisuusteorian perusteita tapailevan
tunnustamisen paikoin julkisena, toisinaan taas verhottuna kohteena on rakkaus ja
halu Anna-Liisaan. Sekä Eeva-Liisan että Anna-Liisan kohdettaan kiertelevät rakkaudentunnustukset muodostuvat teoksen kerronnan välineeksi, jonka avulla toteutetaan sedgwickläistä kaapin retoriikkaa, samanaikaista samansukupuolisen
kielletyn rakkauden paljastamisen ja verhoamisen kaksoisliikettä. Käsite rakkaudentunnustus saa teoksessa kokonaan uuden merkityksen, kun kyseessä ovat rakkauttaan tunnustavat subjektit, jotka eivät tunnusta rakkauttaan suoraan sen kohteelle vaan siirtäen johonkin toiseen, epäolennaiseen kohteeseen. Nämä rakkaudentunnustusten siirtymät toimivat teoksessa yhtenä kaapin retoriikan keinona,
jonka avulla tuotetaan kiellon varjostamaa rakkautta ja halua.
Kaapin retoriikan sovelluksesta voidaan puhua muun muassa silloin, kun Eeva-Liisan heteroseksuaalisten tunteiden, suhteiden ja rakkauksien tunnustuksista
muodostuu pelkkiä Anna-Liisalle kohdennettuja halun sanallisia esityksiä eikä
välttämättä lainkaan teoksen todellisuudessa aidosti toteutuneita tai autenttisia tunteita. Näin käy esimerkiksi Eeva-Liisan tuottamissa heteroseksuaalisen halun tun-
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nustuksissa Oscar Parlandin ja Jarl Hellemannin osalta. Eeva-Liisa ”uskoutuu”
Anna-Liisalle ja kirjoittaa rakastaneensa Parlandia ”iät ja ajat” (RT 44), mutta lukijaan jää epäilys. Samoin käy, kun Eeva-Liisa kertoo Anna-Liisalle rakkaudestaan Jarl Hellemanniin. Hän jopa sanoo ennen rakkaudentunnustuksensa aloitusta
haluavansa ”pistää Anna-Liisaa, antaa hänen kärvistellä mustasukkaisena”:
Minä kerroin kuinka olin joulukuussa soittanut baarista Jallelle kotiin. Minä
rakastan Jallea, sanoin, vaikka hän on yhtä muodollinen ja kankea kuin mitalivitriini. Kun minä näin hänet ensimmäistä kertaa, sanoin, niillä ainoilla Tammen kokkareilla joille koskaan olen raahautunut, katselin häntä suu ammollaan ja huokaisin oooh, Herra Tammi, oooh. Pistin vahingossa palavan tupakan väärinpäin suuhun ja poltin huulet. Minä rakastan, ja vielä jonakin päivänä pärskäytän sen vasten hänen vaimonsa kasvoja. (RT 176.)
Eeva-Liisa ei rakkauksistaan kertovana subjektina tunnu olevan luotettavin mahdollinen (ks. Rimmon-Kenan 1999, 127–128; Cohn 2006, 45–46; vrt. Salin
2007a), etenkään kun kuulijana ja heteroseksuaalista halua performoivan tunnustuksen vastaanottajana on Anna-Liisa. Eeva-Liisan tavassa esittää tunnustuksensa
on liioittelevaa uhoa, jota hän näyttäisi käyttävän aina kertoessaan seksuaalisesta
halustaan miehiä kohtaan. Se on keinotekoista ja karskia, yleensä naiskohteensa
esineellistävän maskuliinisen kerska- tai mahtailupuheen jäljittelyä. Tällaisella
miehille mahdollisella maskuliinisella puheella on harvoin todellisuuspohjaa, ja se
on miehille mahdollista siksi, että yhtäältä se on heille diskursiivisesti sallittua ja
jopa heiltä odotettua (ks. Hänninen 1994) ja toisaalta siksi, että halun kohde on
saavuttamaton ja siksi vähemmän uhkaava – siis turvallinen. Tätä maskuliinista
mahtailupuhetta Eeva-Liisa imitoi toistaessaan haluaan miehiä kohtaan. Maskuliinista puhetta jäljittelevä Eeva-Liisa osoittaa kiinnostuksensa miehiin kursailematta
ja korostuneen innokkaasti kuitenkin vain tilanteissa, joissa halun osoittamisen
fyysiset seuraamukset osoittautuvat turvallisen mahdottomiksi:
Kerrankin Jallen kanssa samassa huoneessa ja kahdestaan, minä riemuitsin.
Hänen kanssaan olisin tehnyt kaikki Kamasutran temput, jos hän olisi suostunut ja meillä olisi ollut aikaa. (RT 149.)
Niinpä minä pyysin santarmia seurakseni, arabialaista kaunista jääkäriä jota
olisin kosinut, jos vain olisin saanut olla hetkenkin hänen kanssaan ilman että
rikosylitarkastaja työnsi muhkeat viiksensä meidän väliin. (RT 150.)96
96
Huomaa myös molemmissa sitaateissa viittaukset itämaisuuteen, orienttiin ja etniseen toiseuteen.
”Kamasutran temput” ja ”arabialainen kaunis jääkäri” konnotoivat rodullistaville sterotyypeille tavanomaiseen seksuaalistamiseen (ks. Ahokas 2001, 290). Ne osoittavat, miten vaivattomasti länsimaisissa
kulttuureissa seksuaalistetaan sille vieraita kulttuureja (ks. Rantonen 1994, 134; Hall 1999, 166–167).
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Eeva-Liisan häilyvän seksuaalisen kohteenvalinnan lisäksi hänen miehiin kohdistamansa, korostetun aktiivista seksuaalista halua osoittavat lausumansa sekoittavat
normatiivisen heteroseksuaalisuuden järjestystä. Hänen suorastaan koomisen tuntuisista, toisin toistetuista sukupuolen performatiiveista käyvät halun esityksensä
peilaavat koko sosiaalisten yhteisöjen heteronormien mukaista käyttäytymistä. Ne
ovat falskisti maskuliinisen makuisia ja hajuisia ja uhoavat saavuttamatonta, mutta
naisille sopimattomina halun esityksinä ne on todellakin toistettu Butlerin hengessä parodisesti toisin. Näin Eeva-Liisan näennäinen ja kollimainen uho tulee
osoittaneeksi myös kulttuurisen maskuliinisuuden keinotekoisuuden ja jäljittelyyn
perustuvan luonteen.
Kulttuurisen maskuliinisuuden esityksellisyytensä ja jäljittelynsä ohessa Eeva-Liisan imitaatiossa näkyy aktiivisen seksuaalisen halun kulttuurinen mahdottomuus naiselle. Sellainen ei voisi olla soveliasta naiselle, mitä soveliaisuussääntöä
Eeva-Liisan sukupuolta ja halua parodioivat esitykset kumouksellisesti rikkovat.
Eeva-Liisan sukupuolen ja halun performatiivit vierautuvat ja pakenevat sekä hänen halussaan naisiin että hänen halunsa miehiin kohdistuvissa innokkaissa toistoissa kovin kauas siitä kansallisesta siveellisen naisen seksuaalisuuden ihanteesta,
joka yhteiskunnassamme vallitsee. Ilpo Helén (1997, 91–93, 137–154), Anu Koivunen (2003, 150–151) ja Tuula Juvonen (2006) ovat kirjoittaneet suomalaisesta
siveellisen naiseuden ihanteesta, jota ilmentävät muun muassa kainous, itsehillintä, moraalisuus, puhtaus, tunteikkuus, nöyryys, avioliitto, perhekeskeisyys ja äitiys
– ominaisuudet, joita ei aivan heti tulisi yhdistäneeksi Runoilijan talon Eeva-Liisaan.
Lisäksi heteroseksuaalisen halun rinnalla simultaaninen samansukupuolinen,
biseksuaalinen tai queer halu, joka selittää Eeva-Liisan rakkautta ja halua miesten
lisäksi naisiin, korostaa seksuaalisuuksien ja identiteettien välitilaisuuden problematiikkaa ja performatiivisuuden vastarinnan ja kumouksellisuuden mahdollisuuksien teoriaa. Se kyseenalaistaa kategorioiden ja luokkien puhtauden ja hämärtää tiukkaa rajanvetoa sekä sukupuolten että seksuaalisuuksien välillä. Näin se tekee näkyväksi myös niiden sopimuksenvaraisuuden ja keinotekoisuuden.
Paitsi että Eeva-Liisa tekee Runoilijan talossa rakkautensa ja seksuaalisen halunsa performatiivisia ja parodisia tunnustusakteja, myös Anna-Liisa performoi
rakkauksiaan ja tunteitaan Eeva-Liisalle. Hän kirjoittaa Eeva-Liisalle kielletystä
ihastuksestaan naimisissa olevaan kirkonmieheen. Eeva-Liisa tunnistaa Anna-Liisan kirjallisessa esityksessä heidän yhteisen tunnustusrituaalinsa funktion ja tulee
sanoneeksi sen myös ääneen:
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Anna-Liisan kuvaus eräästä heidän kohtaamisestaan oli niin tarkka, että se
olisi voinut olla pätkä filmin käsikirjoitusta. Ehkä siihen sisältyi myös hieman
sadismia, tahallista halua haavoittaa minua. – – Miksi Anna-Liisan oli kerrottava tapaamisesta niin yksityiskohtaisesti, minähän olin jo parantumassa vaikeasta rakkaudestani, ei minua enää olisi tarvinnut rangaista? (RT 130.)
Joskus Eeva-Liisan ja Anna-Liisan vastavuoroisissa tunnutusrituaaleissa mennäänkin liian pitkälle. Niissä on suorastaan jotain kielletyn rajan ylittävän verbaalisen sadismin ja masokismin vastavuoroiseen peliin rinnastettavaa, joka muistuttaa jopa sadomasokismia. Eeva-Liisan ja Anna-Liisan rakkaudentunnustusrituaaleista voitaisiin lähteä kirjoittamaan yhtenä lesbisen sadomasokismin verbaalisena
muotona, joka kyseenalaistaa heteronormatiivisia seksuaali- ja sukupuoli-identiteettejä.
Gilles Deleuzen esseessään ”Le Froid et le Cruel” (1994/1967) esittelemä
miehisen masokismin malli, alistujan ja dominoijan sopimussuhde, on toiminut
pitkään perustana, josta on lähdetty kehittämään sadomasokismiin liittyviä vaihtoehtoisia teorioita sukupuolen, seksuaalisuuden ja vallan välisistä suhteista (Nadeau
1996, 211–213; Bristow 1997, 165–166; Hekanaho 2004a, 167, 170). Sadomasokismin ja tässä tarkennettuna lesbosadomasokismin transgressiosta ja potentiaalisista mahdollisuuksista kyseenalaistaa heteronormatiivisia seksuaali- ja sukupuoli-identiteettejä (hetero, homo; mies, nainen) ja niihin liitettyjä haluja sekä nautintoja on kirjoitettu jo jonkun aikaa (esim. Adams 1989, 254, 261–264; Bristow
1997, 165; Williams 1999, 215). Muun muassa lesbosadomasokismista kirjoittanut
Pat Califia (sit. Weeks 1985, 208) sanoo sen viehätyksen perustuvan siihen, että se
loukkaa kaikkea sitä, mitä naisille on opetettu ”kilttinä tyttönä olemisesta ja mekon puhtaana pitämisestä” eli kaikesta siitä, mitä on olla perinteinen, kulttuurissa
hyväksytty, ”siveellinen” nainen (vrt. Helén 1997, 91–93, 137–154; Koivunen
2003, 150–151; Juvonen 2006; ks. myös Karkulehto 2006).
Eeva-Liisan ja Anna-Liisan toteuttaman verbaalisen sadomasokismin malli ei
kuitenkaan tunnu perustuvan yhteiseen sopimukseen eikä yhteisiin sääntöihin siitä, mikä on sallittua ja mikä ei tai missä menee satuttamisen raja. Tai ainakaan
säännöt eivät ole ihan hallussa. Anna-Liisan tunnustuksellinen kertomus kielletystä rakkaudestaan kirkonmieheen jää Eeva-Liisan traumaksi, jota hoidetaan yhdessä
vielä vuosien jälkeen:
Mieleeni palasi kuinka Anna-Liisa oli koputellut kylpyhuoneen oveen ja pyydellyt anteeksi, mutta minä olin karjunut oven läpi, että häivy, mene pelehtimään sen herra Kirkkoneuvoston kanssa. (RT 208.)
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Anna-Liisa oli sanonut, ettei hän ollut tajunnut miten syvästi ohimenevä hullaantuminen oli minua loukannut, vielä monen vuoden jälkeen. Alun alkaenkin hän oli kirjoittanut siitä vain koska minäkin olin tunnustanut monia rakkauksiani. Olin kuvannut suudelmia ja hyväilyjä, piinaavaa himoa – – . (RT
209.)
Eeva-Liisa ja Anna-Liisa tuntuvat tunnistavan toisilleen esitetyt heteroseksuaaliset
rakkaudentunnustusperformatiivinsa myös eräänlaisiksi mustasukkaisuuden herättäjiksi ja sitä myötä voimakkaita tunteita ylläpitäviksi ja tunteiden jatkuvuuden
varmistaviksi suhteessa, jossa ruumiillinen rakkaus ja seksuaalisuus eivät ole
läsnä. Sen lisäksi niissä piilotetaan ja kierretään kulttuurisesti kiellettyä, artikuloimatonta ja kyseenalaista samansukupuolista rakkautta. Siihen vertaus sallitun ja
kielletyn rajoihin perustuvaan sadomasokismiinkin viitannee. Anna-Liisa kertoo
kirjoittaneensa Eeva-Liisalle ”herra Kirkkoneuvostosta” siksi, että Eeva-Liisallakin on tapana tunnustaa monia rakkauksiaan. Yksityiskohtaisilla tunnustuksilla
leikittely on kuin verhottua, samaan sukupuoleen kohdistuvan kielletyn halun kaapinretorista kuvausta. Toisaalta heteroseksuaaliseen haluun liittyy myös helpotusta: ei tarvitsekaan olla – ainakaan näkyvästi – koko elämäänsä kyseenalainen.
Eeva-Liisa toteaakin Anna-Liisan tunnustuksesta:
Oliko hän niin helpottunut tuntiessaan halua mieheen että hänen oli kiirehdittävä mässäilemään kiihottumisellaan? Rakkaus kirkkoneuvostossa istuvaan
perheenisään oli kieltojen asteikolla sallitumpaa kuin rakkaus minuun. (RT
130–131.)
Eeva-Liisan lausuma assisioituu Gayle Rubinin (1993, 11–15) esitykseen seksuaalisuuksien hierarkkisesta arvojärjestyksestä, sallittujen ja kiellettyjen seksuaalisuuksien pyramidista, jonka kärjessä on aviollinen, lisääntymistavoitteinen seksi ja
alimmaisena pedofiilit sekä transsukupuoliset, fetisistit, sadomasokistit ja seksiteollisuudessa työskentelevät prostituoidut ja muut pornotyöläiset. Arvopyramidin
eri tasoille sijoittuvat omille paikoilleen muun muassa naimattomat mutta yksiavioisessa liitossa elävät heteroseksuaalit, pitkäaikaisessa parisuhteessa elävät homot
ja lesbot sekä promiskuiteettistä seksiä harrastavat homot ja lesbot. Arvopyramidin hierarkkisuus ja heteronormatiivisuus varmentavat, että esimerkiksi aviorikokseen johtava heteroseksuaalinen rakkaus tai halu näyttäytyy sallitumpana ja
hyväksytympänä kuin samansukupuolinen rakkaus, ja tätä kulttuurista seksuaalijärjestystä Runoilijan talon Eeva-Liisan toteamus Anna-Liisan sallitummasta rakkaudesta Kirkkoneuvostossa istuvaan perheenisään kriittisesti kommentoi.
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3.3.6 Halun kolmio
Eeva-Liisan ja Anna-Liisan vuorottelevat halun tunnustukset ja performatiivit
muistuttavat asettelultaan myös Sedgwickin Between Men -teoksessaan (1985)
analysoimia viktoriaanisten romaanien homososiaalisia halun kolmioita. René
Girardin teoksen Mensonge romantique et vérité romanesque (1961) ajatuksen
mukaan rakkausromaanien halun kolmiot ja mimeettiset halun rakenteet muodostuvat kahden miehen välisestä sosiaalisesta siteestä: heitä yhdistää jaettu halu
samaan naiseen, josta he keskenään kilvoittelevat. Girard pitää miestenkeskistä
kilpailua ja naiseen kohdistettua kosiskelua keskenään yhtä tärkeinä rakkauskertomusten narratiiveina, ja usein kilpailevan miehen persoonasta muodostuukin tärkeämpi tekijä rakastetun valinnassa kuin rakastetun naisen laadusta konsanaan.
(Girard 1984, 6–10; ks. myös Soikkeli 1998, 51–52.)
Girardia queeristi tulkiten Sedgwick kiinnittää 1700—1800-lukujen englantilaisromaaneja lukiessaan kriittisen huomionsa romaanien miestenvälisen suhteen
korostuneeseen tiiviyteen ja intensiivisyyteen. Kilpailun kohteena oleva nainen ja
hänen huomionsa – sekä huomiointinsa – lipsahtavat helposti kolmiodraaman vähäpätöisimmiksi tekijöiksi, kun miehet toistensa haluun samastumalla ja sitä jäljittelemällä tavoittelevat halunsa jaettua kohdetta. Miesten toisiinsa samastuva halu
ja halun kohteesta käyty keskinäinen kamppailu herättävät heidän välillään voimakkaampia, jopa eroottissävytteisiä tunteita kuin kilpailtu nainen on heissä koskaan varsinaisesti herättänyt. Näin heteronormatiivisesti rakentuneessa kulttuurissa on oltu melkoisen dilemman edessä, kun pelätty ja kammoksuttu homoeroottisuus ja -seksuaalisuus ovatkin osoittautuneet homososiaalisuuteen tiukemmin kytköksissä oleviksi kuin on haluttu ymmärtää.
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Tätä dilemmaa on pyritty ratkaisemaan muun muassa korostetulla aggressiivisuudella sekä – ristiriitaisesti mutta pakottavasti – homofobialla. (Sedgwick 1985, 1–
5, 21–26; Soikkeli 1996, 15–18, 20; Hekanaho 2006d, 101–102; 156–158.)97
Sedgwickin jäljittämät homososiaalisen halun kolmiot kierrättyvät Runoilijan
talossa mielikuvituksekkaalla tavalla. Siinä esiintyy useita halun kolmioita, joita
kahden miehen ja yhden naisen sijaan tähdittääkin kaksi naista sekä yksi mies tai
kolmas nainen. Kolmion kaksi kärkeä, Eeva-Liisa ja Anna-Liisa, pysyvät samoina,
mutta kolmas vaihtelee sen mukaan, kumpi naisista tunnustuksellisesti performoi
viimeisintä ”rakkauttaan” toiselle eli tekee halunsa keinotekoisesti olemassa olevaksi siten, että koko sen ympärille rakennetun kuvion performatiivisuus ja sopimuksenvaraisuus korostuvat. Naisten väliset rakkaudentunnustusperformanssit
näyttäytyvät heidän välisenään kaapin retorisena salaamisen ja paljastamisen samanaikaisena tekstuaalisena leikkinä (ks. Hekanaho 2006d, esim. 56). Eeva-Liisan
ja Anna-Liisan performansseissa halu osoitetaan aina toisaalle kuin varsinaiselle
rakkauden ja halun kohteelle: jollekin kolmannelle, joka ei ole koskaan edes paikalla, vaan sopivasti ja turvallisesti poissa. Näin tunnustuksellisuus voidaan tulkita
keskenään toisilleen tunnustuksia tekevien naisten yhteiseksi välineeksi, yhteisölliseksi kokemukseksi ja jopa voimavaraksi, jossa heidän ei tarvitse tarjoutua eikä
antautua miehisen katseen eikä seksuaalisen halun kohteiksi (vrt. Saarenmaa 2007,
102–103).
Osa Eeva-Liisan ja Anna-Liisan tunnustuksista tuntuu näennäisiltä ja teennäisiltä imitaatioilta, rakkaudentunnustusten (toisin)toistoilta, joilla ei ole lainkaan todellisuuspohjaa tai jotka halun imitatiiviseen tai mimeettiseen luonteeseen sidostuneina takaavat heidän välilleen entistä tiiviimmän ja kiihkeämmän ystävyyssuhteen. Eeva-Liisan ja Anna-Liisan ystävyyden kiihkeys konnotoi sekin heidän väliseen haluunsa, sillä kiihkeän ystävyyden käsite on sekoittunut jo renessanssiajalta
97

Kuvaava suomalaisen kirjallisuuden esimerkki homososiaalisesta halun kolmiosta esiintyy Mika
Waltarin romaanissa Suuri Illusioni (1928). Siinä Caritas-neidon suosiosta kamppailevat nuori toimittaja Hart ja häntä varttuneempi ja kokeneempi Hellas tulevat osoittaneeksi, mitä homososiaalinen,
välillä syviinkin miesten välisiin tunteisiin uppoava halun kolmio voi kuvaavimmillaan olla. (Ks. myös
Soikkeli 1998, 217–218.) Homoseksuaalinen vire näkyy teoksessa myös Hellaan nimessä. Kreikkaan
viittaamalla se viittaa samalla ”kreikkalaiseen rakkauteen”, joka rakentuu varttuneemman miehen ja
nuorukaisen välisestä suhteesta (Hekanaho 2006d, 124). Suuren illusionin kytkös Sinervon Runoilijan
talossa -romaaniin osoittautuu mielenkiintoiseksi paitsi halun kolmion, myös jo aiemmin esille ottamani pyyteettömän ja henkisen, ruumiillisuuden kieltävän ja kohteensa ylevöittävän caritas-rakkauden
motiivin osalta. Itsensä moderniksi flapperiksi tai jopa naispuoliseksi flanööriksi identifioiva Caritas
nostetaan miesten yhteistyöllä jalustalle, ja rakkauden sekä halun sublimointi tarjoaa Caritakselle ainoastaan Sedgwickin teoretisoinnin mukaisesti viktoriaanisen, aseksuaalisen naisen position, joka näyttäisi olevan miehille huomiota herättävän mieluinen. Lopussa teos kuitenkin ikään kuin pesee kätensä
degeneroituneista, kreikkalaiseen rakkauteen lankeavista miehistä esittelemällä uuden, uljaan ja puhtoisen Hartin pikkuveljen, joka osoitetaan tyttöystävineen terveesti heteroseksuaaliseksi.
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rakkauden ja (homo)seksuaalisen halun kanssa (Tihinen 2002, 166).98 Siten tunnustusten tehtävänä olisi vain värittää ja mahdollistaa Eeva-Liisan ja Anna-Liisan
välisen kielletyn rakkauden salattu, verhottu tunnustus.
3.3.7 Epäsuoraan päivänvaloon
Olen edellä tarkastellut Helena Sinervon Runoilijan talossa -romaanissa esiintyvää, heteronormeja kiertelevää ja väistelevää, kulttuurissamme kyseenalaista naisen seksuaalista halua sekä heteronormien vastaisia tapoja tuottaa sukupuolten,
seksuaalisuuksien ja halun performatiivisia merkityksiä ja analysoinut keinoja,
joilla heteronormatiivista seksuaalisuutta kyseenalaistetaan ja toistetaan teoksessa
butlerilaisittain kumouksellisesti toisin. Normien vastainen naisen seksuaalisuus ja
aktiivinen seksuaalinen halu sekä miehiä että naisia kohtaan tulevat esille
Eeva-Liisan tavassa rakentaa identiteettiään vastoin sellaisia kulttuurisen naisellisuuden normeja ja hyveitä kuin heteroseksuaalisuus, monogaamisuus, siveellisyys,
perheellisyys tai suvunjatkaminen. Samalla teos tuo kuitenkin selvästi esille, että
naisten samansukupuolisen halun sanallistaminen ja näkyväksi tekeminen ovat
edelleen kulttuurisesti vaikeasti artikuloitavissa ja performoitavissa.
Eeva-Liisan kulttuurisesti kiellettyä ja normienvastaista halua Anna-Liisaa ja
yleisesti omaa sukupuoltaan kohtaan käsitellään teoksessa kaapin retoriikan keinoin. Sen salaamisen ja paljastamisen kaksoisliike mahdollistaa halun osoittamisen myös samaa sukupuolta kohtaan, vaikkakin siis verhotusti ja vihjaillen. Halusta vihjailemisen retorisina keinoina tai strategioina teoksessa käytetään muun muassa heteroseksuaalisen halun liioiteltuja tunnustamisen akteja, jotka esitetään
Sedgwickin kuvailemien halun kolmioiden kehyksissä. Girardilta lainatut, Sedgwickin queeristi kierrättämät99 halun kolmiot osoittavat samalla kulttuurissamme
normatiivisiksi asetettujen heteroseksuaalisten halurakenteiden keinotekoisuuden.
Lisäksi samansukupuolisen rakkauden ja halun mahdottomuus näyttäytyy teoksessa Butlerin kuvaileman heteromelankolian tapaisena suremattomana suruna. Se
tuo samansukupuolisen halun representoinnin hankaluuden ohessa näkyväksi koko
sukupuolijärjestelmämme heteromelankolisuuden ja homofobisuuden.
Homofobisuuden ja heteromelankolian näkyväksikirjoittaminen sekä niitä
kiertelevä tapa kertoa samansukupuolisesta halusta, vaikka heterokonventioihin
verhoutuen, kertoo myös niistä kumouksellisuuden ja kurittomuuden performatii98

Samasta tematiikasta ks. intohimoisen, romanttisen ystävyyden analyysit Marguerite Yourcenarin
tuotannossa Hekanaho 2006d, 93–95, 100.
99
Kiitän Pia Livia Hekanahoa tästä ilmaisusta.
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veista, joiden kautta kiellettyä halua tehdään näkyväksi. Näin kaunokirjallisuuden
mahdollisuudet toistaa sukupuolia, seksuaalisuuksia ja halua performatiivisesti toisin tulevat Runoilijan talossa näkyviksi (ks. Rojola & Laitinen 1998, 27–28). Antinormatiiviset tavat hahmottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia pääsevät siinä ulos
kaapista ja ainakin epäsuoraan päivänvaloon, jos eivät suoraan aurinkopaikalle.
Samoin valtakulttuurin tapa tuottaa subjektiutta tiukkarajaisesti polarisaatiossa hetero–homo tai normi—toiseus kyseenalaistuu ja asettuu ainakin queer-positioituneen tutkijan silmin epäilyksen alaiseksi muun muassa teoksen päähenkilön identiteetin välitilaisuudessa, joka tulee esille tämän seksuaalisen kohteenvalinnan liikkuvuudessa. Kaksitahoista ja samansukupuolista halua ei voida silti lausua ääneen.
Ne täytyy verhota kulttuurisesti soveliaina pidettyihin halun tunnustuksiin, jotka
ovat yksi teoksen kaapin retoriikan strategioista. Eeva-Liisan halun tunnustuksista
sekä halun kiellon performatiiveista tulee myös samansukupuolisesta halusta kertomisen mahdottomuuteen palaavaa tilitystä, joka tekee kaapista näkyvän.
Vaikka Runoilijan talon samansukupuolisen halun esitykset on etäännytetty
teoksen ajassa lähimenneisyyteen, jolloin homoseksuaalisuuden ja naisten välisen
halun toteuttaminen ja siitä kertominen ovat olleet konkreettisesti mahdottomia jo
sen vuoksi, että se on ollut rikollista, sama mahdottomuus tuntuu olevan ainakin
paikoin läsnä nykyisinkin (ks. esim. Väyrynen 2003, 36–55; Koivunen 2006; Linna 2007). Se näkyy muun muassa nykyisissä homoseksuaalisuus- ja queer-aiheita
käsittelevissä julkisissa teksteissä, esimerkiksi Runoilijan taloa käsittelevissä kirjallisuusarvosteluissa ja -artikkeleissa. Koska tutkimukseni on kirjallisuuden ja
kirjallisten teosten rakentamien merkitysten kriittisen tarkastelun lisäksi niiden tutkimista suhteessa julkaisukonteksteihinsa, nykykulttuuriin, olen kiinnostunut
myös siitä, miten Runoilijan talossa -romaanista ja sen risteävistä haluista on kirjoitettu sen aikalaisvastaanotossa.

165

3.4

Kaapista kaanoniin ja takaisin – Runoilijan talossa -romaanin
vastaanotto

Runoilijan talossa herätti ilmestyessään kiivasta keskustelua ja voimakkaita yleisöreaktioita. Niissä oltiin huolissaan etenkin niistä ominaisuuksista ja merkityksistä, joita teoksessa liitettiin faktiseen Eeva-Liisa Manneriin nimellään viittaavaan päähenkilöön.100 Lähinnä lehtien yleisönosastoissa julkaistuissa kirjoituksissa oltiin pahoillaan kuvasta, jonka Runoilijan talossa rakensi Mannerista, tämän
ystävistä ja sukulaisista. Kirjoitettiin muun muassa hänen elossa olevien sukulaistensa yksityisyyden suojasta ja heidän tekijänoikeuksiensa menettämisestä omaan
elämäänsä. Teosta luettiin Mannerin elämää tahallisesti vääristelevänä, ja sitä käsiteltiin julkisuudessa paheksuen ja osittain jopa vihamielisesti.101
Runoilijan talon kiihkeä vastaanotto osoittaa, ettei sitä mielletty lajityypiltään
ensisijaisesti fiktiiviseksi romaaniksi. Huomiota kiinnitettiin korostuneen paljon
sen käyttämään fakta-ainekseen. Vaikka luulisi esimerkiksi Holapan Ystävän muotokuvan ja Saision trilogian jo valmistelleen suomalaista kirjallisuusyleisöä vastaanottamaan Eeva-Liisa Mannerin elämää käsittelevän Runoilijan talossa -elämäkertaromaanin fiktiona, näin ei käynyt. Teos sai osakseen aimo annoksen suhteellisen vihamielistä ja paheksuvaa palautetta siitä, että se vääristelee oikeasti eläneiden henkilöhahmojen elämää ja menneisyyttä, tahraa näiden maineen ja pahoittaa
”väärällä tiedollaan” sukulaisten ja läheisten mielen.102 Keskusteluissa viitattiin
kirjallisuudessa tällä hetkellä vallitsevaan ”muotiin” (Karesma 2005) eli faktaa ja
fiktiota sekoittavaan kirjallisuuteen ja esimerkiksi elämäkertaromaaneihin, jollaiseksi Runoilijan talossakin on määritelty. Ilmiöön tai sen tuotoksiin ei oltu järin
tyytyväisiä. Kirsti Mäkinen (2004) totesi, että fiktiostakin tulee lukijoiden mielessä yleensä faktaa. Faktaa ja fiktiota sekoittavia elämäkertaromaaneja pidettiin
muun muassa ”estottoman subjektiivisena fantisointina elävistä tai vasta eläneistä
100 Erotan jatkossa faktisen kirjailija Eeva-Liisa Mannerin ja Runoilijan talossa -romaanin fiktiivisen
päähenkilön Eeva-Liisa Mannerin toisistaan siten, että kun kirjoitan fiktiivisestä päähenkilöstä, käytän
vain hänen etunimeään, ja kun kirjoitan faktisesta kirjailijasta, käytän joko hänen koko nimeään tai
pelkkää sukunimeä. Viitatessani muiden kirjoituksiin joko teoksen päähenkilöstä tai faktisesta Mannerista pyrin samaan jaotteluun. Jos viittaamani kirjoittajat käyttävät esimerkiksi teoksen päähenkilöstä
kirjoittaessaan nimeä Eeva-Liisa Manner tai Manner, osoitan niiden omasta käyttötavastani poikkeavan
tavan merkitsemällä nimen perään [sic].
101 Paheksuvasta palautteesta ks. esim. Karesma 2005; Ihalainen, Karesma & Porvali 2005; Rekola
2005; ks. myös Alftan 2005; Huhtala 2006, 76–77; Koskimies 2004; Korpimo 2005; Kuosmanen 2005;
Mäkinen 2004; Petäjä 2004; Stenbäck 2004c; Rajala 2005; Vehkoo 2004a; Wessman 2004.
102
Kirjallisuuskriitikot eivät lähteneet paheksuvalle linjalle, ja useat heistä toivat esille sitä kirjallisuustieteellistä keskustelua, joka oli ollut läsnä jo Saision Pienimmän yhteisen jaettavan (ks. Linna
2007; vrt. kuitenkin Ahola 1998) ja esimerkiksi Kari Hotakaisen Klassikon (1997) vastaanotossa (esim.
Rantanen 1997).
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ihmisistä näiden omilla nimillä” (Rekola 2005) ja ”aikuissatuna” taiteilijoiden
”muka-elämästä” (Karesma 2005). Runoilijan talon ilmaistiin kaventavan kohtalokkaasti kuvaa poikkeuksellisista ihmisistä (Mäkinen 2004). Elämäkertaromaaneja pidettiin kyseenalaisina ja jopa rikollisuuteen rinnastettavina: ”Niiden antama
kuva liimautuu lukijoitten mieleen peruuttamattomasti kohteensa mainetta vääristäen. Syvemmässä mielessä se on rikos.” (Karesma 2005; sit. Rekola 2005.) Osansa saivat myös faktisia henkilöitä ja fiktiota sekoittavat televisio-ohjelmat:
Sama koskee filmejä tunnetuista henkilöistä kuten [Juhani] Ahosta ja [Venny]
Soldan-Brofeldtista tai [Eino] Leinosta ja L. Onervasta. Ne olivat täynnä tahdittomuutta ja karkeita anakronismeja. Tekijät eivät tajunneet kuvattaviaan
ei[vät]kä heidän aikakauttaan. (Rekola 2005.)
On oireellista, että oheisessa Runoilijan talossa -romaania kritisoivassa kirjoituksessa sen rinnalle on otettu nimenomaan Venny Soldan-Brofeldtin (1863–1945)
elämästä kertonut Yleisradion Venny-televisiosarja (2003), sillä sen vastaanotossa
kohua aiheuttaneiksi teemoiksi nousivat seksuaalisuus sekä kahden naisen välinen,
romanttiseksi ja eroottiseksikin tulkittava ystävyys (Juvonen 2004, 45–46).103
Myös Runoilijan talossa -romaanin vastaanotossa päänvaivaa ovat aiheuttaneet
juuri päähenkilön, Eeva-Liisan, romanttiset suhteet miesten lisäksi naisiin (Alftan
2005; Kuosmanen 2005; Vehkoo 2004a).
Runoilijan talon seksuaalisuudesta on kuitenkin kirjoitettu ja keskusteltu korostuneen vähän. Romaanista kirjoitetuissa yleisönosastokirjoituksissa aihetta ei
otettu esille suoraan, ja naisten välisestä romanttisesta ystävyydestä tai halusta on
kirjoitettu näkyvästi myös kirjallisuusarvosteluissa yllättävän harvoin. Itse asiassa
kirjallisuusarvosteluja tarkasteltaessa tulee nopeasti selväksi, että sananmukaisesti
lesboudesta – saati biseksuaalisuudesta tai queeriudesta, joista niistäkin teoksen
yhteydessä voidaan yhtä hyvin puhua – ei kirjoiteta suoraan yhtään mitään.
Pauliina Haasjoki (2003, 34–35) on Pirkko Saision ja Eva Weinin teoksia tutkiessaan osoittanut, että biseksuaalisuus on nykykulttuurisissa teksteissämme ”yli103

Romanttisen ystävyyden käsite viittaa Lillian Fadermanin laajamittaiseen Surpassing the Love of
Men -tutkimukseen (1981) naisten romanttisista suhteista ja niiden ilmenemisestä aina renessanssista
lähtien. Fadermanin tutkimuksen – sittemmin kyseenalaistettukin – pääargumentti on, että naisten välinen rakkaus, romanttiset ystävyydet, olivat yleisesti hyväksyttyjä aina siihen asti, kunnes seksologit
1800-luvulla ”loivat” homoseksuaalisuuden käsitteen ja tekivät siitä perversion (Tuhkanen 2004, 289).
Fadermanin (1981, 16) mukaan naisten romanttiset ystävyydet täyttivät rakkaussuhteen kriteerit kaiken
muun paitsi ehkä genitaalisuuden osalta, minkä mahdollista puuttumista hän selittää sillä, että naisten
ylipäätään odotettiin tuolloin olevan seksuaalisesti intohimottomia. Naisten toisiin naisiin kohdistama
intohimo oli siis Fadermanin mukaan yhtä sallittua ja jopa jalompaakin kuin miehiin kohdistuva intohimo, mutta seksuaalista kiinnostusta heidän ei tullut osoittaa sen enempää naisia kuin miehiäkään kohtaan.

167

viivattu nimi” ja ”lausumaton identiteetti”. Saision ja Weinin teoksissa ei lausuta
ääneen biseksuaalisuutta, kuten ei tehdä niitä koskevissa arvosteluissakaan (Linna
2007, 78). Sinervon Runoilijan talossa -teoksessa ja sen vastaanotossa käy samalla
tavalla kuin Saision ja Weinin tuotannoissa: vaikka Eeva-Liisalla on romanttisia ja
eroottisia tunteita ja suhteita sekä miehiä että naisia kohtaan, biseksuaalisuudesta
tai esimerkiksi homoseksuaalisuudesta ja lesboudesta siinä ei puhuta (vrt. Farwell
1995).
Kiintoisaa on, että vaikka lesbo- tai biseksuaalisuudesta tai queeriudesta sanotaan sekä Runoilijan talossa -romaanissa että sen vastaanotossa harvinaisen vähän,
seksuaalisuus on silti niissä harvinaisen vahvasti läsnä. Millä tavoin teoksen päähenkilön seksuaalisuus tuodaan julki vastaanotossa siten, että siitä ei puhuta suoraan mutta se on silti lukijoille näkyvissä? Tutkimukseni kohteena ovat vastaanoton kulttuuriset tavat tuottaa tietoa seksuaalisuuksista performatiivisesti samanaikaisen toiston ja vaientamisen avulla (ks. esim. Butler 1990; Hynninen 2004; Kaskisaari 2000; Lempiäinen 2002).
Performatiivista toiston ja vaientamisen sekä näkyvän ja piilotetun vastavuoroisuutta voidaan tässäkin nimittää Sedgwickin (1990) kaapin epistemologian teoriaa mukaillen kaapin retoriikaksi, koska se kuvastaa niitä tekstuaalisia prosesseja
ja strategioita, joita varsinaisesti vastaanoton teksteistä tarkastelen. Miten kaapin
retoriikka näkyy Runoilijan talon vastaanotossa? Miksi Runoilijan talon päähenkilön seksuaalisuuden queerit tai pervot ainekset tuntuvat sujahtavan vastaanotossa
kovin helposti kaappiin? Voiko Runoilijan talossa -romaanin vastaanotossa esiintyvään kaapin retoriikkaan olla muitakin kuin retorisia syitä? Miksi teoksessa ilmenevästä lesbo- tai biseksuaalisuudesta ei puhuta julkisesti suoraan, vaikka nykykulttuuri muuten tuntuu – ainakin näennäisesti – olevan queer-seksuaalisuuksien kyllästämää?104
Käytän ensisijaisena tutkimusaineistonani joukkoa vuosina 2004 ja 2005 julkaistuja, Sinervoa ja Runoilijan taloa koskevia tekstejä: yhteensä yli neljääkymmentä kirjallisuusarvostelua, mielipidekirjoitusta, uutista ja artikkelia, joissa on
104

Kuinka pitkälle kyseessä on myös yksi suostuttelumekanismi, jonka tavoitteena on myydä kirjaa?
Kirjallisuusarvostelijoiden asema ja tehtävä osana kirjallisuusinstituutiota on tästä näkökulmasta erikoinen. Yhtäältä heidän tulee kirjoittaa kirjoista ja arvottaa niitä ja toisaalta heidän tulee myydä itseään
sanomalehtikirjoittajina, mikä ajaa heitä kirjoittamaan arvosteluja siten, että ne kiinnostaisivat mahdollisimman monia lehdenlukijoita. Kolmanneksi valtaosa – elleivät kaikki – kriitikoista ovat luonnollisesti tai ainakin mitä ilmeisimmin suuria kirjallisuuden ystäviä. Useat heistä työskentelevät yliopistollisissa viroissa kirjallisuudentutkijoina, jotka toivovat kirjallisuudelle mahdollisimman kattavaa lukijakuntaa ja ostajien määrää. Kirjoja ostavat lukijathan mahdollistavat kirjailijoiden ja myös kirjallisuuskriitikoiden työn. Lisäksi lukijuus ja kirjoittajuus ammattina vaikuttaa luonnollisesti heidän kykyynsä
ja harjaantumiseensa käyttää hyväksi retoriikkaa ja kielellisiä tehokeinoja ja strategioita. Tämä puolestaan vaikuttaa varmasti siihen, että myös kaapin retoriikan keinot ovat heille tuttuja.
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kirjoitettu Sinervosta ja Runoilijan talossa -teoksesta tai joissa on haastateltu Sinervoa. Jaan teoksen vastaanoton 1) kriitikkovastaanottoon, jolla tarkoitan teoksesta kirjoitettuja kirjallisuusarvosteluja sekä Finlandia-palkintoarviointia ja -perusteluja, ja 2) muuhun vastaanottoon, joka koostuu teosta ja Finlandia-palkintoa
koskevasta uutisoinnista sekä kirjailijahaastatteluista ja edellä jo käsittelemistäni
yleisönosasto- ja mielipidekirjoituksista. Vastaanotto asettuu ajallisesti kolmeen
vaiheeseen: 1) aikaan ennen Finlandia-palkinnon myöntämistä, 2) Finlandia-palkitsemisen aikaan sekä 3) selkeästi Finlandia-palkinnon saannin jälkeiseen aikaan.
Tutkimukseni pääpaino on Runoilijan talon kriitikkovastaanotossa, joka on pääosin kirjoitettu ennen Finlandia-palkinnon myöntämistä tai sen aikaan.
Korostan vielä, että vaikka luen Runoilijan talon vastaanoton tekstejä kriittisesti, tavoitteenani ei ole arvottaa niitä eikä tarjota niiden vaihtoehdoksi tai niitä
korvaamaan mitään uutta tai ”oikeaa” tulkintaa teoksesta (ks. myös Kalha 2005,
18; Koivunen 2004, 251). Sen sijaan asetan painon juuri niiden retoristen keinojen
tutkimiseen, joiden avulla teksteissä ylipäätään voidaan rakentaa näkyvän ja piiloisen tai julkisen ja salatun vastavuoroisuutta, sekä syihin, miksi tällaisia asetelmia
teksteille mahdollisesti rakennetaan.105 Lopuksi pohdin vielä sitä, millaisia seksuaalisuuden merkityksiä kaapin retoriikka kulttuurissa rakentaa. Käytän siis kirjallisuuden, tässä Runoilijan talossa -romaanin, vastaanottoa hyväkseni tarkastellessani suomalaisessa nykykulttuurissa esiintyviä näkemyksiä seksuaalisuudesta. Vastaanotto kertoo kulttuurista ja vallitsevista arvoista. Etenkin kirjallisuuskritiikillä
on yhtenä kirjallisuusinstituution osana ja kanonisointiin vaikuttavana tekijänä
merkittävä asema julkisessa vallankäytössä. (Vrt. Kivimäki A. 2002, 286–287;
Mäkelä 2004, 35.)
Paikallaan on varmasti korostaa vielä sitäkin, ettei oma tekstinikään suinkaan
ole vallankäytöstä saati kaapin retoriikasta vapaata, vaan pikemminkin päinvas105

Lisäproblematiikkaa tarkasteluun saataisiin tuomalla kirjallisuusarvostelu lajina mukaan pohdintaan (vrt. Kivimäki A. 2002). Kirjallisuuskritiikki on varsin konventionaalinen ja paikoin jopa kaavamainen kirjoittamisen laji, mikä vaikuttanee kirjoitustavan ja tekstirakenteiden lisäksi myös kirjoitusten sisältöihin. Myös kirjallisuuskritiikkejä julkaisevien sanomalehtien laajalevikkisyydellä ja monitasoisella lukijakunnalla on varmasti vaikutuksensa siihen, mitä arvosteluissa voidaan kirjoittaa ja mitä
ei. En kuitenkaan ota kirjallisuuskritiikkiä tässä lähempään lajityyppitarkasteluun ja painotan kirjallisuuskritiikin lajityyppikonventioiden sijaan enemmän niiden vastaanottajia. Kirjallisuuskritiikin ainakin potentiaalisesti laaja lukijakunta on otettava huomioon myös siinä mielessä, ettei keitään sovi tietoisesti järkyttää, loukata tai sulkea lukijakunnan ulkopuolelle. Ja juuri tämän vuoksi uskon kaapin
retoriikan muodostuvan kirjallisuuskritiikkien keinoksi kirjoittaa ei-normatiivisista seksuaalisuuksista:
tietty osa lukijoista tunnistaa kaapin retoriikan keinot ja havaitsee niiden taakse piilotetut ja niiden
avulla tuotetut merkitykset, kun taas toisilta ne jäävät havaitsematta. Kaapin retoriikka siis aktuaalisesti
tarjoaa kriitikoille mahdollisuuden kirjoittaa – tietoisesti tai tiedostamatta – sellaisistakin seksuaalisuusaiheista, jotka saatetaan edelleen paikoittain kokea tabuiksi, vaikka yleinen asenne olisikin jo suhteellisen vapautunutta.
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toin: tavassani tehdä näkyväksi tarkastelemieni tekstien prosesseja ja strategioita
osallistun samaan kaapinretoriseen kieli- ja valtapeliin kuin tutkimukseni kohdetekstit. Hekanaho (2006d, 56–58) on kirjoittanut kaapin kielipeleistä osana homomiesten alakulttuurisia koodeja ja salakieliä, jotka ovat avautuneet ainoastaan kyseiset kulttuurit tunteville. Nykyisin ajatus kulttuurissa marginaalisten tai alisteisten ryhmien käyttämän kielen kaksoismerkityksistä ja -strategioista alkaa olla jo
yleisemmin tiedossa. Etenkin homokulttuurien monimerkityksistä estetiikkaa, esimerkiksi campia, käytetään hyväksi jopa populaarikulttuurissa ja viihteessä (ks.
esim. Roseneil 2000). Hekanahokin laajentaa, Sedgwickiin viitaten, kaapin kielipelien pohdintaansa koskemaan koko kulttuuria ja sen valtarakenteita. Eikä kyse
ole vain estetiikoista. Kyse on myös antinormatiivisuutta häivyttävien kulttuuristen rakenteiden sekä niille vastavetoisten, ruumiillisten ja affektiivisten kokemuksien kielellistämisen rekisterien välisestä dialogista. Kuten Sedgwick (1997, 1–4),
myös Hekanaho korostaa näiden rakenteiden ja rekisterien poliittisuutta: niissä
kamppaillaan eritoten määrittelyvallasta ja siitä, mitä voidaan lausua ääneen ja mitä ei.
Taidekritiikin ja vastaanoton tapaa representoida kulttuurin ja yhteiskunnan
eetosta, arvoja ja asenteita suhteessa normienvastaiseen seksuaalisuuteen on tutkittu Suomessa vähän. Ilona Virtanen (1999b) on artikkelissaan ”Fucking Åmål. Lesboelokuva joka makuun” ja Anu Koivunen on artikkelissaan ”Queer-feministinen
katse elokuvaan” (2007) tutkinut lesboaiheita sisältävän elokuvan julkista vastaanottoa. Koivusen tutkimuksen kohteena oli Lapsia ja aikuisia -elokuvan vastaanotto. Sekä Virtanen että Koivunen todentavat artikkeleissaan saman: elokuvassa
esiintyneestä lesboromanssista puhuttiin ja kirjoitettiin lehdissä pääsääntöisesti
kaapittavaan sävyyn eli kiertoilmaisuin ja erilaisin kielikuvin. Myös elokuvien
rakkaus- tai seksuaalisuusdiskurssit korvattiin jollain muulla. Fucking Åmålin vastaanotossa puhuttiin nuoruudesta, kasvukertomuksesta ja ystävyydestä, ja Lapsia
ja aikuisia -elokuvan vastaanotto käytti hyväkseen perhediskurssia. Koivusen mukaan seksuaalinen ero paikantui Lapsia ja aikuisia -elokuvan mediajulkisuudessa
kaappiin, jonka ovea raotettiin ”sopivasti”, ja elokuvasta ”vaiettiin äänekkäästi”.
Taru Väyrynen (2003, 34–38, 46) on tutkinut Pentti Holapan teosten vastaanottoa. Holapan tapaus on vastaanoton tutkimuksen kannalta hyvin kiinnostava, sillä kriitikot olivat asettaneet hänet jo arvostetuksi suomalaiseksi runoilijaksi, ennen
kuin hän kirjoitti avoimen homoseksuaalisen romaaninsa Ystävän muotokuva. Runojen homoseksuaaliset ainekset oli pystytty Väyrysen mukaan aiemmin kaapittamaan vaikenemalla tai korostamalla Holapan tyylin älyllisyyttä ja maskuliinisuutta. Mutta Ystävän muotokuvalle ei voitukaan tehdä enää samaa: ”Ystävän muoto-
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kuva suorastaan pakotti kriitikot puhumaan homoseksuaalisuudesta. Pentti Holapan asema kirjallisuuden pelikentällä oli sellainen, ettei hänen uutta romaaniaan
voitu sivuuttaa vaikenemalla, ja teos vaati suorasukaisuudellaan ottamaan kantaa
sisältöön.” (Väyrynen 2003, 39.) Mitä tapahtui? Väyrysen (2003, 40) mukaan Ystävän muotokuvan vastaanotto rakentui voimakkaan ristiriidan varaan. Teos sai
kiitosta, mutta samalla ”jotain keskeisestä sisällöstä ei hyväksytty”.
Vastaanoton yleiset reaktiot ja tapa käsitellä Ystävän muotokuvaa korostuvat
Holappaa paljon aikaisemman taiteilijan, Magnus Enckellin taiteen vastaanottoa
tarkastelemalla. Harri Kalha on tutkinut teoksessaan Tapaus Magnus Enckell
(2005) Suomen taidehistorian ”kultakauden” kuvataiteilijan tuotantoa ja vastaanottoa seksuaali- tai queer-poliittisesti. Kalhan mukaan Enckellin taiteen ilmeisen
homoeroottista ainesta ei ole käsitelty näkyvästi eikä julkisesti sitä koskevassa taidepuheessa. Kalha tutkii strategioita, joiden avulla maalauksien homoseksuaalisesta vireestä on yhtäältä häveliäästi vaiettu tai toisaalta kirjoitettu erinäisin kiertoilmauksin. Hän osoittaa, kuinka maalauksia on vihjaillen kritisoitu koristeellisuudesta, ”viivan” löysyydestä ja turhasta tai äitelästä, vulgääristä värikylläisyydestä (Kalha 2005, esim. 245–260). Tutkimus käsittelee yksityiskohtaisesti sitä,
miten Enckellin taidetta koskevissa arvosteluissa, tutkimuksissa ja muissa kirjoituksissa on lausuttu homoseksuaalisuuden, -eroottisuuden tai -sensitiivisyyden nimi. Hänen työnsä antaa vastauksia siihen, miten 1800—1900-lukujen vaihteen – ja
hieman myöhemmissäkin – taidekritiikeissä ja -tutkimuksissa on lausuttu lausumaton (Kalha 2005, 43, 209).
Mielenkiintoisen rinnastuksen Enckellin taiteen vastaanotto saa Holapan kirjallisuuden vastaanotosta. Kalha nimittäin toteaa Enckellin vastaanoton osalta saman kuin Väyrynen (2003, 47–55, 59) Holapan vastaanotosta: kriitikoiden moitteet keskittyivät taiteilijoiden tyyliin, jotta heidän tuotantojensa sisältö voitiin torjua. Molemmilla turha ja häiritsevä tunne, paatos, koituu kriitikoiden mielestä heidän pahimmaksi virheekseen ja helmasynnikseen. Sekä Kalha että Väyrynen aiheellisesti epäilevät, että paatoksella on kiertoilmaukselliset viittaussuhteensa seksuaalisuuteen.
Millä tavoin, tässä taustassa, Sinervon normienvastaista seksuaalisuutta käsittelevä Runoilijan talossa vastaanotettiin? Tutkimukseni Sinervosta ja hänen Runoilijan talossa -romaaninsa vastaanotosta jatkaa Koivusen, Väyrysen ja Kalhan
aloittamaa normien vastaisista seksuaalisuuksista julkisen kirjoittamisen tutkimusprojektia.106
106

Korostan vielä, että tulevassa tavoitteenani ei ole jäljittää kenenkään autenttisia seksuaali-identiteettejä, vaan tutkimukseni kohteina ovat diskurssit, representaatiot ja retoriikat.
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3.4.1 Näkyvää ja piilotettua kyseenalaistusta
Vaikka Runoilijan taloa käsittelevissä arvosteluissa ei kirjoiteta näkyvästi eli ei
lausuta ääneen lesboutta, biseksuaalisuutta eikä queeriutta, niistä kolmessa todetaan kuitenkin sananmukaisesti Eeva-Liisan rakastuvan sekä miehiin että naisiin
(Huhtala 2004, Kantokorpi 2004, Kostamo 2004). Liisi Huhtala kirjoittaa Sanomalehti Kalevassa Eeva-Liisan rakkaudesta naisiin suorasukaisesti:
Rakkauteen kuuluvat sekä raatelevat naissuhteet että itsekin tiedostettu avuttomuus levitä jokaisen miehen edessä, joka vain suvaitsi haluta. – – Mannerin
[sic] naisrakastetut, ennen kaikkea Marjukka Kaasalainen ja Anna-Liisa
Mäenpää, olivat kirjallisia ja älykkäitä. Manner [sic] itse puhuu ylimaallisesta
kiintymyksestään ja kauniista psykoosistaan sekä haaveilee caritas-rakkaudesta, vaikka solut vinkuvat nälkäänsä. (Huhtala 2004.)
Huhtala sivuaa tekstissään myös teoksessa esiintyvää eroottista tai seksuaalista
halua, josta ei muuten arvosteluissa juurikaan kirjoiteta. Lisäksi hän käsittelee
monia muita teoksen teemoja, kuten ruumiillisuutta ja ruumiin liikkuvaa halua (RT
esim. 44, 53, 54, 59, 194, 234), joka ylittää Eeva-Liisan yrityksen säädellä halunsa
henkiseksi, pyyteettömän ystävyyden caritas-rakkaudeksi (RT 47, 52, 190, 194,
231–232). Näin Huhtala nostaa esille problematiikan, joka luonnehtii koko Runoilijan talossa -teosta: miten kirjoittaa naisen kulttuurisesti kyseenalaiseksi määrittyvästä seksuaalisesta halusta toista naista kohtaan?
Myös Helsingin Sanomien Mervi Kantokorpi kirjoittaa Eeva-Liisan eroottisista tunteista miehiä ja naisia kohtaan. Kantokorpi siteeraa Sinervoa:
”Miehet kohtelivat naista väkivaltaisesti, ajattelin. Jos halusi miehen kanssa
elää, se oli kestettävä.” Tähän ymmärrykseen hänet saattelee liuta äijiä.
Eeva-Liisa suuntaa eroottisia tunteita sekä miehiin että naisiin, mutta ruumiin
kokemukset vähän kerrassaan tekevät miehistä peräti epätodennäköisen vaihtoehdon. (Kantokorpi 2004.)
Kantokorpi tulkitsee Eeva-Liisan tunteiden olevan todennäköisemmin naisiin kuin
miehiin kohdistuvia. Suhteista miehiin puolestaan muodostuu pikemmin ajautumista yhteen heidän kanssaan kuin aktiiviseen haluun tai tahtoon perustuvaa toimintaa. Näistä ajautumisista syntyy Kantokorven tulkinnassa Eeva-Liisalle eräänlainen sosiaalis-psykologinen pakko tai epäkiitollinen valintatilanne, jonka myötä
tietoisesti päätetään noudattaa normatiivista elämäntapaa sillä hinnalla ja esimerkiksi siitä väkivallan uhasta huolimatta, jonka se voi tuoda tullessaan. Siinä missä
Huhtala nostaa esille ei-normatiivisesta seksuaalisuudesta kirjoittamisen proble-
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matiikan teoksessa, Kantokorpi tuo näkyviin sen heteronormikriittisyyden, kaksinaisuuden ja välitilaisuuden.
Kiinnostavia ovat myös keinot, joilla Eeva-Liisan kaksinainen halu miehiin ja
naisiin saa sekä Runoilijan talossa että Kantokorvella ja muilla kriitikoilla oikeutuksensa: piiloista tai vihjailevaa selitysvoimaa haetaan Eeva-Liisan äidittömästä
ja isättömästä lapsuudesta, miesten väkivallasta ja ruumiin kokemuksista (ks.
myös esim. Ratia 2004; Komu 2004). Niissä on piilevästi läsnä heteroseksuaalisuudesta eroavan seksuaalisuuden perinteinen, stereotyyppinen psyko(pato)logisointi, jossa toisen naisen kaipuu selittyy varhain menetetyn äidin kaipuulla. Kantokorven mukaan Eeva-Liisa potee ”äidittömän traumaa: rakkaan pitää olla kuin
emo aina valmiina tarpeita tyydyttämään”. Romaanissa Eeva-Liisa sanoo perineensä melankoliansa suruun kuolleelta äidiltään (RT 74). Melankolia on yksi perinteisimmistä homoseksuaalisuuden kiertoilmauksista (esim. Kekki 2001; Lahti
1989a; Tihinen 2002, 167, 178). Myös melankolia, äidittömyys tai äidin varhainen
menetys risteävät normeja rikkovien seksuaalisuuksien kulttuurisissa esityksissä:
äidittömyys tai äidin menetys purkautuvat melankoliana, jota ryydittävät homoseksuaaliset tai biseksuaaliset taipumukset (Haggerty 2006, 16; ks. myös de Lauretis 2004, 206–219).
Lisäksi Kantokorpi (2004) referoi romaanin kulkua käyttämällä hyväkseen
hienojakoisia kaapin retoriikan keinoja: kiertoilmauksia ja vihjeitä. Hän sirottelee
tekstiinsä sellaisia monimerkityksisiä ilmaisuja kuin ”dramaattinen”, ”hämärä”,
”hankala tapaus”, ”salpojen avaaminen”, ”kuulopuheet”, ”aikuisiän päättymättömät vaikeudet” ja jopa ”painajainen”. Ne konnotoivat korostetusti salatun, normista poikkeavan seksuaalisuuden ongelmallisuutta ja ahdistavuutta sekä salaisuuksien ja paljastamisten teemoja, etenkin jos ne asetetaan Kantokorven tulkitseman
Runoilijan talossa -teoksen kokonaiskontekstiin. Yksinomaan arvostelua tarkastelemallakaan retoriikka ei jää epäselväksi:
Romaanin dramaattinen askel hämärään on Eeva-Liisan lapsuus- ja nuoruusiän salpojen avaaminen. Sinervo tavoittaa kuin intuitiolla näiden vuosien
tapahtumia, joista aiemmin on kantautunut vain kuulopuheita. / Ihmeen kaupalla pelasti lääketiede jo vuonna 1921 elämälle 1,9-kiloisen keskostytön.
Mutta minkälaiselle elämälle? Happikaapin yksinäisyydessä letkuruokittiin
äitinsä jo syntymää seuranneena päivänä menettänyttä vauvaa. Isä ei halunnut
kuulla koko hankalasta tapauksesta, joten Eeva-Liisaksi kastettu tyttö päätyy
äitivainajansa syvästi uskonnollisten vanhempien kasvatettavaksi Viipuriin. /
Kuvaus varhaisista vuosista etenee kohtauksittain, ja painajainen tiivistyy
hitaasti. – – Kuvaukset sulautuvat suoraan runoilijan aikuisiän päättymättömiin vaikeuksiin – – . (Kantokorpi 2004.)
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Seksuaalisuuden salailemisen ja mielenterveyden horjuminen kirjoittautuvat Kantokorven tekstissä erottamattomasti yhteen. Ilmaukset kuulopuheista yhdistettynä
painajaiseen ja aikuisiän päättymättömiin vaikeuksiin resonoivat seksuaalisuuden
salaisuuden ohessa toisen, faktiseen Manneriinkin liitetyn julkisen salaisuuden
kanssa: mielenterveysongelmat ja sairaaloissa vietetyt hoitojaksot diagnosoituna
salaisuutena, toisin kuin seksuaaliset salaisuudet, joille ei ole ääneen ”diagnoosia”
annettu, täydentävät toisiaan selitettäessä Eeva-Liisan elämän dramatiikkaa. Toisaalta niiden yhdistäminen noudattelee kuitenkin myös perinteisten homoseksuaalisuusdiskurssien linjaa. Mielenterveysongelmat ja homoseksuaalisuus, perversiot
ja psykoosit, on hyvin perinteisesti kytketty yhteen (Dean 2000, 233), ja mielen
järkkymisestä muodostuu näin yksi homoseksuaalisuuden vertauskuva.107
Vaikka Eeva-Liisan halua naisyhteyteen selitetään ainakin viitteellisesti menetetyn äidin kaipuulla, mielenterveysongelmilla ja psykoosilla, eroottiset tunteet
miehiä kohtaan eivät määrity psykologian, vaikka eivät tosin seksuaalisen identiteetin eivätkä halunkaan kautta. Niiden sijaan esimerkiksi Huhtala (2004) ja Kantokorpi (2004) esittävät Eeva-Liisan ikään kuin hetero(seksuaalisiin) tunteisiinsa
sosiaalisen normiston pakosta ajautuvaksi uhriksi. Huhtala kirjoittaa Eeva-Liisan
”avuttomuudesta levitä” jokaisen haluamaan suvaitsevan miehen edessä. Halu
mieheen muotoutuu yhteisöllisesti pakottavaksi normiksi ja avuttomuudeksi vastustaa miehistä halua, ei omaan haluun perustuvaksi valinnaksi. Eikä Eeva-Liisan
halun kohteeksi esitetä suinkaan miestä, vaan Kantokorpea lainaten halu ”elää
miehen kanssa”. Muotoilut osoittavat, että heteronormatiivisuusideologian keinotekoisuus ja Eeva-Liisan miehiin kohdistuvan halun mahdottomuus ovat esillä
myös teoksen vastaanoton tulkinnoissa eivätkä pelkästään Runoilijan talossa
-teoksessa. Kyseenalaistukset tehdään silti hienovaraisten, kaapinretoristen kiertoilmausten kautta. Naisen halusta toiseen naiseen ei mielellään puhuta suoraan,
vaan se tuodaan tulkittavaksi tai pääteltäväksi esimerkiksi retorisen kiellon avulla:
Kantokorven sanoin miehistä tulee ”peräti epätodennäköinen vaihtoehto”. Sanomattakin vaihtoehdoksi jää siten nainen.
Huhtalan, Kantokorven ja Lapin Kansan Pipsa Kostamon (2004) lisäksi Ina
Ruokolainen kirjoittaa (2004) Etelä-Suomen Sanomien arvostelussaan siitä, kuinka
Eeva-Liisa on paennut Espanjaan ”ystäväänsä Anna-Liisaa, viimeistä rakkauden
kohdettaan”, ja Terhikki Linnainmaa (2004) Satakunnan kansassa kirjoittaa rakkaussuhteesta Anna-Liisaan, joka ”halusi ehdottomasti salata suhteen”. Myös Kos-
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Seksuaalisuuden salailun ja mielenterveysongelmien kytköksen ja niiden välisen resonoinnin esiintuomisesta olen Pia Livia Hekanaholle aivan erityisen kiitollinen.
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tamon, Ruokolaisen ja Linnainmaan kirjoittamisstrategiat noudattelevat tyyliä,
jossa toteamusten rinnalle poimitaan teoksessa läsnä oleva normienvastaisen seksuaalisuuden psykologisointi. Tämä kuvastaa hyvin sitä, millaisia seksuaalidiskursseja pidetään kulttuurisesti tuttuina, mitkä otetaan annettuina ja mitä tullaan
pitäneeksi relevantteina ja ikään kuin yhteisesti jaettuina ei-normatiivisen seksuaalisuuden kiertoilmauksellisina selityksinä.
3.4.2 Vihjailun ja salailun strategiat
Edellä esittelemiini viiteen kirjallisuusarvosteluun verrattuna muissa Runoilijan
talossa -teoksen arvosteluissa viitataan siinä esiintyvään samansukupuoliseen
haluun vain salamyhkäisesti vihjaillen. Sen sijaan, että teksteissä puhuttaisiin suoraan naisen rakkaudesta tai halusta toiseen naiseen, niissä hakeudutaan mielellään
esimerkiksi sellaisiin vuosikymmeniä toimineisiin vertauskuvallisiin ja psykologissävyisiin homoseksuaalisuuden metonymioihin kuin melankolia, traagisuus,
ahdistus, yksinäisyys, vaikea itsensä hyväksyntä, ihmetys, inho, kauhu ja kuolema
(esim. Aho 2004; Kulmala 2004; Komu 2004; Linnainmaa 2004; Ratia 2004; Ravi
2004a, 2004b; Stenbäck 2004a). Toisissa taas todetaan vihjaavasti – ja perinteisesti
homoseksuaalisuuteen viittaavasti (Dean 2000, 233) – teoksen sisältävän Mannerin [sic] elämän ”eräitä dramaattisia ja niin sanottuja arkojakin vaiheita” (Kulmala
2004; ks. myös Hämäläinen 2004; Kantokorpi 2004) ja pohditaan, ”syyllistyykö
lukija kiusalliseen tirkistelyyn, kun kirjailija tuo esille Mannerin [sic] elämää riivaavia pimeitä voimia” (Sarjala 2004).
Runoilijan talon vastaanoton muussakin vertauskuvallisuudessa heretään toisinaan suorastaan runollisiksi, kuten tekee Aamulehden Matti Kuusela:
Tärkeimpänä apuna pitkässä ja pelottavassa matkassa on tamperelainen äidinkielen lehtori Anna-Liisa Mäenpää, joka kirjan alussa saapuu Espanjaan tekemään haastattelua hyvästä ystävästään. / Eikä heidän seurustelunsa ole aina
kaislojen kuiskailua airoille... (Kuusela 2004b.)
Kuusela (2004a) otsikoi Aamulehden etusivun juttunsa myyvästi ja vihjailevasti
muotoon ”Sinervon kirja paljastaa Mannerin salaisuudet”, mikä viittaa Foucault’n
(1998, 83, 95) luonnehtimaan modernin länsimaisen yhteiskunnan tarpeeseen kaivaa esiin ihmisten salaisuudet ja paljastaa heistä ”aito totuus”, jonka piti löytyä
seksuaalisuudesta. Kritiikissään Kuusela kehuu vertauskuvallisesti Sinervon päässeen ”takaovesta sisään runoilijan taloon” ja tohtineen ”kurkistaa myös kellariin ja
ullakolle” (Kuusela 2004b). Muun muassa homoseksuaalisuuteen ja anaalisuuteen
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vihjaavaa sekä psykoanalyyttistä salailun metaforiikkaa hyödyntävä kaapin retoriikka näyttäisi olevan kriitikoille tietoisestikin valittu kirjoittamisen strategia.
Kuusela (2004b) siteeraa Sinervon virkettä ”Kun tutustuin Anna-Liisaan, tuntui kuin enkeli olisi kulkenut ohitseni, kuin jokin korkeampi olento olisi hipaissut
minua ja himmentänyt valoillaan kaikki toiset valot” ja toteaa heti perään, että Eeva-Liisan ”[e]nsimmäinen rakkaus ei ollut yhtä henkistynyttä lajia” (kurs. SK).
Ensimmäinen rakkaus on kirjailija ja kääntäjä Yrjö Kivimies. Kivimiehen tapa käsitellä Eeva-Liisaa voidaan epäilyksittä nimetä seksuaaliseksi hyväksikäytöksi,
mitä Kuuselakin tarkoittanee suhteen henkisyyden kiellollaan. Kieltämällä Eeva-Liisan ja Kivimiehen suhteen henkisyyden hän kääntää samalla retorisesti Anna-Liisan ja Eeva-Liisan suhteen sellaiseksi (”henkistynyttä lajia”). Käänne vertautuu sangen pakottomasti antiikin ajan platonilaiseen, nykyisin homoseksuaaliseksi tulkittavaan rakkauteen (Kalha 2005, 206) ja rinnastuu samalla Foucault’n
(1998, 75–76) huomioon, että homoseksuaalisuudesta on tullut modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa oma ”lajinsa”.
Karjalainen-lehden Eija Komu (2004) selittää jo totuttuun tapaan Eeva-Liisan
lapsuuden väkivaltaisuutta ja sitä, miten tämä jatkossa hakee lapsuuteen juontuvan
tuttuuden tunteen vuoksi julmia kokemuksia ja ”rakastuu pyöveliinsä”. Komu tarkoittaa pyövelillä mitä ilmeisimmin jälleen juuri Kivimiestä. Hänen jatkovirkkeensä herättää mielenkiinnon: ”Niinpä vähäinenkin hellyydenosoitus saa tällaisen
ihmisen syöksähtämään päätä pahkaa toista kohti. Siitä voi puolestaan seurata aivan mitä tahansa, harvemmin mitään hyvää.” Mitäpä olisikaan Komun maalailema
”vähäinenkin hellyydenosoitus” ja sen seuraus: ”mitä tahansa, harvemmin mitään
hyvää” (kurs. SK), ellei Anna-Liisan suopeutta siihen tottumatonta Eeva-Liisaa
kohtaan sekä sitä seuraavaa Eeva-Liisan rakastumista naiseen? Samaan kategoriaan kuuluvat lausumat ”piinaavasta” seksuaalisuudesta, joka ajaa Eeva-Liisan
”joskus harkitsemattomiin tekoihin” (Ratia 2004).
Kuvaava on itsensä Jarl Hellemannin – faktisen ja Runoilijan talossa -teoksessakin useaan kertaan mainitun Eeva-Liisa Mannerin kustantajan – vihjaileva, jälleen kieltojen varaan rakentuva lausuma faktisten Eeva-Liisa Mannerin ja Anna-Liisa Mäenpään välisestä suhteesta. Sanomalehti Kalevaan Hellemannia haastellut Eeva Kauppinen kirjoittaa:
Eeva-Liisa [sic] itse ei säilyttänyt kirjeitä, vaan istui saksien kanssa ja leikkasi
ne järjestelmällisesti. Anna-Liisa Mäenpäätäkin hän oli vannottanut tuhoamaan kaikki kirjeensä, mutta minua hän ei vannottanut. Suhteemme oli toverillinen. Kirjeissämme ei käsitelty mitään intiimiä vaan käytännön asioita,
Mannerin kustantaja Jarl Hellemann kertoo. (Kauppinen 2004.)
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Hellemann määrittelee kirjeenvaihtoaan Mannerin kanssa kuvailemalla suhteensa
tähän toverilliseksi ja käytännölliseksi. Hän käyttää argumenttina Mannerin suhtautumista hänelle kirjoittamiinsa kirjeisiin: koska niissä ei käsitelty mitään ”toverillisuutta” intiimimpää, ne eivät myöskään herättäneet Mannerissa pakonomaista
tarvetta tuhota niitä. Niissä kun ei ollut mitään arkaluontoista. Sen sijaan Hellemann kertoo Mannerin olleen huolissaan Anna-Liisa Mäenpäälle lähettämistään
kirjeistä: niitä Manner oli vannottanut Mäenpäätä tuhoamaan. Jos siis Manner ei
pitänyt toverillisten, käytännön asioita käsittelevien kirjeiden tuhoamista tärkeänä,
hänen Mäenpäälle kirjoittamien kirjeiden täytyy olla jotain muuta: ”intiimiä”,
kuten Hellemann häveliäästi vihjaten asian ilmaisee (ks. myös Stenbäck
2004b).108
3.4.3 Kaapittavat lukuohjeet
Suomen Kirjasäätiökään ei puhu suoraan Eeva-Liisan seksuaalisuudesta. Aiheesta
kirjoitetaan varovaisesti vihjaillen. Finlandia-palkintoehdokkaita esiteltäessä
Runoilijan talossa -teoksen kerrottiin olevan ”varsin poikkeukselli[nen] tarina
yksinäisyydestä, rakkaudesta, hulluudesta ja ystävyydestä”. Lisäksi ”[h]yvin henkilökohtaisesti Mannerin [sic] sisäisten ajatusten kautta” kerrotun tarinan sanottiin
tekevän romaanista ”tämän vuoden yllätyksellisimmän”. (Finlandia-palkintoehdokkaat 2004.) Lukijoiden arvattavaksi jää, mikä yllätys heitä kirjan sivuilla odottaa.
Edes Finlandia-palkintovalinnan vuonna 2004 tehnyt professori Jukka Sarjala
ei esitä teoksessa esiintyvästä Eeva-Liisan seksuaalisuudesta enempää kuin varovaisia vihjeitä sekä oman kantansa teoksen fiktiivisyydestä ja olemattomasta suhteesta todellisuuteen. Sarjala toteaa:
Mahdollisen elämäkertaromaanien yleistymisen varalta olisi tarpeellista laajemminkin pohtia, miten pitkälle kirjailijalla on oikeus taiteellisiin päämääriin
vedoten teetättää tunnetuilla henkilöillä tekoja, joita he eivät ole tehneet tai
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Kirjeisiin ja Eeva-Liisan toiveeseen niiden tuhoamisesta viitataan useampaan kertaan myös Runoilijan talossa -teoksessa (RT 51, 101, 108, 189, 195). Eeva-Liisa tuhoaa itse kirjeidensä sisällöt paljastavia kalkeeripapereita saksilla ja kysyy Anna-Liisalta toistuvasti, joko tämä on hävittänyt Eeva-Liisan
”hullut vuodatukset” ja ”sentimentaaliset kirjeet” (RT 189). Teoksen kerronta ja kritiikkien seksuaalisuus- tai sitä kiertelevät ja sen ympärillä vaeltelevat diskurssit yhtenevät siis tältä(kin) osin kiinnostavasti. Myös fakta ja fiktio sekoittuvat: Tuula Hökkä on toimittanut Eeva-Liisan Mannerin autenttisista
kirjeistä kokoelman Kirjoittamisen aika (2006a), ja myös kokoelmassa julkaistuissa, Anna-Liisa Mäenpäälle osoitetuissa kirjeissä Manner muistuttaa tätä kirjeiden tuhoamisesta ja jopa pohtii, pitäisikö
hänen itsensä antaa tämän kirjeet takaisin, jotta ne ”eivät vain joudu vieraisiin käsiin” (ks. Hökkä
2006a, 259).
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iskostaa heidän päähänsä ajatuksia tai tuntemuksia, joilla ei ole ollut vastinetta
todellisuudessa. (Sarjala 2004.)109
Sarjala (2004) vielä varmistaa, ettei mikään hänen näkemyksessään jää tulkintojen
varaan, ja opastaa lukijoita mieleiseensä, oikeaan lukutapaan: ”Teosta on luettava
fiktiivisenä romaanina; 'näinkin olisi voinut olla'. Kirjailijan valinnat eivät välttämättä ole ainoita oikeita – – .” Sarjala ilmaisee olevansa tietoinen teoksen ristiriitaisesta vastaanotosta ja sanoo päätyneensä sen palkitsemiseen ”[k]aikista elämäkertaromaaniin liittyvistä riskeistä huolimatta tai juuri nämä riskit tiedostaen”.
Hän perustelee valintaansa muun muassa sillä, että teos todennäköisesti herättää
uutta mielenkiintoa myös Eeva-Liisa Mannerin kirjallista tuotantoa kohtaan. Sarjalan valinta noudattelee näin esimerkillisesti Suomen Kirjasäätiön (2007) linjaa,
jonka tehtävänä on edistää ja tukea kotimaista kirja- ja sanataidetta (Turunen 1999,
198). Runoilijan talossa -romaanin valinta Finlandia-voittajaksi edistää ja tukee
sitä kaksinkertaisesti, kun huomiota saa yhden kirjailijan ja teoksen lisäksi myös
toinen kirjailija, jonka tuotannon asema vieläpä sattuu olemaan suomalaisen kirjallisuuden ja sanataiteen kentässä huomattavan merkittävä.
Osa kirjallisuuskriitikoista ilmaisi Sarjalan tavoin näkyvästi, ettei pidä Sinervon valintoja totena kertomuksena kirjailija Eeva-Liisa Mannerin elämästä – ja
voitaneen kai lisätä: tai seksuaalisuudesta. Esimerkiksi Turun Sanomien Taina Ratia (2004) toteaa: ”Vaikka kirjassa onkin kohtalaisen paljon tarkistettavia tosiasioita, niillä ei ole niin väliä – – .” Monet jakoivat lukijoille Sarjalan tapaan suoria lukuohjeita siitä, että teosta tulisi lukea fiktiona, ei faktapohjaisena elämäkertatekstinä (esim. Papinniemi 2004; Petäjä 2004; Kulmala 2004; Salakka-Kontunen 2004;
ks. myös Virkki 2005). Kaksi vuotta teoksen ilmestymisen jälkeen Tuula Hökkä
kirjoittaa Eeva-Liisa Mannerin autenttisista kirjeistä toimittamansa Kirjoittamisen
aika -kokoelman johdannon luvussa, jonka otsikko on merkitsevästi ”Kirjeen tosi
ja fiktio, intiimi ja julkinen”:
Nykytutkimukselle kirje lähteenä ja erityisesti kirjailijan kirje on pulmallinen.
Se ei sinänsä anna paikkansapitävää varmaa tietoa. – – Kummallisuuksia syntyy jos menneisyyden kirjeiden luennassa sivuutetaan aikaulottuvuus ja luetaan niitä vain oman aikamme silmin – – . (Hökkä 2006b, 13, kurs. SK.)

109
Tähän lisäyksenä huomautan olevani sangen tietoinen siitä, että olen tutkimuksessani paikoin lukemassa piruna Raamattua. Toki esimerkiksi Sarjala kuten kaikki muutkin tarkastelemani kirjoittajat
saattavat tarkoittaa ilmaisuillaan myös aivan muita aiheita kuin teoksessa esiintyvää seksuaalisuutta,
mutta hyvin todennäköiseltä ja ainakin yhdeltä aiheelta seksuaalisuus siitä huolimatta vaikuttaa.
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Hökänkin sanoman voi tulkita kuin kohdistamattomaksi kommentiksi Sinervolle
(2004b), jonka mukaan etenkin Runoilijan talossa -teoksen Eeva-Liisan normienvastainen, ”kummalliseksikin” kiertoilmaistavissa oleva110 seksuaalisuus nimenomaan perustuu Eeva-Liisa Manneria käsittelevään fakta-aineistoon eikä olisi näin
sepitettä. Sinervo (sit. Vehkoo 2004a) on todennut: ”Minulla on kyllä todisteita
siitä, että Mannerilla oli tunteita myös naisia kohtaan. Se puoli romaanissa ei ole
fiktiota. Toisaalta nykyään on harvinaista, että joku sanoo suoraan, että juuri naisten välinen rakkaus tässä hiertää.” (Ks. myös Lilja 2004; Nikula 2004a, 2004b;
Vehkoo 2004b.)
Sinervo tuntuu osuvan lausumassaan naisten välisestä rakkaudesta monella tapaa teoksensa seksuaalisuusaiheiden ongelmallisuuden ytimeen: naisten välinen
rakkaus hiertää, mutta sen lisäksi, että itse rakkaudesta ei voida puhua suoraan,
seksuaalipoliittisen korrektiuden nimissä ei voida oikein puhua siitäkään, että lausumattomaksi jätetty rakkaus häiritsee. Että se siis hiertää. Siksipä kun Runoilijan
talossa -teosta koskevissa teksteissä kirjoitetaan Eeva-Liisan seksuaalisesta halusta, se tehdään salaperäisesti vihjaillen ja usein myös kaapittavan lukuohjeen saattelemana. Siten molemmat arveluttavat, seksuaalisuutta käsittelevät seikat pysyvät
piilossa. Lisäksi naistenvälisestä rakkaudesta puhuttaessa puheenvuoro siirretään
mielellään strategisesti kirjailija Sinervolle: silloin kun Eeva-Liisan tai Anna-Liisan rakkaudesta, halusta tai mustasukkaisuudesta toisiaan kohtaan kirjoitetaan jotain, se tehdäänkin siteeraten ahkerasti Sinervon kirjoittamaa. Sinervo ”panee”
hahmonsa puhumaan tai ”tulkitsee” heidän tunteitaan, kuten esimerkiksi seuraavissa:
Sinervo panee [mustasukkaisen] Anna-Liisa Mäenpään tokaisemaan
[Eeva-Liisalle]: ”Kuvaile nyt vielä sitä [Tuomas Anhavan] suudelmaa, miten
se tuntui koko olemuksessasi kiihottavina värähtelyinä ja tallentui ruumiisi
muistiin.” (Koskimies 2004, kurs. SK.)
Sinervo tulkitsi Mannerin [sic] suhteen Mäenpäähän hullaantumiseksi, ja koki
kirjailijan intensiiviset ja voimalliset kirjeet rakkauskirjeiksi. (Lilja 2004,
kurs. SK.)
Eeva-Liisan naiseen kohdistuva rakkaus ja halu muotoillaan Sinervon ”tulkinnaksi” ja ”kokemukseksi” teoksen tasolla, ei Eeva-Liisaan, tai puhumattakaan että
Manneriin, palautuvaksi ominaisuudeksi tai peräti identiteetiksi. Näyttäisi siltä,
että paitsi että teosta ohjeistetaan lukemaan fiktiivisenä kaunokirjallisuutena,
110
Kumma-sanasta queerin ja kummastelusta queerittamisen synonyymeinä ks. Rossi 2003, 151, 154;
Kekki 2006b, 13.
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Eeva-Liisan tunteet esitetään vielä varmuuden vuoksi kirjailija Sinervon rakentamaksi fiktioksi. Näin pienetkin mahdollisuuden potentiaalit liittää kyseenalainen
seksuaalisuus faktiseen Eeva-Liisa Manneriin pyritään kaapittamaan ikään kuin
kaksinkertaisin strategisin keinoin.
3.4.4 Elämäkerta kertoo myös kirjoittajastaan
Vaikka Runoilijan talossa -teoksesta kirjoittaneet arvostelijat saattavat muotoilla
naistenvälisestä halusta kirjoittaessaan sen Sinervon valinnaksi, vastaanotossa ei
muutoin käsitellä seikkaa, jonka Sinervo (sit. Lilja 2004) on itsekin tuonut esille
teoksensa lajista: elämäkerta on kertomusta myös sen kirjoittajasta (ks. myös esim.
Huhtala 2006, 78; Kivimäki S. 2002, 59–60; Melkas 2006, 56; Stenbäck 2004a).
Itse teoksessakin ikään kuin etukäteen metafiktiivisesti kommentoiden ennakoidaan mahdollisesti tulevaa kritiikkiä, jossa paheksutaan kirjailijan tapaa kirjoittaa
Eeva-Liisa rakastamaan naisia. Jo edellä siteeraamassani Runoilijan talon kohtauksessa Eeva-Liisa sanoo: ”Luulisi kuitenkin ihmisten olevan sen verran valistuneita, että tietävät taiteilijan kirjoittavan yhä uudelleen ja uudelleen omakuvaa”
(RT 30). Kiinnostavaa on sekin, että Sinervo oikeastaan siteeraa siinä vapaasti tulkiten tai toistaen Eeva-Liisa Manneria, joka Ritva Rainion toimittamassa teoksessa
Miten kirjani ovat syntyneet (1969) kirjoittaa:
Ainakin minun pääteokseni – – ovat minun omien kokemuksieni summia. – –
Silloinkin kun olen kirjoittanut sellaisesta kohteesta, johon en ole itse voinut
välittömästi osallistua, olen lisännyt kohteeseen paitsi omia kokemuksiani – –
myös muistumia aikaisemmista saman tapaisista kohteista – – . (Manner 1969,
215.)
Mannerin kirjoittama korostaa esimerkiksi feministisissä sekä homo- ja lesbotutkimuksissa jo jonkun aikaa esillä ollutta kaunokirjallisen teoksen tekijyyden problematiikkaa (esim. Kekki 1996; Pakkanen 1996a; 1996b). Se siis ikään kuin tukee
nykyisin yleisemminkin uudelleenpohdittua tekijän osallisuuden huomioon ottamista fiktiivisten teosten tarkastelussa. Roland Barthesin (1993, 117) julistaman
”Tekijän kuoleman” jälkeinen historia on monipolvinen. Esimerkiksi joissain
feministisissä tutkimuksissa ideaa tekijän kuolemasta on kritisoitu siksi, että ajatus
naissubjektin purkamisesta ja kuolemasta muodostuu ongelmaksi. On kysytty, että
jos “naissubjektia – toimivaa naissubjektia – ei historiallisesti ole vielä edes ollut,
miten se on mahdollista purkaa“ (Kosonen 1996a, 12–13). On myös todettu, että
“Tekijyys“ ja subjektius, joita ollaan purkamassa, ovat pikemminkin institutionalisoituja konstruktioita, eivätkä ne ole koskettaneet kirjallisuuden kaanonin ulko180

puolelle asetettuja nais- eivätkä vähemmistökirjailijoita alun alkaenkaan (Modleski 1986, 136; Rojola 1996b, 31, 42; 1998, 252–253). Nykyisin tekijän elämän ja
kokemusten merkitystä kirjallisuuden sisällöissä on alettu taas problematisoida
(ks. esim. Koivisto 2006, 281–282, 287; Kurikka 2006, 16; Kurikka & Pynttäri
2006, 13). Mannerin vanha lausuma ottaakin jälkikäteisesti ja jälleen ajankohtaisen tuntuisesti kantaa koko tekijyyden problematiikan vyyhteen.
Runoilijan talossa -romaanin omaelämäkerrallisuuden mahdollisuus on sen
vastaanotossa sivuutettu. Arvosteluissa ei ole pohdittu sitä, että kahden naisen välisen rakkaustarinan kuvauksessa voisi mahdollisesti olla kysymys myös Sinervon
rakkaudesta naisiin. Sekin tekee näkyväksi mahdottomuuden kirjoittaa julkisesti
ei-normatiivisesta seksuaalisuudesta. Tämä on näkynyt myös muussa kotimaisessa, heteronormin vastaisia seksuaalisuuksia käsitelleessä kirjallisuudessa. Rojola
(1998, 251) toteaa, että vaikka Saision pseudonyymien Jukka Larssonin ja Eva
Weinin tuotantojen ainekset olivat ”sensaatiomaisia”, ne jäivät aikansa vastaanotossa ilman huomiota (ks. myös Envall 1990, 52). Teosten sisällön sijaan toimittajia kiinnosti kirjailijasalanimien arvoitus. Rojola liittää ilmiön kirjallisen julkisuuden nykyiseen henkilöitymiseen. Lähes kymmenen vuoden jälkeen, ilmiötä retrospektiivistä tarkasteltaessa ja Sinervon teoksen vastaanottoon rinnastettaessa se
näyttäisi kuitenkin liittyvän juuri teosten sisältöjen sensaatiomaisuuteen.
Rojola (1998, 251, 274) liittää Larssonin ja Weinin tuotantojen sensaatiomaisuuden lesbouteen ja biseksuaalisuuteen (ks. myös Envall 1990, 52; Haasjoki
2003; 2005a; 2006). Larssonin (Kiusaaja 1986; Viettelijä 1987; Kantaja 1991) ja
Weinin (Puolimaailman nainen 1990; Kulkue 1992) teoksissa esitelty häilyvä ja
normienvastainen seksuaalisuus yhdistettynä omaelämäkerrallisiin aineksiin teki
niiden sisältöjen kuvailun vaikeaksi. Niinpä toimittajat ja kriitikot päätyivät kirjoittamaan jostain aivan muusta kuin itse kirjoista ja niiden sisällöistä.111 Teoksiin
liitetty omaelämäkerrallisuus, joka niiden julkaisuaikaan yhdistettiin vielä voimakkaasti tekijään ja tulkittiin siten kirjailijan elämän autenttiseksi kuvaukseksi, olisi
pakottanut toimittajat pohdiskelemaan kirjailija Saision potentiaalista (homo/bi/
queer)seksuaalisuutta, eikä se näyttänyt olevan vielä 1980–1990-lukujen taitteessa
mahdollista, kun se ei oikein näytä olevan sitä vielä nytkään (ks. myös Linna 2007,
78; Koivisto 2006, 284–285).
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Markku Envall (1990, 52) on tehnyt saman huomion Larssonin Viettelijän vastaanotosta.
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3.4.5 Kahden tason tietoa
Runoilijan talossa -teoksessa ja sen arvosteluissa nimeämättä jäävistä seksuaalisuuksista biseksuaalisuus mainitaan kuitenkin teosta koskevassa muussa kirjoittelussa nimeltä. Eksplisiittinen keskustelu rakkaudesta sekä miehiä että naisia kohtaan nimenomaan biseksuaalisuutena alkoi kuitenkin vasta sen jälkeen, kun teokselle oli myönnetty kirjallisuuden Finlandia-palkinto.
Kun Suomen tietotoimisto STT julkisti tiedon vuoden 2004 Finlandia-palkinnon myöntämisestä Runoilijan talossa -romaanille, se julkaisi aiheesta samanaikaisesti kaksi erilaista, eri toimittajien kirjoittamaa uutisartikkelia. Ensimmäisessä
(Ravi 2004a, 2004b) ei ole lainkaan mainintaa teoksessa esiintyvästä naisten välisestä rakkaudesta, kun taas toisessa biseksuaalisuus tuodaan esille, ja vieläpä Manneriin liittyen:
[Sinervo:] - Hämmennyin, kun luin Mannerin kirjeitä Anna-Liisa Mäenpäälle,
koska ne olivat niin ilmeisiä rakkauskirjeitä. / Mannerin ystävät eivät tienneet
mitään hänen biseksuaalisuudestaan tai mieluumminkin romanttisista ystävyyksistään. Toisaalta ei kai se ole ihme aikana, jolloin homoeroottinen suhde
oli rikos ja kehityshäiriön ilmentymä. (Nikula 2004a, 2004b.)
Sinervo epäilee haastattelussa, että Eeva-Liisa Mannerin ystävät eivät ole tienneet
tämän potentiaalisesta biseksuaalisuudesta. Näin hänkin tuo – faktisen Mannerin
elämään kontekstualisoituna – näkyviin teosta ja sen vastaanottoa luonnehtivan
kaappiproblematiikan. On kuitenkin varsin todennäköistä, että Mannerin seksuaalinen orientaatio, olipa se mikä hyvänsä, on ollut hänen elinaikanaan ystävien tiedossa; jopa biseksuaalisuuden mahdollisuuden puolesta puhuvat esimerkiksi Hellemannin vihjailevat lausumat. Tiedolla ei kuitenkaan sinänsä ole yhtä suurta merkitystä kuin tavalla tuottaa tietoa, sillä joka tapauksessa ennen 1970—1980-lukuja
tieto ihmisten normienvastaisista seksuaalisuuksista on pääosin ollut julkisesti
salattua (ks. Juvonen 2002). Kuten Tuula Juvonen muotoilee, ihmisten samansukupuoliset suhteet ovat olleet yhteiskunnassamme pitkään julkisia salaisuuksia.
Homoseksuaalisuus poistettiin Suomen rikoslaista vasta vuonna 1971, ja niin
sanottu kehotuskieltopykälä poistettiin niinkin myöhään kuin vuonna 1999. Sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin vuonna 1981. (Stålström 1997, 225;
Sorainen 2005, 3, 50.) Virkavallan myöhäinen puuttuminen lakeihin ja luokitteluihin ei ole voinut olla vaikuttamatta siihen, mitä ihmisten seksuaalisuudesta sanotaan julkisesti ääneen ja mitä taas ei. Mirkka Rekola (2006) onkin kuvaavasti
todennut, ettei sotienjälkeisessä Suomessa ollut edes olemassa tilaa, johon tulla
ulos kaapista (ks. myös Pakkanen 2007).
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On huomionarvoista, että sama tapa tuottaa kahden tason tietoa, julkista ja salaista, tuntuu jatkuvan vuosikymmenien jälkeenkin. Tästä esimerkkinä toimii
STT:n ratkaisu julkaista Finlandia-palkitusta romaanista kaksi erillistä, teemoiltaan poikkeavaa uutisartikkelia, joista lehdet voivat valita julkaistavaksi ”soveliaamman” (ks. Nikula 2004a,b; Ravi 2004a,b). Ratkaisu on tietysti oireellisuudessaan jo sinällään merkityksellinen. Mutta vielä merkittävämpi – ja oireellisempi –
on valtakunnan sanomalehtien lähes poikkeukseton päätös julkaista ainoastaan biseksuaalisuuden mainitsematta jättävä artikkeli ja jättää biseksuaalisuudesta kirjoittava artikkeli täysin huomiotta. Aineistossani biseksuaalisuuden mainitsevan
artikkelin sellaisenaan julkaisseita sanomalehtiä oli kaksi (Etelä-Saimaa, Lapin
Kansa). Yksikään muu sanomalehti ei ottanut artikkeleihinsa mukaan sen sisältöjä
lainkaan. Niissä kirjoitettiin kyllä seksuaalisuudesta, onhan se sangen kiehtovaa ja
Rojolan sanoin ”sensaatiomaista” ja nykykulttuurissa myyvääkin112, mutta se tehtiin pääosin vihjaillen ja salaillen, eikä biseksuaalisuudesta puhuttu suoraan – sen
enempää kuin lesboudesta tai queeriudestakaan.
Sanna Nikulan (2004a,b) uutisartikkelin lisäksi tekstit, joissa kirjoitetaan näkyvästi Eeva-Liisan biseksuaalisuudesta, on kirjoitettu ajallisesti reilusti teoksen
Finlandia-palkinnon saannin sekä sitä koskevan kirjoittelun jälkeen. Niistä ensimmäinen on julkaistu Internetissä (Koskimies 2004), joka on jo sinällään julkaisukontekstina tulkittu sallivammaksi kuin painotuotteet, ja toinen on kirjailija Juha
Seppälän (2004) kolumni. Seppälä kirjoittaa jo totuttuun tapaan toden ja sepitteen
välisestä suhteesta Sinervon teoksessa ja päätyy asettamaan siinä esiintyvän biseksuaalisuuden kirjailija-Sinervon kerronnalliseksi keinoksi.
Kolmas biseksuaalisuuden mainitseva artikkeli on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa (Kuosmanen 2005), jossa haastateltiin Sinervoa kaiken tapahtuneen eli
kiihkeän kirjakohun hieman jo laannuttua. Myös Helsingin Sanomissa julkaistiin
samantapainen haastattelu, jossa Sinervo reflektoi Runoilijan talossa -romaanin
saamaa vihamielistä vastaanottoa (Alftan 2005). Artikkelin pääotsikko on huomiota herättävän retorinen: ”Mikä on totta ja kuka saa sen kertoa.” Alaotsikon verbi on
muotoiltu yksikön ensimmäiseen persoonaan, ja otsikko on rajattu lainausmerkeillä: ”Sohaisin tabuja, biseksuaalisuutta ja väkivaltaista kasvatusta.” Persoonamuoto
ja lainausmerkit osoittavat artikkelin kirjoittajan siteeraavan otsikossaan kirjailija
Sinervoa. Otsikointiratkaisua voi sitäkin pohtia strategisena valintana, jolla osoitetaan, että biseksuaalisuus-sanan saa artikkelin pääotsikon kysymykseen vastaten
112

Etenkin queeriuden muodikkuudesta ja trendikkyydestä nykykulttuurissa sekä sen hyväksikäytöstä
myynninedistämisessä ks. esim. Mistry 2000, Roseneil 2000; Karkulehto 2001; 2003; Rossi 2003;
Kalha 2006a.
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”kertoa” vain kirjailija. Ratkaisu on täsmälleen sama, jota käytettiin STT:n julkaisemassa, biseksuaalisuuden mainitsevassa uutisartikkelissa. Siinäkin ”b-sana” istutettiin sitaatein Sinervon suuhun.113
3.4.6 Mikä on sopivaa ja mikä ei?
”[R]omaani ei ole koskaan puhtaasti vain taidetta. Siihen liittyy aina jonkin
kansanosan itsensä peilaamisen, tunnistamisen tarve.”
(Helena Sinervo, sit. Vehkoo 2004a.)
”Ennen vanhaan, silloin kun kirjailija nosti kansallistunnetta ja -ylpeyttäkin,
hän oli sosiaalisesti arvostettu yksilö. Nyt kun kansallistuntoa ei enää tarvita,
vaan pikemmin kansallista itsetuntemusta, kirjailijasta, tuon tuntemuksen etsijästä ja edistäjästä, on tullut jotenkin epäilyttävä henkilö ja runoilijasta jonkinlainen kummitus; hyvä kun eivät joudu hullujenhuoneeseen tai raastupaan – –
.” (Eeva-Liisa Manner 1969.)
Hienotunteisuuttaanko, varovaisuuttaanko ja häveliäisyyttäänkö Sinervon teoksesta kirjoittavat verhoavat ja paikoin jopa vaientavat siinä esiintyvää, sekä miehiin että naisiin kohdistuvaa halua ja rakkautta? Onko niin, että jo kuollutta
Eeva-Liisa Manneria ikään kuin suojellaan tulkinnallisilta kytkennöiltä kyseenalaiseen seksuaalisuuteen? Vai onko kyseessä verraton kaapinretorinen kielipeli,
jota kaikki sujuvasti ja sensaatiohakuisesti, jopa myyvästi, pelaavat? Voiko olla
niin, että syynä on normienvastaisuuteen ja kiellettyyn – queeriuteen – ylipäätään
liitoksissa oleva yhtäaikainen viehätys ja pelko?114
Vai tuoko juuri teoksen päähenkilö romaanin tulkintaan joitain rajoitteita? Kyseessä kun on kotimainen kanonisoitu kirjailija ja faktuaalinen, olemassa ollut jul113 Sama strategia on nähtävissä suomalaisten lehtitoimittajien kirjoittaessa maahanmuuttajista solvaavasti tai loukkaavasti nimitellen. Solvaukset ja nimittelyt esiintyvät lehdissä haastateltujen tai referoitujen henkilöiden puheissa, eivät toimittajien ”omassa” tekstissä tai heidän omalla äänellään itse kirjoittamana. (Raittila 2002, 57.) Tämä viittaisi siihen, että toimittajat siirtävät ja etäännyttävät arveluttavina,
arkaluontoisina tai kyseenalaisina pitämänsä aiheet itsestään haastateltavaansa.
114
Populaarikulttuurisen ja kaupallisen queer chic -ilmiön myötä queerista on muodostunut kulttuurissa eksotiikkaan jännittävästi viittaava elementti, jossa pätee Stuart Hallin (1999, 170, 199) määrittelemä toiseuden käsittelyn kaksoisstrategia: queerista on tullut eksoottista, villiä, alkukantaista ja kiehtovaa, mutta samalla myös torjuttavaa ja pelottavaa. Sara Ahmed (2004, 149, 162–164) puolestaan esittää
queeriudesta, aivan kuten Hall vastaavasti etnisestä toiseudesta, että vaikka se on konstruoitu kulttuurin
abjektiksi, se on myös halun ja viehätyksen lähde ja jopa kateuden kohde: “[T]he tension between heterosexual fear of homosexuality and gay culture (and the pleasure they represent) and the equally strong
envy of and desire to enjoy that freedom and pleasure.” (Ks. myös esim. Haggerty 2006, 187; Karkulehto 2004b; 2004c; Löytty 1994, 119; 2005a, 12; 2005b, 93–94.) Kyse on siis heteroseksuaalisesta,
homoseksuaalisuuteen ja homokulttuuriin sekä niiden representoimaan nautintoon kohdistuvasta
pelosta ja samanaikaisesta, yhtä voimakkaasta kateudesta ja halusta nauttia siitä vapaudesta ja nautinnosta, jota ne edustavat.
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kisuuden henkilö. Pohdin seuraavaksi vielä sitä, miksi Runoilijan talossa -romaanissa ilmenevästä seksuaalisuudesta on mahdollisesti puhuttu julkisuudessa osoittamallani, kaapin retoriikkaa hyväkseen käyttävällä tavalla.
Helsingin Sanomien homo-, lesbo- ja biseksuaalisuuskirjoittelua tutkinut Tuula Juvonen (2004) on osoittanut, että suomalaisessa nykykulttuurissa median
queer-representaatiot ovat sallittuja, jos kyse on esimerkiksi taiteen ja kulttuurin
fiktiivisistä, voyeuristisen katseen kohteiksi asetetuista mediarepresentaatioista,
muihin maihin tai menneisyyteen etäännytetyistä henkilöistä, eksotisoinnista tai
queeriuden käsittelystä hyvin yleisellä, ei yksityiskohtaisuuksiin menevällä tasolla. Sanomalehdissä on mahdollista kirjoittaa seksuaalivähemmistöistä etäännytetysti ilmiönä. Sen sijaan yksityisellä tasolla, faktisista ihmisistä yksilöinä, ei voida
edelleenkään näkyvästi kirjoittaa. Juvosen mukaan varsinkin suomalaisten julkisuuden henkilöiden ei-heteroseksuaalisuudesta kirjoittaminen näyttää monesti olevan hankalaa, mikä hänen mukaansa näyttäytyy entistä kiusallisempana, kun samanaikaisesti esimerkiksi venäläisten ja ruotsalaisten julkisuuden henkilöiden homoseksuaalisia suhteita on esitelty Suomen lehdistössä kursailematta.
Suomalaislehtien biseksuaalisuuskirjoittelua tutkinut Jenny Kangasvuo (2005,
51) puolestaan toteaa, että kirjoittelu homoista ja lesboista on tullut Suomen mediassa jossain määrin mahdolliseksi ja julkisten representaatioiden piiriin, mutta
biseksuaalisuutta käsitellään mediassa edelleen hyvin vähän. Queerin julkinen näkyvyys on siis rajoittunutta ja kontekstisidonnaista.115 Näin ollen ei ole yllättävää,
että kun on kyse lihaa ja verta olleesta suomalaisesta kirjailijasta ja tähän potentiaalisesti liitettävissä olevasta queeriudesta, suomalaismedia pitää sen mielellään
kaapissa.
Merkitystä on silläkin, että Eeva-Liisa Manner on yksi Suomen kanonisoiduista kirjailijoista, joka siten väistämättä kertoo kirjallisuudellaan ja kirjailijuudellaan
suomalaisuudesta (Kirstinä 2007, 11–12; ks. myös esim. Hämäläinen 2005; Vialva
2004). Siihen viitataan ironisesti myös Runoilijan talossa:
Sinua kohdellaan kansallisaarteena, Anna-Liisa puhui, sen huomasin kun
sovin SKS:n [Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran] arkistonjohtajan kanssa
haastattelusta. Hänen mielestään sinun elämäsi ja tekosi eivät enää kuulu
sinulle itsellesi vaan kansalle. Ne pitää ehdottomasti saada talteen, ’purkkiin’.
115
Antu Sorainen (2005, 37n106) tosin toteaa vuoden 2005 lopussa, että lesbo-sanan julkinen käyttö
on joukkotiedostusvälineissä tihentynyt: lesboudesta on kirjoitettu useampaan otteeseen näkyvästi Helsingin Sanomissa. Se osoittaa, että normienvastaisista seksuaalisuuksista kirjoittaminen ja puhuminen
julkisesti ja suoraan on jatkuvassa, ainakin tähän hätään dynaamiselta näyttävässä prosessissa. (Vrt.
Pulkkinen 1993; Karkulehto 2003.) Havainto edellyttäisi kuitenkin median lesboudesta kirjoittamisen
systemaattisempaa tutkimusta, ennen kuin sitä voidaan pitää varsinaisena merkkinä muutoksesta.
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Se tuntui hämmentävältä, varsinkin kun tiedän miten yksityinen ihminen sinä
olet. (RT 188, kurs. SK.)
Anna-Liisan lausumalla Eeva-Liisan yksityisyydestä myös itse teoksessa käsitellään kaapin retoriikkaa ja kiertoilmauksellisia tapoja lausua julki lausumaton.
Teksti korostaa yksityisen ja julkisen vastakkainasettelulla salaisuuksien ja paljastusten tematiikkaa ja nostaa pintaan pohdinnan Eeva-Liisan – ja sitä kautta faktisen Eeva-Liisan Mannerin – seksuaalisuudesta. Muun muassa näillä keinoin
Runoilijan talossa -teoksessa päästään pervouttamaan suomalaisen modernistisen
runouden ikonia (vrt. esim. Stenbäck 2004b). Tai pikemminkin teos siis pervouttaa
Eeva-Liisa Mannerista rakennettua, kanonisoitua kirjailijakuvaa. Tätä sivuaa myös
Liisi Huhtalan (2004) arvostelun loppulause teoksesta ”kirjallisuushistoriallisen
pystin – – kuurauksena”. Melkoisesta kuurauksesta onkin kyse, kun kanonisoituun
kirjailija-Manneriin sipaistaan teoksen kontekstissa ja ainakin potentiaalisesti
myös julkisessa kirjallisessa kontekstissa häivähdys queeria. Näinhän Eeva-Liisa
Mannerin kirjailijakuvan pervouttaminen mahdollistaa saman tekemisen koko
kotimaisen kirjallisuuden kaanonille. Kaanonia voidaan siis kirjoittaa uudelleen,
tavallaan toistaa toisin. Lisäksi Runoilijan talossa ikään kuin muistelee uudelleen
ja vinouttaen kotimaista kirjallisuushistoriaa. Se tuo laajemmassakin mielessä pintaan sen mahdollisuuden pohtimisen, että jotkut asiat ovat kenties aiemmassa (kirjallisuus)historiankirjoituksessa päässeet ”sopivasti” unohtumaan (vrt. Kekki
2005, 75).
Queer-näkökulmasta Sinervon teosta voi pitää myös Suomen yhtenäishistorian vastakirjoituksena. Anna-Liisaa lainaten faktinen Eeva-Liisa Manner on Suomen ”kansallisaarre”. Kun julkisesta henkilöstä tulee, jos nyt ei ihan kansallinen
niin ainakin kirjallisuusinstituution ja kaanonin aarre ja kun hänen elämänsä ja tekonsa eivät kuulu enää vain hänelle itselleen (RT 188), hänestä on muodostunut
instituution symbolinen edustuma. Institutionaaliseen symboliin assosioituvat seksuaalisuuden säröt, samansukupuolinen rakkaus ja biseksuaalisuus, teettävät särön
mahdollisuuden koko instituutioon ja kaanoniin ja tekevät näkyväksi sen, etteivät
ne voi olla yhtenäisiä, kuten eivät niiden historiatkaan.116
116
Samaan tapaan kuin Sinervon Runoilijan talossa kirjoitetaan faktiseen Eeva-Liisa Manneriin viittaavasta Eeva-Liisasta kansallisaarteena, faktisesta Pirkko Saisiosta on kirjoitettu kansallisomaisuutena
(Haavikko 2000, 337). Tämä kansallinen haltuunotto on tehty liittyen hänen esikoiseensa Elämänmenoon, jota pidettiin julkaisuaikanaan suomalaisen työläiskirjallisuuden, kansankuvauksen ja realismin
pelastajana. Kiintoisaa Sinervoon ja Manneriin ja kaanonin queerittamiseen yhdistettynä on, että Elämänmenosta poistettiin aikanaan kustantajan ohjeesta sen kantavaksi voimaksi aiottu homoseksuaalisen identiteetin löytyminen. Kustantajan perusteluna oli se, että provokatorisuus saattaisi pilata mahdollisuudet pysyvään asemaan suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa. (Saisio 2000, 352–353; Hyttinen 2002, 13–17.)
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Runoilijan talon pervouttamisen potentiaali vielä kumuloituu, kun sekin nostetaan Mannerin tavoin ”kansallisaarteeksi” eli kun se kanonisoidaan kansallisesti
merkittävällä Finlandia-palkinnolla. Näin sisällöllisesti ja henkilöhahmoiltaan sekä paikoitellen jopa kansallisesti kyseenalaiseksi leimautuva teos haastaa pohtimaan rajojen joustavuutta ja osoittaa suomalaiseen kansallisuuteen yhdistetyn (hetero)normatiivisuuden keinotekoisuuden (vrt. Gordon, Komulainen & Lempiäinen
2002; Vehviläinen 2002). Se rinnastaa myös Finlandia-palkinnon, ja palkinnon
kautta kansallisuuden, queeriuteen. Tai ainakin se tuo palkintoon – ja kansallisuuteen – kovin queerin häivähdyksen. Queer häivähdys on toki aina ollut kansallisuudessa, eihän se ole yhtenäinen monoliitti, mutta queer on ollut tapana sulkea
kaappiin. Nyt kun queer häivähdys näkyy, kaapista on siis salakavalasti päästy
kaanoniin. Tätä kaanonin queeria häivähdystä kirkastavat Sinervon lisäksi Finlandia-palkitut Saisio, Sinisalo ja Holappa sekä ehdokkaat Christer Kihlman, Mirkka
Rekola ja Eva Wein. He kaikki edustavat kirjailijoita, joiden tuotannossa on läsnä
queer-elementtejä.
Mutta valitettavasti tarina ei pääty tähän. Stuart Hallin (2003a, 96–97) mukaan
kulttuurista identifikaatiota ja kansallista yhtenäisyyden tunnetta tuotetaan ”jatkuvalla kertomuksella kansakunnasta”. Suomen kirjallisuushistoriassa ilmiö on ollut
erityisen voimakas (Hypén 2002, 30–31; ks. myös Kirstinä 2007, 223). Pirjo Lyytikäisen (2005, 27) mukaan Suomea ”synnytettäessä – – kansalliskirjallisuutta tarvittiin luotavan identiteetin kätilöiksi” ja kiteyttämään suomalaisuuden olemus.
Lyytikäisen kuvailemasta kansallisen kirjallisuuden näkemyksestä on toki sanouduttu aikoja sitten irti, mutta ajatus suomalaisesta kirjailijuudesta ja Hallin esittelemästä kulttuurin kansallisesta kertomuksesta, ”Suomalaisten Suuresta Kertomuksesta” (Kirstinä 2007, 11–12) eivät ole hävinneet minnekään (Karkama 1989; Kurikka 2006; Mahlamäki 2005, 22–23). Tästä puhuu Sinervokin (sit. Vehkoo 2004a)
tämän luvun alkuun sijoittamassani sitaatissa: kaunokirjallisuuteen asetetaan kansallisen identiteetin rakentamisen vaateita. Hiljattain on jopa ehdotettu, että Suomen kirjallisuuden kaanon tulisi määritellä, ”jotta me pystyisimme säilyttämään
identiteettimme” ja voisimme määritellä, mitä suomalaisuus on (Kaarina Dromberg 2006, sit. Kirstinä 2007, 8).
Mannerkin (1969) on kirjoittanut kirjallisuuden tehtävästä kansallisessa identiteetinrakennusprojektissa. Hän kokee vanhasta kirjailijanäkemyksestä irtautuneen (modernin) kirjailijan tehtävän tulleen projektissa epäilyttäväksi ja kirjailijan
itsensä ”kummitukseksi”, jota ollaan pahimmassa tapauksessa passittamassa ”hullujenhuoneeseen tai raastupaan” siitä paradoksisesta syystä, että hän edistää työllään uutta kansallista itsetuntemusta. Manner tavallaan siis epäilee kirjailijan jou-
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tuvan epäkiitolliseen asemaan edustamaan kansakunnan toiseutta; toiseutta torjumallahan tavoitellaan nimenomaan mielikuvaa yhtenäisestä kansakunnasta (ks.
esim. Savolainen 2006, 173, 179–180).
Yhdeksi modernismin johtohahmoksi päätyneen Mannerin sanomassa on varmasti perää kirjoituskontekstissaan: sotien jälkeisessä Suomessa isänmaallisuutta
korostavat arvot tuntuivat perusteettomilta ja sovinnaisilta. Siitä huolimatta taiteen
tehtävä vakiintuneiden ja sovinnaisten totuuksien uudelleenarvioijana ei ole välttämättä ollut aina kiitelty. Taiteilijasta on toden totta saattanut välillä tulla jopa Mannerin kuvaama ”epäilyttävä henkilö”. Runoilijan talossa -romaanin julkaisemisen
aikaan Manner oli kuitenkin jo kanonisoitu modernismin johtohahmo eikä suinkaan kansallisuutta uhkaava epäilyttävä Toinen. Näin hänestä on tullut jälkikäteisesti hänen itsensä ironiseen tyyliin nostalgisoima ”kansallistunnetta ja -ylpeyttäkin” nostattava henkilö.117 Mutta asiat menevät jälleen päälaelleen, kun Runoilijan
talossa toiseuttaa Mannerista rakennettua kuvaa liittämällä häneen viittaavaan
päähenkilöönsä kyseenalaisen, normienvastaisen seksuaalisuuden: ollaan kiusallisessa tilanteessa, sillä toiseus voi rakentaa kuvaa yhtenäisestä kansakunnasta vain
tulemalla torjutuksi tai kielletyksi. Niinpä Manneriin teoksen kautta viittaava seksuaalinen toiseus täytyy jotenkin salata, ettei kanonisoitu kirjailija päätyisi lopulta
tekemään näkyväksi koko kansakunnassa läsnä olevaa, torjuttavaksi tarkoitettua
toiseutta.
Hallin (2003a, 96–97) mukaan kulttuuristen kertomusten tehtävänä on vaalia
kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta häivyttämällä kulttuurin sisäiset, muun
muassa luokkaan, alueeseen, ”rotuun”, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät
erot. Tavoitteena on salata, verhota ja vaientaa se tosiasia, että kulttuurit eivät koskaan ole yhtenäisiä kokonaisuuksia, vaan koostuvat eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä, jatkuvuuksista ja uusista osasista, joita leimaavat katkokset sekä ennen
kaikkea ero. Tähän yhtenäisen kansakunnan kertomukseen Runoilijan talossa sekä
sen esittämä kuva heteronormatiivisuutta vastustavasta kaanonkirjailijasta eivät
yksinkertaisesti mahdu. Tämän vuoksi, juuri kun kotimaisessa kirjallisuudessa on
päästy kaapista kaanoniin, vastaanotto työntää sen häveliäästi sinne takaisin.
Runoilijan talon vastaanotto osoittaa useita kiinnostavia esittämisen, representoinnin ja kaapin retoriikan konventioita, kun kuvataan kaanonin suhdetta epäkonventionaalisuuteen, normienvastaisuuteen ja queeriuteen. Näyttää siltä, että historiallisen, jo kuolleen kaanonin edustajan, Eeva-Liisa Mannerin, pervouttaminen ei
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Myös Leena Kirstinä (2007, 11) on kirjoittanut siitä, miten 1950-luvun modernismia pidettiin Suomen kirjallisuuden kansallisen linjan jatkajana ja ”suomalaisena renessanssina”.
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ole sallittua edes fiktiossa. Samalla tavalla uuden, kansallisella kirjallisuuspalkinnolla kanonisoidun Helena Sinervon omaehtoisestikin esille tuoma queeriuden
mahdollisuus – hänen sanomansa siitä, että elämäkerta on kertomusta myös sen
kirjoittajasta – jätetään käsittelemättä. Jos siis voidaan sanoa, että queer onkin
2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden kentässä päässyt sujahtamaan hetkeksi kaapista kaanoniin, jo aiemmin kirjallisuushistoriassa kanonisoituun Eeva-Liisa Manneriin kuten myös vuonna 2004 kanonisoituun Helena Sinervoon liitetty queeriuden mahdollisuuskin suljettiin Runoilijan talossa -romaanin vastaanotossa pääsääntöisesti kaanonista takaisin kaappiin.
Kiinnostavinta Runoilijan talossa -romaanin vastaanoton vastavuoroisissa kanonisointi- ja kaapittamisperformansseissa ei suinkaan ole se, mikä faktuaalisen
Eeva-Liisa Mannerin tai Helena Sinervon autenttinen halu tai seksuaalinen identiteetti mahdollisesti on. Tätä huomattavasti merkittävämmäksi huomioksi nousee
se, että heidän henkilönsä tullaan pakosti esittäneeksi suuressa osassa julkisia tekstejä heteronormatiivisessa kontekstissa ja heteronormien mukaisina. Asettelu ylläpitää uskomusta heteronormatiivisesta kaanonista, kansallisuudesta ja kansallisen
identiteetin kuvasta, jossa vaietaan sellaisista yhtenäistä heteroseksuaalisuuden illuusiota rapauttavista särön mahdollisuuksista kuin esimerkiksi suomalaiset, edes
potentiaalisesti lesbo- tai biseksuaalirunoilijat, queereista runoilijoista puhumattakaan.
3.5

Lajit liikkeessä – Sinisalon, Saision ja Sinervon teosten lajienvälisyys nykykulttuurin kuvastajana

Luettelin jo tutkimukseni alussa Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksia yhdistäviä
tekijöitä, joista keskeisin on niiden seksuaalisuus-teema. Lisäksi niitä yhdistää niiden lajien välitilaisuus. Ennen päivänlaskua ei voi on määritelty esimerkiksi siitä
kirjoitetuissa kirjallisuusarvosteluissa ja -artikkeleissa kirjallisuudeksi, joka
sekoittaa keskenään scifin ja fantasian aineksia (esim. Heinonen 2000; Kurkijärvi
2000; Liukkonen 2000; Valtonen 2000; Ravi 2000; Stenbäck 2000; Vainikkala
2000a, 2000b; Karilainen 2003). Punaisen erokirjan taas on sanottu sekoittavan
keskenään omaelämäkerran ja romaanin elementtejä ja kerrontaa (esim. Eskola
2003; Nikula & Ravi 2003; Nousiainen 2003; Ratia 2003; Vainikkala-Kejonen
2003; Koivisto 2005). Markku Soikkelin (1998, 14) romanssi-määritelmän118
118

”Romanssilla tarkoitan sitä kertomuksena järjestynyttä, ajallisesti ja paikallisesti rajautunutta elämänvaihetta, jossa voimakas rakastumisen tunne saa yksilön tutkiskelemaan itseään ja suhdettaan muihin ihmisiin” (Soikkeli 1998, 14, kurs. Soikkelin).
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mukaan Runoilijan taloa ja Punaista erokirjaa voisi pitää myös romansseina tai
teoksina, joissa on romanssin piirteitä. Sama pätee ainakin osittain myös Ennen
päivänlaskua ei voi -teokseen. Leena Kirstinän (2007, 225) esittelemälle muistiromaanille ominainen minä-kertojuus kerronnan lähteenä on sekin läsnä kaikissa
teoksissa. Lajien sekoittuminen Ennen päivänlaskua ei voi, Punainen erokirja ja
Runoilijan talossa -teoksissa on näin yhtenevän teeman ja Finlandia-palkinnon
ohessa yksi yhdistävä tekijä lisää: niiden lajit eivät tunnu pysyvän totunnaisten
lajirajojen sisäpuolella vaan liikkuvat kurittomasti useiden lajityyppien välillä.119
Tarkastelen seuraavaksi Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksia yhdistävää tekijää: lajien liikettä. Lajeja pohtiessani lähtökohtani on teoksista kirjoitetuissa teksteissä, lähinnä kirjallisuusarvosteluissa ja tutkimusartikkeleissa tehdyissä sekä
kustantajan ja kirjailijan itsensä tekemissä, ensisijaisesti ulkoisiin tekijöihin perustuvissa lajimäärittelyissä (ks. Pettersson 2006, 154). Sitä ennen lähden liikkeelle
siitä perusolettamuksesta, että teokset ovat – jo Suomen Kirjasäätiön (2007) Finlandia-palkinnon myöntöperusteidenkin mukaisesti – romaaneja, eli niiden lajiteoreettinen tarkasteluni on enimmäkseen teoksia kuvaavien ja sivuavien romaanin
alalajien analysointia (vrt. Makkonen 1995, 103). Lajien liikkeellä tarkoitan niiden
välitilaisuutta, liikehdintää eri lajityyppien välillä. Määrittelen teokset siis lajisekoituksiksi tai -hybrideiksi.
Etsin vastausta kysymykseen, millaisia merkityksiä teoksia yhdistävät, liikkeessä olevat lajit rakentavat silloin, kun lajeja tutkitaan osana niiden julkaisukontekstia. Ajattelen, että kulttuuri vaikuttaa kirjallisuuteen ja kirjallisuus kulttuuriin,
todellisuuteen ja käsitteellistämiseen. Klaus Brax (2001, 129–130) on todennut, että näin kirjallisuudenlajien muutosta voidaan selittää vain yhteydessä aikakauden
kulttuuriin ja diskursseihin.120 Keskeiseksi lajien ja kontekstin – nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin – tarkasteluun kytkeytyväksi teemaksi nousevat sukupuoli ja
seksuaalisuus, jotka ovat tärkein Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksia yhdistävä
tekijä.
3.5.1 Lajien liike yhteiskunnan muutosten peilinä
Ennen päivänlaskua ei voi, Punainen erokirja ja Runoilijan talossa -teosten käymä
liikehdintä eri lajityyppien välillä ei ole pelkästään Sinisalon, Saision ja Sinervon
119 Lisäksi Sinisalon ja Sinervon teoksia yhdistää luonnollisesti se, että ne ovat tekijöidensä esikoisromaaneja.
120
Ks. lajitutkimuksen kontekstuaalisten lähestymistapojen yleisesittelystä ja lajeista kirjallisuuden
kontekstuaalisen tulkinnan apuvälineinä tarkemmin Brax 2001.
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teoksia leimallisesti luonnehtiva, vaan pikemminkin nykyistä kirjallisuutta
kuvaava piirre. Anna Makkonen on artikkelissaan ”Pamfletista tunnustukseen:
lajimurros 1960- ja 1970-luvulla. Esimerkkinä Christer Kihlmanin Ihminen joka
järkkyi” (1995, 102) todennut, että 1960-luvulla vastaava ilmiö liittyi silloiseen
yhteiskunnalliseen murrokseen. Makkonen, kuten Braxkin (2001), viittaa niin
sanottuun bahtinilaiseen tai Bahtinin piirin kontekstuaaliseen lajikäsitykseen,
jonka mukaan laji ja lajien moninaisuus heijastelevat tai kuvastavat – Gary Saul
Morsonia ja Caryl Emersonia (1990, 275, 277, 284) siteeraten ”visualisoivat” –
yhteiskunnallisia muutoksia (ks. myös Lyytikäinen 2006; vrt. Ihonen 1995, 68).
Vastavuoroisesti lajienvälisyyden ja liikkeen on sanottu heijastelevan myös
yleistä kulttuurista uudelleenkiinnostusta itse lajiin. Siitä osoituksena on tutkimuksessakin hiljattain uudelleenvirinnyt monitieteinen lajikeskustelu. Esimerkiksi
Rick Altmanin Elokuva ja genre (2002), David Duffin toimittama Modern Genre
Theory (2000), laaja yhteispohjoismainen kokoelma Genrer och genreproblem /
Genres and Their Problems (2003) sekä antologiat Ilmaisun murroksia (2005), Lajit yli rajojen (2005), Fiktiota! (2006) ja Genre – tekstilaji (2006) käsittelevät kaikki lajiproblematiikkaa. Lisäksi eri lajityypeistä, kuten esimerkiksi fantasiasta, on
alettu koota niitä erityisesti lajityypillisinä ilmiöinä tarkastelevia teoksia ja artikkelikokoelmia (esim. Fantasian monet maailmat 2004; Totutun tuolla puolen 2005;
Miettinen 2004). Yrjö Heinosen, Leena Kirstinän ja Urpo Kovalan (2005, 8–9) sanoin voidaan puhua jopa – jälleen Mihail Bahtiniin (ks. 2002/1965) viitaten – lajien karnevalistisesta juhlinnasta tai lajien pidoista.121
Heinosen, Kirstinän ja Kovalan (2005) mukaan lajien sekoittumisella on vaikutuksensa paitsi teosten tulkintaan ja analyysiin myös lajien muodon ja historian
muodostumiseen tutkimuksellisesti relevantiksi (ks. myös Lyytikäinen 2005, 20).
Niinpä Fredric Jamesonin teoksessaan The Political Unconscious. Narrative as a
Socially Symbolic Act (1981, 151) ennustama lajin kuolema, johon syynä olisi lajikategorioiden häilyvyys, näyttäisikin olevan vältettävissä täsmälleen samasta
syystä: laji elpyy niiden välisessä liikkeessä. Lajien sekoittumiset ja lajirajojen ylitykset rakentavat myös kirjallisuudelle uusia merkityksiä, ja niiden tutkimuksen
avulla kirjallisuuteen ja kulttuuriin avautuu uusia näkökulmia.
121

Bahtin piti karnevaalia, karnevaalikulttuuria ja kirjallisuuden karnevalismia osin jopa vallankumouksellisena voimana, mutta siitä huolimatta karnevaali on kulttuurissa usein vain sallittu poikkeustilanne, jolle on erikseen annettu oma tilansa. Näin karnevalismissa on useimmiten kyse rajoitetusta
vapaudesta, jota säädellään ja ohjaillaan pysymään hierarkian sallimissa puitteissa. Karnevaali saattaakin siis toimia vain kulttuurin paineentasausvälineenä ja hierarkioiden säilyttäjänä. (Lyytikäinen 2006,
178–179.) Kiitän Ilmari Leppihalmetta tästä karnevalismin käsitteen käyttöön liittyvästä kriittisestä
huomiosta.
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Lajien sekoittuminen ja lajirajojen ylitykset eivät silti ole vain nykykulttuuria
kuvaava ilmiö, onhan jo romantiikka tunnettu tyylikautena, jota luonnehtii tyypillisimmin lajien häilyvyys (Altman 2002, 29, 153; Heinonen, Kirstinä & Kovala
2005, 8; Kirstinä 2007, 25–26). Ja onhan juuri Bahtinin lajitutkimuksen tehtävänä
ollut osoittaa, että kirjallisuus on historiansa alusta asti ollut rajoja ylittävää ja koettelevaa (Morson & Emerson 1990, 299–300; Lyytikäinen 2006, 176–177; ks.
myös Altman 2002, 12–16). Kirjallisuuden kriittinen uudelleenarviointi lajilähtöisesti tai lajien liikettä korostavasti – ja pohtien nimenomaan liikkeen tai lajienvälisyyden mahdollisuuksia kulttuuristen merkitysten representoijina – voisi kuitenkin
tuoda lajikeskusteluun uusia avauksia. Esimerkiksi Bo Pettersson korostaa artikkelissaan ”Kirjallisuuden lajien teoriasta ja käytännöstä” (2006, 151), että vaikka
suurin osa kirjallisuudesta on Ralph Cohenin ja Jacques Derridan mukaan hybridistä – tai Petterssonin käännöksenä ”sekasiinnöstä” – ja vaikka lajien tutkimus
saattaa tästä syystä muodostua turhauttavaksi ellei jopa turhaksi, laji voi käsitteellisesti ja nimenomaan yhteiskuntaan sidosteisena olla kirjallisuuden tulkinnassa
erittäin hyödyllinen (ks. myös Agrell & Nilsson 2003, 10; Lyytikäinen 2006, 183).
Tieteidenvälisen tutkimuksen metakielenä laji ja sen tutkimus osallistuvat
kriittiseen tiedon tuottamisen tarkastelun perinteeseen (Duff 2000, 2–3, 16). Tämän näkemyksen tukemana laji voidaan liittää pitkälliseen kriittiseen tiedon tuottamisen ja siihen liittyvän vallan kyseenalaistuksen projektiin. Projektia ovat olleet
prosessoimassa Foucault’n (esim. 1998, 2002) viitoittamana muun muassa useat
feministi- ja queer-tutkijat. Tiedon ja tieteen sukupuolittuneisuutta on feministisessä tutkimuksessa tarkasteltu kriittisesti jo pitkään. Aivan viimeaikaisissa feministisissä tutkimuksissa ja teoretisoinneissa keskustelua on käyty etenkin sukupuolieron politiikasta, feministisistä tiedonintresseistä, tietämisestä, tietoteoriasta ja
tieteenfilosofiasta sekä tiloista ja paikoista tiedon tuottamisen ja vastaanottamisen
kysymyksissä.122 Queer-teoreettinen näkökulma on tuonut näitä kysymyksiä tarkastelevaan tutkimukseen myös seksuaalisuuksien tuottamat merkitykset (esim.
Butler 1990; 1993; Sedgwick 1990).
Nimenomaan lajiteoriaan sukupuolta ja tietoa käsittelevää tutkimustaan ovat
yhdistäneet muiden muassa sellaiset naistutkijat kuin Mary Gerhart (1992), Raffaella Baccolini (2000), Veronica Hollinger (2000) ja Celeste Schenck (1988). Heidän tutkimustensa kohteina ja lajiesimerkkeinä ovat naisten kirjoittama science
122

Ks. viimeisten noin viidentoista vuoden aikana käydystä keskustelusta feministisen epistemologian
haasteista ja mahdollisuuksista esim. Braidotti 1993, 2005; de Lauretis 2004; Grosz 1994; Matero
1996; Anttonen, Lempiäinen & Liljeström 2000; Rojola 2004; Liljeström 2004a; Rolin 2005; Oksala &
Werner 2005.
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fiction ja (oma)elämäkerta eli juuri ne lajit, joiden avulla Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksia on yleisesti määritelty. Niitä kaikkia, kuten Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksiakin, yhdistää sukupuolen ja seksuaalisuuden kriittinen tarkastelu
kulttuurisina konstruktioina.
3.5.2 Laji, sukupuoli ja seksuaalisuus
Mary Gerhart esittää teoksessaan Genre Choices, Gender Questions (1992, 3, 44,
98), että sukupuolen (gender) ja lajin (genre) historioilla on keskenään enemmänkin yhteistä kuin yhtenevä etymologinen tausta (ks. myös Eagleton 2000, 250; vrt.
Pettersson 2006, 151; Kuusisto 2004, 210). Hänen mielestään niiden yhdistäminen
ja niiden välisten suhteiden analysointi tarjoavat molempien tarkasteluun uusia tulkinnan avaimia. Raffaella Baccolinin (2000, 13–14) ja Veronica Hollingerin
(2000, 209) mukaan nykyisissä naisten kirjoittamissa science fiction -teksteissä
kasvavan kiinnostuksen kohteena on sukupuolen, seksuaalisuuden ja (kirjallisuuden)lajin välinen vuorovaikutus. Hollingerin (2000, 197–198) mukaan scifi on
narratiivisine metaforineen erityisen käyttökelpoinen diskurssi kriittisen sukupuoli- ja seksuaaliteorian filosofisessa ja poliittisessa käsitteenmuodostuksessa.
Scifi alun pitäenkin sekoittaa lajeja esimerkiksi realistisen kerronnan jäljittelyssään ja romantiikkaan viittaavissa utopioissaan ja dystopioissaan (ks. esim. Suvin
1976; Savolainen 1987b; Soikkeli 2002b), ja paitsi että lajien väliset häilyvät rajat
mahdollistavat scifissä tiedon, sukupuolen ja seksuaalisuuden kriittisen tarkastelun, ne tekevät myös kirjallisuudenlajien konventioiden työstämisen mahdolliseksi.
Baccolinin (2000) mukaan etenkin revisiot ja (laji)tyypillisen (generic) tai
konventionaalisen fiktion haltuunotot mahdollistavat ironisia, vastustavia ja kriittisiä kirjoituskäytänteitä. Näin voidaan kyseenalaistaa koko kirjallisuudenlajin käsitettä, joka ei ole koskaan arvovapaa (Ihonen 1995, 64–65; Lyytikäinen 2006; Melkas 2006, 36). Esimerkiksi Jamesonin (1981, 106) ja Alastair Fowlerin (1982,
216–221) mukaan kirjallisuudenlajit ovat instituutioita ja yhteisiä sopimuksia kirjailijan ja tietyn yleisön välillä, eivätkä ne institutionaalisina ja sopimuksenvaraisina välty rajanvedoilta eivätkä hierarkisoinneilta (ks. myös Morson & Emerson
1990, 273; Altman 2002, 23).
Naisten autobiografiasta eli omaelämäkerrasta kirjoittanut Celeste Schenck
(1988, 282) on puolestaan osoittanut, että kulttuurisina konstruktioina länsimaiset
kirjallisuudenlajit on kyllästetty ideologioilla (ks. myös Gerhart 1992; Lyytikäinen
2006, 177): vaikka ne esitellään usein esteettisinä, ne ovat erittäin poliittisia eivät-
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kä ainoastaan sukupuoli- ja seksuaalisuus-, vaan myös luokka- ja ”rotu”perustaisesti. Schenckin mukaan lajiteoria on enimmäkseen normittavaa ja säätelevää. Sen
keskeisin tehtävä on rajoitusten ja rajojen ylläpitämisessä, korkean ja matalan
määrittämisessä sekä marginalisoitujen tekijöiden poissulkemisessa niin sanotusta
korkeakirjallisuudesta luokittelemalla heidän teoksensa matalaksi tai populaarikirjallisuudeksi. Tämä ilmiö on vaikuttanut hänen mukaansa siihen, ettei nais- eikä
muita marginalisoituja kirjailijoita ole länsimaisen kirjallisuuden kaanonissa juuri
näkynyt kuin vasta aivan hiljattain. Esimerkiksi aiemmin kaanonin esittelyssä viittaamani ei-valkoisen etnisen kirjallisuuden ja Toni Morrisonin tuotannon kanonisoitumisprosessit ovat varsin tuoreita ilmiöitä.
Toisaalta Pirjo Lyytikäinen muistuttaa artikkelissaan ”Rajat ja rajojen ylitykset. Laji kirjallisuudessa ja kirjallisuudentutkimuksessa” (2006, 169), että kanonisoidun kirjallisuuden ulkopuolella on ollut mahdollista ”elää huomattavasti vapaampaa elämää”. Muun muassa juuri naiskirjailijat ovat lähteneet tuotannossaan
vastustamaan ja uudistamaan maskuliinista tarkasti määriteltyjen lajien kirjallista
perinnettä, ja marginaalissa sitä on voitu tehdä rajoituksettomammin. Samalla
naiskirjailijoiden tavat ottaa haltuun perinteisiä lajeja, luoda uusia (ala)lajeja ja revisioida tai hybridisoida konservatiivisia tai tiukkarajaisesti määriteltyjä lajeja
ovat tehneet näkyväksi yleisen lajiteorian konventionaalisuutta. Lajikonventioiden
manipulaatiosta ja korkea/matala-luokittelun hylkäämisestä tulee näin vastustava
strategia ja paikka, jossa on kumouksellista voimaa tehdä kirjallisuutta toisin (vrt.
Butler 1990, 137; 1991, 22–24; 1993, 11–12, 125) ja osoittaa sen sekä lajien muutoksenalaisuutta, dynaamisuutta ja liikettä. Tämän soisi myös osoittavan, etteivät
lajit ole keskenään hierarkiasuhteessa, vaikka näin väliin annetaankin ymmärtää.123 Baccolinin (2000, 15) mukaan etenkin science fictionissa sukupuolen ja lajin intersektionaalisuus on tuottanut uusia, kumouksellisia kirjallisuuden ja lajien
muotoja. Schenck (1988, 284) ja Rita Felski (1989, 91–92) ovat todentaneet samoin tapahtuneen naisten kirjoittamassa autobiografiassa ja Tuija Modinos (2005,
231–232) fantasiassa.
Sinisalon, Saision ja Sinervon teoksista laadituissa kirjoituksissa määritellyt
lajit, science fiction, omaelämäkerta ja elämäkerta lajisekoittumisineen, tuntuvat
olevan erityisen muutosherkkiä ja tuntuvat lisäksi kuvastavan herkästi yhteiskunnallisia murroksia ja muutoksia. Näyttäisi siltä, että niiden avulla voidaan viestiä
voimakkaasti nyky-yhteiskunnasta: tulkita ja analysoida sitä kriittisesti, reflektoida
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Tässä on tarpeen tuoda silti vielä esille, että kirjallisuuden lajiteoria on toki jo muuttunutkin aiemmasta, luokittelevasta ja ”lokeroivasta” lajiteoriasta (ks. Lyytikäinen 2006, 166).
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sitä ja jopa uudelleenkirjoittaa tai muuntaa ja murtaa sen konventioita – tai ainakin
heijastella syntymässä olevia muutoksia. Bahtinin mukaan juuri laji onkin se, joka
reflektoi yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia (sit. Morson & Emerson 1990, 277;
vrt. Ihonen 1995, 68). Esimerkiksi hybridigenret ovat yhteiskunnallisten murroskausien lajeja. Genrehybridisaatio on bahtinilaisittain tulkittuna yhteiskunnallisten
muutosten oire. (Leppihalme 2003, 373.) Sen avulla pyritään jäsentämään nykytodellisuutta ja ratkaisemaan ajankohtaisia yleisiä ja yksityisiä kysymyksiä, joista
Lea Rojolan (2002, 79) mukaan keskeisin liittyy aiemmin kulttuurissa tabuina pidettyihin asioihin, esimerkiksi seksuaalisuuteen.
Pyrin seuraavaksi havainnollistamaan Sinisalon, Saision ja Sinervon romaanien lajien sekä sukupuolten ja seksuaalisuuksien esitysten tarkastelun avulla
muun muassa Gerhartin, Baccolinin, Hollingerin, Schenckin ja Lyytikäisen huomioita kirjallisuudesta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja lajista. Miten nämä teemat yhdistyvät romaaneissa ja myös yhdistävät niitä seksuaalipoliittisesti? Miten
lajien liike ja nykyiset seksuaalisuuskeskustelut yhdistyvät ja artikuloituvat niissä
ja miten niiden lajienvälisyys representoi aikamme kulttuuria?
3.5.3 Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen laji
Ennen päivänlaskua ei voi on määritelty kirjallisuusarvosteluissa ja -artikkeleissa
poikkeuksetta lajiltaan science fictioniksi tai kirjallisuudeksi, joka sekoittaa keskenään scifin ja fantasian aineksia (ks. esim. Autio 2000; Heinonen 2000; Kurkijärvi
2000; Liukkonen 2000; Valtonen 2000; Ravi 2000; Stenbäck 2000; Vainikkala
2000a, 2000b; Karilainen 2003). Teoksen yleistä lajimäärittelyä on todennäköisesti ohjaillut sen aiheen ja sisällön lisäksi konteksti: Sinisalon aiempi scifipainotteinen kirjallinen tuotanto sekä hänen scifinovelleillaan voittamansa Atorox-palkinnot. Palkintojen säännöllisillä maininnoilla on todennäköisesti aiemmin esittämäni Finlandia-palkintokontekstissa tarvittavan kirjailijan kokeneisuuden osoittamisen lisäksi haettu perusteluja sen lajin määrittelemiseksi. Se kun ei täytä scifille
usein asetettuja lajityypillisiä odotushorisonttikriteerejä: selvästi tulevaisuuteen
etäännytettyä miljöötä, tiede- ja teknologiaorientoituneisuutta tai utooppista tai
dystooppista yhteiskuntajärjestystä (ks. esim. Savolainen 1987a ja 1987b, vrt.
Soikkeli 2002b, 230–231; Freedman 2000, 8–10). Lisäksi Sinisalo (2000; 2004)
on itse määrittänyt teoksensa näkyvästi scifiksi tai scifin ja fantasian sekoitukseksi. Tämän hän on omien sanojensa mukaan tehnyt lähinnä siksi, että hänen
tavoitteenaan on ollut kasvattaa scifin ja fantasian lajiarvostusta Suomessa (ks.
esim. Sinisalo 1997).
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Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen voidaan sanoa edustavan myös spekulatiivista fiktiota, jonka sateenvarjon alle science fiction ja fantasia voidaan lajeina
asettaa (Savolainen 1987a; Soikkeli 2002b, 230–231; Hirsjärvi 2006; Sinisalo
2004). Scifin ja fantasian lajityyppejä vertailleet Irma Hirsjärvi (2006) ja Sinisalo
itse (2004) tähdentävät nimenomaan niiden molempien spekulatiivisuutta: kummatkin lajit lähtevät liikkeelle spekulatiiviselle fiktiolle tyypillisestä ”entäpä jos”
tai ”mitä jos” -tyyppisestä kysymyksenasettelusta. Sama kysymyksenasettelu on
tyypillistä myös saduille, jotka toimivat monin paikoin romaanin lajipohdintaan
virittävinä interteksteinä (Bettelheim 1984, 78). Odotetusti ”entäpä jos” -kysymys
evästää lukijaa teoksen ensimmäisiltä sivuilta saakka. Hänelle tarjotaan heti alussa
lukusopimusta, jonka mukaan teoksen kontekstissa ja todellisuudessa peikot ovat
olemassa oleva, joskin harvinainen eläinlaji.124
Hirsjärvi (2006) on kirjoittanut tieteiskirjallisuuden ja fantasian välisten lajirajojen rikkoutumisesta ja teemojen sekoittumisesta. Samaa aihetta on pohtinut
myös Sinisalo (2004). He molemmat esittävät ajatuksen uudesta, fantasian ja scifin
yhdistävästä lajihybridistä, jota Sinisalo (mts. 20) nimittää science fantasyksi ja
Hirsjärvi (2006, 107) uuskummaksi.125 Sinisalo (2004) on käyttänyt artikkelissaan
”Fantasia lajityyppinä ja kirjailijan työvälineenä” omaa teostaan esittelemänsä
science fantasy -lajihybridin esimerkkinä, ja se onkin näkyvästi monien lajityyppien rajoilla ja rajoja rikkova. Se on yhtäältä sekoitus scifiä ja kauhufantasiaa ja osin
jopa goottilaista romaania (ks. Haggerty 2006; Savolainen 2006), mutta toisaalta
se on myös klassista realismia jäljittelevää proosaa ja kaupunkilaista cityelämää
representoivaa aikalaiskuvausta, jossa yhdistyvät maagisen realismin ja referenti-

124 Lukija asetetaan samantyyppisen sopimuksenteon eteen myös Sinervon ja Saision teoksissa (vrt.
Lehtimäki 2000, 49). Niissä ”entäpä jos” -kysymys on kohdistettu ympäröivän todellisuuden sijaan
kahteen suomalaiseen kirjailijaan: Entäpä jos Eeva-Liisa Manner tai Pirkko Saisio olisi elänyt teoksessa esitellyn kaltaisen elämän ja entä jos faktoihin perustuvat tiedot heidän elämästään olisivat täydentyneet kuten teokset esittävät? Eli mitäpä jos heidän elämästään yleisesti tiedetyn rinnalla olevat
aukot olisivatkin täyttyneet siten kuin romaanit ne esittävät? Myös Sinervon ja Saision teokset voidaan
tässä mielessä tulkita spekulatiivisiksi; spekulaation kohteena ei vain ole niiden tapauksessa olemassa
oleva maailma ja sen ilmiöt, eikä spekulaatio ole (luonnon)tiedesävytteistä (vrt. Savolainen 1987a, 10;
Soikkeli 2002b, 230). Sinervon teoksen osalta spekulaation kohteeksi joutuu myös päähenkilön seksuaalisuus, mutta jälleen hieman eri merkityksessä kuin spekulatiivisessa fiktiossa on ollut tapana. Spekulointia ei tarjota valmiina mallina, vaan se jätetään lukijan tehtäväksi: Eeva-Liisan seksuaalisuutta ei
luokitella tai määritellä teoksessa, vaan lukijan tulee tehdä se itse sen tiedon perusteella, minkä hän saa
tämän toiminnasta, tunteista ja suhteista sekä miehiin että naisiin.
125
Markku Soikkeli (2002b, 231) taas puhuu tieteisfantasiasta. Termien moninaisuus lienee merkki
siitä, että spekulatiivisen fiktion ja siihen liittyvien science fictionin tai scifin tai tieteiskirjallisuuden tai
tieteisfiktion [sic] sekä fantasian tutkimus ei ole ainakaan Suomessa vielä aivan vakiintunutta. Uuskumma-nimitys on sinällään etenkin Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen ja sen queer-tematiikkaa
korostavan tutkimukseni yhteydessä mielenkiintoinen, kun queer-tutkimuksen metodiikkaa on nimitetty kummasteluksi ja queeria nimenomaan kummaksi (Rossi 2003; ks. myös Kekki 2006b).
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aalisuuden ajatusta tavoittelevaa kerrontaa kyseenalaistavan spekulatiivisen fiktion elementit.
3.5.4 Punaisen erokirjan laji
Yhtä poikkeuksettomasti kuin Ennen päivänlaskua ei voi on määritelty scifiksi ja
fantasiaksi, Punainen erokirja on esitelty sitä käsittelevissä teksteissä omaelämäkerrallista eli autobiografista126 kerrontaa hyödyntäväksi, autofiktiiviseksi romaaniksi tai autofiktioksi (esim. Eskola 2003; Kantokorpi 2003; Nikula & Ravi 2003;
Nousiainen 2003a; Nousiainen 2003b; Ratia 2003; Vainikkala-Kejonen 2003; Koivisto 2005; ks. myös Saisio 2003). Omaelämäkerrallisuus ja siitä eriytynyt tai
muuntunut uuslaji autofiktio ovat olleet suomalaisessa nykykirjallisuudessa viime
vuosina kovasti esillä etenkin kaunokirjallisten teosten ja niiden tutkimuksenkin
osalta (Makkonen 1997, 98; Rojola 2002, 69–71).
Autofiktio on Anna Makkosen (1997) mukaan kirjallisuutta, ”jossa on selvästi
omaelämäkerrallisia aineksia mutta joka on yhtä selkeästi sepitettä”. Päivi Koiviston (2005, 179–181) mukaan sen erottavat autobiografiasta, omaelämäkerrasta,
korostunut kaunokirjallisuudellisuus ja pyrkimys irrottautua omaelämäkerralta
edellytetystä totuudellisuuden tavoittelusta. Totuudellisuuden tavoittelun sijaan
autofiktiossa pyritään päinvastoin tekemään näkyväksi omaelämäkerrallisen esittämisen fiktiivisyyttä ja kyseenalaistamaan omasta elämästä kirjoittamisen prosessia. Koivisto huomauttaa kuitenkin, että omaelämäkerrallisen kirjoittamisen totuudellisuuden tavoittelun ongelmatiikkaa on pohdittu lähes lajin syntymästä asti. Lisäksi hän muistuttaa, että omaelämäkerrankin muodot ja määritteet ovat muuttuneet ajassa. Sitä ei siis pidetä enää ”totuusproosana”.
Koivisto (2004; 2005; 2006; 2007b) ja Rojola (2002) sitovat loogisesti esimerkiksi Kari Hotakaisen ja Anja Kaurasen/Snellmanin ohessa Saision viimeaikaisen
tuotannon osaksi autofiktion uuslajia. He ottavat esille myös Holapan teoksen Ystävän muotokuva (1998), jolla on Saision teoksen tarkastelussa tärkeä intertekstuaalinenkin merkitys. Myös vuoden 2003 Finlandia-palkinnosta päättänyt Mervi
Kantokorpi (2003) määrittelee palkintoperusteluissaan Punaisen erokirjan autofiktioksi.
Autofiktiota on nimitetty ilmiönä ”minän kertomuksiksi” (Makkonen 1997,
98). Rojola (2002, 70) kirjoittaa nyky-yhteiskunnassa lisääntyneistä ”minän kirjoituksista”, mutta hän asettaa ne pikemminkin perinteisen omaelämäkerrallisuuden
126

Autobiografiasta ks. Lejeune 1989; Eakin 1989; Felski 1989, 89–91; Koivisto 2005.

197

kuin sitä kyseenalaistavan autofiktion jatkumoon. Rojola pitää artikkelissaan ”Läheisyyden löyhkä käy kaupaksi” (2002, 74–78, 91–92) kuvailemiensa omaelämäkerrallisten minän kirjoitusten eetoksena edelleen enemmän totuudellisuuden tavoittelua kuin sen kyseenalaistamista. Hänen mukaansa niiden lajityypillisenä piirteenä, suoranaisena lajilakina, on lupaus totuudesta, jota ruokkii yleisön halu kaivaa ja paljastaa ihmisestä esiin aito totuus.
Anna Makkonen (1997, 98) taustoittaa omaelämäkertailmiötä päiväkirja- ja
tunnustuskirjallisuusperinteellä. Minä- ja identiteettikertomuksena Punainen erokirja istuisi sekä kerrontatekniikaltaan että lajiltaan myös tunnustuskirjallisuudeksi. Viimeaikainen, useiden kotimaisten kirjailijoiden suosimat (oma)elämäkerralliset ”minän kirjoitukset” (Rojola 2002, 70) onkin yhdistetty osaksi tunnustuskirjallisuuden lajia, johon lukeutuvat Augustinuksen, Rousseaun ja Goethen tunnustuksellisten teosten sekä Kaurasen/Snellmanin, Holapan ja Saision teosten lisäksi esimerkiksi Christer Kihlmanin Människan som skalv -romaani (1971, suom. Ihminen joka järkkyi) (Makkonen 1995; 1997; Rojola 2002; Koivisto 2005).127 Kun
otetaan huomioon, että tunnustuskirjallisuus tuntuu harvinaislaatuisen usein käsittelevän seksuaalisuutta ja että seksuaalisuuden korostuneisuuden on havaittu luonnehtivan nyös naisten kirjoittamia sekä lesbisiä autobiografioita (ks. Martin 1988,
79; Felski 1989, 102–103), on suhteellisen vaivatonta todeta, että tunnustuskirjallisuudessa on yhteys myös siihen länsimaiseen seksuaalisuuden paljastamiseen ja
tunnustamiseen, josta Foucault kirjoittaa Seksuaalisuuden historiassaan.
Foucault’n (1998, 104) luonnehtima repressiohypoteesin alainen tunnustuskäytäntö mahdollisti seksuaalisuuden tuottamisen yhteiskunnallisen vallankäytön
välineeksi, jonka avulla voitiin hallita, muokata ja kesyttää ihmisten seksuaalisuutta – esimerkiksi asettaa suvunjatkamiseen keskittyvä parisuhdeheteroseksuaalisuus tavoiteltavaksi normiksi ja siitä poikkeavat seksuaalisuudet perversseiksi patologioiksi. Omaelämäkerrallinen tunnustuskirjallisuus heijastelee lajina tätä länsimaisen seksuaalisuuden historian ilmiötä.
Omaelämäkerralliseen ja tunnustuskirjallisuuteen näyttäisi liittyvän seksuaalisuuksista tunnustamisen lisäksi usein Makkosen (1997) ja Rojolan (2002) mainit127

Clas Zilliacus (1999, 214) tosin huomauttaa, että Kihlmanin teoksen luokittelu tunnustuskirjallisuudeksi on ristiriitainen sen sisällön kanssa: se puolustautuu jo ensimmäisessä lauseessaan sitä vastaan,
että sitä luettaisiin itsetunnustuksena. Kiinnostava lisä on myös teoksen alaotsikko Kirja epäolennaisesta. Se voidaan tulkita siten, että teoksessa esitetyt tunnustukset ja paljastukset eivät loppujen lopuksi
ole lainkaan sitä, mikä olisi tunnustamisen kohteena tärkeää tai olennaista. Myös Holapan Ystävän
muotokuvan kerrotaan teoksessa kertovan nimensä mukaisesti kertojan ystävästä, ei tunnustavan
mitään hänestä itsestään (Koivisto 2007b, 108–109). Kihlmanin ja Holapan tavoin myös Saision ja
Sinervon teokset osallistuvat tähän samaan kriittiseen jatkumoon käsitellä tunnustus- ja omaelämäkirjallisuutta.
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sema kriisi. Punainen erokirja alkaakin kriisillä ja jatkuu kertojansa tekemillä tunnustuksilla omasta elämästään. Sen alun kriisi on paradoksisesti se, että se on tuhoutunut: Pirko Saisio on vahingossa deletoinut Punaisen erokirjan tietokoneeltaan aamuyöstä kello viisi (PE 15–16). Punainen erokirja alkaa konkreettisesti
kriisistä ja sen tunnustamisesta ja jatkuu Pirkon elämästään, kokemuksistaan, rakkauksistaan ja seksuaalisuudestaan tekemillä tunnustuksilla. Mutta hän korostaa
kirjallisuuden kerronnallisuutta kuten Holappa tekee teoksessaan Ystävän muotokuva (1998), jota sitäkin on määritelty sekä tunnustuskirjallisuudeksi että autofiktioksi (Rojola 2002; Koivisto 2007b; ks. myös Väyrynen 2003, 92–96). Ystävän
muotokuvassa ”minä”, Pentti Holappa, kertoo suhteestaan Asser Vaho -nimiseen
kuvataiteilijaan. Sekä Saision Punaisen erokirjan että Holapan Ystävän muotokuvan kirjailija, kertoja ja päähenkilö ovat samannimisiä (ks. YM 14), mitä pidetään
lajiluokituksissa perinteisesti omaelämäkerrallisen kirjallisuuden lukusopimuksen
teon kriteerinä (ks. esim. Lejeune 1989; Felski 1989, 89–90; Rojola 1998, 257).
Teosten metafiktiivisyys asettaa kuitenkin ajatuksen niiden totuudellisuuden tavoittelusta tai tahdosta referentiaalisuuteen kyseenalaiseksi.
3.5.5 Punaisen erokirjan ja Ystävän muotokuvan lajeista Runoilijan
talon lajiin
Kuten Punainen erokirja, myös Ystävän muotokuva alkaa kriisistä tai tuhon
enteistä. Kertoja ”Pentti Holappa” toteaa tarinansa alussa, että ”kuvitelma tapahtumien ja jopa rajallisen elämän herruudesta”, johon hän ajattelee kykenevänsä kirjoittaessaan kirjaa jonkun elämästä, ”vie väistämättä itsetuhon partaalle” (YM 10).
Lisäksi Ystävän muotokuva on tunnustuksellinen. Punaisen erokirjan kertojan
tavoin sen kertoja tekee tunnustuksia elämästään, kokemuksistaan, rakkauksistaan
ja seksuaalisuudestaan. Teoksessa on silti vahvasti läsnä tietoisuus omasta kerronnallisuudestaan sekä tunnustusten mahdottomuudesta kuvata totuutta.
Kirjoittaessani aion tehdä sekä tunnustuksia että valehdella. En tarkoita, että
tunnustukset olisivat vilpittömiä. Monta kertaa kätken niihin arimmat valheet,
mutta valheissa piilee aina jokin totuus, jos ei muuta niin totuuden peilikuva,
tai kääntöpuoli, tai vastakohta. / Käytän kertojan mielivaltaa. (YM 6.)
Sitä paitsi olen melko varma siitä, että kaikki suuret fiktiot ovat häveliäitä
huntuja, joihin kertojat ovat verhonneet omia surkuhupaisia, häpeällisiä ja joskus harvoin onnellisia kokemuksiaan. (YM 10–11.)
Lausumat saavat lukijan korostuneen tietoiseksi kirjallisuuden ja ylipäätään todellisuuden kerronnallisuudesta sekä tiedon tuottamisen problemaattisuudesta. Sen
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sijaan, että omaelämäkertojien kertovat minät tunnustaisivat tai paljastaisivat elämänsä salaisuuksia, sen tekevätkin Holapan sanoin fiktion kirjoittajat: omaelämäkerrallisissa teksteissä ei kerrota totuutta omasta elämästä, ja sen sijaan oman elämän kokemuksia verhotaan suuriin fiktioihin. Siinä missä Saisio uudelleenkirjoittaa Holapan kerrontatekniikkaa, Holapan teksti käy ikään kuin vuoropuhelua kirjailija ja biografisti Peter Ackroydin ”Jos haluat valehdella, kirjoita elämäkerta.
Jos haluat kertoa totuuden, kirjoita romaani” -lausuman kanssa (sit. Kantokorpi
2004), jota itse asiassa Saisiokin on lainannut jo omaelämäkerrallisia piirteitä
sisältävän trilogiansa ensimmäisessä osassa Pienin yhteinen jaettava (1998, 202)
kirjoittaessaan sen kirjoittamisen olevan valheista suurin. Mervi Kantokorpi
(2004) taas siteeraa samoja Ackroydin sanoja suoraan aloittaessaan Helena Sinervon Runoilijan talossa -teoksen arvostelun. Myös Anna Kuismin (2007, 16) siteeraa Ackroydia kirjoittaessaan faktan ja fiktion yhdistymisestä autofiktiossa.
Havainnollistavana esimerkkinä hänellä on nimenomaan Sinervo ja Runoilijan
talossa.
Liekö sattumaa, että Sinervokin palaa samaan asetelmaan pohtimaan elämäkerran ja romaanin suhdetta Runoilijan talon Eeva-Liisan todetessa: ”Luulisi kuitenkin ihmisten olevan sen verran valistuneita, että tietävät taiteilijan kirjoittavan
yhä uudelleen ja uudelleen omakuvaa” (RT 30). Sinervo(kin) jättää siteeraamatta
Ackroydia, mutta tämän huomion kierrätys kielii siitä, että sen on täytynyt olla
pulmallinen – mutta samalla lajikonventioita hyväksi käyttämällä mahdollisuuksia
avaava – kysymys teoksia työstettäessä. Kiinnostavaksi kysymyksen tekee se, että
Punaisessa erokirjassa ja Ystävän muotokuvassa on niiden autofiktiivisyydestä
huolimatta havaittavissa myös kirjailijoiden omaan elämään viittaavia, siis omaelämäkerrallisiksi tulkittavia aineksia. Sinervo (sit. Lilja 2004) on puolestaan Runoilijan taloa koskevissa haastatteluissa korostanut elämäkertatekstin mahdollista
referentiaalisuutta ja suhdetta autenttisuuteen. Elämäkerran päähenkilön elämän
autenttisuuden pohtimisen sijaan hän on kuitenkin nostanut esiin elämäkerran kirjoittajan roolin ja todennut elämäkerran olevan kertomusta sen kirjoittajasta (ks.
myös esim. Huhtala 2006, 78; Kivimäki S. 2002, 59–60; Stenbäck 2004).
Omaelämäkertoja tutkinut Marja Kaskisaari (1995, 17) ei tee tiukkaa rajaa elämäkerran ja omaelämäkerran välille vaan pyrkii pikemminkin häivyttämään niiden
välistä kuilua ja osoittamaan niiden välillä sekä eroa että samuutta (ks. myös Hyvärinen, Peltonen & Vilkko 1998). Hänen mukaansa omaelämäkerroista sanottu
koskee yhtä lailla elämäkertoja; tästä elämäkerran ominaisuudesta Sinervokin tuntuu lukijoita muistuttavan. Runoilijan taloa voitaisiin siis tulkita omaelämäkerrallisenakin teoksena. Ja jos autofiktio heijastelee lajina kirjallisen teoksen ja kirjalli-
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suuden omaelämäkerrallisuutta, Sinervon Runoilijan talossa voisi määrittyä ainakin jossain määrin myös sellaiseksi. Runoilijan talossa on minämuotoinen, päähenkilön tunnustuksellisista monologeista ja dialogeista fragmentinomaisesti
koostuva tarina, jossa on sekoitettu elämäkerrallisia ja sepitteellisiä aineksia. Erona autofiktioon on vain, että se ei kerro Helena Sinervon, vaan Eeva-Liisa Manner
-nimisen henkilön tarinaa. Runoilijan talokin liikkuu siis elämäkerran ja romaanin
lajien lisäksi omaelämäkerran ja autofiktion alueella ja ottaa siten osaa keskusteluun omaelämäkerrallisuudesta, tunnustuskirjallisuudesta ja minän kirjoituksista
tai kertomuksista.
Kuten Saision Punainen erokirja ja Holapan Ystävän muotokuva, myös Runoilijan talossa alkaa tuhosta ja kriisistä.128 Siinä henkisen kriisin läpi käynyt, psyykkisesti romahtanut Eeva-Liisa palaa maanjäristyksessä romahtaneelle Espanjan-huvilalleen. Hän aloittaa siellä minänsä ja talonsa, freudilaisen minäkuvansa, uudelleenrakentamisen. Uudelleenrakennusprosessi tuottuu pitkälti hänen elämästään,
kokemuksistaan, rakkauksistaan ja seksuaalisuudestaan tekemien tunnustusten
avulla. Eeva-Liisa antautuu menneelle jälkiä korjauttaessaan ja siivotessaan talosta
löytyvien kirjeiden, kuvien ja esineiden tuomien muistojen mukana. Fragmentaaristen dokumenttien motivoima menneen muistelu rakentaa näin myös Runoilijan
talossa -romaanissa lukijalle omaelämäkerrallisen kirjallisuuden totuudellisuuden
tavoittelua ironisoivia merkityksiä modernismin ikoniksi korotetun faktisen Eeva-Liisa Mannerin historiallisesti, paikallisesti ja suhteessa erilaisiin representaation tapoihin tuotetusta kuvasta, identiteetistä.129 Ajatus identiteetin – ja kirjallisuuden – epävakaudesta, pirstaleisuudesta, välitilaisuudesta ja prosessinomaisesta
konstruktioluonteesta korostuu, kun Eeva-Liisa ryhtyy valokuvien ja kirjeiden järjestelytyössään elämänsä, minuutensa ja menneisyytensä palasien keräilijäksi, kokoajaksi ja rakentajaksi. Teoksen lukijoiden on muodostettava siinä rakentuvan kollaasin perusteella käsityksensä siitä, kuka ja mitä romaanin Eeva-Liisa on.
Ajatus kaunokirjallisuuden mahdollisuudesta tavoitella totuudellisuutta tai referentiaalisuutta kyseenalaistuu siis Runoilijan talossa. Siinäkin ollaan pikemmin
kiinni kiinnostuksessa kerronnan prosesseihin ja kerroksiin kuin toiveessa ytimen
128 Myös Ennen päivänlaskua ei voi alkaa kriisistä, jossa Mikael on tullut Martesin tylysti hylkäämäksi
ja kieltämäksi.
129
Eeva-Liisan identiteetin prosessointi muistuttaa itse asiassa Sinervon (2004b) jälkikirjoituksen kertomusta Runoilijan talossa -teoksen rakennusprosessista. Teos on koottu fragmenteista: erilaisista haastatteluista, artikkeleista, kirjeistä, korteista ja muista teksteistä. Sinervo (2004b) sanookin jälkisanoissaan, että se on ”luotu lukemalla”. Sama ajatus tulee esille myös Eeva-Liisan sanomana itse teoksessa:
”luominen on lukemista” (RT 213). Eeva-Liisasta rakentuvat kuvan rosoisuus, horjuvuus ja epätäydellisyys ovat nähdäkseni olleet suhteellisen intentionaalisia – onhan Sinervo (2004b) todennut jälkikirjoituksessaan, ettei halunnut tuottaa Mannerista lähes poikkeuksetta tarjottua kiiltokuvaa.
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tai syvimmän totuuden paljastamisesta (vrt. Pulkkinen 2003, 46–64). Kuvista ja
teksteistä koostuva kokonaisuus on romaanin Eeva-Liisan subjektiivisen, valikoivan ja jopa puolueellisen muistin koostama ja toistama, ei siis aktuaalista, todellisesta elämästä paljastuva autenttinen kuva, ei edes romaanin ulottuvuudessa. Sekä
faktaa että fiktiota sekoittavan Runoilijan talon Eeva-Liisa hylkää annetun ja valmiin esikuvasubjektin, olemassa olevan Eeva-Liisa Mannerin julkisen kuvan, ja
ryhtyy Espanjan talonsa konkreettisen korjaustyön ohessa – joka ei sekään ota onnistuakseen eikä koskaan varsinaisesti edes valmistu – kuvallisten ja tekstuaalisten
toistojen kautta oman subjektinsa tuskalliseen, epätäydelliseen ja horjuvaan rakennusprosessiin (vrt. Kotz & Butler 1995; Butler 1997, 30; Kekki 1999b, 210, 212;
ks. myös Kekki 2005, 70). Teoksessa ei siis ole kyse mistään Eeva-Liisan prosessoimasta sisimpänsä paljastamisesta, joka kertoisi jotain tai selittäisi sitä, mitä hän
pohjimmiltaan on.
3.5.6 Lajihybridisyys luokittelujen haastajana
Runoilijan talossa, Punainen erokirja ja Ennen päivänlaskua ei voi käsittelevät
kaikki kirjallisuuden ja sen kerronnallisuuden problematiikkaa. Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen edustamaa spekulatiivista fiktiota luonnehtii jo lajityypillisenä
piirteenä konventionaalisen realistisen kerronnan haastaminen: sen kerronnan traditiosta poikkeaminen tai sen radikaali muokkaaminen (Savolainen 1987a, 9–10;
Soikkeli 2002b, 231–232). Markku Soikkelin (2002b, 231–232, vrt. Lyytikäinen
1997b, 182–183; 196–198) mukaan scifi, toinen Ennen päivänlaskua ei voi -teokseen liitetyistä lajeista, on usein nyky-yhteiskunnan konventionaalisen esittämisen
kritiikkiä. Matti Savolaisen (1987a, 10) mukaan se tarjoaa kirjallisuudenlajina reittejä toisenlaisiin tulkintamaailmoihin sekä todellisuuksiin ja kyseenalaistaa näin
mimesiksen sekä klassisen realismin perinteen konventioita: ajatusta, että kirjallisuudella olisi jotain tekemistä aitouden tai totuuden tavoittelun kanssa. (Suvin
1976; vrt. Belsey 2002, 7–9, 12–13, 63–64; Mahlamäki 2005, 27; Peltonen
2005.)130 Siinä missä Punainen erokirja ja Runoilijan talossa -teoksissa niiden
lajityyp(e)ille ominainen kerronta viestii, että myös totuudellisuutta tavoitteleva
(elämäkerta)kirjallisuus on vain representaatiota eli Butlerin sukupuoliteoretisoin-

130
Vrt. kuitenkin esim. Jussi Ojajärven (2006, 31–38) kriittiset huomiot realismikritiikistä ja muistutus
siitä, mikä tuntuu monissa viimeaikaisissa, usein postmodernismin ja realismin vastakohtaistavissa realismimäärittelyissä unohtuneen: että kirjallisuutta voidaan toki lukea edelleen kulttuurisena dialogina
siitä, millaisista aineksista yhteiskunta muodostuu, mikä on yhteiskunnan luonne ja mitä siinä tapahtuu.
(Ks. myös Lappalainen 1998.)
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nin hengessä jäljittelyä, toistoa tai imitaatiota, Ennen päivänlaskua ei voi -teoksessa saman kyseenalaistuksen tekee vielä korostuneemmin myös laji.131
Lajikysymys on toki tärkeä myös Punainen erokirja ja Runoilijan talossa
-teoksissa. Niin Saision ja Sinervon kuin Sinisalonkin romaanit edustavat jokainen
itsestään tietoista lajihybridifiktiota. Sinisalon romaani sekoittaa keskenään spekulatiivisen fiktion, scifin, fantasian ja jopa goottilaisen romaanin sekä (maagisen)
realismin aineksia; Saision teos häilyy omaelämäkerran – tai autobiografian – ja
autofiktion välillä. Sinervon teoksessa sekoittuvat elämäkerran ja romaanin lisäksi
omaelämäkerrallisen kirjallisuuden ja autofiktion elementit. Kaikki teokset uudelleenkirjoittavat (perhe)romanssin konventioita: niissä ei ole kyse heterorakkaudesta eivätkä ne pääty avioliittoon (vrt. Soikkeli 1999; Koivunen 2006). Teokset rikkovat lajisekoituksillaan kulttuuris-sosiaalista sanatonta yksimielisyyttä ja sopimusta ”luonnollisten” rajojen ylläpitämisestä ja korostavat hybridilajeillaan paitsi
lajiteorian paikoittaista staattisuutta, yleisemmin myös esimerkiksi Butlerin (1990;
1993) sukupuoliteoriassaan korostamaa ajatusta pinnan ja ytimen yhtenevyyden
kyseenalaistuksesta. Teokset osoittavat näin kiinnostuksensa ytimen tai aidon totuuden tavoittelun sijaan kerroksiin ja prosesseihin eikä siihen, mitä kerrosten alta
voisi paljastua (ks. Pulkkinen 2003, 46–64). Kukku Melkkaan (2006, 86) mukaan
lajisekoitukset tuottavat uutta tietoa ja osoittavat siten tiedon ja sen tuotannon, siis
foucault’laisittain tieto—valta-järjestelmien perimmäisen epävarmuuden.
Lajien välitilaisuus on ollut Saision tuotannon osalta esillä aiemminkin. Pauliina Haasjoki (2005) on kirjoittanut Eva Weinin /Saision Puolimaailman naisesta
(1990) ja Kulkueesta (1992) itsestään tietoisena kirjallisuutena, joka on romaanin
ja lyhytproosan rajalla. Hän toteaa Weinin olevan myös fiktiivisen ja faktuaalisen
rajalle asettuva hahmo. Samasta liikkuvasta häilyvyydestä eri lajien sekä päähenkilön fiktiivisyyden ja faktuaalisuuden välillä on kyse Weinin ja Saision lisäksi Sinervon teoksessa, jossa sen päähenkilön nimi viittaa tunnettuun suomalaiseen modernistirunoilijaan. (Ks. myös Rojola 1998; Koivisto 2006.) Samoin käy Ennen
päivänlaskua ei voi -romaanissa, jonka koko kerronta ja rakenne perustuvat fiktiivisten ja faktuaalisten tekstilajien ja tekstityyppien sekoittumiseen. Fakta ja fiktio
sekoittuvat myös henkilöissä. Päähenkilö on ”Enkeli” ja toinen keskeinen hahmo
peikko. Niissä on molemmissa läsnä faktan ja fiktion sekä lajien välisyys. Niissä

131
Vaikka korostankin Ennen päivänlaskua ei voi -teoksen lajia kirjallisuuskäsitysten problematisoijana, joka nostaa samanaikaisesti pintaan myös kritiikin sukupuolen olemuksellisuuden ajatuksesta, sen
kerrontakin on samaisesta syystä merkittävä. Kuten Runoilijan talon ja Punaisen erokirjan, myös
Ennen päivänlaskua ei voin kerronta on minäkerrontaa: se koostuu useista minäkertojista, jotka kertovat elämästään ja teoksen tapahtumista omasta, subjektiivisesta näkökulmastaan.
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problematisoidaan myös ihmisyyden käsitettä eli tehdään foucault’laisittain eräänlaista ”ihmisyyden genealogiaa”. Foucault’hon (1998, 75–76) viitaten myös lajien
välisyyden monet merkitykset nousevat tärkeiksi, osoittaahan Foucault modernin
länsimaisen seksuaalidiskurssin loihtineen homoseksuaalisuudesta nimenomaan
oman ”lajinsa”.132 Näin peikko eläinlajina ja päähenkilö Mikael Hartikainen homomiehenä, modernin seksuaalisuuden ”lajin” edustajana, ovat keskenään rinnasteisia myös muutoin kuin symbolisessa toiseus-merkityksessä: peikosta rakentuu
teoksen maailmassa samantyyppisen uhkaavan ja samalla kiehtovan toiseuden
edustaja, joka on tavallisesti yhdistetty homoseksuaalisuuteen.
Seksuaalisuuksien ”laji”problematiikka yhdistää kaikkia tarkastelemiani teoksia. Myös Punainen erokirja ja Runoilijan talossa käsittelevät samansukupuolista
rakkautta ja heteronormatiivisuutta kyseenalaistavaa seksuaalista halua. Sinisalon,
Saision ja Sinervon päähenkilöt eivät tunnu asettuvan mihinkään perinteisen seksuaali-identiteetin luokkaan tai kategoriaan. Sinisalon Mikael esitetään kyllä suhteellisen yksiselitteisesti homomiehenä, mutta hänen halunsa iältään nuoreen peikkoon ulottuu myös ikä- ja lajirajojen yli ja rikkoo liioitellen jopa ikärajojen, sukupolvien ja lajienvälisyyden kieltoa tai tabua (vrt. Rubin 1993). Sinervon Eeva-Liisan halu häilyy sekä miehiin että naisiin kohdistuvana seksuaalisten halujen ja
identiteettien välitilassa, eikä hänellä tunnu olevan minkäänlaista tarvetta identifioitua seksuaalisen halunsa tai toimintansa määrittämänä. Saision teoksessa lukkoon lyödyn seksuaalisen identiteetin väistely tuodaan esiin vielä näkyvämmin.
Siinä päähenkilö ei opi kutsumaan – eikä siis määrittelemään – itseään luontevasti
lesboksi.
Homojen ja lesbojen (hän ei koskaan totu sanomaan itseään lesboksi; en vieläkään, näitä rivejä kirjoittaessani, Lesboksen saarelta, Sapfon synnyinkaupungista Eresoksesta juuri palattuani) oikeuksia ajamaan suunnitellaan uutta
yhdistystä, koska Psyke ry on valahtanut viihteelliseksi ja pornografiseksi yritykseksi. / Uuden yhdistyksen (sen nimeksi kaavaillaan Seksuaalista tasavertaisuutta) ensimmäinen päämäärä on homoseksuaalisuuden poistaminen Suomen rikoslaista. / Hän on tyrmistynyt. / Hän haluaa olla rikollinen. / Muuten
hän ei ole mitään. (PE 73.)
Teoksessa viitataan lesbouden ja lesboyhteisöllisyyden lähes universalisoituun
symboliin sekä naistenvälisen rakkauden ja halun esikuvaan Sapfoon sekä tämän
132
Mikko Tuhkanen (2004, 290) muistuttaa, että samaan aikaan kun seksologit työstivät homoseksuaalisuudesta omaa ”lajiaan”, anglo-amerikkalaisessa kulttuurissa keskustelun aiheeksi nousi myös rodun
osuus kulttuurissa ja perimässä. Rotutieteet ja eugeniikka eli rotuhygienia toimivat tuolloin muun
muassa eurooppalaisen kulttuurin hahmottajana maailmassa, joka laajeni tutkimusmatkojen ja kolonialismin myötä nopeasti. ”Laji”-keskustelu ylsi siis koskemaan seksuaalisuuden ohessa ”rotua”.
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asuinpaikkaan Lesbos-saareen. Päähenkilö, Pirkko Saisio, ei kuitenkaan itse koe
identifioituvansa lesboksi. Homoseksuaalisuuden tai lesbouden sijaan hän haluaa
identifioitua rikollisuuteen: kiellettyyn ja salaiseen ulkopuolisuuteen, joka väistelee yhteiskunnallisia normeja ja sääntöjä (vrt. Ahmed 2000; 2004; Hall 1999; Halberstam 2005). Hän haluaisi, että homoseksuaalisuus säilyttäisi rikollisen asemansa yhteiskunnallisen integroitumisen ja assimilaation sijaan. Sen sijaan, että
hän toivoisi homoseksuaalisuuden poistamista rikoslaista, hän haluaisikin pysyä
rikollisena. Samaan tapaan Ennen päivänlaskua ei voi ja Runoilijan talossa -teoksissa viitataan rikollisuuteen suhteessa kulttuurisesti kiellettyyn seksuaaliseen
haluun: Eeva-Liisa puhuu Runoilijan talossa rakkaudesta lainsuojattomana lahjana
(RT 108–109), ja Mikaelista ja Pessistä tulee Ennen päivänlaskua ei voin lopussa
kirjaimellisesti lainsuojattomia rikollisia, joita etsitään poliisivoimin.
Punaisen erokirjan Pirkon halu sekä Ennen päivänlaskua ei voi ja Runoilijan
talossa -teosten viitteet lainsuojattomuuteen ja rikollisuuteen eli kiellettyyn ja salaiseen ulkopuolisuuteen, joka väistelee normeja ja sääntöjä, kuvastaa sitä, miten
queeriutta ja queeriä on joissain queer-teoretisoinneissa luonnehdittu (Kekki
1999b, 206–207; Sorainen 2000, 4–5; Karkulehto 2004a). Queer edustaa identiteettikeskusteluissa ei-perustaan liittyvää ja ei-olemuksellista identiteettikäsitystä;
paitsi että se on kiellettyä, salaista ja normien vastaista, se myös pakenee itsensä
lukitsemista pysyviin kategorioihin tai luokituksiin. Se asettuu pikemmin eri sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien väliin ja rajalle, jatkuvaan liikkeeseen rajojen välillä, kuin rajojen sisäpuolelle. (Vrt. Jagose 1996.) Tässä mielessä Sinisalon, Saision ja Sinervon teokset voisivat edustaa myös yhtä ja samaa kirjallisuuden lajityyppiä: queer-kirjallisuutta (vrt. Pettersson 2006, 163).
3.5.7 Queer-kirjallisuuden laji?
Queer-lajin rakentamiseen liittyy kuitenkin ongelmia. Lasse Kekki on artikkelissaan ”Kirjat kaapista: lesbo- ja homokirjallisuuden lajia etsimässä” (2006a) eritellyt niitä haasteita, joita kohdataan, jos homo- tai lesbokirjallisuutta pyritään määrittelemään omaksi kirjallisuudenlajikseen. Hän vertaa määrittelyn hankaluutta
1800-luvun lopun tilanteeseen, jossa homoseksuaalisuudesta pyrittiin rakentamaan
omaa ”lajiaan” (ks. myös Foucault 1998, 75–76). Hänen mielestään lesbo- ja
homokirjallisuuden määrittäminen erityislajikseen on osoittautunut miltei yhtä
mahdottomaksi kuin homoseksuaalisuuden lajin konstruointi modernisaation kynnyksellä.
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Kekki (2006a) päätyy ratkaisuun, jossa homo- ja lesbokirjallisuutta tulisi tarkastella pikemmin tekijän, lukijan ja esimerkiksi teemojen ja kerronnan kuin yhtenäisen lajityypin ajatuksen kautta. Vaikka lesbo- ja homokirjallisuudesta voidaan
muodostaa helposti omaksi koettu, kirjallisuuden lajin tyyppinen alueensa, mikä
on kirjallisuuden identiteettejä rakentavan tai tukevan tehtävän kannalta tärkeääkin
siinä mielessä, että ne muodostavat selkeästi heteroseksuaalisesti painottuneesta
kirjallisuudesta eroavaa kirjallisuutta, lesbo- ja homokirjallisuus onkin hänen mukaansa läsnä kaikissa lajityypeissä. Esimerkiksi nuortenromaaneissa (Heikkilä-Halttunen 2003) ja dekkareissa (Hapuli & Matero 1997; Lappalainen 2002) on
jo totuttu homo- ja lesboaiheisiin, puhumattakaan vaikkapa goottilaisesta romaanista (Haggerty 2006) tai science fictionista, (oma)elämäkerroista ja autofiktiosta,
jotka ovat olleet esillä tässä tutkimuksessa.
Lisäksi yksittäiset teokset voivat ilmentää useita eri lajeja. Tässä mielessä lajimääritys perustuukin tulkintaan, ja teoksia voidaan määritellä erilajisiksi myös niihin kohdistetun tarkastelunäkökulman ja luennan mukaan (Lyytikäinen 2006,
167). Samalla Bahtinin piirin käsitys lajista maailman käsitteellistämisen välineenä (Bakhtin 2004, 60–67; Rojola 2002, 78) korostuu: lajit ja lajihybridit kuvastavat
yhteiskunnallisia murroksia. Kristina Malmio (2005, 63–64, 68) on huomauttanut,
että kirjallisuuden muutokset tai murrokset voivat edustaa vastaavia muutoksia
kirjallisuuden ulkopuolella, siis kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Näin hänkin jatkaa
bahtinilaista näkemystä kirjallisuuden lajista yhteiskunnallisia tilanteita reflektoivana. Liikkeessä olevan lajit kertovat, ettei kulttuuri, jossa ne ilmenevät, ole sekään pysyvä tai staattinen, vaan on jatkuvassa tulemisen tilassa (vrt. Braidotti
2005).
Ajatus, että tarvittaisiin erillinen homo- ja lesbo- tai queer-kirjallisuuden laji,
lienee oire nykyisestä yhteiskuntakehityksestä: Ensinnäkin queer näkyy nykykulttuurissa aiempaa voimakkaammin, ja tähän näkyvyyteen on alettu reagoida. Toiseksi queerin normienvastaisuus ja menneeseen viittaava vertauskuvallinen lainsuojattomuus tekevät siitä samanaikaisesti sekä pelottavaa että kiehtovaa, minkä
on todettu olevan nykyisessä seksuaalisuuden kyllästämässä todellisuudessa myyvä yhdistelmä. Lainsuojaton, rikollinen ja uhkaava puoli queeristä täytyy vain ensin kesyttää ja valjastaa valtakulttuurin käyttöön. (Ahmed 2004; Karkulehto
2004b; Kalha 2006a.) Se onnistuu esimerkiksi asettamalla queer omaan siistiin lajikategoriaansa, jonne se on turvallisesti lokeroitavissa ja piilotettavissa ja josta se
on valtakulttuurin käytettävissä aina silloin, kun se on sille sopivaa. Samalla heteroseksuaalisuuden yhteiskunnallinen normiasema säilyy, kun se voi määritellä itseään luokittelemalla ja rajaamalla queer-kirjallisuuden ulos heteroseksuaalisesti
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orientoituneesta ”normaali”kirjallisuudesta. Luokittelemalla homo- ja lesbo- tai
queer-kirjallisuus omaksi lajikseen voidaan osoittaa näkyvästi, mitä heteroseksuaalinen kirjallisuus ja yleisemmin normatiivinen heteroseksuaalisuus eivät ole.
(Vrt. Butler 1993, 3; Pulkkinen 2000, 51.)
Sinisalon, Saision ja Sinervon queer-aiheita käsittelevät teokset kuitenkin kapinoivat kesyttämis- ja luokitteluaikeita vastaan eivätkä lajeiltaan hybridisinä
mahdu valmiiksi asetettuihin kaavoihin tai kategorioihin. Hybridiyden, välitilaisuuden, on sanottu olevan uhka luokittelujärjestelmille, koska siinä on kumouksellista voimaa, joka voi osoittaa erinäisten kategorioiden puhtauteen perustuvan järjestyksen kaatuvan omaan mahdottomuuteensa. Hybridi ”ei niin sanotusti kuulu
joukkoon”. (Löytty 2005; ks. myös Young 1995, 22–28; Melkas 2006, 301.) Olli
Löytyn (2005) mukaan se kiistää erojen pysyvyyden ja luonnollisuuden jo pelkällä
olemassaolollaan. Se tulee sekoittaneeksi luokitteluihin ja kategorioihin perustuvaa puhtauden ja rajanvedon tavoittelua. Löytty viittaa hybridiydestä kirjoittaneeseen Homi K. Bhabhaan (ks. Bhabha 1995, 86, 112; ks. myös esim. Ahokas 2001,
2003a, 2003b) ja tämän ajatukseen hybridiyden mahdollisuuksista toimia diskursiivisen vastarinnan muotona siksi, että se matkii auktoriteettia, siis normia, ”ikään
kuin väärin”. Samaa logiikkaa on käyttänyt myös Pauliina Haasjoki (2005) kirjoittaessaan biseksuaalisuudesta, jota hän pitää tiukkarajaisten kategorioiden hybridisenä haastajana. Jenny Kangasvuo (2006a) puolestaan on kirjoittanut biseksuaalisuudesta välitilassa olemisena, jossa käsitteet lesbo ja biseksuaali käyvät jatkuvaa
vuoropuhelua.
Pohdinta biseksuaalisuudesta uudelleenohjaa lajikeskusteluun mukaan myös
identiteetit, jotka ovat olleet hybridiajattelun erityisessä keskiössä. Juuri välitilaisia, hybridisiä identiteettejä on pidetty niinä vastarinnan muotoina, jotka kyseenalaistavat kategorioiden puhtauteen perustuvan järjestyksen. Butlerin (1990, 137;
1991, 22–24; 1993, 11–12, 125) performatiivisuus-ajattelun hengessä normia väärin matkivan tai imitoivan hybridiyden rinnalla voitaisiinkin puhua yhtä lailla
myös identiteettien kumouksellisesta toisin toistamisesta, joka Butlerinkin teoriassa mahdollistuu juuri kulttuurisesti hybridisiksi tulkittavissa prosesseissa: esimerkiksi maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kulttuuriset merkit sekoittavissa ja niitä
ylikorostavissa dragissä, butch-lesboudessa, macho-homoudessa. Sama mahdollistuu myös biseksuaalisuudessa. Voidaankin sanoa, että siinä missä Butlerin ajatus
sukupuolen performatiivisuudesta pessimistisessä mielessä kertoo kulttuurisen
toiston voimasta muokata ruumiitamme sukupuolisidonnaisiksi ja heteronormien
mukaisiksi, optimistisessa mielessä se muistuttaa myös mahdollisuudesta toistaa
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sukupuolispesifejä tekoja, eleitä, ilmeitä ja haluja heteronormien vaatimusten vastaisesti, kumouksellisesti.
Hallin tekemä tarkennus hybridiyteen niveltää sen Butlerin performatiivisuuden sekä toisin toistamisen käsitteisiin entistä tiukemmin. Hallin (2003b, 259–260)
mukaan ”[h]ybridisyys on kulttuurisen kääntämisen prosessi, joka on täynnä tuskaa, koska se on aina keskeneräinen, mutta lepää samaan aikaan oman ratkaisemattomuutensa varassa”. Myös butlerilaisessa sukupuolipolitiikassa on korostettu,
että toisin toistettujen seksuaalisuuksien rakentaminen ja tuottaminen on nimenomaan rajua, tuskallista ja kivuliasta prosessia, joka on hybridiyden tavoin aina
liikkeessä, keskeneräinen ja muutoksenalainen (Kotz & Butler 1995, 263–264;
Butler 1997, 30; ks. myös Kekki 1999b, 210, 212). Bhabhalaisen hybridisyyden ja
butlerilaisen toisin toistamisen oheen voitaisiin tuoda vielä Gloria Anzaldúan esittelemä (1999/1987) rotu- ja seksuaalisuusdiskurssien ”pervo sekamuotoisuus” ja
liminaaliset identiteetit, jotka kyseenalaistavat valtadiskurssien rotu-, sukupuoli- ja
seksuaalisuuskategoriat asettumalla niiden välitilaan. Myös Anzaldúan pervoa sekamuotoisuutta luonnehtii tuskallisuus ja vaikeus. Mikko Tuhkasen sanoin
”[k]ukaan ei voi hakea queer-sekamuotoisuutta tietoisesti pelkäämättä sen vaatimaa arvaamatonta, ehkä määrätöntä hintaa.” (Tuhkanen 2004, 307–311.)
Tuhkasen (2004, 307–311) mukaan Anzaldúan hybridiyden kehittely eroaa Bhabhan teoriasta temporaalisuutensa ja tulevaisuuden dynamiikkansa osalta, jonka Tuhkanen katsoo puuttuvan Bhabhalta. Näin ei kuitenkaan ole ainakaan Hallin (2003b) tulkinnassa Bhabhan teoriasta, joka korostaa hybridiyden liikettä, keskeneräisyyttä ja
prosessinomaisuutta. Hybridi on jatkuvassa tulemisen tilassa ja siksi niin soveltuva käsite kuvaamaan juuri kumouksellisuuden tai esimerkiksi sukupuolten tai seksuaalisuuksien toisin toistamisen mahdollisuuksia. Sen avulla on mahdollista prosessoida
kriittisesti niin ikään jatkuvassa prosessissa olevaa, muutoksen alaista ja marginaalisuudet joskus helpostikin kesyttävää ja itseensä sulauttavaa valtakulttuuria.
Hall (2003b, 259–260) jatkaa Bhabhaa siteeraten hybridisyyden kuvaustaan, joka voisi selittää myös Butlerin performatiivisuusteoriaa: ”Ambivalenssi ja ahdistus
saattelevat kaikkea kulttuurista kääntämistä, koska neuvottelu ’toisen edustaman
eron’ kanssa paljastaa merkitysjärjestelmiemme radikaalin riittämättömyyden.” Merkitysjärjestelmän radikaalista riittämättömyydestä on kysymys muun muassa silloin,
kun kaksinapaista hetero–homo-dikotomiaa horjutetaan kysymyksillä sukupuolesta
tai seksuaalisuudesta esimerkiksi biseksuaalisuuden käsittein (ks. Rosenberg 2004;
Halberstam 2005). Sinisalon, Saision ja Sinervon teosten välitilaiset identiteetit representoivat sitä ahdistusta ja tuskaa, jota Anzaldúan, Bhabhan ja Butlerin teoriat kuvailevat. Ennen päivänlaskua ei voin Mikaelin ahdistus hänen painiskellessaan nuo-

208

reen eläimeen kohdistuvaa haluaan vastaan rinnastuu saman ja erilaisuuden välisyyden, rajojen ja kielletyn problematiikkaan. Punaisen erokirjan Pirkko potee rakkaudentuskaansa voimakkain iho-oirein, ”ihon ikävänä” (PE 221), joka vie hänet sairaalaan, minkä hänen äitinsä tulkitsee kielletyn halun vitsaukseksi (PE 197–198), vaikka
kysymys on Pirkon avuttomuudesta, johon yhtäältä mahdottomuus omistaa ja hallita
seksuaalisuudessaan ja rakkaudessaan häilyvää rakastettuaan ja toisaalta yhteisön
asettamat, normatiiviset paineet hänet ajavat. Runoilijan talon Eeva-Liisan monisyisesti tunnustautuvan mutta artikuloimattomaksi ja toteutumattomaksi jäävän rakkauden kulttuurinen mahdottomuus vaivuttaa hänet psykoosiin. Teokset osoittavat, etteivät kahteen, normiin ja kiellettyyn, jaetut halun mahdollisuudet ole riittäviä, ja halun
kaksijakoisuuden vaade kyseenalaistuu ja osoittautuu mahdottomaksi. Teosten liikkeessä olevat identiteetit ja liikkeessä olevat lajit ilmentävät juuri näitä hybridisyyden
mahdollistamia kyseenalaistuksen logiikkoja. Kieltäytyessään asettumasta yhteen
yhtenäiseen lajiin Ennen päivänlaskua ei voi, Punainen erokirja ja Runoilijan talossa
tuovat näkyväksi jotain myös luokitteluja pakenevasta, jatkuvassa liikkeessä olevasta
queerista.
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Lopuksi
”Miksi toiseus on niin vastustamaton representaation kohde?” (Stuart Hall
1999, 152.)
”Erilaisuus myy” (Douglas Kellner 2000, 53).
”Homobaareista löytyvät kaupungin parhaat bileet, niin väitetään. Niiden
lämpö, huumori ja avoin suhtautuminen seksiin päihittävät heteropaikkojen
totiset tuopin tuijottajat. Miika ja Jan lähtivät näyttämään, pitävätkö väitteet
paikkansa.” (Iltalehti 22.4.2004.)

Iltalehden toimittaja on trenditietoisesti päättänyt lähteä selvittämään, oppaanaan
”Miika ja Jan”, elämän suuria kysymyksiä. Toimittajan tehtävänä on ottaa selvää,
pitävätkö homoista ja homoseksuaalisuudesta stereotyyppisesti esitetyt väitteet
paikkansa: mikä kulttuurimme viimeaikaisissa homoviitteiden ja -representaatioiden tuottamista seksuaalisuuksien merkityksistä on ”totta” ja mikä ”tarua”. Pitävätkö homoista esitetyt, median queer-muodonmuutoksen jälkeisessä ajassa yhteisesti jaetut väittämät, kuten usko heidän synnynnäisestä ja ”luonnollisesta” kyvystään juhlia railakkaasti sekä avoimesta suhteestaan seksiin, paikkansa?
Olen tuntenut queer-feministisenä tutkijana viimeisten vuosien aikana useammin kuin kerran itseni Iltalehden trenditietoiseksi toimittajaksi, joka on iltapäivälehden journalistin innolla päättänyt lähteä selvittämään homoseksuaalisuuteen tai
laajemmin queeriuteen liitettyjä väitteitä. Olen tuntenut oloni Iltalehden toimittajaksi niin hyvässä kuin pahassa. Olen joutunut asettamaan selkäni seinää vasten ja
kysymään itseltäni kysymyksiä: Kuinka huomattavassa määrin minäkin työskentelen trendien viemänä ja viekoittelemana? Käytänkö minäkin queeriutta, tai mahdollisesti koko queer-teoriaa, vain tieni ”näyttäjinä”, kun tavoittelen ”oikeaa tietoa” sukupuolista ja seksuaalisuuksista tai kuvittelen osoittavani homoseksuaalisuudesta, lesboudesta, biseksuaalisuudesta tai queeriudesta esitettyjä väitteitä
oikeiksi tai vääriksi? Mitä voin ”oikeasti” tutkia ja sanoa kulttuurin tuottamista
sukupuolen ja seksuaalisuuksien esityksistä, merkityksistä ja politiikasta länsimaisessa nykykulttuurissa? Entä kuinka paljon olen tutkijana viehättynyt siitä, että
havaitsen elämässäni ja kokemassani ”outoutta, poikkeamia ja käsittämättömiä
kohtia, jotka kuitenkin tuntuvat kiinnostavilta, kiihottavilta” (Ilmonen & Kekki
2004, 7)? Kuinka paljon minua ajaa tutkimaan queeriuteen kytkeytynyt ristiriitainen mutta houkutteleva nautinnon ja pelon liitos (ks. Ahmed 2004, 162–164)?
Queer on kiehtovaa, nautinnollista ja pelottavaa, ja sen tutkijoiden lienee mahdotonta kieltää seksuaalisuuteen kytkeytynyttä foucault’lais–sedgwickläistä salailun ja paljastamisen liittoa, johon väistämättä tulee paikoin sidostuneeksi – ehkä
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langenneeksikin? – myös itse. Asian tunnustaminen ei toki tee seksuaalisuutta
ympäröivistä salailun, paljastamisen ja tunnustamisen akteista tai diskursseista sen
erilaisempia, mutta ymmärrys siitä, että yhteiskunta ja kulttuuri toimivat näin, tuo
toivottavasti analyyseihin ja luentoihin lisää sekä kosketus- että tarttumapintaa.
Lisäksi tunnustettava on, että yksi merkittävimmistä syistä ainakin omaan kiinnostukseeni tutkia sukupuolia ja seksuaalisuuksia on halussa oppia tuntemaan ja tunnistamaan tutkimuksen lomassa myös omaa sukupuoltani, seksuaalisuuttani, sukupuolitettua ruumistani sekä niihin kohdistunutta tiedontuotantoa, tieto-valtaa, ja
niiden moninaisia esityksiä ja identiteettejä niin halujen, tarpeiden, nautintojen ja
mielihyvän kuin uhkien, pelkojen ja ahdistustenkin osalta.
Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat sekä identiteettien että toiminnan ja
kokemusten tasolla kulttuurisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja diskursiivisen
kontrollin alaisia, minkä lisäksi ne ovat yksilöllisiä, yksilöiden sisäisiä prosesseja.
Tämä kaikki vaikuttaa sukupuolten ja seksuaalisuuksien moninaisuuteen sekä jatkuvaan muuttuvuuteen ja risteilevyyteen, raja- ja välitilaisuuteen sekä liikkuvuuteen. Eikä näin ole vain yksilöiden välillä, vaan myös yksilöiden sisällä. On ollut
huojentavaakin huomata, että siinä missä sukupuoli- ja seksuaali-identiteetit ovat
ainakin omalta osaltani käytännössä häilyviä, muutoksenalaisia ja muuttuvia prosesseja, ne ovat sitä myös queer-teoreettisesti tarkasteltuna, diskurssien ja representaatioiden tasolla. Näin seksuaalisuuden tutkimus ei uskoakseni voi tuottaa
kohteistaan mitään lopullisia tai kiinteitä vastauksia. Tiedon konstruktiomaisuus ja
liikkuvuus – sen subjektiivisuuden ohella – onkin yksi niistä queer-teoreettisten
lähestymistapojen ja tutkimusten tuloksena syntyneistä huomioista, joita ei muussakaan tutkimuksessa pitäisi voida nykyisellään unohtaa.
Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon romaanit osallistuvat
osaltaan edellä kuvaamaani kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja diskursiiviseen prosessiin, jossa työstetään ja rakennetaan sukupuolten ja seksuaalisuuksien merkityksiä. Se, että Ennen päivänlaskua ei voi, Punainen erokirja ja
Runoilijan talossa ovat saaneet myös kirjallisuuden Finlandia-palkinnon, kiinnittää ne laajempaan kontekstiin, nykykulttuuriin ja -yhteiskuntaan, joiden keskeiseksi kysymykseksi myös sukupuoli, mutta aivan erityisesti seksuaalisuus on muotoutunut. Siinä missä edeltävää vuosisatojen vaihdetta kuvasti laaja ja kauaskantoinen sukupuoliproblematiikka, jolle aikaan sidottu kulttuurinen, intellektuaalinen, oikeusjärjestelmällinen ja poliittinen muutos raivasi tilaa, tämän vuosisadanvaihteen murros liittyy seksuaalisuuteen, jonka raivaajina ovat samankaltaiset,
omaan aikaansa kytkeytyneet tapahtumat: jopa käänteentekevät muutokset sukupuoli- ja seksuaaliteorioissa, lainsäädännöissä ja seksuaalisuuden kulttuurisissa
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esityksissä sekä yhteiskunnallisten tekstien, tutkimusten, lehtikirjoitusten, elokuvien, televisio-ohjelmien ja mainonnan eli tieteen, taiteen ja median diskursseissa
ja representaatioissa. Siinä missä sukupuolta voidaan pitää yhtenä moderniteetin
rakentumisen jäsentäjänä (Melkas 2006, 14), seksuaalisuudesta on muodostunut
yksi sen jälkeisen ajan sekä leimallisesti 1990—2000-lukujen vaihteen jäsentäjä.
Queer- tai pervo- ja feminismiorientoituneen ja -positioituneen tutkijan silmiin
esimerkiksi Finlandia-palkintoinstituution pervoutuminen on osa yhteiskuntamurrosta, jossa sukupuolten ja seksuaalisuuksien merkityksistä kamppaillaan. Palkitut
ja ehdolla olleet, queer-aiheista kirjoittaneet kirjailijat osoittavat, että queer on
läsnä kirjallisessa kulttuurissamme ja koko yhteiskunnassamme. Teokset viestivät
suomalaisen yhtenäiskulttuurin dynaamisuudesta ja rapautumisesta: se ei ole niin
monoliittinen kuin paikoin saattaisi näyttää. Näin teoksissa käydään keskustelua
myös sellaisista teemoista kuin kansa, kansakunta ja kansallisuus. Niiden myötä
kansallisesti vakaa uskomme suomalaisen romaanin historialliseen tehtävään ja
velvollisuuteen kuvata, kehittää ja jalostaa suomalaisuutta näyttäytyy vähintääkin
mielenkiintoisena. Toisaalta Finlandia on kaupallinen kirjallisuuspalkinto, joten
queer-aiheisten teosten palkitseminen ei yllätä, onhan queerin havaittu olevan
nykykulttuurissa mitä mainioin myyntikeino. Siitä huolimatta palkinnon queerius
kertoo muustakin: Finlandia-palkintoehdokkaat valitsee joka vuosi eri raati, ja palkinnosta päättää joka vuosi eri ihminen. Ja siltikin queer näkyy ja tuntuu.
Mutta kuinka hyvin queer näkyy ja tuntuu todella? Sinervon Runoilijan
talossa -romaanista keskusteltiin sen julkaisemisen, Finlandia-palkintoehdokkuuden ja palkinnonjaon yhteydessä vilkkaasti. Teoksen vastaanotossa yhdeksi keskeiseksi aiheeksi nousi heteronormeja ja rajoja rikkova seksuaalisuus, mutta teosta
käsittelevissä teksteissä siitä kirjoitettiinkin harvoin suoraan. Näyttäisi siltä, että
julkisissa keskusteluissa queeriudesta ei vieläkään puhuta kaikissa yhteyksissä
ääneen vaan vihjaillen ja mitä eriskummallisimmin mutta usein silti hyvin perinteisin, kaapinretorisin sanankääntein. Eve Kosofsky Sedgwickin luonnehtimassa,
kaapin ja kaapin retoriikan kyllästämässä yhteiskunnassa syntyy mielenkiintoista
jännitettä siitä, että queer on yhtäältä kovin läsnä ja pinnassa representaatioissa,
mutta samalla piilossa. Merkittävää siis on se, miten ja millä keinoin, millä
ehdoilla ja millä hinnalla queer kulttuurissa näkyy. Kansallisesti kanonisoidussa
kirjallisuudessamme ja sitä myötä koko kulttuurisessa identiteetissämme ja eetoksessamme näyttäisi siltä, että piilevästä queeriudesta huolimatta instituutiotasolla
queer-tematiikka on näkyvää vain silloin, kun se on paikan ja tilanteen mukaan
sopivaa.
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Nykysuomalaista kirjallisuusinstituutiota, kulttuuria ja yhteiskuntaa näyttäisi
siis leimaavan yhtäältä queerin valikoitu elitisointi, kaupallinen estetisointi ja
kolonisointi, queer chic sekä toisaalta queerin outo pelko, queer fear. Queeraiheita pidetään edelleen myös kaapissa. Uusi suuntaus on kaapin retoriikan
hyväksikäyttö, joka näyttäisi luottavan lukijoiden kulttuuri- ja kontekstitietämykseen sekä siihen, että niiden jotka eivät vihjeitä, kieli- ja vertauskuvia, viitteitä tai
symboleja ymmärrä, ei niitä kuulukaan ymmärtää. Juuri siinä piilee kaapin retoriikan voima: queerit merkitykset ovat niiden poimittavissa, joille niillä on merkitystä, mutta samalla se suojelee tekstiä lukijoilta ja vastavuoroisesti lukijoita teksteiltä. Kaapin retoriikkaa voi pitää poliittisena – tietoisena tai tiedostamattomana –
strategiana: se tarjoaa mahdollisuuden avata tai sulkea silmät.
Tarkastelemani teokset kuvastavat paitsi suomalaista nykykulttuuria, myös
suomalaista lesbo- ja homohistoriaa, tai queer-historiaa. Teosten sisäinen ajallinen
jatkumo kulkee 1960—1970-lukujen vaihteen Suomesta nykyaikaan. Niiden historialliseen aikaan sidotuilla queer-tarinoilla on oma tehtävänsä niiden vaihtoehtoisten historioiden kirjoittamisessa ja kuvittelemisessa, johon oma tutkimuksenikin
osallistuu. Varsinkin vuotta 1971, jolloin homoseksuaalisuus poistettiin Suomen
rikoslaista, voisi nimittää Ennen päivänlaskua ei voin, Punaisen erokirjan ja
Runoilijan talon aika-paikalliseksi ja historialliseksi kulminaatiopisteeksi. Runoilijan talossa alkaa paljonpuhuvasti tuosta vuodesta: kesällä 1971 Eeva-Liisan
Espanjan-talo romahtaa. Punaisessa erokirjassa vuosi ja sen tuomat muutokset
eletään ja koetaan. Homoseksuaalisuuden poistamiseen Suomen rikoslaista suhtaudutaan haikeasti. Se tarkoittaa, että ”Kalevankadun öitä ei enää ole” eikä
”[s]uudelmiin, hyväilyihin ja rakasteluun – – liity kiinnijoutumisen vaaraa” (PE
264). Ennen päivänlaskua ei voin Mikael puolestaan on korkeintaan syntynyt
vuonna 1971. Hän voisi jopa olla Ennen päivänlaskua ei voin intertekstiin Pessiin
ja Illusiaan viitaten se uusi ihminen, joka syntyy uutena siksi, ettei olekaan rikollinen.
Punaisen erokirjan Pirkko haluaisi kuitenkin edelleen samastua rikollisuuteen,
kiellettyyn ja salattuun ulkopuolisuuteen. Silloin identiteetissä on mahdollisuus
väistellä yhteiskunnallisia normeja ja sääntöjä. Olla siis queer. Sara Ahmedin
(2004, 147–149) mukaan juuri tämä normeja kaihtamaton rikollisuuden leima on
tarttunut kulttuurisiin queer-representaatioihin, ja hän selittää sillä kulttuurin intoa
nauttia niistä. Hän puhuu tunnefetisismistä sekä outouden ja vierauden viehätyksestä, johon (hetero)subjektit mielellään representaatioiden kulutuksen kautta toistuvasti palaavat. Lukijat, katsojat ja kuluttajat käyttävät hyväkseen queerista aistittavissa olevaa samanaikaista outouden, vierauden ja vapauden tunnetta fetisisti-
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senä tunnelainana. Fetisismiin liittyy toiseuden pelko ja korvaamisen akti, mutta
siitä huolimatta Ahmedin mukaan tämän tunnetilan avulla queer voi työstää myös
heteronormatiivisuutta.
Ahmedin tulkinta on lohdullinen. Eikä yhteiskuntakaan tietenkään lopulta ole
aivan niin pessimistinen ja yksisilmäinen kuin voisi olettaa. Ensinnäkin tutkimuskohteensa vapaasti valitsevat queer-tutkimus ja queer-luenta mahdollistavat queerin äänen ja toiseksi yhteiskunta, vastaanotto ja instituutiokaan eivät nekään ole
aivan esittämäni kaltaisia monoliitteja. Niissäkin kun on queerit aikansa ja paikkansa. On olemassa kulttuurista kurittomuutta, tottelemattomuutta, häiriköintiä ja
vallankumouksellisuutta. Muun muassa Foucault on esittänyt ajatuksen taiteen
vallankumouksellisuudesta: sen mahdollisuudesta kyseenalaistaa vallitsevia ajatusjärjestelmiä ja kyvystä työstää ajattelun rajoja (Oksala 2000, 47). Queer-representaatioiden lainaamissa vierauden ja outouden tunteissa voidaan työstää heteronormatiivisia ajatusjärjestelmiä ja ajattelua. Toivon, että olen voinut osoittaa
Ennen päivänlaskua ei voin, Punaisen erokirjan ja Runoilijan talon queer-poliittisilla luennoillani, että vaikka suomalaisen kirjallisuuden kaapista kaanoniin
hyväksyttyjen queer-finlandistien ja heidän teostensa potentiaalinen queerius pyritään vastaanotossa ja koko kirjallisuusinstituutiossa työntämään toisinaan takaisin
kaappiin, se ei täysin onnistu: kulttuurin, yhteiskunnan ja kansan toiseuttaminen
livahtaa kuitenkin paikoin ulos kaapin raosta, eivätkä kansakunnan kaapin päällä
istuvat vartijat mahda sille mitään.
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