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Leppihalme, Ilmari, An atlas made of tracing paper. Contextual routes to the
literary strategy of Anu Kaipainen
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities
Acta Univ. Oul. B 175, 2019
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The objective of this doctoral thesis is to examine Anu Kaipainen’s literary strategy and to find
out what kind of questions she thematises using the strategy. The articles focus on two novels from
the 1960s, seen as routes leading to her production. Perspective is widened towards her other
works. This dissertation seeks methodological and contextual routes to the interpretation of the
multiple layers and elements present in her novels. The objective is to create a more holistic ‘map’
of her literary strategy and its functions.

Mirroring Kaipainen’s allegory of maps, the articles included in this thesis can also be seen as
maps drawn at different stages on tracing paper, placed one on top of the other. This ‘atlas’ made
of tracing paper depicts the following issues as thematic condensations and clarifying questions
connecting the articles: 1) the positioning of a bourgeois female subject in the upheavals of
modern life and 2) the heterology of contexts related to these transitions that represent the
increasingly complex nature of social reality and challenges in perceiving it. This thesis
contextualises and discusses this dialectic tension between post-modern multiplicity and the
positioning of feministic identity politics. 3) the third question synthetises the first two: how and
in what direction is this tension taken in Kaipainen’s works? This third theme originates from
Kaipainen’s allegory of maps, which is a thematic condensation as such and illustrates her literary
strategy. The examination of literary strategy carries reflection towards a research result.

The literary strategy of Kaipainen’s works from the 1960s and 1970s – the politics of maps
drawn on tracing paper – is found to be the answer to the heterology of contexts and the problems
in positioning a female subject. The objective of her cartographic strategy is shown to be her
political-pedagogic aim to help a (female) subject to position herself in an increasingly complex,
fast-changing and globalising world. Ultimately, the objective of her strategy is to awaken or
restore the subject’s social awareness and ability to function.

This thesis draws a clearer picture of Kaipainen’s literary strategy and the nature of her earlier
works. The result is methodological and refers to the routes found relevant in the study of literary
strategy: feminist research orientation, Mikhail Bakhtin’s dialogism, and Urpo Kovala’s model of
heterological contextualism. The latter outlines this study as its metatheoretical framework, but
the objective is also to develop the model of heterological contextualism towards practical
analysis. In addition to the abovementioned theoretical routes, this thesis makes reference to
Fredric Jameson’s cognitive mapping.

Keywords: Bakhtin’s dialogism, cognitive mapping, drag reading, feminine artist’s
novel, feministic identity politics, heterological contextualism, literature of 1960s
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Tiivistelmä

Tutkimustehtävänä on selvittää, millainen on Anu Kaipaisen kirjallinen strategia ja millaisia
kysymyksiä hän sen avulla tematisoi. Tutkimusartikkeleissa keskitytään kahteen Kaipaisen
1960-luvun romaaniin, jotka nähdään reiteiksi hänen tuotantoonsa. Työn johdannossa tarkastelu
laajennetaan kohti muuta tuotantoa. Tutkimuksessa etsitään eri suunnista metodisia ja kontekstu-
aalisia reittejä Kaipaisen romaanien moniaineksisuuden tulkintaan. Tavoitteena on luoda aiem-
paa kokonaisvaltaisempi ”kartta” hänen kirjallisesta strategiastaan ja sen funktioista.

Kaipaisen karttavertausta mukaillen tutkimusartikkelit ovat kuin eri vaiheissa piirrettyjä,
päällekkäin aseteltuja kuultokuvakarttoja. Hahmottuvasta ”kuultopaperien kartastosta” erottuvat
temaattisina tihentyminä ja tarkentavina tutkimuskysymyksinä 1) keskiluokkaisen naissubjektin
paikantuminen modernin elämän murroksessa ja 2) tuohon murrokseen liittyvä kontekstien hete-
rologia, joka representoi yhteiskunnallisen todellisuuden monimutkaistumista ja hahmottamisen
haasteita. Johdannossa kontekstualisoidaan ja pohditaan tätä jälkimodernin moninaistumisen ja
feministisen identiteettipoliittisen paikantumisen dialektista jännitettä. 3) Kolmas tarkentava tut-
kimuskysymys tuo syntetisoivasti yhteen kahta edellistä: millaisin keinoin ja mihin suuntaan
tuota jännitettä työstetään Kaipaisen teoksissa? Kolmas tutkimuskysymys nousee mainitusta
Kaipaisen kuultopaperikarttavertauksesta, joka on itsessään temaattinen tihentymä ja kuvaa
hänen kirjallisen strategiansa luonnetta. Kirjallisen strategian avaaminen vie reflektiota kohti tut-
kimustulosta.

Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun tuotannon kirjallinen strategia – ”kuultopaperikarttojen poli-
tiikka” – paljastuu vastaukseksi kontekstien heterologian ja naissubjektin paikantumisen ongel-
miin. Hänen kartografisen strategiansa tavoitteeksi osoitetaan poliittis-pedagoginen pyrkimys
auttaa (nais)subjektia paikantumaan monimutkaistuvassa, nopeasti muuttuvassa ja globalisoitu-
vassa maailmassa. Viime kädessä tavoitteena on herättää tai palauttaa (nais)yksilön yhteiskun-
nallinen tietoisuus ja toimintakyky.

Tutkimus piirtää entistä täsmällisemmän kuvan Kaipaisen kirjallisesta strategiasta ja erityi-
sesti varhaisemman tuotannon ominaisluonteesta. Tulos on myös menetelmällinen osoittaen reit-
teihin, jotka on kirjallisen strategian avaamisessa relevanteiksi todettu: feministiseen tutkimuso-
rientaatioon, Mihail Bahtinin dialogismiin sekä Urpo Kovalan heterologiseen kontekstualismin
malliin. Viimeksi mainittu kehystää työtä metateoreettisesti, mutta kehittelen heterologisen kon-
tekstualismin mallia myös käytännön analyysin suuntaan. Mainittujen teoreettisten reittien lisäk-
si tutkimustulokseen pääsemiseksi johdannossa sovelletaan Fredric Jamesonin käsitystä kognitii-
visesta kartoittamisesta.

Asiasanat: 1960-luvun kirjallisuus, Bahtinin dialogismi, drag-luenta, feminiininen
taiteilijaromaani, feministinen identiteettipolitiikka, heterologinen kontekstualismi,
kognitiivinen kartoittaminen
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rella on ollut monta kanssakulkijaa, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet työn suuntaan 

ja kehittymiseen. Kiitän edesmennyttä kirjallisuuden professori Sinikka Carlssonia 

rohkaisusta jatkotutkimuksen tekoon graduni valmistumisen jälkeen. Professori 

Liisi Huhtala puolestaan luotsasi ymmärtäväisesti lisensiaatintyötäni. Oppiaineen 

nykyinen professori Kuisma Korhonen on osoittanut suurta kärsivällisyyttä väitös-

kirjani suhteen ja tullut vastaan tärkeissä kohdissa – viimeksi hakiessani rahoitusta 

väitösprosessin aivan loppuvaiheeseen. Aimo Roininen ja Kari Sallamaa ovat olleet 

tärkeitä kanssakulkijoita tieteentekijöinä, opettajina ja humanisteina sekä laajem-

min elämässä. Eräs ystävä ja kollega on koko matkan ajan jaksanut uskoa väitös-

kirjaani, silloinkin kun itse olen epäröinyt – kiitän Sanna Karkulehtoa kaikesta 

avusta ja tuesta. 

Tutkimukseni ympäristöjä ovat olleet monet yhteisöt, kuten valtakunnallinen 
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1990-luvulla. Viime vuosina Vappu Sunnarin johtamat projektit ovat mahdollista-

neet työskentelyn yliopistolla. Merkityksellinen, myös tulevaa viitoittava ympä-

ristö on Seija Jalaginin johtama Tunnustuksia-tutkimushanke. Sen ihanat kollegat 

Seija, Hanna-Leena ja Outi muodostavat voimaannuttavan, terapeuttisen ja lämpi-

män yhteisön, joka on kannustanut, esilukenut ja myötäelänyt väitöskirjaproses-

sissa. Hankkeen tapaamiset Aalto-yliopiston taiteilijaporukan kanssa ovat olleet 

hyvien ihmisten juhlia, joissa maailma on avartunut silmänkantamattomiin ja 

kaikki on tuntunut hetken mahdolliselta. 

Työni ohjaajan Jussi Ojajärven armoitetut toimittajan ja editoijan taidot tiesin 

jo Suomen nykykirjallisuus 1–2 -teoksen toimitusajoilta. Nyt tiedän Jussin myös 

inspiroivaksi ohjaajaksi, joka antaa oikein ajoitettuja vinkkejä työn etenemiselle, 

pitää silmissä isomman kuvion ja löytää ulospääsyn jumiutuneista kohdista. Kiitos 

Jussi, ilman kontribuutiotasi tämä työ olisi saattanut jäädä valmistumatta. Kiitän 

myös työni esitarkastajia Heidi Grönstrandia ja Urpo Kovalaa heidän rakentavista 

ja uusia oivalluksia tuottaneista kommenteistaan. 

Kiitän ystävääni Tuomasta, jonka apuun ja osaamiseen olen aina voinut luottaa 

– viimeksi tämän väitöskirjan taittamisessa. Kiitän Oulun yliopiston kaukopalvelun 
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Teija Jokiharju-Kesoa ja Matti Karhua, joiden ammattitaidon ja paneutumisen an-

siosta olen vuosien varrella saanut kaikki teokset ja artikkelit, mitä ikinä olen tullut 

pyytäneeksi. Kiitän lukuisia kollegoja siitä monimuotoisesta vuorovaikutuksesta, 

jossa tämä tutkimus myös on kehkeytynyt: kiitos Taina, Eija, Tiina, Kukku, Pia, 

Heidi, Jyrki ja niin monet muut.  

Kiitän vanhempiani, jotka eivät valitettavasti enää ole todistamassa tutkimuk-

seni ilmestymistä, jota he niin kovasti odottivat. Kiitän lähipiiriäni, ystäviä ja su-

kulaisia kiinnostuksesta työni etenemiseen – tuntuu hienolta kertoa, että tässä se 

nyt viimein on! Kiitos Liia ja Noel, olette aina olleet se asioita oikeisiin mittasuh-

teisiin asettava elämäni valo, joka on auttanut minua jaksamaan myös niinä pimeinä 

tunteina, jolloin tämän työn tekeminen on tuntunut ylivoimaiselta. En voi miten-

kään korvata teille niitä itsekkäitä työhön uppoutumisen ja poissaolon hetkiä, joita 

on ollut liian paljon. Kiitos rakkaani Marjo kärsivällisyydestäsi umpimielistä 

kumppania kohtaan, joka on sulkeutunut työhuoneeseensa iltaisin ja viikonloppui-

sin. Kiitos hennoista koputuksista ovelle ja niistä kahvikupillisista, joita olet kan-

tanut minulle työni ääreen.  

Oikeastaan matka tämän työn parissa alkaa jo opiskelivuosistani, jolloin otin 

kirjallisuuden proseminaarissa kohdeteokseksi sen ainoan listasta jäljelle jääneen – 

Anu Kaipaisen romaanin Arkkienkeli Oulussa 1808–1809. Toistakymmentä vuotta 

myöhemmin Kaipainen kertoi kirjeessä löytäneensä samaa romaania käsittelevän 

lisensiaatintyöni sattumalta, siivotessaan kellariaan, ja lukeneensa sen. Hän us-

koi, ”että meille annetaan, vaikka vain sattuman kautta”. En valinnut tämän väitös-

kirjan aihetta, se annettiin minulle.  

Omistan tämän tutkimuksen Anu Kaipaisen elämäntyölle. 

4.11.2019 Ilmari Leppihalme 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimustehtävästä ja sen jännitteistä 

1.1.1 Kuultopaperikartat  

Anu Kaipainen (1933‒2009) on kirjailijana profiloitu keskiluokan kuvaajaksi, joka 

1960-luvun jälkipuoliskolla erkaantui omille linjoilleen käsittelemällä ajankohtai-

sia yhteiskunnallisia kysymyksiä erikoisella tavalla – hyödyntämällä kerronnas-

saan hyvin tietoisesti myyttejä, fantasiaa ja viihteellisiäkin elementtejä.1 Tällaista 

kirjallista strategiaa on luonnehdittu ”irtautumiseksi ja uudistumiseksi” (Polkunen 

1979, 180), ”käännekohdaksi” (Vainikkala 1979a, 4), ”uudeksi vaiheeksi” (Laiti-

nen 1991, 599), ”ratkaisevasti vaikuttaneeksi oivallukseksi” (Tarkka 1989, 

72), ”myyttiseksi metodiksi” (Kuusinen 2008, 41) ja Kaipaisen ”tavaramerkiksi” 

(Leppihalme ja Roininen 2010, 56; Leppihalme 2005). Kaipainen on mielletty 

myös 1960-lukulaisen tiedostavan, kantaaottavan ja osallistuvan kirjallisuuden 

edustajaksi. Etenkin hänen menestysromaaninsa Magdaleena ja maailman lapset 

(1969) on usein nostettu radikalismin vuosikymmenen symboliksi, joka kiteyttää 

monia 1960-luvun tendenssejä, kysymyksiä ja paradokseja2. Magdaleena ja maa-

ilman lapset on myös kohderomaani – yksi monista – Iiris Kuusisen väitöskirjatut-

kimuksessa Naisen yksilöityminen suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-luvulta 

lähtien (2008), joka tarkastelee naisten individuaation kuvauksia kotimaisessa kau-

nokirjallisuudessa eri vuosikymmeninä, viitekehyksinään jungilainen individuaa-

tiokäsitys sekä feministinen myyttikritiikki.3  

Olen myös itse osallistunut Kaipaisen kirjailijakuvan luomiseen tässä tutki-

muksessa esiintyvillä artikkeleilla sekä muutamilla muilla kirjoituksilla, jotka eivät 

sisälly väitöskirjaani. Jälkimmäisiä ovat seuraavat: ”’Vapaasti ja kiitollisena laina-

ten’ ‒ Anu Kaipainen ja Sara Wacklin” (1998) avaa Kaipaisen Arkkienkeli Oulussa 

1808–1809 -romaanin intertekstuaalisuutta, etenkin sen suhdetta Sara Wacklinin 

                                                        
1 Ks. esim. Polkunen 1979; Laitinen 1991, 568; Huhtala 1983; Niemi 1984, 83, 122–125; Enwald 1989, 
634; Tarkka 1989, 72; Enwald 1999, 200. 
2 Polkunen 1979; Laitinen 1991, 568; Enwald 1989 ja 1999, 200; Tarkka 1989, 72; Leppihalme 2005. 
3 Kuusisen kohdekirjailijoita ovat Marja-Liisa Vartio, Eila Pennanen, Eeva Kilpi, Anu Kaipainen, Märta 
Tikkanen, Kerttu-Kaarina Suosalmi, Annika Idström, Anna-Maija Ylimaula, Orvokki Autio, Raija Siek-
kinen, Sari Malkamäki, Anna-Leena Härkönen ja Anja Snellman, ja tarkasteltava aikajakso on 1957–
2007. Kun tutkimusaineisto käsittää 13 kirjailijaa, 21 romaania ja kaksi novellia ja jakautuu 40 vuoden 
jaksolle, on ymmärrettävää, että yksittäisen kirjailijan teosten tarkastelu rajautuu vain tiettyihin, tutki-
muksen teeman kannalta relevanteiksi nähtyihin piirteisiin.  
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muistelmateokseen Hundrade minnen från Österbotten (1844–1845). ”Tähtivauva, 

terva ja teknopolis – mitä muuta? Näkökulmia Oulua ympäröivään alue- ja identi-

teettipuheeseen” (2004) tuo esiin Kaipaisen kontribuution oululaisen alueellisen 

kirjallisuuden traditioon. Laajemmin, pohjoissuomalaisen kirjallisuuden ja paikal-

lisen radikalismin kontekstissa asemoin Kaipaista yhdessä Aimo Roinisen kanssa 

kirjoittamassani katsauksessa ”Radikalismi saapuu Ouluun: Anu Kaipainen, Erno 

Paasilinna, Aimo Moilanen sekä Siirtomaasuomi (2010)”. Kaipaisen Surupukuinen 

nainen puolestaan on yksi kohdeteos Sanna Karkulehdon kanssa kirjoittamassani 

katsauksessa ”1970-luku: Uudenlainen poliittisuus” teoksessa Maamme romaani. 

Esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä (toim. Jussi Ojajärvi & Nina Työlahti, 

2017). Oulun kaupungin kirjaston Pohjoista kirjallisuutta: lajeja ja ilmiöitä -sivus-

tolle laatimani esittely Kaipaisesta (2005) puolestaan hahmottelee hänen tuotan-

tonsa linjoja ja esittelee hänen romaaninsa. 

Liisa Enwald (1989, 635) on pannut merkille, miten Kaipaisen tuotannon jäl-

kipuolisko 1980-luvulta alkaen oireilee naiskirjallisuudessa tuolloin yleistyviä, ai-

kaisempaa avoimempia ja itsetietoisempia ”minän kirjoituksia” ja näkyvämpää 

oman subjektiuden haltuunottoa. Suomen nykykirjallisuus 1‒2 -teoksessa (toim. 

Hallila ym., 2013) mainituiksi tulevat Kaipaisen tuotannon jälkipuoliskolta niin 

suuntautuminen omaelämäkerralliseen kerrontaan kuin evakkouden kokemuksen 

purkaminen (Niemi 2013, 29–30). Kaipaisen evakkoromaaneihin viitataan oivalta-

vasti yhtäältä monikulttuurisen kirjallisuuden yhteydessä (Nissilä ja Rantonen 2013, 

57) sekä toisaalta osana kansainvälistä pakolaiskirjallisuutta (Pelvo 2013, 53–54). 

Lisäksi huomioidaan Kaipaisen 2000-luvulla ilmestyneiden teosten meta- ja auto-

fiktiiviset painotukset (Hallila 2013, 92–93; Koivisto 2013, 102). 

Edellä kuvatut Kaipaisen tuotannon moninaiset ainekset ja kontekstit on siis 

havaittu jo aiemmin yksittäisissä katsauksissa ja artikkeleissa, mutta vain yksittäin 

ja mainintoina. Tämän väitöskirjan yhtenä tehtävänä on koota tämä moniaineksi-

suus ja kontekstuaalisuus yhteen ja tutkia, mitä se merkitsee ja millaisin tutkimuk-

sellisin välinein sitä voidaan lähestyä. Näin osoitan Kaipaisen kirjallisen strategian 

ja tuotannon monimuotoisuuden, jota ei ole aiemmin kokonaisvaltaisesti havaittu, 

tuotu esiin ja tunnustettu. Tutkin Kaipaisen 1960-ja 1970-luvun teoksia nimen-

omaan tällaisena moniulotteisena tuotantona, jolle muodostuu tulkintani mukaan 

tietynlainen kirjallinen strategia. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millainen 

on tuo kirjallinen strategia ja millaisia kysymyksiä Kaipainen sen avulla tematisoi 

ja käsittelee. Tältä pohjalta myös uudelleenarvioin Kaipaisen paikkaa ja merkitystä 

suomalaisen kirjallisuuden kentällä. 
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Esikoisromaani Utuiset neulat tematisoi keskiluokkaisen naissubjektin moder-

nin kriisikokemuksen 1960-luvun modernisaation kynnyksellä ja aloittaa Kaipai-

sen 1960- ja 1970-luvun kätkettyjen feminiinisten taiteilijaromaanien sarjan, joiden 

epäsuoraa taiteilijaproblematiikkaa, niin sanottuja ”kätketyn taiteellisen työn mo-

tiiveja”, käsittelen artikkelissa ”Anu Kaipaisen Utuiset neulat kätkettynä feminii-

nisenä taiteilijaromaanina” (2012). Esikoisessa on jo idullaan myöhempi omaelä-

mäkerrallisuus, joka 1980- ja 2000-luvun teoksissa kietoutuu evakkouden ja kirjai-

lijuuden kysymyksiin.  

Läpimurtoromaani Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 puolestaan merkitsi muu-

tosta sekä kerrontateknisesti että temaattisesti. Kaipainen luopui ensimmäisten te-

ostensa hillitystä arkirealismista ja ryhtyi hyödyntämään yhteiskuntakritiikissään 

sekä ikivanhoja että uudempia myyttejä niin, että juonen pohjakuvio ja henkilöhah-

mot on lainattu vapaasti muunnellen vanhoista kertomuksista mutta temaattiset kyt-

kennät ovat nykyajassa. Analysoin tätä Kaipaisen monille 1960- ja 1970-luvun te-

oksille ominaista kerrontatapaa, niin sanottua ”myyttitekniikkaa”, tutkimukseni 

osajulkaisuina olevissa artikkeleissa ”Feminist Aspects of Bakhtin’s Dialogic Gen-

res: Polyphonic novel and Grotesque Realism” (2003) sekä ”’Maailmoita on monia, 

ja omenan voi halkaista mistä kohtaa haluaa.’ Kontekstien heterologiaa Anu Kai-

paisen romaanissa Arkkienkeli Oulussa 1808–1809” (2014).  

Todettakoon, että Kaipaisen kirjailijaesittelyjen yhteyksissä usein esiintyvä il-

maus ”myyttitekniikka” (esim. Laitinen 1991, 568; Huhtala 1983) ei ole erityisen 

luonteva kuvaamaan hänen kerrontatapaansa, sillä se suuntaa huomion myyttisyy-

teen ja menneisyyteen ajankohtaisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttamispyrki-

myksen kustannuksella. Kuitenkin juuri kirjoittamisajan nykyhetkeen kiinnittyvä, 

didaktinen ja poliittisesti virittynyt vaikutusestetiikka on Arkkienkeli Oulussa 

1808–1809 -romaanista alkaen Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun teosten kantava ee-

tos. Vaikuttaa siltä, että sopivaa ilmausta ei yksinkertaisesti ole löytynyt. Käytän 

toistaiseksi nimitystä ”myyttitekniikka” ‒ mutta vain lykätyssä, toistaiseksi voi-

massa olevassa tilassa. 

Tutkimukseni otsikon muotoilu ”kuultopaperien kartasto” on mukailtu meta-

forasta, jolla Kaipainen (1973, 159) havainnollistaa kirjallista strategiaansa: ”Se on 

monimutkaisen työn tulos: kirjailija joutuu panemaan päällekkäin monta todelli-

suutta, ikään kuin kuultopaperille piirrettyjä karttoja, joista muodostuu vähitellen 

uusi kartta. Tai sanokaamme se kartta, jonka lukija jaksaa siitä itselleen muodostaa.” 

Karttojen piirtäminen peilailee monin tavoin myös omaa tutkimusprosessiani: voisi 

ajatella, että väitöskirjani artikkelit ja niitä reflektoiva johdanto-osio ovat nekin 

kuin tutkimuksen eri vaiheissa piirrettyjä karttoja kohteestaan, Kaipaisen teoksista 
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ja hänen kirjallisesta strategiastaan. Nämä kartat kuultavat toistensa läpi ja sisältä-

vät epäilemättä myös päällekkäisyyksiä. Toisaalta juuri tällä tavoin, kertautuessaan, 

tietyt jatkuvasti askarruttavat peruskysymykset erottuvat, ja palaaminen niiden 

pohtimiseen uusista, laajemmista näkökulmista syventää ja problematisoi aiemmin 

sanottua. Näin ymmärrettynä päällekkäisyydet ja toistuvuudet ovat eräänlaisia te-

maattisia tihentymiä, joista on abstahoitavissa tutkimuksen tarkentavia kysymyksiä 

siinä hermeneuttisessa prosessissa, jonka artikkelien tarkastelu yhdessä ja suh-

teessa toisiinsa on pistänyt liikkeeseen.  

1.1.2 Tutkimuskysymykset 

1) Ensimmäiseksi temaattiseksi tihentymäksi ja tarkentavaksi tutkimuskysy-

mykseksi fokusoituu naissubjektin moderni kriisikokemus. Miten subjekti ‒ erito-

ten naissubjekti ja usein myös enemmän tai vähemmän piilevästi naistaiteilija – 

pyrkii paikantamaan itseään modernin elämän murroksessa? 1960-luvun moder-

nisaatiota luonnehti liike ja muutos, tunne aikaisempien perustojen ja traditionaali-

sen elämänmuodon murenemisesta. 1960- ja 1970-luvun rajut kontekstuaaliset 

mullistukset, ennen kaikkea ”Suuri muutto”4 maalta kaupunkiin tai Ruotsiin ja suo-

malaisen yhteiskunnan suuri rakennemuutos vaikuttivat paitsi yksilöiden sosiaali-

seen myös heidän subjektiiviseen maailmaansa ja siihen, millaiseksi he mielsivät 

identiteettinsä. Kun sosiaaliset sidokset ja traditiot eivät enää ankkuroineet identi-

teettejä samassa määrin kuin aikaisemmin, niiden koettiin muuttuvan epävakaiksi. 

Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun romaaneissa kuvatun keskiluokkaisen elämänmuo-

don läpäisevätkin henkilöiden hämmentyneisyyden ja eksyksissä olemisen tunte-

mukset. He kaipaavat jotain toisenlaista, vieraantumatonta tilaa, joka projisoituu 

esimerkiksi lapsuuteen, menetettyyn Karjalaan tai etäällä siintäviin ”sinisiin vaa-

roihin” (SPN, 271–273).  

Kaipaisen keskiluokkaisten henkilöiden disorientaatiota voidaan kutsua ”yksi-

lön moderniksi kriisikokemukseksi” (Karkama 1994, 192‒193), joka 1960-luvun 

nopeutuneessa nykyaikaistumisprosessissa intensifioitui. Moderni kriisikokemus 

ulottui myös kirjallisuuden muotoon oireillen niin sanottuna representaatiokriisinä, 

jota erityisesti 1960-luvun pseudo-omaelämäkerralliset tai kriisiytyneet taiteilijaro-

maanit ilmensivät (Karkama 1997; Arminen 2009, 67‒69, 118‒121). Kaipaisen 

1960- ja 1970-luvun romaaneissa kyse on ennen kaikkea ”keskiluokan kriisistä” 

                                                        
4 Ks. Mäkelä 1986. 
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(Laitinen 1991, 566‒576; Huhtala 1983) ja ”kätkettyjen taiteilijaromaanien” prob-

lematiikasta (Leppihalme 2012) ‒ kuitenkin niin, että teoksissa on keskeistä nimen-

omaan naissubjektin ja enemmän tai vähemmän piilevästi myös naistaiteilijan ja 

epäsuorasti naiskirjailijan kriisikokemus.5 Monien Kaipaisen romaanien nimetkin 

vihjaavat tällaiseen naiserityisyyteen: Magdaleena ja maailman lapset (1969), Su-

rupukuinen nainen (1971), On neidolla punapaula (1973), Naisten tanssit (1975), 

Kellomorsian (1977). Modernin naissubjektin kriisi tematisoituu jo Kaipaisen 

vuonna 1960 ilmestyneessä esikoisromaanissa, kuten osoitan artikkelissani ”Anu 

Kaipaisen Utuiset neulat kätkettynä feminiinisenä taiteilijaromaanina”.  

2) Toinen temaattinen tihentymä ja tarkentava tutkimuskysymys koskee Kai-

paisten romaanien monitasoisuutta ja -aineksisuutta ja liittyy Kaipaisen kirjalliseen 

strategiaan ja sen tuottamaan potentiaalisten tulkintakontekstien ja merkitysten mo-

ninaistumiseen, Urpo Kovalan (2001) termiä lainaten ”kontekstien heterologiaan”. 

Tällainen moninaistuminen on siinä määrin monien Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun 

romaanien ja myös monien hänen myöhempien teostensa tendenssi, että konteks-

tien ‒ ”maailmoiden”6 ‒ moneuden voi jopa nähdä nousevan erääksi hänen tuotan-

tonsa keskeiseksi teemaksi. Kontekstien moninaistuminen virittää edelleen kysy-

myksen kontekstin relevanssista: mikä on relevantti konteksti ja millä perustein ja 

millaisten ehtojen vallitessa sellainen voidaan määritellä? Kysymys tekstin poten-

tiaalisten kontekstien moninaistumisesta ja sen tuottamista tulkinnallisista haas-

teista on analoginen subjektin pyrkimykselle hahmottaa kompleksista maailmaa, 

kun todellisuuskokemus fragmentoituu ja dematerialisoituu ja laajenee koskemaan 

globaalia tilaa, rakentuen enenevässä määrin median välittämistä mielikuvista ‒ siis 

                                                        
5 Armisen (2009, 116–118) termiä soveltaen monista Kaipaisen 1970-luvun teoksista voisi ehkä puhua 
myös eräänlaisina ”kriisiytyneinä feminiinisinä taiteilijaromaaneina”, joiden ehdot ja piirteet ovat eri-
laiset verrattuna Armisen käsittelemien mieskirjailijoiden (Pekka Kejonen, Christer Kihlman, Markku 
Lahtela, Veijo Meri, Pentti Saarikoski, Hannu Salama, Marko Tapio ja Timo K. Mukka) kriisiytyneisiin 
taiteilijaromaaneihin. Arminen viittaa kriisiytyneiden taiteilijaromaanien sukupuolittuneisuuteen vasta 
tutkimuksensa loppupäätelmissä: ”Selittämättä on edelleen, miten 1960-luvun naiskirjailijat määrittivät 
representaation ehtoja ja omaa kirjailijanasemaansa – tai onko representaatiokriisin käsite vaikkapa 
Marja-Leena Mikkolan, Eeva Kilven, Kerttu-Kaarina Suosalmen tai Anu Kaipaisen tuotannon yhtey-
dessä olleenkaan relevantti.” (Arminen 2009, 396.) Mitä ilmeisimmin ajan naiskirjallisuudessa repre-
sentaation ongelma tematisoitui eri tavoin ja siihen etsittiin toisenlaisia ratkaisuja kuin miesten kirjoit-
tamissa taiteilijaromaaneissa, mutta tämän syvempi tarkastelu on oman tutkimuksensa paikka. 
6 Viittaan ”maailmoiden” moneudella Kaipaisen Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanin (1967) pää-
henkilön lausumaan: "Sitä paitsi minä uskon että maailmoita on monia, niitä on vielä enemmän kuin 
kieliä joita puhutaan, ja omenan voi halkaista mistä kohtaa haluaa." (AEO 56.) Tulkitsen tämän lausu-
man neljännessä tutkimusartikkelissani Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanin rakentumista kom-
mentoivaksi metafiktiiviseksi vihjeeksi, mutta sanotussa voi nähdä myös jo idullaan Kaipaisen kirjalli-
sen strategian.  
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teksteistä ja kuvista. Kontekstien moninaistuminen määrittää myös tilannetta, jossa 

subjekti, ja eritoten naisubjekti, kamppailee modernin elämän murroksessa, tasa-

painoillen ja kipuillen traditionaalisen ja modernin elämänmuodon rajakohdassa. 

Näin kontekstien moninaistumisen kysymykset peilailevat monin tavoin sitä han-

kaluutta, joka liittyy subjektin pyrkimykseen ymmärtää itseään ja maailmaa sekä 

niiden suhdetta 1960-luvun intensifioituneessa nykyaikaistumisprosessissa.  

Väitöskirjani osajulkaisuissa kontekstien moninaistumisen problematiikka te-

matisoituu etenkin artikkelissa ”’Maailmoita on monia, ja omenan voi halkaista 

mistä kohtaa haluaa’. Kontekstien heterologiaa Kaipaisen romaanissa Arkkienkeli 

Oulussa 1808–1809”, jossa pohdin niitä metodologisia, teoreettisia, eettisiä ja po-

liittisia haasteita, joita kontekstien moninaistuminen teettää tulkinnalle. Jäsennän 

ja reflektoin kontekstien moninaistumista Mihail Bahtinin geneerisin käsittein ar-

tikkelissa ”Feminist Aspects of Bakhtin's Dialogic Genres: Polyphonic Novel and 

Grotesque Realism”, ja varhaisin osajulkaisuni ”Niin on jos siltä näyttää – Rune-

bergin kuningas, drag ja kansakunta” (1999) osoittautuu oireelliseksi kokeiluksi 

ajatellen kontekstien rannattomuuden tulkinnalle asettamia ongelmia. 

Tutkimukseni rakentuu mainittujen kahden temaattisen tihentymän tai tarken-

tavan tutkimuskysymyksen jännitteiselle suhteelle: ovat siis yhtäältä kontekstien 

moninaisuuden haasteet ja toisaalta subjektiuden ja nimenomaan naissubjektiuden 

problematiikka ‒ ja viimeksi mainittuun liittyy olennaisesti myös kätketyn feminii-

nisen taiteilijaromaanin genre ja sen virittämät tekijyyden, taiteilijuuden ja suku-

puolen kysymykset. Väitöskirjani johdanto-osiossa (etenkin luvussa 3.2 ”Artikke-

lien suhteista ja jännitteistä ja jatkokysymyksiä”) arvioin artikkeleita tämän kahta-

laisuuden valossa. Johdanto-osio on aiempia tekstejäni kehystävä, reflektoiva ja 

dialogisoiva metakommentaari. Dialogin mittaan herää uusia kysymyksiä, joiden 

pohtiminen edellyttää uusien käsitteiden käyttöön ottamista. Tässä prosessissa py-

rin myös hahmottamaan ”uuden kartan” tutkimuskohteestani.  

3) Kolmas temaattinen tihentymä ja tarkentava tutkimuskysymys nousee juuri 

Kaipaisen kuultopaperikarttavertauksesta, joka kuvaa hänen kirjallisen strategiansa 

luonnetta. Näin karttavertausta voi itsessään pitää temaattisena tihentymänä. Tämä 

kolmas temaattinen tihentymä on apuväline haettaessa vastausta naissubjektin pai-

kantumisen ja kontekstien moninaistumisen ongelmaan. Teoreettisena käsitteenä 

nostan Kaipaisen karttametaforan rinnalle marxilaisen kirjallisuudentutkijan Fred-

ric Jamesonin kognitiivisen kartoittamisen käsitteen, ja tuon sen kanssa keskustel-

len syntetisoivasti yhteen kahta edellistä tutkimuskysymystä. Työstän tätä kolmatta 

temaattista tihentymää pikemmin koko väitöskirjan tasolla kuin artikkeleissa. Ky-

syn, millaista kognitiivista kartoittamista tai sen suuntaista kirjallista strategiaa 
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Kaipainen tuotannossaan toteuttaa. Näin syntyvä ”uusi kartta” edustaa siis näky-

mää, joka avautuu Kaipaisen tuotantoon artikkelien kirjoittamisen jälkeen.  

Omista marxilaisista lähtökohdistaan Jameson (1986, 279; 1991, 54) pitää kog-

nitiivista kartoittamista poliittisesti orientoituneen taiteen ja kirjallisuuden tehtä-

vänä myöhäiskapitalistisessa yhteiskunnassa 7 . Kognitiivinen kartoittaminen on 

kuitenkin Jamesonilla hyvin väljästi luonnosteltu ja lähinnä suuntaa antava, inspi-

roiva yleisnimitys tietynlaiselle esteettis-poliittiselle tendenssille, eikä hän varsi-

naisesti missään vaiheessa lyö lukkoon, millainen tällaisen taiteellisen strategian 

tulisi olla. Toisekseen tekstin kartoittamisfunktio on kontekstisidonnainen ja voi 

ilmetä hyvinkin erilaisissa muodoissa eri yhteyksissä ja eri aikoina. (Jameson 2007, 

141; Ojajärvi 2018, 353‒354, 360‒361; Tally 1996, 399‒400; MacCabe 1992, xiv.) 

Käsitteen väljyyttä ilmentää sekin, että Jameson viittaa kognitiivisella kartoittami-

sella niin kirjallisuuden pedagogisiin ja poliittisiin funktioihin, jollaisiin on kirjal-

lisuudentutkimuksessa usein suhtauduttu varauksellisesti, kuin tekstin kohonnee-

seen itsereflektiivisyyteen, avangardistisiin kokeiluihin ja muodolla leikittelyyn – 

eräänlaiseen tekstuaaliseen häiriköintiin, jollainen puolestaan vastustaa kaikenlai-

sia poliittisen kurinalaisuuden ja didaktisuuden vaatimuksia (Jameson 1986, 279; 

1988, 347–348; ks. myös Ojajärvi 2018, 360). Juuri tämä käsitteellinen väljyys ja 

sallivuus antaa tilaa lähteä avaamaan Kaipaisen kirjallista strategiaa tarkastelemalla, 

miten se suhteutuu Jamesonin hahmottamaan abstraktin yhteiskunnallisen raken-

teen ja yksilön henkilökohtaisen kokemuksen epäsuhtaan. Jamesonin (1991, 415–

416; 1988, 353) mukaan yksilön oman rajautuneen elämänpiirin ja toisaalta yhteis-

kunnan yleisen, abstraktin rakenteen välille aukeaa kuilu globalisoituneessa myö-

häiskapitalistisessa maailmassa, jonka kokonaisrakennetta on kompleksisuudes-

saan mahdoton tuoda suoraan representaation piiriin. Kognitiivisella kartoittami-

sella Jameson viittaa sellaisiin kirjallisuuden ja taiteen representatiivisiin strategi-

oihin, joiden avulla tuo yksilön kokemuksen ja yleisen rakenteen välinen kuilu on 

mahdollista ainakin hetkellisesti ylittää (Jameson 1991, 54; MacCabe 1992, xii, xiv; 

Tally 2014, 100–101; Tally 1996, 405–406). Tämän kaltainen yksilön subjektiivi-

sen kokemuksen ja yleisen yhteiskunnallisen rakenteen epäsuhta ja jännite on myös 

Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun teosten keskeistä problematiikkaa. 

                                                        
7 Myöhäiskapitalistinen ei ole järin onnistunut käännös termille ”late capitalism”, jolla Jameson viittaa 
marxilaisen taloustieteilijä Ernest Mandelin tekemään periodisointiin. Mandel tarkoittaa ilmauksella pi-
kemminkin ”viimeaikaista” kapitalismia. (Ojajärvi 2018, 327; Kunkel 2014, 46/138.) 
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1.1.3 Asemoituminen tutkimuksen kentässä 

Väitöskirjani asemoituu osaksi sellaista 2000-luvun kotimaisen kirjallisuuden tut-

kimusta, jossa uudelleenarvioidaan eri näkökulmista paitsi suomalaisia 1960- ja 

1970-luvun kirjailijoita myös ajan kirjallisuushistoriaa. Yhdistävänä tekijänä mo-

nissa tämän aihealueen väitöskirjatutkimuksissa vaikuttaa olevan vahvasti konteks-

tuaalisuutta, moniäänisyyttä ja dialogisuutta korostava tutkimusote samoin kuin se, 

että usein kohteena olevat teokset oireilevat eri tavoin representaation kriisiyty-

mistä. Edelleen, moninaisuuden korostuminen ja representaatiokriisi liitetään 

näissä tutkimuksissa 1960- ja 1970-lukua luonnehtivaan rajuun modernisaatiopro-

sessiin. Kirjailijat etsivät ja kokeilivat uusia kerronnallisia ratkaisuja kuvaamaan 

nopeasti muuttuvaa ja monimuotoistuvaa yhteiskunnallista todellisuutta ja samalla 

aktiivisesti osallistuivat tuohon muutokseen. 

Modernisaatioproblematiikan tarkastelu on keskeistä esimerkiksi Elina Armi-

sen väitöskirjatutkimuksessa Keskeltä melua ja ääntä. Timo K. Mukan myöhäistuo-

tanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen 

keskusteluun (2009). Se hahmottelee Mukan kirjallisuuskäsitystä ja asemoi uudella 

tavalla hänen teoksiaan sekä hänen muuta kirjoitustyötään ja toimintaansa suh-

teessa ajan kirjalliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Mukalta lainattu il-

maus ”keskeltä melua ja ääntä” kasvaa Armisen tutkimuksessa monitasoiseksi me-

taforaksi, joka viittaa niin 1960-luvun globalisoituvan mediayhteiskunnan infor-

maatiotulvaan, kirjallisten virtausten ja kirjallisuuskeskustelun moninaistumiseen 

kuin kriisiytyvään (kirjailija)subjektiin näiden lukuisien äänten risteyksessä. Kuten 

Arminen osoittaa, keskeltä mediayhteiskunnan ”melua ja ääntä” kirjoitti myös pe-

riferiassa asuva Mukka, ja tutkimuksen tavoitteena on selvittää Mukan kirjallisuus-

käsityksen muovautumista dialogissa 1960-luvun aatteellisten ja kulttuuristen vir-

tausten kanssa. (Leppihalme 2010.) Vuotta aikaisemmin julkaistiin ensimmäinen 

Mukan tuotantoa käsittelevä väitöskirjatutkimus, Leena Mäkelä-Marttisen Olen 

maa johon tahdot. Timo K. Mukan maailmankuvan poetiikkaa (2008), joka tarkas-

telee Mukan proosatuotannon maailmankuvaa hänen teostensa genrevaihtelun 

avulla ja hyödyntää ilmiön jäsentämisessä Mihail Bahtinin romaaniteoreettisia kä-

sitteitä. Milla Peltosen Jälkirealismin ehdoilla. Hannu Salaman Siinä näkijä missä 

tekijä ja Finlandia-sarja (2008) puolestaan määrittelee Hannu Salaman teosten 

kautta niin sanottua jälkirealistista kirjallista suuntausta, joka 1970-luvulla uudisti 

perinteistä yhteiskunnallista realismia sisältäpäin. Kotimaisen proosan murrosta ja 

kokeellisia ratkaisuja 1960-luvulla käsittelee Kauko Komulaisen Ihanteiden Ikaros. 

Markku Lahtelan Se-romaani ja 1960-luvun representaation kriisi (2009). Trygve 
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Söderlingin laaja, kaksiosainen Drag på parnassen, del I: Medelklass med mänsk-

ligt ansikte & del II: Modernistdebatten (2008) puolestaan läpileikkaa suomenruot-

salaisen kirjallisuuden 1960-luvun modernisaatiokontekstia. Söderlingin tutkimuk-

sen ensimmäisessä osassa tuodaan esiin, miten kohdeteoksina olevien neljän suo-

menruotsalaisen romaanin8  käymät kulttuuriset dialogit ilmentävät 1960-luvulla 

esiin nousseen uudenlaisen keskiluokan radikalismia; toisessa osassa puolestaan 

keskitytään suomenruotsalaisen lyriikan modernismidebattiin samalla vuosikym-

menellä. Juri Joensuun väitöskirjassa Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraali-

suus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuu-

dessa (2012) luodaan katsaus 1960-luvun suomalaiseen kokeelliseen kirjallisuu-

teen, joskaan Joensuun työn fokus ei ole erityisesti 1960-luvussa, vaan proseduraa-

lisuudessa eli menetelmällisessä kirjoittamisessa yleensä, ja ilmiön sovellusten tar-

kastelun osalta paino on nykykirjallisuudessa. Pentti Saarikosken poetiikan poliit-

tisia funktioita analysoi Riikka Ylitalon Kanoninen kumous. Pentti Saarikosken 

1960-luvun lyriikan poliittinen runousoppi (2015). Viime vuosina ajankohtaisiksi 

nousseita teoreettisia kehystyksiä 1960- ja 1970-luvun kirjallisuuden tarkasteluun 

ovat tuoneet Toni Lahtisen väitöskirja Maan höyryävässä sylissä. Luonto, ihminen 

ja yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa (2013), jonka viitekehyksenä on 

ekokriittinen tutkimus, sekä Mikko Carlsonin Paikantuneita haluja. Seksuaalisuus 

ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa (2014), joka lähestyy kohdettaan queer-teo-

reettisesta ja -poliittisesta näkökulmasta.  

Edellä esitettyä listausta ei ole tarkoitettu kattavaksi, vaan se hahmottelee poi-

mien ja esimerkinomaisesti sitä tutkimuksellista kenttää ja keskustelua, jonka 

osaksi miellän oman väitöskirjani sijoittuvan. Luettelo on myös suuntaa antava: 

vaikuttaisi vahvasti, että ainakin väitöskirjojen osalta 1960‒1970-luvun kotimaisen 

kirjallisuuden tutkimuksessa on tähän mennessä keskitytty enemmän mieskirjaili-

joihin. Ei kuitenkaan yksinomaisesti ‒ mainittakoon esimerkiksi Tiina Mahlamäen 

uskontotiedettä ja kirjallisuudentutkimusta yhdistelevä, feministisesti orientoitunut 

väitöskirja Naisia kansalaisuuden kynnyksellä. Eeva Joenpellon Lohja-sarjan tul-

kinta (2005), joka nostaa Joenpellon 1970-luvun proosan ja naiset mukaan siihen 

                                                        
8 Söderlingin kohderomaaneja ovat Marianne Alopeuksen Mörkrets kärna (1965), Christer Kihlmanin 
Se upp Salige! (1960), Jarl Sjöblomin Kärret (1964) ja Ulla-Lena Lundbergin En berättelse om gränser 
(1968).  
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dialogiin, jota suomalaisessa kirjallisuudessa on käyty kansalaisuudesta ja kansa-

kunnasta.9  

Oma kontribuutioni kotimaisen 1960- ja 1970-luvun kirjallisuuden tutkimuk-

seen puolestaan muodostuu yhden ajan keskeisen naiskirjailijan poliittis-pedagogi-

sesti orientoituneen ja emansipatorisen kirjallisen strategian avaamisesta ja uudel-

leennimeämisestä. Samalla Kaipaisen paikka ja merkitys aikakauden kirjallisessa 

kentässä ja kulttuurisessa dialogissa tarkentuu ja syvenee. 

Liitän tutkimukseni osaksi myös sitä sukupuolipoliittista tutkimustoimintaa, 

jossa suomalaisia naiskirjailijoita on 1980-luvun lopulta alkaen jälkikäteisesti kir-

joitettu sisään kirjallisuushistoriaan. Lähtökohtana on ollut se, että naiskirjailijoi-

den asema kirjallisuushistoriassa on pitkään jäänyt marginaaliseksi. Kuten tuon 

esiin väitöstutkimukseni kolmannessa osajulkaisussa, ”tilastojen ja selvitysten va-

lossa naiskirjailijoita huomioitiin vielä 1980-luvullakin huomattavasti mieskirjaili-

joita vähemmän suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa sekä akateemisessa tutki-

muksessa ja kirjallisuushistorioissa” (Leppihalme 2012, 5‒6). Tätä taustaa vasten 

Maria-Liisa Nevalan toimittama suomalaisen naiskirjallisuuden traditiota kartoit-

tava ”Sain roolin johon en mahdu”. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (1989) 

oli merkittävä kirjallisuushistoriallinen ja sukupuolipoliittinen avaus. Kirjoittavien 

naisten toiminnan historiallisia erityisyyksiä ja ehtoja sekä tekijyyttä on tarkasteltu 

esimerkiksi seuraavissa artikkelikokoelmissa: Pöydänkulma ja maailma. Naiskir-

jallisuus tutkimuskohteena: teoriaa, käytäntöä, lähteitä (toim. Irmeli Niemi, 1988), 

Naiskirja: kirjallisuudesta, naistutkimuksesta ja kulttuurista (toim. Tuula Hökkä, 

1996), Jäiset laakerit ‒ artikkeleita pohjoisista naiskirjailijoista (toim. Tuohimaa, 

Työlahti & Leppihalme 1998), Lähikuvassa nainen. Näköaloja 1800-luvun kirjal-

liseen kulttuuriin (toim. Lappalainen, Grönstrand & Launis, 2001), Women’s Voices. 

Female Authors and Feminist Criticism in Finnish Literary Tradition (toim. Lap-

palainen & Rojola, 2007), Kertomuksen luonto (toim. Kurikka, Löytty, Melkas & 

Parente-Čapková, 2012), Kirjallisuuden naiset. Naisten esityksiä 1840-luvulta 

2000-luvulle (toim. Rossi & Isomaa, 2013) sekä Nainen kulttuurissa, kulttuuri nai-

sessa (toim. Parente-Čapkova, Grönstrand, Hapuli & Launis, 2015). Edelleen mo-

net väitöskirjat, kuten esimerkiksi Heidi Grönstrandin (2005), Kati Launiksen 

(2005), Tiina Mahlamäen (2005), Kukku Melkkaan (2006), Mari Hatavaran (2007), 

                                                        
9 Aiemmin viittasin myös Kuusisen suomalaisiin naiskirjailijoihin keskittyvään väitöskirjatutkimukseen 
Naisen yksilöityminen suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-luvulta lähtien, joka tarkastelee naisten in-
dividuaation kuvauksia neljällä eri vuosikymmenellä. 
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Iris Kuusisen (2008) sekä Jasmine Westerlundin (2013) opinnäytteet, ovat syven-

täneet, vahvistaneet ja monipuolistaneet kuvaa suomalaisen kirjallisuuden naistra-

ditiosta. 

Tämä voimistuva naiskirjailijoita kirjallisuushistoriassa ja -instituutiossa näky-

väksi tekevä tutkimustoiminta, jonka voisi tulkita suoranaiseksi sukupuolipoliit-

tiseksi hankkeeksi, on 2000-luvulla luontevasti laajentunut myös seksuaalipoliit-

tiseksi. Kotimaisen kirjallisuuden tutkimukseen keskittyvää seksuaalipoliittista 

suuntausta viitoitti Sanna Karkulehdon väitöskirjatutkimus Kaapista kaanoniin ja 

takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-po-

liittisia luentoja (2007). Sen sekä Lasse Kekin ja Kaisa Ilmosen toimittaman artik-

kelikokoelman Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentut-

kimukseen (2004) jälkeen on ilmestynyt useita niin ikään queer-teoreettisesti ja -

poliittisesti virittyneitä opinnäytteitä, esimerkiksi Pauliina Haasjoen (2012), Elsi 

Hyttisen (2012), Päivi Koiviston (2012), Mikko Carlsonin (2014), Katri Kivilaak-

son (2015) ja Alexandra Stangin (2015) väitöskirjatutkimukset.  

Uuden ja ajankohtaisen ulottuvuuden sukupuolipoliittiseen tutkimustraditioon 

avasi Hanna-Leena Määtän (aik. Nissilä) väitöskirja ”Sanassa maahanmuuttaja on 

vähän kitkerä jälkimaku”. Kirjallisen elämän ylirajaistuminen 2000-luvun alun 

Suomessa (2016), joka tarkastelee uuden monikulttuurisen kirjallisuuden vastaan-

ottoa keskittyen etenkin ylirajaisten naiskirjailijoiden teosten virittämään keskus-

teluun suomalaisen kirjallisuuden määrittelystä. Tähän keskusteluun ja määritte-

lyyn ovat haastaneet juurikin ylirajaiset sukupuolipositiot, joita leikkaavat intersek-

tionaalisesti monenlaiset erot, kuten etnisyys, kieli ja kansallisuus. 

Kontekstien rannattomuuden ongelma koskee myös tätä oman tutkimukseni 

asemoimista. Tutkimukseni yhtenä kontekstina voisi mainita myös 1980- ja 1990-

luvun niin sanotun Bahtin-buumin (ks. Koivunen, Riikonen & Selenius 1991) sekä 

nykyisempänä 2000-luvun lisäkontekstina sosiologisesti orientoituneiden tutkijoi-

den julistaman ”paluun maailmaan”. Viittaan nyt etenkin Erkki Seväsen, Risto Tu-

rusen ja Voitto Ruohosen toimittamaan, sosiologispainotteista kirjallisuudentutki-

musta metodisesti kokoavaan teokseen Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien so-

siologiaa (2012b), jossa todetaan, että yhteiskunta on tullut 1980- ja 1990-luvun 

identiteettipoliittisia painotuksia laajemmassa kehyksessä uudestaan tutkimuksen 

alueeksi, ja sellaiset käsitteet kuin kapitalismi, luokka, talous ja sosiaalinen rakenne 

ovat jälleen legitiimi osa kirjallisuuden tarkastelua (Sevänen, Turunen & Ruohonen 

2012a, 7‒9). Mainittakoon tässä yhteydessä myös Jussi Ojajärven, Erkki Seväsen 

ja Liisa Steinbyn toimittama Kirjallisuus nykykapitalismissa. Suomalaisen kirjalli-
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suuden ja kulttuurin näkökulma (2018). Oman ajatteluni viimeaikainen suuntautu-

minen resonoi vahvasti näiden tutkimusten yhteiskunnallisen otteen kanssa, ja tämä 

orientaatio näkyy tutkimuksessani juurikin artikkeleita kehystävässä johdannossa, 

jossa Kaipaisen kirjallista strategiaa avatessani sovellan myös Jamesonin käsitystä 

kognitiivisesta kartoittamisesta. Ilman tuota ”paluuta maailmaan” se ei ehkä olisi 

mukana. 

1.2 Kaipaisen tuotannon linjoista10 

1.2.1 Arkirealismi 

Kaipaisen ensimmäiset teokset edustavat vielä toteavaa, asiallista ja pidättyvää pie-

nimuotoista arkirealismia. Omaelämäkerrallisia aineksia sisältävä esikoisteos Utui-

set neulat on eräänlainen käänteinen kehitysromaani: turhautuneen kotirouvan my-

kän kapinan ja vähittäisen osaansa tyytymisen kuvaus. Se kertoo yksityiskohtaisin 

havainnoin hyväosaisen kunnanlääkärin rouvan, Inkeri Lampelan, keskiluokkai-

sesta arjesta, jolle miehen vastaanotolle tulviva kärsimys muodostaa groteskin vas-

takohdan. Tapahtumapaikkana on pohjoiskarjalainen syrjäseutu, josta katsoen 

muun maailman tapahtumat ja nykyaika tuntuvat etäisiltä kuin taivaalla silloin täl-

löin vilahtavat tekokuut. Inkeri kokee elämänsä riisuutuvan vähitellen mahdolli-

suuksista. Hänen ahdistuksensa ja muutoksen kaipuunsa hakee ilmaisua uskon-

nosta, hakeutuu kristillisen konversiokertomuksen muotoon ja kääntyy lopulta hil-

jaiseksi mukautumiseksi. Toisaalta Inkeri kanavoi ahdistustaan käsitöihin, ompele-

miseen ja parsimiseen; ne ovat terapiatyötä, oman identiteetin reflektointia ja työs-

tämistä, jopa tiedostamattoman kapinan ilmausta, mutta tämä hiljainen protesti ei 

johda toimintaan eikä todellisiin ratkaisuihin. Näistä resignoituneista lähtökohdista 

esikoisromaanista voi kuitenkin lukea piilevän vastarinnan ilmauksia. Kuten osoi-

tan artikkelissani ”Anu Kaipaisen Utuiset neulat kätkettynä feminiinisenä taiteili-

                                                        
10 Tässä luvussa hyödynnän muiden lähteiden ohella Kaipaisen tuotannosta laatimaani laajaa esittelyä 
(Leppihalme 2005), joka löytyy Oulun kaupunginkirjaston verkkosivustolta Pohjoista kirjallisuutta: la-
jeja ja ilmiöitä. Esittely toimii siinä määrin luvun pohjatekstinä, etten jatkossa viittaile siihen erikseen. 
Pohjoista kirjallisuutta: lajeja ja ilmiöitä on Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun yliopiston kirjallisuus-
oppiaineen yhteistyönä toteutettu verkkojulkaisuhanke, jonka artikkeleissa tarkastellaan pohjoissuoma-
laista kirjallisuutta ja sen historiaa lajiteoreettisista näkökulmista. (Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun 
yliopiston kirjallisuus-oppiaineen vuosina 2001–2012 toteuttama Kirjailijat Oulussa -kokonaisuus li-
sättiin sivustoon vuonna 2014.) Pohjoista kirjallisuutta: lajeja ja ilmiöitä täydentää myös Pohjois-Suo-
men kirjallisuushistoria -teosta (toim. Carlsson et al., 2010).  
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jaromaanina”, esikoisromaani on yhdellä tasollaan käänteinen, tukahdutettu taitei-

lijaromaani, joka kuvaa naisen taiteellisista ambitioista luopumista niiden toteutta-

misen sijaan. Huomioiden romaanin ilmeiset omaelämäkerralliset kytkökset se on 

myös tulkittavissa eräänlaiseksi dystooppiseksi omaelämäkerralliseksi tekstiksi, 

joka antaa ilmaisun esikoiskirjailijan taiteilijana epäonnistumisen peloille. Edelleen 

Utuiset neulat hahmottaa suomalaisen keskiluokkaisen naisen modernia kriisiko-

kemusta 1960-luvun kynnyksellä – vuosia ennen aihealueen klassikkoa, Betty Frie-

danin teosta The Feminine Mystique (1963, suom. Naisellisuuden harhat 1967), 

joka piirsi feminismin toisen aallon keskeisfiguuriksi turhautuneen, keskiluokkai-

sen, lähiöön umpioituneen kotirouvan (Koivunen 2012, 193). 

Kaipaisen ainoaksi jäänyt runokokoelma Kädet helmassa (1961) tyytyy toista-

maan esikoisromaanin asetelmia ja teemoja: sen lyyrinen minä on pidättyväinen 

kuuntelija ja tarkkailija, joka istuu passiivisena sisällä ”kädet helmassa” ja antaa 

ulkopuolisten vaikutelmien virrata lävitseen. Puolikovissa (1962) aihepiiri laven-

tuu aikalaisnuorten ongelmiin. Romaanissa seurataan eläytyvästi ja selittelemättä 

muutaman murrosikäisen ”pimun” ja ”karjun” ristiriitoja kotona sekä heidän jen-

ginsä maleksimista lauantai-iltana pikkukaupungin kaduilla. Kaksi lukukautta 

(1964) on koulumaailmaa satirisoiva heräämis- ja kehitysromaani, joka kuvaa epä-

varman sijaisopettajan kypsymistä kohti ammatillista identiteettiä. Kasvua rajoitta-

vana kehyksenä romaanissa on 1960-luvun alun ahdasmielinen maaseutukoulu. 

1.2.2 ”Myyttitekniikan” kausi 

Kaipainen irtautui yllättäen kohti myyttisyyttä ja fantasiaa satiirisella komediallaan 

Ruusubaletti (1966). Näytelmä on etäännytetty sadun maailmaan, mutta sen satii-

rinen piikittely ajaa 1960-luvun radikalismin asiaa. Ruusubaletissa ovat jo nupul-

laan monet teemat, joita Kaipainen laajentaa seuraavissa romaaneissaan. Sen voi 

katsoa enteilevän kerrontatapaa, jossa ainekset otetaan mielikuvituksesta, myy-

teistä ja kansanperinteestä, mutta temaattiset kytkökset suoraan nykytodellisuu-

desta (Vainikkala 1979a, 4).  

Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 (1967) merkitsee edellä mainittua kerronta-

teknistä ja sisällöllistä uudistumista. Kerronta yhtäältä tarkentuu päivänpolttaviin 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja toisaalta lavenee myyttisiin kertomuksiin, histo-

riaan ja fantasiaan. Kaipaisen 1960-luvun jälkipuoliskon ja 1970-luvun teoksissa 

on suhteellisen helposti tunnistettavissa jonkin myyttis-tarullisen pohjatekstin läs-

näolo ja vaikutus. Toisinaan noita ikään kuin kerrotun läpi kuultavia pohjatekstejä 
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voi olla useitakin. Kaipaisen tuolloiset teokset ovat myyttis-tarullisin keinoin ope-

roivia ajankohtaisromaaneja, joiden nykyhetkeen reagoivaa poleemisuutta, journa-

listisuutta ja muutoshakuisuutta ironisesti suhteellistaa tutuissa ja tunnistettavissa 

myyteissä ja tarinoissa ilmenevä konservatiivinen toisto. Toisaalta myös myyttisiin 

tarinoihin sisältyvää ”ikuista paluuta” (Eliade 1993) kyseenalaistetaan. Tuttuja, 

kulttuurissamme laajasti tunnettuja tarinoita outoutetaan ja horjutetaan etsimällä 

niiden uudelleen ja toisin kertomisen tai kirjoittamisen11 mahdollisuuksia sekä vi-

sioimalla toisenlaisia, utooppisia tiloja, jotka ennenaikaisuudessaan vasta hakevat 

hahmoaan ja jäävät siksi vain hetkellisiksi välähdyksiksi.  

Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanissa ajankohtaisia kysymyksiä pasi-

fismista, seksuaalisesta vapaudesta ja moniarvoisuudesta etäännytetään Runeber-

gin Vänrikki Stoolin tarinoiden aikaan, Suomen sodan vuosiin 1808–1809. Ky-

seessä on historiallisen romaanin muunnelma, monitasoinen historiallinen analogia, 

joka käsittelee oman aikansa ilmiöitä menneisyyden läpi (vrt. Pettersson 1999, 74). 

Romaanin juonen pohjakuvio on lainattu Sara Wacklinin Hundrade minnen från 

Österbotten -teoksen (1844–1845) tarinasta ”Vapaa valinta”, jossa kerrotaan, 

kuinka Suomen sodan aikaan muuan oululainen kylähullu nainen pelastaa kuol-

leeksi luullun sotamiehen. Lisäksi Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanin in-

tertekstuaalisuuteen kutoutuu säikeitä Vänrikki Stoolin tarinoista, Raamatusta, Ka-

levalasta, lastenloruista, rekilauluista sekä niin sanotusta Oulun profetiasta12. Tämä 

intertekstuaalinen leikittely kytkeytyy osaksi 1960-luvun radikalismin projektia ja 

aikalaiskirjallisuuden ”representaatiokriisiä” (Karkama 1997; ks. myös Arminen 

2009, 65‒69). Käynnissä oli erilaisten todellisuuskäsityksien välinen kamppailu 

(Tuominen 1991, 385), jossa aikansa eläneiksi katsottuja representaatioita purettiin 

ja tilalle pyrittiin luomaan uusia esityksiä hahmottamaan paremmin nopeasti muut-

tuvaa, modernisoituvaa yhteiskuntaa. Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanin 

kerroksellisuus ja moniäänisyys asettaa lukijan kiistelevien tulkintojen risteyksiin 

ja kehottaa pohtimaan sekä viime kädessä myös valitsemaan, millaisen todellisuu-

den rakentamisessa tämä haluaa olla mukana.  

Magdaleena ja maailman lapset (1969) aloitti Kaipaisen myyttis-tarullisten 

mutta samalla vahvasti poliittisesti virittyneiden nykyaikaisromaanien sikermän. 

                                                        
11 Uudelleen kirjoittamisesta aiempien tekstien luovana, kriittisenä ja tarkoituksellisena kommentointina 
ks. Moraru 2001. 
12 Viittaan Oulun profetialla paikkakunnalla 1960-luvulla vaikuttaneeseen uskonnolliseen liikehdintään, 
jota kutsuttiin perustajiensa mukaan heinoslaisuudeksi. Liikkeen ennustukset eli ns. Oulun profetia jul-
kaistiin kirjassa Suomi, sinun pelastuksesi on Minun Poikani veressä (1961). 
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Se on hänen teoksistaan selvimmin myyttipohjainen ja samalla lähimpänä radika-

lismin vuosikymmenen osallistuvaa kirjallisuutta – esimerkiksi Vilho Viksten 

(1979, 13) nimittää teosta ”poliittiseksi pamflettiromaaniksi”. Utooppinen impulssi, 

joka Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 -romaanissa oireilee vain ilmestyksenkaltai-

sina välähdyksinä, saa Magdaleenassa ja maailman lapsissa konkreettisemman 

suunnan, tulevaisuuden sosialistisen yhteiskunnan, jonka ideaa kuitenkin koetel-

laan tavan takaa romaanissa. Romaanin kuvaamalle paikkakunnalle saapuu parta-

radikaali, sosialistinen kunnanlääkäri, jonka hahmossa on viitteitä Kristukseen. 

Hän kerää ympärilleen joukon samoin ajattelevia opetuslapsia ja herättää paikka-

kunnan apteekkarin kaksoistyttärien, Martan ja Mataleenan, sosiaalisen omatunnon. 

Monipohjainen myyttikuvio on kekseliäästi sovitettu nykyaikaan, hiljalleen kau-

pungistuvalle teollisuuspaikkakunnalle. Tapahtumissa ja henkilöissä menevät pääl-

lekkäin Uuden testamentin kertomus Martasta, Mariasta ja Jeesuksesta sekä kan-

sanomainen Maria Magdaleenan legendaperinne, josta Suomessa tunnetaan le-

genda-aiheen kotimainen versio, Ritvalan helkajuhlilla laulettu ”Mataleenan 

virsi” 13 . Moniaineksinen kollaasi syntyy, kun myyttikehysten sisällä yhdistyy 

Pekka Tarkan (1989, 72) sanoin päivänkohtaisena materiaalina 1960-luvun koko 

ääni ja vimma: ”debatti vähemmistöistä, kasvatuksesta ja avioliitosta, lasten ja nais-

ten emansipaatiosta, yhteisvastuusta nälän, saastumisen ja totaalisen sodan aika-

kaudella”. Romaanissa on jopa sellaisinaan pari lehtijuttua ja kirjailijan kustanta-

jalleen lähettämä kirje sekä lukujen mottoina katkelmia Maria Magdaleenan legen-

daperinteestä. Tämä materiaalinen runsaus ja kollaasimaisuus peilaa 1960-luvun 

modernisoituvan ja medioituvan yhteiskunnan ajankuvia ja monimutkaistuvaa 

maailmaa. Magdaleena ja maailman lapset on vuosikymmenensä idealismin tilin-

päätös, joka sisältää epäilyjä, ironiaa ja avoimeksi jääviä kysymyksiä. Taustalla 

vaikuttaa eurooppalaisen radikaalin älymystön syvä desilluusio ja järkytys Tsekko-

slovakian miehityksen johdosta (ks. esim. Eagleton 1997, 177–180; Karkama 1994, 

251‒252 ja 1998, 39–40). Romaanien Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 sekä Mag-

daleena ja maailman lapset ironia piileekin siinä, että molemmissa raamatullinen 

odotuksen ja täyttymyksen teema pettää ja apokalyptinen ”totuuden hetki” lyk-

kääntyy ja problematisoituu (Leppihalme & Roininen 2010, 57). Magdaleenassa 

ja maailman lapsissa Kaipainen murtaa sukupuolirooleja siten, että uhrikuoleman 

                                                        
13 Pyhimyskertomus Maria Magdaleenasta esiintyy munkki Jacobus de Voraiginen koostamassa legen-
daariossa Kultainen legenda (Legenda Aurea, 1263–1273), joka oli tavattoman suosittu keskiajalla. 
Kansanperinteessä Maria Magdaleenan legenda on saanut eri kulttuurialueilla paikallisia lisäpiirteitä. 
Sitä esitettiin myös riiteissä, esimerkiksi Suomessa Ritvalan helkajuhlilla, jossa laulettu ”Mataleenan 
virsi” on legenda-aiheen kotimainen versio. (Enäjärvi-Haavio 1953, 156‒202.) 
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kärsiikin nainen, globaalit ongelmat tiedostava ja niistä syyllisyyttä kantava Mata-

leena. Loppuratkaisuna on hänen kaksoissisarensa, yksinhuoltajan arkea elävän 

modernin ja koulutetun Martan, yritys toteuttaa utooppinen vapaus perhe- ja omis-

tussuhteista. Kristus on jo tässä vaiheessa noussut taivaaseen: kunnanlääkäri-Jeesus 

on astunut koneeseen ja lentänyt ratkomaan kolmannen maailman ongelmia.  

Surupukuisessa naisessa (1971) sijoitetaan Shakespearen Kesäyön unelman (A 

Midsummer Night's Dream, 1605) lemmenjuonia supisuomalaiseen kulttuuri-

kesään, yhteen päivään ja yhdelle paikkakunnalle. Ajankohtaisteemoja ovat keski-

luokkaistuminen, kaupungistuminen, sukupolvikonflikti, taiteilijan osallistumisen 

ja sitoutumisen vaatimus, television ohjelmapolitiikka, kommunikaatio ja infor-

maatiokritiikki, viihteen ja taiteen rajankäynti, kulttuurin markkinoituminen ja uus-

mystiikka. Kulttuurikesä itsessään oli leimallinen ajan ilmiö. 1960- ja 1970-luvun 

taitteessa erilaisia paikallisia kesätapahtumia puhkesi satamäärin ympäri maata 

(Kalemaa 1974), ja romaanin kuvaama ”Kesäyön unelma Karpiossa” (SPN 22) 

voisi sijoittua yhtälailla Kuopioon, Jyväskylään, Mikkeliin tai Lahteen. Olennaista 

on, että kesäjuhla on ajallisten ja paikallisten suhteiden intensiivinen, kronotooppi-

nen yhteenpunoutuma14 , joka mahdollistaa erilaisten ihmisten kohtauttamisen ja 

sekoittaa iloisesti populaari- ja korkeakulttuuria. Karpion kulttuurikarnevaali tar-

joaa poppia, bingoa, tangoa, oopperaa, mieskuoron laulua ja kantaa ottavan panee-

likeskustelun. Kesäjuhlan idealistinen motto julistaa: ”Karpio yhdistää elämän pe-

rusvoimat, jotka tulehtuneessa maailmassamme ovat kääntymässä vastavoimik-

seen.” (SPN 22.) Surupukuisen naisen henkilöiden nimet ja harhailut suomalaisessa 

kesäyössä mukailevat Shakespearen Kesäyön unelmaa, mutta yhteiskunnallisia 

asemia nurin kääntäen. Shakespearen komedian keijukaiskuningatar Titania vaih-

tuu tiedostavaksi entiseksi iskelmäprinsessaksi, ylhäisönuoret pudotetaan koulutta-

mattomiksi työläisiksi ja narrit ylennetään keskiluokkaisiksi kansalliskuorolaisiksi. 

Shakespearelaisia komediapiirteitä ovat ristiinrakastumiset, naamioitumiset ja 

identiteettien sekaannus. Henkilöiden kokema eksyksissä olo ja hämmennys kesä-

yössä allegorisoivat modernia kriisikokemusta, josta avautuu myös mahdollisuus 

irrottautua aikaisemmista rooleista ja etsiä uusia ratkaisuja. Aviokriisiään läpikäyvä 

                                                        
14 Kronotoopit ovat ajan ja paikan leikkauskohtia ja sellaisina juonen toimintalinjojen, tapahtumisen ja 
henkilöiden välisten suhteiden kehkeytymispisteitä, joissa tiivistyy jotain olennaista tietyn genren tai 
aikakauden maailmankuvasta. Käsitteen on tässä merkityksessä tehnyt tunnetuksi Mihail Bahtin, joka 
luonnehtii kronotoopin funktioita kirjallisuudessa seuraavasti: ”Kaunokirjallisessa kronotoopissa pai-
kalliset ja ajalliset tunnusmerkit ovat punoutuneet toisiinsa mielekkääksi ja konkreettiseksi kokonaisuu-
deksi. Aika sakenee, tiivistyy ja muuttuu siinä taiteellisesti havaittavaksi; paikallisuus puolestaan voi-
maperäistyy, tempautuu ajanjuoksuun, juonen ja historian kulkuun. Ajan tunnusmerkit tulevat esiin pai-
kallisesti ja paikallisuus käsitetään ja mitataan ajallisesti.” (Bahtin 1979, 243–244.) 
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työläistaustainen pikkuporvari ja sosiaalinen nousukas, Juhani Pulma, poimii kyy-

tiinsä surupukuisen liftarin ja päätyy rakastelemaan aatelista syntyperää olevan va-

semmistolaistuneen laulajajulkkis Tanian (Titania) kanssa. Karpion kesäyössä toi-

lailevat myös työläisnuorten porukka, ylempää keskiluokkaa edustavat kansallis-

kuorolaiset sekä kaupunginhullu Pukkila (Puck). Pikkukaupungin kesäjuhla kasvaa 

romaanissa lopulta yhteiskunnalliseksi ja maailmanpoliittiseksi allegoriaksi, joka 

kuvastaa aikansa kyynistä, blokkiutunutta maailmaa ja toisaalta idealistisia pyrki-

myksiä sen yhdistämiseksi. Taustalla vaikuttaa muun muassa kansanrintamahalli-

tuksen hajoaminen vuonna 1971, mutta isot raamit löytyvät suurvaltojen liennytys-

kehityksestä. (Karkulehto & Leppihalme 2017, 178‒179.)  

On neidolla punapaulassa (1973) kansanperinteen varoitustarina petetystä nei-

dosta – ”Annikaisen virsi” – kerrostuu monitasoiseksi satiiriseksi allegoriaksi hy-

väksikäyttäjän ja hyväksikäytetyn suhteesta. Annikki on keski-ikäinen lappilaisnai-

nen ja pienyrittäjä, jonka epäsovinnaiseen romanssiin saksalaisen liftarinuorukai-

sen kanssa kietoutuu koko riistetyn Lapin lähihistoria ja nykyisyys: Lapin sota, 

saksalaisten sotamorsiamet, 1970-luvun pohjoinen kehitysaluetodellisuus ja kes-

kustelu Suomen liittymisestä Euroopan talousyhteisöön (EEC). Suuria asioita kä-

sitellään kepeän ironisesti: Lappia ja Suomea viedään tanssilaulun ja balladin pol-

jennossa. (Leppihalme & Roininen 2010, 55.)  

Kellomorsian (1977) on nykyajan ihmetarina. Aralle keski-ikäiselle musiikin-

opettajattarelle, neiti Johanna Liimataiselle, sattuu saunapolulla ihme. Ilmestys – 

kenties salama – lyö hänet maahan, ja ääni sanelee hänelle suuren tehtävän. Jo-

hanna uskoo, että hän voi kuorolaululla vapauttaa ihmisten sisäisen musiikin ja har-

monisoida siten vähän kerrallaan maailmaa. Hänestä tulee maankuulu kuoronjoh-

taja, jonka ristiretki suuntautuu kansanopistoihin, kuoroihin ja seminaareihin. Sau-

napolun ihme myös stigmatisoi Johannan: sylissä olleesta herätyskellosta jää vat-

saan kellon muotoinen arpi, joka reagoi epäkohtiin soimalla kuin hälytyskello sekä 

oireilemalla kuin valeraskaus tai stigma. Julkisuusmyllyssä Johannan missio kar-

kaa hallinnasta. Häneen liitetään uskonnollisia odotuksia, ja kaupalliset voimat 

tuotteistavat hänestä pelastavaa liikeideaa. Kun vallanpitäjät kokevat Johannan 

nostattaman kansanliikkeen uhkaksi, hänet toimitetaan pakkolääkitykseen. Kello-

morsiamen kuvaama uusmystiikka ufohavaintoineen kumpuaa siitä henkisestä tyh-

jiöstä, joka syntyi 1960-luvun vastakulttuurien hiipuessa ja materialististen arvojen 

ja reaalipoliittisen kyynisyyden vallatessa 1970-luvun mittaan alaa. Tyhjiötä täyt-

tämään kasvoi idän filosofioiden ja itsensä etsimisen uusi aalto, joukko uususkon-

nollisia liikkeitä, jotka yhdistivät sanomassaan scifin ja uskonnon. Ristiretkellään 
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Johanna samastuu neitsytpyhimys Jeanne d’Arciin, joka vapautti Ranskan. Johan-

nan on kuitenkin vapautettava ennen kaikkea itsensä ja rakennettava realistisempi 

identiteetti, joka perustuu ammattitaitoon, ei ihmeisiin eikä mystiikkaan. Kaipaisen 

romaaneissa usein toistuva fantasian ja realismin rajankäynti päätyy jälkimmäisen 

valitsemiseen: ongelmat on viime kädessä ratkaistava suuntautumalla sosiaaliseen 

todellisuuteen, tekemällä työtä ja hankkimalla tietoa ‒ ei turvautumalla fantasiaan 

ja ihmeisiin (Vainikkala 1979a, 88‒95). Kuitenkin subjektiivinen sisäistymisen ja 

itsetutkiskelun prosessi, joka kuvautuu myyttiseksi matkaksi ja suuntautuu reaali-

maailman ulkopuolelle, on usein Kaipaisen naispäähenkilöille välttämätön väli-

vaihe, joka tarvitaan, ennen kuin he pystyvät kohtaamaan sosiaalisen maailman 

haasteet.15 Toden ja kuvitellun, reaalisen ja fantastisen raja jää kuitenkin avoimeksi, 

kun Kellomorsiamen lopussa soiva kello siirtyy romaanin kehyskertomukseen: ”Ja 

yhtäkkiä joku läsnäolevista naisista kaapaisi hervottomasti syliään ja alkoi soida 

pitkään ja omituisen hellyttävästi.” (KM 280.) 

1.2.3 Päivälehti- ja biografiaromaanit 

Naistentanssit (1975) on laajakuvioinen YK:n naistenvuoden romaani, joka kartoit-

taa varakkaan keskiluokan naisen asemaa. Tapahtumapaikkana on parempiosaisten 

ihmisten saareke, pikkukaupunki-idylli ”Suloinen” Helsingin liepeillä. Suloisten 

korkeasta elintasosta huolimatta sen keski-ikäistyvät ihmiset eivät voi hy-

vin: ”Elämä oli näennäisesti hyvin ja kuitenkin vinossa.” (NaT 131.) Naistentans-

seissa korostuu välitön ajankuva jopa siinä määrin, että se ”huutaa ajankohtaisia 

tapahtumia kuin päivälehden sivu” (Huhtala 1983) – tästä siis olen juontanut ter-

min ”päivälehtiromaani”. Aikalaistodellisuutta Naistentansseissa ovat muun mu-

assa puoluepolitisoituminen, koulu-uudistus, luonnonsuojelu, maaltamuutto, Ruot-

sin siirtolaisuus, lähiöiden ongelmat, pintajulkisuuden ilmentymät ja nuoren polven 

taistolaisuus. Aikaisempien teoksien helposti tunnistettava mutta moniselitteinen 

myyttitaso on Naisten tansseissa ohentunut. Romaanista löytyy kuitenkin viittauk-

                                                        
15 Vetäytyminen sosiaalisesta maailmasta työstämään omaa itsesuhdetta näyttäisi olevan naiskirjallisuu-
dessa usein toistuva motiivi, jota esim. Annis Pratt (1982) ja Carol P. Christ (1980) ovat kartoittaneet. 
Tarkastellessaan näitä sankarittarien sisäisen kasvun kuvauksia naiskirjallisuudessa Rita Felski (1989, 
75–78, 128, 142–143; ks. myös Leppihalme 1995, 39) varoittaa, että vaipuminen sisäisyyteen saattaa 
johtaa siihen, että yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä feministinen politiikka koetaan toisar-
voiseksi. Toisaalta hänestä vaikuttaa siltä, että naiskirjallisuudessa päähenkilöiden on usein paettava 
sosiaalisesta maailmasta ja rakennettava itselle tueksi voimaannuttava symbolinen identiteetti, joka 
vasta mahdollistaa heidän uskaltautumisensa julkisuuden alueelle ja yhteiskunnalliseen toimintaan.  
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sia kansanperinteen uskomustarinaan sepästä (rautio) pirun (piessa) kahleiden ta-

kojana, mutta eräät arvostelijat moittivat sitä vaikeasti avautuvaksi, irralliseksi li-

säksi (ks. esim. Lindsten 1975, 56; Sallinen-Kuparinen 1975; Kangasluoma 1975). 

Romaanin jatko-osa Kuninkaan paikka (1981) päivittää Naisten tanssien aloittamaa 

keskiluokan läpileikkausta kohti 1980-lukua. Laaja henkilögalleria on vanhentunut 

viitisen vuotta.  

Kaipainen kokeili aiemmasta tuotannostaan poikkeavaa romaanimuotoa myös 

runonlaulajatar Larin Parasken (1833–1904) elämästä kertovassa teoksessaan Poi-

misin heliät hiekat (1979). Se on naistaiteilijasta kertova historiallinen elämäkerta-

romaani – tai Paul Franssenin ja Ton Hoenselaarsin (1999) termein ”kirjailijahen-

kilön romaani”. Teoksessa hyödynnetään varsin tarkkaan se vähäkin, mitä kohde-

kirjailijasta historiallisten lähteiden perusteella tiedetään, mutta toisaalta siinä eläy-

dytään voimakkaasti päähenkilön sisäiseen maailmaan ja kehitellään tapahtumia 

edelleen myös puhtaasti mielikuvituksen, intuition ja spekulaation varassa. Kaipai-

sen kerronta myös myötäilee kohdettaan kieltenpartta ja kuvastoa myöten. 

Poimisin heliät hiekat aloitti Kaipaisen tuotannossa historiallisten elämäkerta- 

ja taiteilijaromaanien sarjan, eräänlaisen runonlaulajatar-trilogian, joka kuitenkin 

jäi vaillinaiseksi, sillä hän ei ehtinyt saada valmiiksi sarjan päätösosaksi tarkoitet-

tua Kulkuria ja karjalankiurua. Tiettävästi tästä kolmannestakin runonlaulajatar-

romaanista on kuitenkin olemassa viimeistelemätön käsikirjoitusversio, jonka Kai-

painen vei kustantajalleen 2007, vain pari viikkoa ennen kuolemaansa. Käsikirjoi-

tuksessa kerrotaan kansanperinteen kerääjä Samuli Paulaharjun (1875–1944) ja 

vienalaisen itkuvirsien laulajan Anni Lehtosen (1866–1943) kohtaamisesta Oulussa 

vuonna 1909 ja sitä seuranneesta monivuotisesta yhteistyöstä. (Kauppinen 2009.) 

Trilogian keskimmäinen osa, Kuin on pitkät pilven rannat (2000), eläytyy puoles-

taan runonlaulajatar Mateli Kuivalattaren (1777–1846) elämään.  

Karjalaisista runonlaulajattarista kertovat biografia- ja taiteilijaromaanit toimi-

vat ikään kuin puolifiktiivisinä eteisinä Kaipaisen tuotannon jälkipuoliskoa 1980-

luvulta alkaen hallitsevaan omaelämäkerrallisuuteen sekä evakkokokemusten ref-

lektointiin. 

1.2.4 Omaelämäkerrallinen ”käänne” 

Kaipaisen tuotannon jälkipuoliskon ”omaelämäkerrallinen käänne” ajoittuu 1980-

luvulle. Tuolloin ilmestyivät hänen niin sanottu evakkotrilogiansa (Kaihoja kukku-

vat käet, 1983; Vilulinnut, 1987; Nuoruustango, 1989) sekä syvästi henkilökohtai-

nen suru- ja kriisikirja Kun on rakastanut paljon (1986). Evakkotrilogia aloittaa 
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suuntautumisen kohti omaa elämää avoimemmin reflektoivaa fiktiota. Pohdittavina 

ovat lapsuuden traumaattiset sota- ja evakkokokemukset ja kehitys kohti kirjaili-

juutta. 1990-luvulla Kaipainen selvästikin ottaa etäisyyttä omaelämäkerrallisuu-

teen kirjoittamalla kolme fiktiivistä, ei-omaelämäkerrallista sotaromaania (Kuin 

kuulla kummultansa, 1991; Kahdesti haudattu, 1993; Vierus verta täynnä, 1995), 

mutta palaa jälleen omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen 2000-luvulla. Erona 

aiempaan omaelämäkerralliseen sykliin on 2000-luvun teoksissa se, että kerronta 

muuttuu itsereflektiivisemmäksi. Samalla omasta elämästä kertominen enenevässä 

määrin problematisoituu. 

Aiemman, 1960- ja 1970-luvun yhteiskunnallisesti suuntautuneen tuotannon ja 

myöhemmän omaelämäkerrallisen käänteen välille rakentuu mielenkiintoinen 

suhde, joka ei kuitenkaan välttämättä ole niin jyrkän käänteinen kuin äkkiseltään 

voisi luulla. 

Finlandia-palkintoehdokkaana ollut Granaattiomena (2002) on fiktioon etään-

nytetty omaelämäkerta, jonka vanheneva kirjailija-kertoja kuorii auki menneisyyt-

tään. Hän etsii vastauksia niin henkilökohtaiseen tragediaansa kuin yleismaailmal-

liseen kärsimyksen ja syyllisyyden ongelmaan. Tarina kasvaa antiikin Oidipus-ta-

run nykymuunnelmaksi ja moderniksi versioksi Raamatun Jobin kirjasta. Lisäksi 

tekstiin on ripoteltu runsain mitoin muitakin kirjallisia muistumia sekä viittauksia 

myös kirjailijan omaan tuotantoon. Esimerkiksi kirjailija-kertojan poika rinnastuu 

Leinon Helkavirsien syntymässä säikähtäneeseen "Tummaan", mutta aineksia oi-

dipaalidraamaan on otettu myös Kalevalan Lemminkäisen äidin tarusta sekä 

Shakespearen Hamletista. Tämä oidipaali-teemaa varioiva runsas ja monikerroksi-

nen intertekstuaalisuus rikkoo omaelämäkerrallisen kertomuksen intiimiä yksityi-

syyttä ja kytkee sen osaksi jaettuja, tuttuja kulttuurisia kertomuksia. 

Kaipaisen viimeiseksi jääneessä romaanissa Vihreiksi poltetut puut (2007) 

omaelämäkerrallisuutta tähdennetään avoimesti, niin että siitä tulee teoksen olen-

nainen rakenneosa. Samalla oman elämän muistelun, siitä kirjoittamisen ja sen ku-

vittelun suhde problematisoituu, mikä on autofiktion lajityypillinen piirre. ”Olenko 

kirjoittanut autofiktion? Olen ja en, enkä nyt ikään kuin uskalla lopettaa” (VPP 7), 

romaanin kertojaminä pohdiskelee jo ensimmäisellä sivulla.  

Sen sijaan Kaipaisen neljäs 2000-luvun teos, groteski fantasiaromaani Kaari-

nan veriballadi (2004), ei ole omaelämäkerrallinen, mutta kerronnan lisääntyvä 

itsereflektiivisyys ilmenee siinäkin – nyt metafiktiivisyytenä. Kerronnan keinoihin 

kiinnittää huomiota myös kaksitasoinen kertojaratkaisu: romaanin nykyhetkessä 

elävä naiskertoja rekrytoi itselleen miehisen apu- ja aikalaiskertojan, keskiaikaisen 
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Kisällin, jonka tehtävä on seurata tapahtumia ja sepittää niistä balladi. Viime kä-

dessä Kaarinan veriballadi on tutkielma balladigenren mahdollisuuksista ja ra-

joista; romaanin nimihenkilö kamppailee subjektiudestaan balladidiskurssin sisällä, 

mutta jää kuitenkin lopulta balladin vangiksi – aivan kuten balladissa Kaarinan 

mestaukseen käytetty verikivi muurataan kirkon seinään. Balladinsa vangiksi jää 

myös kaksitasoinen kertoja, joka Kisällin hahmossa on osa fiktiotaan mutta samalla 

paradoksaalisesti tuon fiktion tekijä. Kuitenkin toisin kertomisen mahdollisuus, ta-

rinan varjo, jää kummittelemaan ja vaatii tulla uudelleen kerrotuksi. Viatonta verta 

tihkuva Kaarinan verikivi muistuttaa tästä. Mika Hallila (2013, 93) luonnehtiikin 

Kaarinan veriballadia osuvasti ”metafiktiiviseksi allegoriaksi naiseudesta ja nai-

seuden kokemuksesta yleensä”. 

Omaelämäkerrallinen käänne on kytkettävissä myös osaksi laajempaa, jo 

1970-luvun lopulta alkanutta ja 1980-luvulta alkaen jatkuvasti voimistunutta oma-

elämäkerrallisten teosten aaltoa suomalaisessa kirjallisuudessa. Suoranaiseksi tren-

diksi omaelämäkerrallisuus nousi 1990-luvulla, mitä ilmentää sekin, että Finlandia-

palkintoehdokkaiden joukossa esiintyi tuolloin liki vuosittain omaelämäkerrallinen 

teos. Ilmiön huippuvuotena 1998 ehdolla oli peräti kolme omaelämäkerrallista te-

osta, joista Pentti Holapan Ystävän muotokuva voitti Finlandian. Omaelämäkerral-

lisuuden kasvanutta suosiota on selitetty ihmisten halulla pohtia identiteettiään 

kulttuurisessa murroksessa, jossa identiteetit ovat alkaneet menettää vakauttaan, 

vapautua, purkautua ja moneutua. On myös esitetty, että modernin yhteiskunnan 

jatkuva muutos ja liike sekä kiihtyvä teknologinen kehitys tuottavat eräänlaista am-

nesiaa, kulttuurista muistinmenetystä ja juurettomuutta, joka oireilee tunteena his-

toriallisen tietoisuuden katoamisesta. Tämä kaikki on synnyttänyt vastareaktiona 

sekä nostalgisia identiteettiprojekteja että modernia itserefleksiivisyyttä, joiden yh-

tenä ilmentymänä viime vuosikymmenien monimuotoista omaelämäkerrallista kir-

jallisuuttakin voidaan pitää. (Huyssen 1995; Peltonen ja Eskola 1997, 8–9; Hall 

1999, 22–23; Rojola 2002, 69, 78–79; Koivisto 2013, 97.)  

Kotimaisen proosan lisääntyneen autofiktiivisyyden 1990-luvun lopulta alkaen 

voi tulkita puolestaan reaktioksi kaupalliseen mediasirkukseen, jossa kirjallisuus 

henkilöistyy ja kirjailija tuotteistuu. Näkyvimmät julkkiskirjailijat elävät suoranai-

sessa symbioosissa median kanssa, niin että heistä voidaan Tarja Hypénin (2002, 

32–34) termein puhua ”mediakirjailijoina”. Vuosituhannen vaihteessa siksi moni 

suomalaiskirjailija leikitteli autofiktioilla, että se on tässä kontekstissa tulkittavissa 

eräänlaiseksi tekijäpoliittiseksi parodiseksi eleeksi. Esimerkiksi Pirkko Saisio, 
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Pentti Holappa ja Kari Hotakainen ovat hämärtäneet teoksissaan tietoisesti kirjaili-

jan, kertojan ja päähenkilön rajoja. (Koivisto 2013, 99–102; ks. myös Lehtonen 

2001: 130–132; 136–154.) 

Kaipaisen evakkokokemusten purkamisprojekti on asemoitavissa myös osaksi 

sota- ja evakkoaiheisen kirjallisuuden mittavaa esiinmarssia 1980-luvulla16. Taus-

talla vaikutti talvisodan alkamisen 50-vuotismuiston virittely mutta sotakirjallisuu-

den uusi buumi oireili myös poliittisen ilmapiirin muuttumista sallivammaksi. Var-

sinainen laajempi keskustelu sota-ajan kokemuksista käynnistyi Suomessa kuiten-

kin vasta 1990-luvulla, kun Neuvostoliiton romahtaminen vapautti paljon pitkään 

padottua poliittista puhetta, jossa uudelleenarvioitiin toista maailmansotaa ja sodan 

jälkeistä poliittista historiaa. 1990-luku merkitsi nationalistisesti virittyneiden 

asenteiden ja esitysten julkista renessanssia. Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki 

(2012, 21) kutsuvat tätä ilmiötä 1990-luvun uuspatrioottiseksi käänteeksi. Kaipai-

nen otti osaa myös tähän keskusteluun kolmella ”sotaromaanillaan”, joissa reflek-

toitiin sodan psyykkisiä ja ylisukupolvisia vaikutuksia (Kuin kuulla kummultansa, 

1991; Kahdesti haudattu, 1993; Vierus verta täynnä, 1995). Vuosituhannen vaih-

teessa uuspatrioottisen käänteen rinnalle nousi kulttuurisessa keskustelussa toisen-

lainen painotus, jota voisi kutsua affektiiviseksi käänteeksi.17 Se puolestaan korosti 

toisen maailmansodan tunneperintöä, josta oli pitkään vaiettu ja joka oli koettu po-

liittisista, psyykkisistä ja sosiaalisista syistä tabuksi. Viittaan nyt sodan groteskiin, 

rumaan ja traumaattiseen puoleen: vähemmistöjen sotahistorioihin, naisten, lasten 

ja vanhusten sodan aikaisiin historioihin, erilaisiin muistin politiikkoihin.18 Kaipai-

sen viimeiseksi jäänyt teos Vihreiksi poltetut puut on selvästi juuri affektiivisen 

käänteen edustaja. 

                                                        
16 Eräitä kriitikkoja sota- ja evakkoaiheisen kirjallisuuden aalto tuskastutti. Kuvaava on kriitikko Suvi 
Aholan kommentti ”onko sota muotia?” hänen arvioidessaan Iiris Kähärin evakkoromaania Seppele Vii-
purille (1988).  
17 Affektiivisesta käänteestä ks. esim. Koivunen 2010; Koivunen & Palin 2001. 
18 Talvi- ja jatkosotaa on tutkittu vuosikymmeniä, mutta kirjoittajina ovat olleet etupäässä mieshisto-
rioitsijat, jotka ovat keskittyneet rintamatapahtumiin sekä poliittiseen historiaan. Lasten, naisten, yksi-
tyisten ihmisten ja vähemmistöjen kokemukset sodasta ovat saaneet vähemmän huomiota tai jääneet 
tyystin vaietuiksi (Kinnunen & Kivimäki 2006; Näre & Kirves 2008). Sodan tunneperintöä arvioitaessa 
on huomion arvoista, että sotavuosina eli lapsuuttaan puolisen miljoonaa suomalaislasta. Vasta 2000-
luvulla on alettu systemaattisemmin purkaa näkyviin sitä, miten lapset selvisivät sodasta ja millaisen 
jäljen se heihin jätti. Aihetta käsittelevien teosten nimet ovat paljon puhuvia: Sotaan loppui nuoruus 
(2001), Evakkolapset (2005), Sodan pitkä varjo. Sota-ajan lasten elämä (2007), Haavoitettu lapsuus 
(2007), Uhrattu nuoruus (2008). Kuten tutkijat Sari Näre ja Jenni Kirves (2007, 7) muistuttavat toimit-
tamansa teoksen Haavoitettu lapsuus esipuheessa: ”Sodassa kasvaneet ovat myös osallistuneet sotapon-
nisteluihin luovuttamallaan uhrilla: yli 50 000 lasta jäi sotaorvoksi, 70 000 lasta joutui sotalapsiksi ja 
vielä suurempi määrä menetti kotinsa evakkoina ja pommituksissa. Lukuisia lapsia kuoli pommituksissa, 
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Näin Kaipaisen tuotannossa hahmottuu kaksi suurta omaelämäkerrallista syk-

liä, joista ensimmäinen siis ajoittuu 1980-luvulle ja jälkimmäinen 2000-luvun aloit-

tavalle vuosikymmenelle. On merkille pantavaa, että elämän ja fiktion suhde pai-

nottuu omaelämäkerrallisiin sykleihin kuuluvissa teoksissa eri tavoin ja omasta elä-

mästä kerrotaan erilaisin narratiivisin keinoin. Itse asiassa, kun pidetään silmällä 

teosten omaelämäkerrallisuuden ja toisaalta fabuloinnin astetta sekä niiden kuvaa-

mia elämänvaiheita samoin kuin kerronnallisia ratkaisuja, syklejä voidaan oikeas-

taan erottaa yhtä monta kuin itse teoksiakin eli neljä (kun evakkosarja lasketaan 

ikään kuin yhdeksi teokseksi – olkoonkin, että sarjan eri teokset edustavat nekin 

erilaisia kerronnallisia ratkaisuja).  

Kaikki neljä omaelämäkerrallista sykliä kiertyvät menetysten aiheuttamien 

kriisien ympärille. Evakkotrilogiassa ja Vihreiksi poltetuissa puissa päähenkilön 

lapsuus katkeaa sotaan ja evakkouteen, ja uusissa oloissa menetysten sarjaa jatkaa 

perheen hajoamisprosessi: isän kuolema ja äidin psyykkinen sairastuminen. Suru-

kirjassa ja Granaattiomenassa musertava menetys on puolison kuolema, jota edel-

tävät vähitellen kumuloituvat vastoinkäymiset ja katastrofit, lopulta kokonai-

nen ”vuorenvyöry” (GO 229, 277), joka on tuhota myös kirjailija-päähenkilön. Sai-

rauskertomuksina surukirja ja Granaattiomena ovat yhdellä tasollaan myös kirjai-

lijan ammatillisen kriisin kuvauksia ja kertovat oman luovuuden ja työkyvyn me-

netyksen pelosta. Lisäksi Granaattiomenassa kuvataan kirjailijaäidin ja hänen 

kroonisesti masentuneen peräkammaripoikansa, ”Tumman”, symbioottista riippu-

vaisuussuhdetta ja molemminpuolista irtipäästämisen vaikeutta. Kaikki neljä oma-

elämäkerrallista sykliä kuvaavat siis traumatisoivia menetyksiä ja luopumisia, 

mutta niissä työstetään myös ratkaisuja kriiseistä selviämiseksi. Kaikissa pyritään 

uudelleen kertomalla rekonstruoimaan menetetty objekti, olipa se sitten karjalainen 

kotiseutu ja yhteisö, sotaan päättynyt lapsuus, psykoosiin paennut äiti, kuollut isä 

tai puoliso tai oma työkyky, luovuus ja kirjailijuus. Nuoruustangon Hele ryhtyykin 

opiskelemaan kansanrunoutta laulaakseen ”menetetyn maan takaisin” (NuT 223), 

                                                        
partisaanien uhreina ja vihollisten vankeina. Tämän lisäksi sota-aikana kasvaneet ovat todistaneet ja 
kantaneet omalta osaltaan myös vanhempiensa tuskaa, jota sota on aiheuttanut.” Sodan vaiettuja, torjut-
tuja tai tabuiksi koettuja puolia avataan teoksessa Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia (2008). 
Ville Kivimäki puolestaan on tutkinut sodan kokemushistoriaa sotilaiden kärsimien psyykkisten vam-
mojen näkökulmasta teoksessaan Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 
(2013), joka perustuu hänen väitöskirjatutkimukseensa Battled Nerves: Finnish Soldiers’ War Expe-
rience, Trauma and Military Psychiatry, 1941–1944 (2013). Sotaan liittyvien affektien ja traumati-
soivien kokemusten jäljillä on myös Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950 
(2015, toim. Ville Kivimäki ja Kirsi-Maria Hytönen), joka kartoittaa suomalaisten sodan jälkeistä tun-
nemaisemaa. 
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ja Vihreiksi poltetut puut viittaa jo paradoksaalisella nimellään uudistumiseen, joka 

on mahdollinen vain läpikäymällä menneisyyden traumaattiset ja destruktiiviset 

kokemukset. 

1980-luvun evakkotrilogia ja parikymmentä vuotta myöhemmin ilmestynyt 

Vihreiksi poltetut puut kertovat saman karjalaisevakon ja tulevan kirjailijan perus-

tarinan edeten lapsuudesta aikuisuuden ja kirjailijuuden kynnykselle, mutta tekevät 

sen erilaisin geneerisin ja narratiivisin keinoin. Kun evakkotrilogia vielä noudattaa 

perinteistä omaelämäkerrallisen fiktion kerrontaa, Vihreiksi poltetut puut tunnus-

tautuu jo ensimmäisellä sivullaan autofiktioksi. Vihreiksi poltetuissa puissa myös 

päähenkilön jo toteutunut kirjailijuus on mukana lapsikertojan kanssa vuorottele-

vana aikuiskertojan äänenä sekä miltei koko siihenastiseen tuotantoon viittaavina 

sitaatteina. Näin evakkotrilogia ja Vihreiksi poltetut puut muodostavat kaksi eril-

listä omaelämäkerrallista sykliä.  

Toiset kaksi sykliä kehivät 1980-luvun suru- ja terapiakirja Kun on rakastanut 

paljon ja 2000-luvulla ilmestynyt Granaattiomena, jotka keskittyvät kirjailija-ker-

tojan aikuisuuteen ja jo saavutettuun joskin uhanalaistuneeseen kirjailijan asemaan, 

sillä molempien kriisiytyneet ja vakavasti sairaat kirjailijapäähenkilöt pelkäävät 

luovuutensa ehtyvän ja ovat tässä mielessä ikään kuin jälleen kirjailijuutensa kyn-

nyksellä. Tämä toinen kynnys on vähintään yhtä korkea kuin esikoiskirjailijan, 

koska masennuksen, alkoholismin ja sairauksien kierteestä on vaikea nousta jälleen 

elinvoimaiseksi kirjailijaksi. Kun on rakastanut paljon ja Granaattiomena kertovat 

siis samasta kirjailijan uudestisyntymisen ihmeestä, mutta eroavat suuresti tyylil-

tään, laajuudeltaan ja kerronnallisilta ratkaisuiltaan. Lakonisen suppeassa kriisikir-

jassa kerronnan näköpiste on keski-ikäisen kirjailija-minän; laajan ja moniaineksi-

sen Granaattiomenan perspektiivi puolestaan on jo vanhuuttaan elävän, 68-vuoti-

aan kirjailijan, josta kertoja puhuu etäännyttäen kolmannessa persoonassa. Molem-

pien teosten rakenne on menneisyyttä takaumin auki kerivä niin, että kertoja etsii 

historiastaan syitä aikuiselämässä tapahtuneille henkilökohtaisille menetyksille ja 

katastrofeille. 

Kaipaisen tuotannon kahtia jakava ”käänne” yhteiskunnallisesta osallistumi-

sesta ja kantaaottavuudesta subjektiiviseen maailmaan ja omaelämäkerrallisuuteen 

onkin loivempi kuin voisi olettaa. Itse asiassa kyse on samasta kontekstien moneu-

den ja subjektiuden haltuunoton dialektisesta jännitteestä kuin 1960- ja 1970-luvun 

tuotannossa ‒ nyt vain eri tavoin ja omakohtaisemmin painottuneena.19 Suhteessa 

                                                        
19 Edellä Kaipaisen esikoisromaanin esittelyssä totesin, että sitä voi lukea dystooppisena omaelämäker-
rallisia piirteitä sisältävänä tekstinä, joka antaa ilmaisun esikoiskirjailijan epäonnistumisen peloille. 
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kognitiivisen kartoittamisen strategiaan tuotannon jälkipuoliskolla on havaittavissa 

operaatio, jossa aiempaa tuotantoa hallinneen yhteiskunnallisen kartoittamisen si-

jaan korostuu henkilökohtaisen, ruumiillisen ja affektiivisen ”raskaan hiljaisuuden” 

(Winter 2010) kartoitus: pyrkimys kertoa, kirjaimellisesti ”artikuloida” ja näin 

tuoda representaation piiriin sitä vaiettua ja kiellettyä muistojen ja menetysten ruu-

miiseen kirjoittautunutta näkymätöntä kartografiaa20, joka oireili Kaipaisen teok-

sissa jo ennen 1980-luvun omaelämäkerrallista ”käännettä”. 

1.3 Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun teosten kirjallisesta strategiasta 

”Perinnäiseen romaanimuotoon viety kirjallisuus viestii huonosti sanottavansa ih-

misten suurelle enemmistölle”, toteaa Harry Forsblom arvostelussaan Kaipaisen 

Magdaleenasta ja maailman lapsista vuonna 1969. Hän arvelee Kaipaisen hakevan 

teoksessaan sellaista uutta ja kokeellista poliittisen romaanin muotoa, ”jossa saisi 

puhutuksi ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä paljon tavallista enem-

män ja suorempaan, jopa hieman saarnata, mutta jossa silti säilyisi taiteen avoi-

muus, moniselitteisyys ja intensiivisyys”. Forsblom myös aprikoi, mahtaako teos 

jäädä kertakäyttöiseksi vai onko sen muotoratkaisu ”monentuva”. (Forsblom 1969.) 

Pian osoittautui, että Magdaleenassa ja maailman lapsissa sovellettu kirjalli-

nen strategia todellakin monentui ja vakiintui useiden seuraavien Kaipaisen teosten 

kerronnalliseksi muodoksi – jopa siinä määrin, että eräät kriitikot katsoivat ensin 

innovatiiviselta vaikuttaneen tekniikan alkavan 1970-luvun toteutuksissa jo jäykis-

tyä kaavaksi (Huhtala 1983; Tarkka 1989, 72). Mutta juuri Magdaleena ja maail-

man lapset on sittemmin nähty Kaipaisen saavutuksena ja suorastaan ikonisena 

ajankuvana. Teosta voikin pitää 1960-lukulaisen tiedostavan, osallistuvan, kantaa 

ottavan ja vaikuttamaan pyrkivän kirjallisuuden teemojen yhteenvetona ja huipen-

tumana. (Ks. esim. Viksten 1979, 13; Laitinen 1991, 568; Enwald 1989 ja 1999, 

200.)  

                                                        
Näin Kaipaisen tuotannon toisen puoliskon omaelämäkerrallisia syklejä edeltää jo esikoisromaanin pii-
loinen, itutason vastaava sykli.  
20 Ruumiillisista koteloituneista tunnemuistoista ja niiden artikuloinnin ekspressiivisistä käytännöistä 
ks. Korjonen-Kuusipuro & Kuusisto-Arponen 2012 sekä Kuusisto-Arponen 2009. 
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Kaipainen on selvännyt kirjallista strategiaansa muutamissa kirjoituksissaan, 

joista perustavimpana voi pitää Parnassossa 1973 julkaistua kirjailijapuheenvuo-

roa "Kokemuksia myyttien ja kansanperinteen käyttämisestä”.21 Siinä esitellyn kir-

jallisen ohjelman kontekstia on tuolloinen kirjallisuuden ja kulttuurin voimakas yh-

teiskunnallistuminen ja politisoituminen. 1960-luvulla kulttuuri alettiin nähdä ene-

nevässä määrin ideologisen kamppailun kenttänä ja taide suuntautui määrätietoi-

sesti kohti yhteiskuntaa. Tämä merkitsi muun muassa edeltävän vuosikymmenen 

modernismin vaalimien muoto- ja autonomiavaatimusten ylittämistä. Toisaalta kat-

sottiin, että myös kotimaisen kirjallisuuden toinen suuri linja, yhteiskuntakriittisen 

realismin traditio, kaipasi uudistamista.22 Kirjallisuudessa yhteiskunnallistuminen 

ilmeni näkyvimmin avoimen osallistuvana ja haastavana suuntauksena, jonka pii-

rissä perinteistä fiktiota, etenkin romaania, saatettiin jo epäillä liian hitaaksi todel-

lisuuden hahmottamisen ja siihen vaikuttamisen keinoksi. Kirjallisuuteen ilmestyi 

nopeasti reagoivia journalistisia, poleemisia ja kokeellisia muotoja, kuten matka-

kirjoja, raporttiproosaa, kollaasi-, aineisto- ja dokumenttiromaaneja sekä vuosi-

kymmenen lopulla kokonaisia institutionalisoituneita pamflettisarjoja. Osallistu-

van, todellisuushakuisen ja vaikuttamaan pyrkivän, yhteiskunnallisesti ja poliitti-

sesti orientoituneen kirjallisuuden aalto saavutti huippunsa vuoden 1968 tienoilla – 

ja kyseinen vuosi oli muutoinkin monella tavoin koko eurooppalaisen radikalismin 

                                                        
21 Ks. myös Kaipaisen kirjoitus ”Miten romaanini syntyvät” (1976) teoksessa Kirjoittajan eväät. Näkö-
kulmia luovaan kirjoittamiseen (toim Jouko Lehtonen ja Ilpo Tiihonen) sekä puheenvuoro kokoelmassa 
Miten kirjani ovat syntyneet 3. Virikkeet, ainekset, rakenteet (1991, toim. Ritva Haavikko). 
22 Kuten Juhani Niemi (1983, 15–16; ks. myös Niemi 1995, 11) muistuttaa, 1950-luvun traditio kuiten-
kin jatkui monin tavoin 1960-luvulla. Niemi jopa väittää, että "[i]tse asiassahan myytti uuden sukupol-
ven 1960-luvusta lepää eräiden 1950-luvulla aloittaneiden kirjailijoiden työn varassa", ja mainitsee 
heistä Arvo Salon (poliittinen käyttöruno), Pekka Lounelan (kabareet), Eino S. Revon (radion radika-
lismi) ja Jouko Tyyrin (poliittisen kielen kritiikki). Tällainen jatkuvuuksien tarkastelu yli vuosikym-
menrajojen tulee helposti korostaneeksi edeltävän vuosikymmenen merkitystä. Vaikuttaisi siltä, että 
eräät 1950-lukulaiset hahmottavat periodisoinnin mielellään niin, että 1960-luku olisi 1950-luvun jatke 
ja täydennys. Tämä suhteellistus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö vuosikymmenten välillä olisi mer-
kittäviä jatkumoita ja etteivätkö monet 1960-luvun kirjallisuuden ja kulttuurin ”uudet” piirteet olisi osin 
tulosta juuri jännitteisestä, dialektisesta suhteesta edeltävän vuosikymmenen modernistiseen suuntauk-
seen. Eräät kirjailijat jatkoivat 1950-lukulaisen kirjallisen autonomian vaalimista 1960-luvulla (esim. 
Anhava, Haavikko); joillekin toisille se muodostui dilemmaksi, mitä voisi ilmentää esimerkiksi Saari-
kosken sitaatti ja kysymys "Quid est Catulle? / miksi et jo kuole?" kokoelmassa Mitä tapahtuu todella? 
(1962). Kysymys oireilee 1960-luvun kirjallisuuden irtautumista klassisista, vakiintuneista muodoista 
ja uusien ilmaisutapojen etsimistä, kun pyrittiin jäsentämään nopeatempoista nykyaikaistumisen pro-
sessia (Catullus-viittauksen erilaisista tulkinnoista ks. Ylitalo 2015, 147‒151). 1960-luvun kirjallista 
elämää pirstoi erilaisten kirjallisuuskäsitysten moninaistuminen ja kirjallisuusjärjestelmän murros. 
Kulttuurista debattia kävivät 1960-luvulla realistit, modernistit, avantgardistit, uusvasemmistolaiset 
sekä monien muiden äänet, jopa kansallisromantiikan kaiut vuosikymmenien takaa. (Arminen 2009, 
102–107, 121; Turunen 1999, 223–224.)  
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vuosikymmenen huipentuma ja vedenjakaja. (Ks. esim. Hemanus 1974, 181–183; 

Laitinen 1991, 539–543; Niemi 1995, 155; Niemi 1999, 160–161, 169–171, 180–

181; Zilliacus 1999, 217–219.) 

Poliittisesti virittyneen todellisuushakuisuuden – ja samalla todellisuussuhteen 

kriisiytymisen – tematisoi Pentti Saarikoski jo 1960-luvun alussa runokokoelmas-

saan Mitä tapahtuu todella? (1962). Kokoelman nimirunon kysymys kasvoi vuo-

sikymmenen epistemologiseksi avainkysymykseksi. Sen voi tulkita viittaavan yk-

silön vaikeuksiin hahmottaa elämäänsä vaikuttavia tekijöitä tilanteessa, jossa maa-

ilmaa koskevan ymmärryksen koetaan pirstaloituneen ja maailmasuhde muuttuu 

yhä mediavälitteisemmäksi. Julkaisutoiminnan ja tiedonvälityksen kehityksen, 

koulutustason nousun ja laajenemisen sekä lisääntyvän ulkomaanmatkailun vaiku-

tuksesta todellisuuden kuva avartui ja kansainvälistyi mutta muuttui samalla komp-

leksisemmaksi ja sisälsi yhä enemmän ilmiöitä, jotka olivat etäällä yksilön omasta 

elämis- ja kokemusmaailmasta. Kysymys "mitä tapahtuu todella?” vihjaa myös, 

että kenties juuri merkittävimmät ja perustavimmat tapahtumakulut ja yhteydet jää-

vät havaitsematta. Kokonaisuuden hahmottamisen vaikeutuminen haastoi kirjalli-

suuden etsimään ja kokeilemaan uusia representaatiotapoja. Kirjallisuuden ilmai-

sukeinojen ja kielen oli ajantasaistuttava, jotta kyettäisiin paremmin tavoittamaan 

ja hahmottamaan monimuotoistuvaa yhteiskunnallista todellisuutta ja luomaan sii-

hen kriittinen arvioiva suhde. (Haapala 2007, 281; ks. myös Arminen 2009, 56.)  

Todellisuuden uudenlaisen hahmottamisen tavoista debatoitiin 1960-luvulla 

lukuisissa seminaareissa, paneeleissa, kirjailijakokouksissa ja lehtikirjoituksissa. 

Huolta kannettiin myös kirjallisuuden taiteellisesta ominaislaadusta pamflettien, 

raporttien ja monistetun A4-informaation paineessa. (Niemi 1999, 161; Haapala 

2007, 281.) Esimerkiksi Christer Kihlman (1971, 478–479) arvioi 1970-luvun 

alussa aikalaiskirjallisuuden suhdetta nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan kirjoituk-

sessaan "Taiteen kriittinen funktio” (1971). Hän toteaa, että modernin yhteiskunnan 

rytmi on kiivaampi kuin taiteen rytmi, mihin on yritetty vastata journalistisella kir-

jallisuudella. Hän kuitenkin varoittaa, että päivänkohtaisuuteen pyrkivä kirjallisuus 

saattaa heikentyä taiteellisesti ja vajota ”laadukkaaksi journalistiikaksi”. Tällöin se 

pyrkii pinnalliseen täydellisyyteen horisontaalitasossa, kun taas taide vaatii näke-

mystä myös vertikaalisesti, eli syvyyttä, näkemystä ja monitasoista todellisuuden 

kuvausta. Kihlman näkee aikalaiskirjailijoiden dilemmaksi sen, että he haluavat 

toisaalta luoda hyvää sanataidetta, joka edellyttää hidasta kypsyttelyä, mutta toi-

saalta he kokevat myös moraaliseksi velvollisuudekseen osallistua ja vaikuttaa yh-

teiskunnassa ja sitoutua nykyhetkeen.  
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Kaipaisen ratkaisu taiteen ja osallistumisen ristiriitaan oli kompromissi: mo-

niaineksinen ja -kerroksinen, kollaasimaisesti rakentuva romaani, joka sisältää run-

saasti heterogeenistä ajankohtaista materiaalia ja jota toisaalta jäsentävät, struktu-

roivat ja kerrostavat tutunomaiset myyttis-tarulliset narratiivit. Mainitussa Parnas-

son kirjoituksessaan Kaipainen vertaa tekniikkaansa näkemäänsä kollaasitauluun, 

jossa julmuuksista kertovia lehtileikkeitä ja -kuvia oli sommiteltu vanhanaikaisten, 

koristeellisten kultakehysten sisään. Tauluvertaus havainnollistaa ideaa, joka johti 

hänen tuotannossaan 1960-luvun jälkipuoliskolla uudenlaiseen kirjalliseen strate-

giaan:  

Taulun vaikutus oli hämmästyttävä: jotenkin vain oli niin, että koristeellisen 

rauhallisen kultakiemuran alta hirmuteko syytti eri tavalla kuin sanomalehden 

sivulta. Uutiset piti lukea ikään kuin kauempaa, ja kuitenkin tiesi, että ne olivat 

nykyaikaa. Tämä ei muuta sitä, etteikö uutinen päivälehdessä järkyttäisi minua, 

mutta taulun tilanteessa syntyi uusi oivallus: kultakiemurat ovat kadonneet, 

miksi hirmuteot pysyvät? Vai onko niin, että nykyajan ihminen alkaa olla liian 

turtunut päivittäiseen informaatioon? Ajattelin silloin, että romaanin tai näytel-

män voisi tehdä samantapaisella tekniikalla. Voisi sijoittaa nykyasioita histori-

aan tai jonkun vanhan kansantarinan tai myytin kehyksiin tai toisaalta siirtää 

myytin henkilöt ja tapahtumat nykyaikaan. Näin saattaisi syntyä jännitekenttä, 

jossa perusasiat ikään kuin korostuisivat. Samoin etäännytetty välimatka ku-

vattavaan antaisi paitsi objektiivisuutta myös mahdollisuudet huumoriin, mie-

likuvitukseen, jopa rikkaampaan kieleenkin, jotka nykyaikaisissa dokumentoi-

vissa ja raportoivissa kirjoissa saattavat olla jopa mahdottomia käyttää. (Kai-

painen 1973, 157.) 

Kaipaisen kehittämä kirjallinen strategia tähtää samantapaiseen efektiin kuin hänen 

näkemänsä kollaasitaulu. Myös hänen työskentelytapansa ilmentää kollaasiin liit-

tyvää bricoleur-asennetta23, kirjailijaa keräilijänä, joka haalii teostaan varten kai-

kenlaista materiaalia: 

Ensimmäinen vuosi on mietiskelyä, ideointia, materiaalin keruuta, ihmisten 

parissa elämistä, heidän kuuntelemistaan, muistiinpanojen konkreettista teke-

mistä milloin perhevisiitillä, milloin bussissa. – – Mutta toinen vuosi on kir-

                                                        
23 Bricoleur-asenteesta ks. esim. Rummukainen 1999, 33, 85, 102, 110, 160; Lehtonen 1996, 198–203. 



41 

joittamista varten. Silloin syyskuun ensimmäisenä päivänä kaivan esiin mag-

netofoninauhat, lehtileikkeet ja valokuvat, äänilevyt ja kirjat, kaiken sen mitä 

kuvittelen tarvitsevani ja istun koneen ääreen. (Kaipainen 1976, 130.) 

Kertyvän heterogeenisen materiaalin strukturoimiseen Kaipainen käyttää myyttis-

tarullista kehystä, yleensä jotain helposti tunnistettavaa vanhaa tarinaa, jossa kitey-

tyy temaattisesti teoksen keskeinen problematiikka. Tällä temaattisella kehyksellä 

on myös taipumus moninkertaistua siten, että usein siihen kutoutuu saman tarina-

aiheen variaatioita tai analogisia kertomuksia. Kuten osoitan väitöskirjani neljän-

nessä tutkimusartikkelissa, temaattisen kehyksen kertautuminen liittyy olennaisesti 

modernin naissubjektin problematiikkaan: Kaipaisen romaanien naispäähenkilöt 

joutuvat ”erilaisten naiseutta koskevien diskurssien ja representaatioiden risteyk-

seen, jolloin uudenlaista feminiinisyyttä neuvotellaan menneen ja nykyisen leik-

kauspisteessä” (Leppihalme 2014, 68). Tällöin kysymys naissubjektia määrittävistä 

diskursiivisista ehdoista asetetaan moninkertaisena ja naisidentiteetistä tulee dialo-

ginen samastumisen ja eron prosessi (Leppihalme 2014, 67). Kysymys on dialo-

gista erilaisten naiseuden kulttuuristen ja arkkityyppisen statuksen24 saaneiden rep-

resentaatioiden kanssa, mutta samalla viritetään kysymys naisen omasta halusta ja 

uuden naiserityisen tilan mahdollisuudesta. Identiteetti saatetaan tällä tavoin epä-

vakaaseen tilaan ja huojuvaan liikkeeseen, josta saattaa kehkeytyä jotain uutta. Viit-

taan artikkelissani mahdollisuuteen jäsentää tätä liikettä artikulaation ja deartiku-

laation käsittein, mutta vaihtoehtoisesti risteävien erojen yhteisvaikutusta naissub-

jektissa voisi käsitteellistää myös intersektionaalisuuden käsitteellä25. 

Kaipaisen proosalle ominainen, kollaasimainen ja polyfoniaa tuottava piirre on 

myös toisista teoksista ja aikalaisdiskursseista (esim. uutiset, mainoslauseet, iskel-

mät) lainattujen katkelmien upottaminen osaksi kerrontaa, joko siteeraten, vapaasti 

                                                        
24 Puhuminen arkkityypeistä on naissubjektin emansipoitumisen ja siis muutoksen näkökulmasta ongel-
mallista, koska jungilaisittain ymmärrettynä arkkityypit ovat konservatiivisia ja muuttumattomia alku-
kuvia. Käyttäessäni ilmausta ”arkkityyppinen status” näen kuitenkin arkkityypit pikemminkin konteks-
tuaalisina, kulttuurisesti ja historiallisesti tuotettuina. Tähän on antanut virikkeitä esimerkiksi Demaris 
S. Wehrin teos Jung and Feminism: Liberating Archetypes (1988), jonka otsikko viittaa pyrkimykseen 
yhdistää kaksi vastakkaisena pidettyä ideaa, feminismin emansipaatiovaatimus ja arkkityypit. Wehrin 
(1988, x–xi, 90–94) mukaan arkkityyppien vapauttaminen ikuisen ja staattisen assosiaatioista edellyttää 
jungilaisten sivuuttaman sosiaalisen kontekstin huomioimista symbolisaatio- ja individuaatioproses-
seissa. Olisikin ehkä osuvampaa puhua prototyypeistä, kuten Rachel Blau DuPlessis (1985, 133–135) 
huomauttaa, sillä toisin kuin arkkityypit, prototyypit pysyvät avoimina muutoksille ja niitä voidaan mo-
difioida. DuPlessis olettaa, että eräissä feministissä revisioissa arkkityyppien radikaalin muuntelun taus-
talla vaikuttaa naiskirjailijoiden kokema persoonallinen ja poliittinen muutos, joka on saanut heidät ky-
seenalaistamaan arkkityypit deterministisinä.  
25 Intersektionaalisuudesta ks. esim. Collins & Bilge 2016; Rossi 2015, 91‒107; McCall 2005. 
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mukaillen tai sanottua parodisesti vioittaen. Ajankohtaisten tapahtumien interteks-

tuaalinen rinnastelu kertomusperinteeseen luo tekstiin toisiaan ironisesti peilailevia 

tasoja, mikä ristiriitaistaa ja suhteellistaa kerrottua ja taittaa didaktisuutta ja kan-

taaottavuutta. Rinnastus tehdään usein sitaatein tai alluusioiden avulla, mutta vie-

raan tekstin läsnäolo voidaan tunnistaa myös tutunomaisista henkilörakenteista, 

juonen kuvioista tai arkkityyppisistä asetelmista. (Leppihalme 2014, 60.) 

Juhani Niemen (1984, 83, 122–125) Populaarikirjallisuus Suomessa -teoksen 

(1975) lukijatutkimusten perusteella Kaipainen sijoittuu naisviihteen ja korkeakir-

jallisuuden rajamaastoon, kioskikirjallisuuden kuluttajien lukemiin ”arvokirjaili-

joihin”. Häntä lukevat erityisesti niin sanottujen elämäntarinoiden lukijat. Elämän-

tarina tarkoittaa näennäisrealistista rakkausviihdettä tai niin sanottua tosikerto-

musta. Kirjallisena muotona elämäntarinat liittyvät läheisesti aikakauslehtien sen-

saatioelämäkertoihin ja juorupalstoihin. Niemi arvelee Kaipaisen suosion tämän lu-

kijaryhmän keskuudessa olevan yhteydessä hänen teostensa myyttisyyteen: ”Nii-

den tarullinen helppotajuisuus koskettanee elämäntarinoiden lukijoita.” Viihteen 

voi nähdä palvelevan Kaipaisen teoksissa elementtinä, jonka kautta hän pyrkii ta-

voittamaan myös sellaisia lukijoita, jotka eivät tapaa lukea niin sanottua ”arvokir-

jallisuutta” ja saattaisivat kavahtaa avoimen poliittista taidetta. Kaipainen on myös 

itse nimennyt viihteen kuluttajat yhdeksi kohderyhmäkseen: ”Jag påverkar såna 

som inte läser annat än underhållningsromaner, vissa människor skulle aldrig läsa 

en pamflettbok av mig – – man bör kunna tävla med den romantiska skräplitteratur, 

som nu toppar bestsellerlistorna.” (Vainikkala 1979a, 100.) 

Parnasson kirjoitus on Kaipaisen taiteellis-poliittinen manifesti, jossa hän pe-

rustelee omaksumaansa kirjoittamisen tapaa ja asemoi sitä 1960-luvun ja 1970-lu-

vun alun kirjallisessa kentässä sekä hakee omaa paikkaansa kulttuurisessa dialo-

gissa, jota käytiin kirjailijan ja kirjallisuuden roolista ja tehtävistä. Ohjelmakirjoi-

tuksesta on luettavissa ambivalentti asenne ajan poliittista, aikaansa sitoutunutta ja 

suoraan vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta kohtaan ‒ epäilys, että aikalaiskirjal-

lisuuden todellisuushakuisuus ja päivänkohtaisuus tulee kenties vain jatkaneeksi 

tiedotusvälineiden turruttavaa informaatiotulvaa. Kollaasitaulu rinnastuu tässä 

mielessä sanomalehden sivuun tai televisioruutuun modernin mediayhteiskunnan 

näyteikkunoina26, jotka esittävät nopeasti koostettuja, fragmentaarisia välähdyksiä 

                                                        
26 Yksi niistä metaforista, joilla Mihail Bahtin (1991, 53) havainnollistaa dostojevskilaisen polyfonisen 
romaanin moniäänistä kerrontaa on sanomalehden sivu "yhteiskunnan nykyhetken ristiriitojen elävänä 
ilmaisijana yhden päivän leikkauspisteessä, jossa mitä monimuotoisin ja ristiriitaisin materiaali kehittyy 
ekstensiivisesti rinnakkain". Lehden aukeama edusti Bahtinille monimutkaistuneen ja politisoituneen 
modernin yhteiskunnan ristiriitojen ja sen julkisen keskustelun kuvaa. Hannu Eerikäinen (1991, 15) 
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muuttuvasta, monimutkaistuvasta ja globalisoituvasta yhteiskunnallisesta todelli-

suudesta. Kollaasitaulun dekoratiiviset raamit kuitenkin rajaavat ja uudelleen kon-

tekstualisoivat uutisvirtaa toisella tavoin kuin sanomalehden sivu tai televisioruutu. 

Kullatut kehykset ovat vanhastaan kuvan taiteeksi merkitsemisen konventio, jolla 

on korostettu taideteoksen erityisyyttä ja ainutkertaisuutta, sen kestävää arvoa, kun 

taas lehtileikkeet edustavat anonyymiksi jäävää mediatuotantoa, sellaista kerta-

käyttöistä informaatiota, jonka vastaanotossa ”välitön nyt-hetki, instant-kokemus 

korvaa keston, asioiden kehittymisen ja niiden historiallisen ulottuvuuden”, kuten 

mediatutkija Hannu Eerikäinen (1991, 22) muotoilee. Toisaalta kultakehysten si-

sään koottu ajankohtaismateriaali kyseenalaistaa kollaasiteosten tapaan käsityksiä 

taiteen esteettisestä itseisarvoisuudesta ja autonomisuudesta (Haapala 2007, 290–

291). Nämä jännitteet kenties pysäyttävät kollaasitaulun katsojan reflektoimaan nä-

kemäänsä ja etsimään kuvalle syvempää eettistä, poliittista ja esteettistä mieltä ohi 

uutisten välittömän referentiaalisen funktion.  

On merkille pantavaa, että Kaipainen vaikenee Parnasson kirjoituksessa suh-

teestaan toiseen ajan keskeiseen kirjalliseen suuntaukseen, nimittäin modernisti-

seen kirjallisuuskäsitykseen, jonka voimakkainta ryhmittymää kutsuttiin sen vai-

kuttajahahmon, Tuomas Anhavan (1927–2001), mukaan myös ”anhavalaiseksi” 

koulukunnaksi. Anhavalaiset painottivat tiivistä ilmaisua ja kirjallisuuden autono-

miaa.27 Kuitenkin Kaipaisen on arveltu teoksillaan jopa tietoisesti asettuneen An-

havalle erityisen mieleistä tyyliä, niin sanottua ”hyryismiä” eli Antti Hyryn edus-

tamaa modernistista, niukkaeleistä kerrontaa vastaan (Liukkonen 1992, 196; ks 

myös Enwald 1999, 200–201). Kaipainen (1991, 72) on tosin itse myöhemmin toi-

sessa yhteydessä kiistänyt tämän: ”En asettunut ketään vastaan, Anhavaa pelkäsin.” 

Silti hän arvelee pudonneensa 1960-luvulla kirjallisten leirien väliin myös suhtees-

saan modernismiin, koska hänen vuolas proosansa ei taipunut sen vaatimaan lyhy-

een ja toteavaan muotoon. Anhavalaisen modernismin varjo on koettu pitkäksi. 

Vielä 2000-luvun alussa kirjailija-toimittaja Tuula-Liina Varis keskustelutti väit-

teellään, että Suomessa väheksytään liukaskielistä ja lörpöttelevää naiskirjallisuutta 

ja arvostetaan edelleen miehisen asiallista ”koivuklapiproosaa” eli tiiviin ekono-

mista kieltä, jonka Varis katsoi olevan 1950-luvun modernistien peruja. (Stenbäck 

                                                        
puolestaan viittaa käsityksiin televisiosta postmodernin ajankuvan metaforana artikkelissaan ”Mitä te-
levisio on? Kohti kulttuurista televisiotutkimusta” (1991).  
27 Anhavan vaikutuksesta suomalaisessa kirjallisessa elämässä ks. esim. Laitinen 2004; Liukkonen 1992. 
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2003; Varis 2003, 25‒26; Raittila 2003). Laveasti kirjoittava, tarullisuudella, inter-

tekstuaalisuudella ja tyylillisillä lainoilla iloitteleva Kaipainen on ollut tuotannos-

saan toisilla linjoilla, lukuun ottamatta aivan ensimmäisiä arkirealistisia teoksiaan.  

Taulumetaforalla Kaipainen niveltää kirjallisen strategiansa myös kollaasin es-

tetiikkaan ja 1960-luvun avangardistiseen, kokeilevaan suuntaukseen.28 Kirjallisen 

kollaasin piirteinä on pidetty muualta lainattujen tekstifragmenttien runsautta ja 

hallitsevuutta sekä niiden erillisyyttä, itsenäisyyttä ja heterogeenisyyttä (ks. esim. 

Perloff 1983, 6; Hage 1984, 68‒69, 158). Kari Rummukainen (1999, 21) tähdentää 

lisäksi ”yhtenäistävän kehyksen” merkitystä kollaasin estetiikalle: ”Kollaasi pitää 

sisällään jännitteen kaaoksen ja konstruktion, heterogeenisyyden ja yhtenäisyyden, 

katkoksen ja jatkuvuuden välillä, ja tämä jännite voi esiintyä vain yhtenäistävässä 

kehyksessä.” Kollaasi- tai aineistoromaanit nousivat suomalaisessa kirjallisuudessa 

1960-luvun puolivälissä lyhytaikaiseksi muodiksi, joka hiipui seuraavan vuosi-

kymmenen puoliväliin mennessä (Rummukainen 1999, 37). Ne tarjosivat jäsennys-

tavan, joka yhtäältä heterogeenisyydellään reflektoi ajan modernia, pirstoutunutta 

elämänmuotoa mutta toisaalta avoimuudellaan ja määräytymättömyydellään avasi 

mahdollisuuksia ilmiöiden radikaaliin re- ja deartikulointiin. Vesa Haapalan (2007, 

291) mukaan 1960-luvun kollaasikirjallisuudessa yhdistyivät näin kokeellisuus ja 

yhteiskunnallinen kantaaottavuus: ”[A]voimuutta korostaviin tekstisommitelmiin 

sopii ladata myös ajatuksia yhteiskunnallisesta muutoksesta.” 

Haapala (2007, 290) mainitsee esimerkkeinä 1960-lukulaisista kollaasiromaa-

neista Pekka Kejosen Napoleonin epätoivon (1964), Markku Lahtelan Jumalan 

pullossa (1964), Pentti Saarikosken Ovat muistojemme lehdet kuolleet (1964), Kari 

Aronpuron teoksen Aperatiff – avoin kaupunki (1965), Aapo Junkolan Lintujen 

ajan (1965) sekä Paavo Rintalan äänitallenteisiin perustuvan dokumenttikollaasin 

Sotilaiden äänet (1966). Rummukainen (1999, 63) lisää tähän miesvaltaiseen lis-

taan myös Kaipaisen Magdaleenan ja maailman lapset. Se edustaa hänen mu-

kaansa ”kollaasia, jossa sovellettiin myyttejä nykypäivään”. Magdaleena ja maail-

man lapset sisältää todellakin Kaipaisen romaaneista selvimmin kollaasimaisia 

piirteitä. Romaaniin on laitettu lehtileikkeitä sellaisinaan sekä identifioituja frag-

mentteja muista teksteistä, ja mottotekstinä on kokonaisuudessaan Kantelettaren 

                                                        
28 Termi collage (ra collé ’liimata’) viittaa monissa kielissä aineiden ja materiaalien erilaisiin kemialli-
siin ja teknisiin yhdistelmiin. Teollisesta käyttöyhteydestä nimitys kollaasi omaksuttiin taiteeseen ku-
vaamaan teollisesti valmistetun arkisen materiaalin käyttöä taideteoksessa. Sanataiteessa kollaasilla tar-
koitetaan teosta, joka on koostettu olemassa olevien ‒ usein myös ei-kirjallisten ‒ tekstien fragmenteista. 
Kollaasien konkreettisen materiaalisuuden ja fragmentaarisuuden on nähty mm. reflektoivan kriittisesti 
teollistuneen yhteiskunnan esineellistä todellisuutta sekä informaatioyhteiskuntaa ja niiden sirpaloivaa 
ja vieraannuttavaa vaikutusta. (Rummukainen 1999, 38.) 
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runo ”Mataleenan vesimatka”. Tekstiin on myös siroteltu irrallisia mainoslauseita 

ja iskelmänpätkiä ja jopa sisällytetty Kaipaisen kustantajalleen osoittama kirje, 

jonka hän kertoo jääneen vahingossa käsikirjoitusliuskojen väliin (Kaipainen 1976, 

137). Magdaleenaa ja maailman lapsia voisikin luonnehtia kollaasimaisia piirteitä 

sisältäväksi romaaniksi, joka moniaineksisuudellaan tematisoi kysymyksen hetero-

geenisyyden ja kokonaistavan pyrkimyksen jännitteestä. Kollaasimaisuus kutsuu 

lukijaa hahmottamaan tekstin moniaineksisuudelle mieltä, muodostamaan 

siitä ”uutta karttaa”. Teoksen väliintuleva kirjailija-kertoja ottaa osaa tähän proses-

siin asettumalla samalle tasolle henkilöhahmojensa ja lukijan kanssa ja jakamalla 

näiden epävarmuuden: ”Hajotanko itseni osatotuuksiksi sen sijaan että minun piti 

koota se mitä kirjoitan ja samalla itseni ehyeksi.” (MJML 176.) 

Markku Envall (1985, 127–128) vertaa Kaipaisen kirjoittamisen strategiaa 

Magdaleena ja maailman lapset -romaanissa fuugan säveltämiseen: ”Todellisuus 

ja myytti samoin kuin niiden Jeesukset ovat kontrapunktisessa suhteessa toisiinsa.” 

Envallin musiikkianalogiaa seuraten voitaisiin puhua merkitysten rakentamisesta 

teemojen ja vastateemojen tai säestävien teemojen oppositioille ja niiden kuljetta-

misesta lomittain. Kuten Envall toteaa, Kaipaisen myyttien käytön tarkoitus on täy-

sin tietoisesti nostaa ne aikalaiskerronnan rinnalle itsenäisiksi rakennetekijöiksi. 

Tällöin myytti ei siis sinällään ole tekstin syvempään merkitykseen johtava ele-

mentti, vaan tarjoaa useampia näkökulmia kuvattuun ja antaa ironista kaksoisva-

laistusta tai painokkuutta uusille ja edistyksellisille ilmiöille. Samansuuntaisesti 

kuin Envall myös Mirjam Polkunen (1979, 181‒183) mainitsee Kaipaisen myyttien 

käytön olevan Magdaleenassa ja maailman lapsissa erityisen avointa ja ironisesti 

tähdennettyä: tähdennyksenä toimii usein väliintulevan kertojan metafiktiivinen 

kommentointi, myyttilähteisiin viittaavien mottotekstien käyttö ja muutoinkin sel-

västi tunnistettava siteeraaminen sekä myytin ja arkitoden ironinen rinnastelu. Ar-

minen (2009, 415) puolestaan puhuu ”avoimesta intertekstuaalisuudesta” 1960-lu-

vun kokeellisen kirjallisuuden yhtenä vieraannuttamisen keinona ajankohtaisten 

ongelmien käsittelyssä ja mainitsee tyyppiesimerkkeinä Kaipaisen romaanit Ark-

kienkeli Oulussa 1808‒1809 sekä Magdaleena ja maailman lapset.  

Toisaalta Polkunen (1979, 187) arvelee, että monipohjaisen myyttisen tason, 

henkilöhahmojen arkielämän sekä ajankohtaisen yhteiskunnallisen todellisuuden 

rinnastuessa Magdaleenassa ja maailman lapsissa eriasteisin vastaavuuksin ro-

maanin rakenteesta tulee niin heterogeeninen, että kokonaisuus käy vaikeaksi hal-

lita ja uhkaa hajota. Myös Pekka Tarkka on kiinnittänyt huomiota rakenteen hajoa-

misen uhkaan Kaipaisen romaaneissa: ”Kun hän yhdistelee arkitodellisuutta ja kiis-
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takirjoitusta tarinaan, hän on kuin korttitemppujaan tekevä taikuri. Aina ohjelma-

numero ei suju, usein kirjoissa on sivuja, jotka lentävät käsistä hukkateille.” 

(Tarkka 1989, 72: ks. myös esim. Kangasluoma 1977; Vainikkala 1979b.) Polkusen 

ja Tarkan arviot vaikuttaisivat implikoivan oletuksen, että tekstin moniaineksisuu-

den tulisi yhdistyä koherentiksi kokonaisuudeksi. Itse olisin taipuvainen ajattele-

maan, että juuri Kaipaisen romaanien moniaineksisuuden tuottama hajoamisen 

uhka ja hukkateille lentävät sivut saattavat olla temaattisesti merkityksellisiä. Ta-

sapainoilu tekstin avoimuuden ja hajoamisen uhkan sekä sen määräytyneisyyden 

ja koherenssin tai koossa pysymisen välillä liittyy olennaisesti monimuotoistuvaan, 

medioituvaan ja globalisoituvaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen ja siihen oras-

tavasti jo postmoderniksi määriteltävään kulttuuriseen tilaan, joita Kaipaisen 1960- 

ja 1970-luvun romaanien keskushenkilöt yrittävät kukin omista lähtökohdistaan 

haltuunottaa.  

Toisaalta Kaipaisen yhteiskunnallinen osallistuvuus ei 1960-luvulla rajoittunut 

pelkästään kirjallisuuteen, vaan hänen poliittinen aktiivisuutensa ja julkisuusku-

vansa edustivat niin sanottua ”epäkirjailijuutta” eli sellaista tunnettuutta, joka ra-

kentuu paitsi kirjailijan julkaistuista teksteistä myös hänen yhteiskunnallisesta toi-

minnastaan ja esiintymisestään julkisuudessa (Paasilinna 1971, 129; Niemi 1983, 

6, 12; Laitinen 1991, 541; Enwald 1989, 633; Enwald 1999, 200). Kaipainen vai-

kutti 1960-luvun lopulta lähtien monissa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä, 

jotka liittyivät ammattiyhdistys- ja taidepolitiikkaan. Hän oli Suomen näytelmäkir-

jailijaliiton johtokunnan jäsen 1968–1978, Kauniaisten kaupunginvaltuutettu sosia-

lidemokraattisen puolueen jäsenenä 1969–1978, Suomen P.E.N.-klubin johtokun-

nan jäsen 1968–1972, puolueensa taidepoliittisen jaoston puheenjohtaja vuodesta 

1971, Suomen kirjailijaliiton johtokunnan jäsen 1972–1975, Valtion kirjallisuus-

toimikunnan varapuheenjohtaja 1974–1975 sekä Suomen Teatterijärjestöjen Kes-

kusliiton puheenjohtaja 1976–1978. (Hirvonen et al. 1985, 216–217.)  

Erno Paasilinna lanseerasi nimityksen ”epäkirjailija” vuonna 1971 – siis sa-

mana vuonna, jona kulttuuriministeriksi valittu Jouko Tyyri aloitti miehisten mi-

nisterikirjailijoiden perinteen. Paasilinnan mukaan epäkirjailija ”on aikamme san-

kari, joka kirjoittaa, matkustaa ja antaa lausuntoja”. Epäkirjailija tunnetaan siis 

paitsi teoksistaan myös mediailmentymistään, puheistaan ja teoistaan julkisuudessa. 

(Paasilinna 1971, 129; ks. myös  Niemi 1983, 6, 12; Laitinen 1991, 541.) Paasilinna 

käytti termiä tahallisen ironisesti, mutta epäkirjailijuus ilmentää osuvasti 1960- ja 

1970-lukulaista kirjailijan roolin ja kirjallisuuden merkityksen uudelleenarviointia. 

Epäkirjailijuus merkitsi irtautumista tiukasti teksti- ja teossidonnaisesta kirjailija-
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kuvasta, ja sen voi nähdä yhdeksi ratkaisuyritykseksi niin sanottuun ”representaa-

tiokriisiin” (Karkama 1997), johon aikalaiskirjailijat reagoivat eri tavoin. Kirjalli-

suuden ja kirjailijoiden oli tavalla tai toisella vastattava medioituvan, nopeasti 

muuttuvan modernin yhteiskunnan asettamiin haasteisiin, eikä pelkkä fiktion kir-

joittaminen tuntunut osalle enää riittävän. (Arminen 2009, 12–14, 22, 116–118, 

326.) 

Kaipainen näkeekin kirjailijalaatunsa ambivalentiksi: ”Toinen minäni on ny-

kyaikainen, toimiva, poliittinen ja tiedostava ja toinen tämä fantasiassa ja kielessä 

fabuloiva runoilija.” (Kaipainen 1973, 157.) Lausumaa voisi tulkita myös niin, että 

se viittaa tekijyyden eri tasojen jännitteeseen, neuvotteluun niiden välillä ja niiden 

ilmentämään kaksoistietoisuuteen. ”Nykyaikainen, poliittinen, toimiva ja tiedos-

tava” kirjailijaminuus edustaa rationaalista tekijyyttä, jolla on tietoinen poliittinen 

agenda. Tämä poliittinen tekijyys manifestoi pyrkimystä diskursiiviseen auktori-

teettiin ja tekstin kontrollointiin. ”Fantasiassa ja kielessä fabuloiva runoilija” puo-

lestaan purkaa tätä poliittista ja kontrolloitua tekijyyttä ja ilmentää sen vastavoimaa: 

nautinnonhaluista, intentionaalisuudesta luopuvaa tekstin ja kielen vie(ttele)mää 

antiautoritaarista tekijää. (Vrt. Toivanen 2008, 127.) Kontrolloidun ja nautinnonha-

luisen tai poliittisen ja esteettisen tekijyyden ambivalenssi läpäisee Kaipaisen tuo-

tannon. Olisi mahdollista jäsentää hänen kirjallista strategiaansa tarkastelemalla, 

miten esteettisen ja poliittisen orientaation jännite painottuu yksittäisissä teoksissa 

ja tuotannon eri vaiheissa, mutta tällainen tekijyyden ulottuvuuksien reflektointi 

jäisi liiaksi tekijyyden pohtimiseksi sekä tuotannon sisäiseksi ‒ siis kirjailijakoh-

taiseksi ja tekstuaaliseksi ‒ eikä sen vuoksi yltäisi avaamaan riittävästi Kaipaisen 

kirjallista strategiaa, sen funktioita ja tavoitteita.  

1.4 Henkilökohtaisen poliittisuudesta keskiluokan 

kirjallisuudessa29  

Kaipainen on tullut profiloiduksi ”keskiluokan kuvaajaksi” (esim. Laitinen 1991, 

566–576; Huhtala 1983, Karkama 1988, 236–237; Peltonen 2011, 19–22), ja eten-

kin 1960- ja 1970-luvun politisoituneessa kontekstissa tällainen luonnehdinta oli 

varsin latautunut. Määreet ”keskiluokan kirjallisuus” tai ”keskiluokan kuvaaja” sä-

vyttyivät näkökulmasta riippuen poleemisesti tai pejoratiivisesti. Poleemisesti sitä 

                                                        
29 Tämä luku perustuu suurelta osin Sanna Karkulehdon kanssa kirjoittamaani artikkeliin ”1970-luku: 
uusi poliittisuus”, joka on ilmestynyt Jussi Ojajärven ja Nina Työlahden toimittamassa teoksessa 
Maamme romaani. Esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä (2017). Silloin kun käytän sellaisia osuuksia 
artikkelista, joita en ole itse kirjoittanut, olen viitteistänyt ne. 
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käytti esimerkiksi kirjailija ja kulttuurivaikuttaja Eila Pennanen, itsekin keskiluo-

kan kuvaaja, huomauttaessaan eräässä katsauksessaan, että vakiintuneen työläiskir-

jallisuuden rinnalle olisi vastaavasti otettava käyttöön nimitys ”keskiluokankirjal-

lisuus” (Laitinen 1991, 566). Keskiluokkaisuus tai keskiluokan kirjallisuus ei toki 

ollut uusi ilmiö30, mutta juuri 1960- ja 1970-luvulla suomalaisen yhteiskunnan voi 

sanoa merkittävästi keskiluokkaistuneen (ks. esim. Siltala 2017, 25‒35)31, ja ilmiö 

tematisoitui myös aikalaiskirjallisuudessa. Esimerkiksi Söderling (2008) on tarkas-

tellut 1960-luvun suomenruotsalaisen kirjallisuuden kontekstissa uudenlaisen, ai-

kaisempaa heterogeenisemman keskiluokan nousua ja ilmentymiä ja ottaa käsit-

teen ”keskiluokan radikalismi” (medelklassradikalismen) analyysiään jäsentäväksi 

käsitteeksi. 

Keskiluokkaistumisen taustalla vaikutti Suomen raju rakennemuutos maata-

lousvaltaisesta moderniksi teollisuusmaaksi ja tähän murrokseen liittyen niin sa-

nottu ”suuri muutto” (Mäkelä 1986), joka suuntautui lähinnä maa- ja syrjäseuduilta 

kohti kaupunkeja sekä muihin maihin, enimmäkseen Ruotsiin. Suuren muuton 

huippukausi ulottui vuodesta 1965 vuoteen 1975, ja sen seurauksena Suomi kau-

pungistui ja kaupungit alkoivat kasvaa. Kaupungistuminen sekä koulutuksen ja 

työn rakenteelliset muutokset puolestaan tuottivat uudenlaisen luokan. Aiempaa 

eriytetympää koulutusta edellyttävä työ muodosti vähitellen alkuperäisen luokka-

rajansa ylittävän uuden keskiluokan, jonka juuret olivat joko maaseudulla tai kau-

punkien työväenluokassa. Keskiluokkaistuminen näkyi varsinkin kasvavissa kau-

pungeissa ja toi yhteiskuntakehitykseen omat erityispiirteensä. Keskiluokan lisään-

tynyt vapaa-aika yhdistettynä kotiseuduiltaan irtaantuneiden kollektiiviseen (mutta 

samalla yksityiseen ja henkilökohtaiseen) juurettomuuden ja irrallisuuden tuntee-

seen mahdollisti myös oman identiteetin pohtimisen uudenlaisilla tavoilla32. Kaikki 

nämä murrokset, muutokset ja konfliktit vaikuttivat ajassaan ihmisiin hyvin henki-

lökohtaisella tasolla, ja tämä henkilökohtaisuus oli myös poliittista kamppailuna 

merkityksistä, ihanteista, ideologioista ja identiteeteistä sekä arvoista, asemista ja 

asenteista. (Karkulehto & Leppihalme 2017, 168.)  

                                                        
30 Kuten Kai Laitinen (1991, 571‒572) toteaa, esimerkiksi suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa keski- 
ja yläluokan kuvauksella on pitkä traditio ja omat kulttuuriset ominaispiirteensä.  
31 Siltala (2017, 29) osoittaa, miten suhteellisen pysyväisluonteinen palkkatyö kaikkine etuineen (ansio-
sidonnainen eläke, työttömyysturva, sosiaaliturva ja myöhemmin myös työterveydenhoito) oli se tekijä, 
joka muodostui 1960-luvulla Suomessa keskiluokkaisen elämäntavan perustaksi. 
32 Liekö tällä kehityksellä syynsä siihen, että myös sukupuoli- ja seksuaalisuuskysymykset saivat 1960- 
ja 1970-luvun vaihteesta lähtien yhteiskunnassa aivan eri tavalla tilaa ja huomiota kuin aiemmin? (Kar-
kulehto & Leppihalme 2017, 168.) 
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Monet 1960- ja 1970-luvun keskiluokan kirjallisuuden näkyvimmistä edusta-

jista ovat naisia: Kerttu-Kaarina Suosalmi, Eila Pennanen, Eeva Joenpelto, Eeva 

Kilpi, Anu Kaipainen ja Märta Tikkanen. Heidän teoksissaan kuvataan, usein nais-

päähenkilöiden näkökulmasta, vieraantunutta keskiluokkaa, joka kokee hämmen-

nystä nopeasti muuttuvassa, modernisoituvassa yhteiskunnassa ja yrittää asemoida 

itseään uudelleen, löytää jonkin pitävän perustan olemiselleen. Yhtäältä kohteena 

on vanha ”sivistyneistö”, joka menettää asemiaan ja vaikutusvaltaansa; toisaalta 

kouluttautumisen ja sosiaalisen nousun myötä on muodostunut myös ”uusi” keski-

luokka, jonka edustajista moni kokee olevansa henkisesti luokkien välissä. Keski-

luokan kirjallisuudessa nämä epävakaat asetelmat johtavat monenlaisiin ratkaisui-

hin. Onkin korostettava, että 1960- ja 1970-lukulainen keskiluokan kirjallisuus on 

hyvin monimuotoista, mutta yhdistävänä tekijänä on ennen kaikkea mainittu vie-

raantumisen ja kriisin tunto, eräänlainen eksyksissä olemisen tunne (Laitinen 1991, 

566‒576; Huhtala 1983). Edelleen keskiluokan kirjallisuuden tematiikka liittyy lä-

hisuhteisiin, kotiin ja perheeseen – siis perinteisesti feminiiniseksi miellettyyn, yk-

sityiseen elämänalueeseen. Keskiluokan kirjallisuuden painotukset ovat pääosin 

yksilöllisiä ja eettisiä, eivät niinkään poliittisia ja rakenteellisia. Juuri tähän yksi-

löllisen ja eettisen korostumiseen Pertti Karkama (1988, 236–237) viittaa ter-

millä ”eettinen realismi” erotuksena yhteiskunnallisesta realismista, joka taas on 

luonteenomaista työväenkirjallisuudelle ja jonka edustajat olivat etupäässä työläis-

taustaisia mieskirjailijoita (esim. Alpo Ruuth, Hannu Salama, Lassi Sinkkonen, Sa-

muli Paronen ja Jorma Ojaharju). Aimo Roinisen (1988, 138) sanoin jälkimmäi-

set ”kuvasivat rajuissa ja suorakielisissä teoksissaan työväenluokan elämää masku-

liinisin äänenpainoin”. 1970-luvun kirjallisuutta tutkinut Milla Peltonen (2011, 20–

21) puolestaan pistää merkille keskiluokan kuvaajien välisiä eroja ja puhuu ”hilli-

tymmästä” (Pennanen, Joenpelto) ja ”hieman radikaalimmasta, feministisesti virit-

tyneestä” (Kilpi, Tikkanen) keskiluokan kirjallisuudesta sekä ”aikalaistodellisuu-

teen kiinnittyvästä keskiluokan kirjallisuudesta”. Viimeksi mainitun ryhmän näky-

vimmiksi edustajiksi Peltonen mainitsee Kaipaisen, Aulikki Oksasen ja Marja-

Leena Mikkolan.  

Keskiluokan kirjallisuudessa henkilökohtainen kohtaa poliittisuuden yksilöi-

den henkilökohtaisissa mutta samalla koko yhteiskuntaa kuvaavissa aiheissa ja tee-

moissa (Karkulehto & Leppihalme 2017, 169). Selvästi henkilökohtaisen poliitti-

suus tulee esiin myös Kaipaisen 1960-luvun jälkipuoliskon ja 1970-luvun romaa-

neissa, joissa tematisoituu ja problematisoituu nimenomaan yksityisen ja yleisen 

tai henkilökohtaisen ja poliittisen jännitteinen suhde. Hänen naispäähenkilönsä tie-
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dostavat enenevässä määrin yhteiskunnallisia ja globaaleja ongelmia mutta kanta-

vat samalla huonoa omaatuntoa siitä, että pystyvät tekemään niin vähän noiden on-

gelmien lievittämiseksi. Toisaalta he tuntevat syyllisyyttä myös silloin, kun he aset-

tavat yleiset asiat yksityisten edelle ja laiminlyövät läheisiään. Näin yksityisen ja 

yleisen tai eettisen ja yhteiskunnallisen suhde esitetään useissa Kaipaisen 1960- ja 

1970-luvun teoksissa dilemmana, johon hänen henkilönsä etsivät kukin tavallaan 

ratkaisua, ja tämä ristiriita johtaa miltei väistämättä heidän uupumiseensa tai ää-

rimmillään tuhoutumiseensa. Tästä loppuunpalamisesta saattaa kuitenkin nousta 

hitaan toipumisen myötä suhteellisuudentajuisempi ymmärrys omista voimava-

roista sekä uusia toiminnan mahdollisuuksia. 

Voidaan sanoa, että yksilöeettisen ja toisaalta yhteiskunnallisen suuntautumi-

sen välinen jännite ja siihen liittyvät voimattomuuden, syyllisyyden ja ahdistuksen 

tunteet nousevat Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun teosten yhdeksi keskeiseksi tee-

maksi.  

Tässä vaiheessa haluan palata Kaipaisen karttavertaukseen. On merkille pan-

tavaa, että se haastaa lukijan (samoin kuin tutkijan) tavoittelemaan päällekkäisten 

karttojen pohjalta uutta näkymää, hahmottelemaan jonkinlaista kokonaiskuvaa tai 

synteesiä niin, että aiemmat kartoitukset sisältyvät uuteen konstellaatioon. Se ei 

kumoa niitä vaan sisällyttää ne itseensä dialektisesti erilaisten karttojen läpikuulta-

vana samanaikaisuutena, josta kohosteistuu uudenlainen todellisuuden hahmotta-

minen. Toisaalta karttavertaus ‒ paitsi haastaa kokonaiskuvan tavoitteluun ‒ tuo 

myös esiin tuon kokonaisuuden hahmottamisen vaikeuden, sen miten kiihtyvä tek-

nologisoituminen, byrokratisoituminen, medioituminen, kaupungistuminen ja kan-

sainvälistyminen tekevät suomalaisesta yhteiskunnasta 1960- ja 1970-luvulla yhä 

monimutkaisemman, yhä eriytyneempiä ja erikoistuneempia osa-alueita sisältävän 

ja pirstoutuneemman. Näin ollen myös yhteiskunnallisen todellisuuden ymmärtä-

minen ja hallinta käyvät yhä haasteellisemmaksi elleivät jopa ylivoimaisiksi. Täl-

laiseen todellisuuskokemuksen pirstoutumiseen viitataan usein Kaipaisen 1960- ja 

1970-luvun romaaneissa, joiden keskiluokkaiset henkilöt kokevat hämmennystä 

nopeasti muuttuvassa, modernisoituvassa yhteiskunnassa ja yrittävät asemoida it-

seään uudelleen, löytää jonkin pitävän perustan elämälleen. Kuten Kaipaisen Suru-

pukuisen naisen mystinen nimihenkilö kiteyttää: ”Kaikki on käynyt niin vaikeaksi. 

Täytyy löytää jokin pohja, jolta voisi jatkaa.” (SPN, 12.)  
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2 ORIENTOIVAT TEOREETTISET KEHYKSET 

Olen tähän väitöskirjatutkimukseen sisältyvissä artikkeleissani etsinyt eri suunnista 

Kaipaisen teosten tarkasteluun sopivaa teoreettista ja metodista näkökulmaa. Rele-

vanteiksi teoriakehyksiksi tässä prosessissa ovat erottuneet ennen muuta Kovalan 

heterologisen kontekstualismin malli, Bahtinin dialogismi sekä feministinen teori-

anmuodostus. Niiden muodostama viitekehys ilmentää teoreettisessa moninäkö-

kulmaisuudessaan tutkimuksen kulkua hermeneuttisena, spiraalimaisena proses-

sina, jonka kierteissä on virinnyt ja viriää uusia kysymyksiä, joiden pohtimiseen 

tarvitaan uusia käsitteitä. Esittelenkin käsillä olevassa luvussa täydentävänä teo-

reettisena näkökulmana Jamesonin kognitiivisen kartoittamisen käsitteen, joka liit-

tyy hänen marxilaisesti virittyneen ajattelunsa laajaan ja pitkäaikaiseen globaalia 

myöhäiskapitalismia ja postmodernia tilaa diagnostisoivaan projektiinsa. Tuon-

nempana, esittäessäni kysymyksiä Kaipaisen tuotannolle, arvioin missä määrin 

kognitiivisen kartoittamisen käsite avaa uudella tavalla Kaipaisen kirjallista strate-

giaa, tai asettaakseni kysymyksen toisinperin, missä määrin Kaipaisen kirjallisen 

strategian voi omista lähtökohdistaan katsoa toteuttavan jotain kognitiivisen kar-

toittamisen suuntaista tai olevan sen jonkinasteinen sovellus.  

Tutkimukseni teoreettista moninäkökulmaisuutta voi perustella juurikin kon-

tekstien heterologian ja ankkuripaikkojen moninaisuuden metateoreettisesta näkö-

kulmasta: kukin mainittu teoriakehys edustaa tutkimuksen tietyssä vaiheessa rele-

ventiksi katsomaani kontekstia tai ”relevanssin attribuution momenttia” (Kovala 

2001, 69). Tämä virittää kysymään, millaisen konstellaation nämä eri teoreettiset 

suuntaukset yhdessä muodostavat ja millaisiksi rakentuvat niiden suhteet toisiinsa. 

Kuten Kovala (2001, 69) toteaa, usein erilaisten kontekstien voi havaita rakentuvan 

siten, että niiden kesken syntyy päällekkäisyyttä tai ne organisoituvat ikään kuin 

sisäkkäisiksi kehyksiksi. Tämä limittyminen puolestaan avaa tulkinnallisten strate-

gioiden yhdistämisen mahdollisuuksia. Oman tutkimukseni teoreettisia kehyksiä – 

kontekstualismin heterologista mallia, Bahtinin dialogismia ja feminististä luke-

mista – yhdistää pyrkimys kehittää strategioita, jotka huomioivat merkitysten tilan-

teisuuden ja moninaisuuden mutta mahdollistavat myös sitoutumisen johonkin tiet-

tyyn, relevantiksi katsottuun tulkintaan ja merkitykseen, vaikkakin sitten vain vä-

liaikaisesti. Stuart Hallin (1999, 13–14) termein tästä väliaikaisesta tulkinnallisesta 

sitoumuksesta voitaisiin käyttää nimitystä ”keinotekoinen sulkeuma”. Toisaalta 

käänteisesti bahtinilaisen polyfonian ja karnevalismin avaamia moneutuneita tiloja, 

jotka ovat nekin yhtälailla hetkellisiä, voisi luonnennehtia ”välikaisiksi avaumiksi”. 

Tätä avautumisen ja sulkeutumisen tai sitomisen ja päästämisen kaksoisliikettä siis 
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jäsennän heterologisen kontekstualismin mallin, dialogismin ja feministisen luke-

misen viitekehyksissä. Jamesonin kognitiivisen kartoittamisen strategian mukaan 

tuominen puolestaan merkitsee tässä konstellaatiossa kokonaistavaa otetta tavoit-

televaa tai ainakin sellaisen mahdollisuuden huomioivaa pyrkimystä. 

Heterologinen kontekstualismi siis toimii eräänlaisena jäsentävänä metakehyk-

senä tutkimukseni kokonaisuudelle. Toisaalta olen myös pyrkinyt kysymään kriit-

tisesti sitä, miten Kovalan esittelemä metateoreettinen heterologisen kontekstualis-

min malli olisi käytännössä sovellettavissa. Työni on ollut kehämäistä tai kerrok-

sellista vastaamista tähänkin. 

2.1 Kontekstien heterologia ja Bahtinin dialogismi 

Kirjallisuustieteessä on ollut nähtävissä 1900-luvun jälkipuoliskolla siirtymä teks-

tuaalisten merkitysten tutkimisesta enenevässä määrin huomioimaan niitä olosuh-

teita, joissa merkitykset syntyvät. Toisin sanoen tekstin autonomisuutta korosta-

vasta essentialistisesta käsityksestä (tekstille oletetaan annettu olemus, joka mää-

rittää tekstin merkityspotentiaalit) on siirrytty tilanneyhteyksiä painottavaan kon-

tekstualismiin, jolloin tekstin itsenäisyys ja identiteetti suhteellistuvat. Tekstiauto-

nomian kyseenalaistajia ovat olleet etenkin lukijaa painottavat ja dekonstruktiiviset 

teoriat, intertekstuaalisuus, feministinen tutkimus, kulttuurintutkimus ja ylipäätään 

poliittisesti orientoituneet suuntaukset. Juuri poliittisesti virittyneissä tutkimus-

suuntauksissa korostuu tekstien käyttäminen tiedon tuotantoon, kulttuuria ja yh-

teiskuntaa koskevan kriittisen ymmärryksen lisäämiseen. Tämä tietämispyrkimyk-

siin liittyvä funktio tarkoittaa laajemman kulttuurisen kontekstin kriittistä luke-

mista sekä myös tutkijan paikantumista ja tämän kriittistä itsereflektiota. (Kovala 

2001, 11–14, 134‒136.)33  

Itse ”teksti” on siis menettänyt kirjallisuustieteessä asemaansa perustana, jo-

hon merkityksenmuodostus ankkuroidaan – tai sen asema on ainakin huomattavasti 

suhteellistunut, niin että se on enää vain yksi, olkoonkin varsin erityinen, perusta 

muiden mahdollisten joukossa. Tekstuaalisen merkityksen relativisoituminen on 

avannut tilanteen, jossa merkityksenmuodostus on kytkettävissä lukuisiin mahdol-

lisiin eri konteksteihin, ja juuri tämä potentiaalisten ankkuripaikkojen moninaistu-

                                                        
33 Tässä luvussa myöhemmin esiteltävä Jamesonin marxilaisesti virittynyt kognitiivisen kartoittamisen 
strategia asettuu selvästi juurikin kirjallisuustieteen laajentuneeseen tehtäväkenttään, osaksi subjektin 
tietämis- ja paikantumispyrkimyksiä.  
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minen on tehnyt kontekstin relevanssin arvioimisesta keskeisen kysymyksen. (Ko-

vala 2001, 94, 121.) Torsten Pettersson (1993, 204) jopa luonnehtii kirjallisuuden-

tutkimuksen kehitystä 1900-luvulta alkaen jatkuvaksi kamppailuksi relevantin tai 

primaarin kontekstin määrittelystä.34 Kovala (2001, 137) viittaa tässä yhteydessä 

kirjallisuustieteen legitimaatiokriisiin eli huoleen, jota on kannettu kirjallisuuden-

tutkimuksen asemasta itsenäisenä tieteenalana. On pelätty, että tekstin ja konteks-

tien liudentuessa toisiinsa kirjallisuustiede hukkaa omimman tutkimuskohteensa ja 

tehtävänsä – kaunokirjallisen tekstin merkitysten tutkimisen. (Lappalainen 2001; 

Kovala 2001, 11).35 Kuitenkin, kuten Kovala (2001, 149, 161; 1998, 92–93) huo-

mauttaa, tekstin merkitystä strukturoivan vaikutuksen huomioimisen ei tarvitse olla 

ristiriidassa kontekstualisoivan eetoksen kanssa. Pikemminkin kirjallisuuden eri-

tyisyyden tunnustaminen on johdonmukainen seuraus kontekstualismista – ei sen 

vastakohta.36  

Väitöskirjassaan Anchorages of Meaning. The Consequences of Contextualist 

Approaches to Literary Meaning Production (2001) Kovala kommentoi konteks-

tista käytyä laajaa ja monitieteistä keskustelua. Hän ehdottaa ratkaisuksi tekstualis-

tien ja kontekstualistien ristiriitoihin verkostomaista ja prosessuaalista kontekstin 

käsitettä, jossa huomioidaan myös tulkitsijan oma(t) konteksti(t). Tässä niin sano-

tussa heterologisessa kontekstualismin mallissa lähdetään siitä, että tekstin tulkinta 

operoi moninaisten kontekstuaalisten suhteiden verkostossa, jossa merkitysten 

                                                        
34 Primaarin kontekstin sijasta on suhteellisuudentajuisempaa ja johdonmukaisemmin heterologisen 
kontekstualismin mukaista puhua relevantista kontekstista, koska jälkimmäiseen sisältyy näkyvämmin 
tietoisuus siitä, että kyseessä on aina jonkun tekemä valinta relevantiksi kontekstiksi. Esimerkiksi femi-
nistisessä tutkimuksessa relevantit kontekstit määrittyvät strategisesti feminististen tiedonintressien ja 
poliittisten päämäärien näkökulmasta. Primaari konteksti sen sijaan implikoi oletuksen ”oikeasta” kon-
tekstista, joka on ensisijainen ja sivuuttamaton tulkinnalle ja jolle siis annetaan foundationalistinen sta-
tus. (Rojola 2004, 36; Hyrkkänen 2002, 214–215; Hyrkkänen 1995, 56–57.) 
35 Kuten Lea Rojola (2004, 36–43) toteaa, feministiselle lukemisen metodille kontekstien moninaistu-
misen tuottama tulkinnallinen epävarmuus ja kamppailu ei ole niinkään ongelma vaan nimenomaan 
mahdollisuus, josta avautuu erilaisia toisin ja vastavirtaan lukemisen sekä luetun de- ja re-artikuloinnin 
paikkoja. Tällöin relevantit kontekstit määrittyvät nimenomaan feminististen tiedonintressien näkökul-
masta. Samalla feministinen lukeminen on usein vallitsevien ja legitimoitujen, institutionaalisten luku-
tapojen purkamista ja vastustamista (tai deartikuloimista) ja vastaavasti vaihtoehtoisten lukutapojen ja 
lukijapositioiden luomista (tai reartikuloimista).  
36 Radikaalia kontekstualismia edustava Mikko Lehtonenkin (1996, 178) huomioi tekstin asettamat reu-
naehdot merkityksen muodostukselle. Lawrence Grossbergin näkemyksiä avatessaan hän toteaa tekstin, 
lukijoiden ja kontekstin suhteesta, että tekstuaaliset merkitykset syntyvät ensinnäkin tekstien ja konteks-
tien vuorovaikutuksessa; toiseksi liittyessään kontekstuaalisiin ja sosiokulttuurisiin yhteyksiin; ja kol-
manneksi ”[l]ukijat tuottavat tekstuaalisia merkityksiä, mutta eivät sattumanvaraisesti, vaan juuri oman 
historiansa ja tekstin strukturoimien merkitysten mahdollisuuksien kohdatessa” [kursivointi minun]. 
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ankkuroinnit (anchorages) ovat jatkuvasti käynnissä ja jossa kontekstien relevans-

sia joudutaan tavan takaa arvioimaan. Ankkurointi metaforisoi merkitysten kiinnit-

tämistä johonkin perustaan (foundation), mutta heterologisessa mallissa kiinnitty-

mistä ei oleteta lopulliseksi vaan se mielletään laivan moninaisten ankkuripaikko-

jen tavoin vain väliaikaiseksi37. Näin hahmotettuna ”ankkuripaikkojen ja perusto-

jen heterologia” laajenee jokseenkin merelliseksi käsittäen lopulta koko intra-, in-

ter- ja ekstratekstuaalisten suhteiden kompleksisen verkoston. Siihen sisältyvät siis 

niin tekstin ”sisäiset”, tekstien väliset kuin tekstin ja erilaisten ”ulkoisten” ilmiöi-

den väliset suhteet. Tähän suhdejoukkoon on lisättävä myös tulkitsijan oma(t) kon-

teksti(t), hänen teoreettiset, ideologiset ja institutionaaliset kytköksensä. Heterolo-

gisesti ymmärrettynä konteksti on ”monitahoinen, kehittyvä ja näkökulmasta riip-

puva ilmiö” (Kovala 2001, 149), mikä ei tarkoita, että kaikki kontekstuaaliset suh-

teet olisivat yhtä merkittäviä, saati että niitä kaikkia olisi mahdollista huomioida.  

Kovala (2001; 1998, 89–90) haluaa purkaa tekstuaalisuutta ja kontekstuaali-

suutta painottavien tutkimussuuntausten vastakkainasettelua. Konteksti on pikem-

minkin relationaalinen käsite, joka kuvaa tekstin ja kontekstin suhdetta eikä suin-

kaan erottelua tekstin ”sisä- ja ulkopuoleen”. Tekstin ja kontekstin yhteys onkin 

Kovalan mukaan täysin mahdollista säilyttää niin tekstikeskeisessä kuin konteks-

tualistisesti painottuneessa tulkinnassa. Juuri tätä silmällä pitäen hän hahmottelee 

välittäjäksi heterologista kontekstualismin mallia. Kovalan tarkoituksena on myös 

kontekstin käsitteen parempi metodinen hyödynnettävyys, mikä edellyttää käsit-

teen kulloistenkin käyttöyhteyksien selkiyttämistä. Suomalaisessa kirjallisuustie-

teellisessä dialogissa kontekstista tuli 1990-luvulla, osin kulttuurintutkimuksen 

asettaman paradigmahaasteen vaikutuksesta, suorastaan ”tutkimuksen avainsana” 

(Molarius 1998). Paradoksaalisesti tällainen avainasema saattaa kuitenkin tuottaa 

lisääntyneen reflektiivisyyden ohella myös käsitteen totunnaistumista ja näin sen 

analyyttisen arvon laskua (Ojajärvi & Rojola 2008; Keskinen 2001, 111; Keskinen 

2003, 214; Taira 2002). Kovala (2001, 21; ks. myös 1998, 90; 2014, 160) huomaut-

taakin, että kontekstista puhutaan usein varsin ongelmattomasti ja epämääräisesti, 

huomioimatta erilaisten kontekstikäsitysten monimuotoisuutta. Kontekstille kul-

loinkin annettujen merkitysten sekä kontekstien relevanssin perusteiden kriittinen 

reflektointi olisikin paikallaan, sillä käsitteen erilaisiin määritelmiin sisältyy väis-

                                                        
37 Merkityksen ankkuroinnin ymmärtämisessä tällä tavoin on helppo nähdä yhteys Hallin (1999) artiku-
laatioteorian yhteydessä esittämään menetelmään, semiosiksen väliaikaiseen pysäyttämiseen niin sanot-
tuun keinotekoisen sulkeumaan.  
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tämättä ideologisia valintoja ja sitoumuksia, jotka suuntaavat ja rajaavat monin ta-

voin tulkintaa. Juuri tällaisen kontekstisensitiivisyyden virittämiseen Kovalan ke-

hittelemä metateoreettinen heterologinen kontekstualismin malli sopii: se ei ole 

metodi vaan pikemmin orientaatio, tietynlainen kontekstien ja merkitysten moneu-

delle herkistyvä suhtautumistapa, kontekstisensitiivinen eetos.  

Bahtinin dialogisuus 

Kovala (2001, 141–142) liittää perustojen heterologian osaksi postmodernia tie-

teenfilosofista paradigmaa, joka suhtautuu kriittisesti todellisuuden moninaisuuden 

redusointiin teoreettisiksi malleiksi tai suuriksi kertomuksiksi. Tällaista heterolo-

gista orientaatiota edustavat Kovalan mukaan esimerkiksi Georges Bataille, Jean 

Baudrillard ja Jean-Francis Lyotard, joita yhdistää nimenomaan kiinnostus eroihin, 

marginaaleihin ja moneuteen – siis kulttuurin heterologiaan. Yhdeksi suuntauksen 

varhaisista edeltäjistä Kovala nimeää Mihail Bahtinin (1895–1975) ja hänen pii-

rinsä – joskin tämän ryhmittymän näkemykset ovat tietysti syntyneet eri pohjalta 

ja hyvin erilaisessa historiallisessa tilanteessa kuin mainittujen postmodernin filo-

sofien ajatukset. 

Erojen puolustamisen samuuden ideologiaa vastaan voi tulkita läpäisevän Bah-

tinin tuotannon 1920-luvulta aina 1970-luvun alkuun, ja sitä voi pitää keskeisenä 

painotuksena myös Bahtinin piirin 1920-luvun jälkipuoliskolla käymissä polemii-

keissa freudilaisuuden, strukturaalisen kielitieteen ja venäläisen formalismin 

kanssa. Systeemien ja abstrahoivan teoretismin vastaisuuden voi ajatella yhdistä-

vän myös Bahtinin tuotannon varhaiskauden (1918–1924) teemoja – personalistista 

etiikkaa, tietoisuuden fenomenologiaa sekä vastuullisuuden arkkitehtoniikkaa – ja 

toisaalta hänen dialogisen ajattelunsa kehkeytymistä 1930-luvulta eteenpäin 

(Hirschkop 1999, 40; Clark & Holquist 1984).38 Toisaalta näiden vaiheiden välillä 

on nähty myös merkittäviä painotuseroja tai jopa suoranainen katkos (ks. esim. 

Morson & Emerson 1990; Wall 1998). Ilmaus abstrahoiva teoretismi luonnehtii 

sellaista ajattelutapaa, joka pyrkii rakentamaan yleispäteviä sääntöjärjestelmiä ja 

systeemejä. Bahtin kritisoi tämän kaltaista teoretismia siitä, että se irtautuu yksilöl-

lisen, konkreettisen elämän ainutkertaisuudesta ja tilanteisuudesta. Tässä kohden 

Bahtinin argumentointi selvästikin myötäilee hänen piiriinsä kuuluneen Valentin 

Volosinovin Kielen dialogisuus. Marxismi ja kielifilosofia -teoksessa (1990/1929) 

                                                        
38 Bahtinin ajattelun ja tuotannon periodisoinnista ks. esim. Clark & Holquist 1984; Morson & Emerson 
1990. 
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esittämiä periaatteita ja tämän esittämää ”abstraktin objektivismin” kritiikkiä (Vo-

losinov 1990, 72–73, 78–81; Matilainen 1994, 36–37.) Molemmat kritisoivat saus-

surelaista strukturaalista kielitiedettä siitä, että se on epähistoriallista ja tutkii kieltä 

abstraktina sääntöjärjestelmänä (langue) eikä siksi kykene tarkastelemaan kielelli-

siä muutoksia, kielellistä vaihtelevuutta ja uuden luomista kielessä, jotka ilmenevät 

kielen käytännössä, yksilöllisissä, konkreettisissa ja tilanteisissa puhunnoksissa 

(parole) (Pearce 1994, 63). Toisin sanoen siinä missä puhtaampi jälkistrukturalismi 

saattoi lähteä seuraamaan käsitteellistystensä mallina langue-tason logiikkaa, bah-

tinilainen ote pitää käytäntöä ja käyttöyhteyksiä, kulloistakin kontekstia, esillä.  

Bahtinilla dialogisuus kuvaa suhteita, niitä tapoja, joilla erilaiset puhetavat 

– ”sosiaaliset kielet” tai diskurssit – ovat vuorovaikutuksessa keskenään; hetero-

glossia puolestaan kuvaa kielen diskursiivista moneutta, noita ”sosiaalisia kieliä”. 

Näin Bahtin hahmottelee kielen toiminnaksi, diskursiiviseksi kamppailuksi merki-

tyksistä ja ”totuudesta”, mihin liittyy erottamattomasti hierarkkisuus ja epätasa-

arvo, mutta myös kumoukset ja diskursiivisten valta-asemien epävakaisuus sekä 

historiallinen suhteellisuus. Erilaiset jännitteet ja ristiriidat läpäisevät kielen sen 

mikrotasolta, sanan sisäisestä dialogista, aina makrotason kulttuuriseen dialogiin. 

Viime kädessä jokainen kielen sana on intersubjektiivinen, ”puolittain vieras sana” 

ja kielellinen toiminta on aina operoimista oman ja vieraan rajalla. Tämä kieleen 

väistämättä sisältyvä Toiseus ja vieraus ilmenee lausumien, kirjoitetun tai puhu-

tun ”sanan” sisäisenä moniäänisyytenä sekä tekstin intertekstuaalisina ja konteks-

tuaalisina suhteina.39  

Bahtinille sanataide ja ennen kaikkea romaani on heteroglossian eli kielen dis-

kursiivisen moneuden taiteellisesti organisoitu ja dialogisoitu kuva. Romaani ”kie-

len kuvana” viittaa siihen, että ”romaanisana” paitsi kuvaa kohdettaan myös itsekin 

kuvautuu eli viittaa paitsi referenttiinsä myös itseensä kielellisenä esityksenä, rep-

resentaationa. Edelleen romaanisana on tietoinen muista, aiemmista tai samanai-

kaisista kuvattuun ilmiöön liittyvistä representaatioista, ikään kuin ”vilkuilee” nii-

hin ja asettuu erilaisiin suhteisiin niiden kanssa. Tällaisena romaanisana ei lankea 

yksiin itsensä kanssa vaan kamppailee aina vieraiden sanojen vaikutuspiirissä, ja 

tekstissä on aina käynnissä useiden diskurssien välinen dialogi. Tästä alituisesta 

                                                        
39 Tässä ja seuraavassa kappaleessa käsittelen tiivistetysti Bahtinin näkemyksiä Dostojevskin poetiikan 
ongelmia -teoksessa (1991) sekä ”Sana romaanissa” -kirjoituksessa. Viimeksi mainittu löytyy kokoel-
masta Kirjallisuuden ja estetiikan ongelmia (1979). Hyvä katsaus Bahtinin dialogiseen ajatteluun ja sen 
keskeisiin käsitteisiin on Kari Matilaisen  artikkeli ”Bahtinin ajankohtaisuus. Dialogisesta monikieli-
syydestä postmoderniin diskurssisensitiivisyyteen 1” (1994). 
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suuntautumisesta vieraaseen, Toisen sanaan ja Toiseuteen sanassa kumpuaa romaa-

nin kielellinen itsetietoisuus, itsereflektiivisyys ja etäisyys sanaan. Romaani sulat-

taa itseensä piirteitä erilaisista puhumisen ja kirjoittamisen tavoista, mutta ne eivät 

esiinny tässä uudessa kontekstissaan ”puhtaina”, vaan epäsuorasti esitettyinä ja si-

ten monin tavoin välittyneinä, taittuneina ‒ ”uudelleen aksentoituina” – dialogissa 

kertojan diskurssin kanssa sekä keskenään. Romaanin kerronnalle ovat ominaisia 

erilaiset vieraan puheen työstämisen ja epäsuoran esittämisen strategiat, kuten jäl-

jittely, eläytymisesitys, tyylittely ja parodia. Myös toisia kirjallisuuden lajeja ja tyy-

lejä voidaan sisällyttää osaksi romaanin tekstiä. Näin romaani tavallaan ”puhuu 

omaansa vieraalla kielellä” ja on ”kielellisesti koditon”. Juuri tämä kodittomuus ja 

sijoittumattomuus määrittää romaanin identiteettiä – tai pikemmin identiteetin puu-

tetta – kirjallisuuden lajien kentässä. 

Bahtin (1979, 96–98, 150, 187) näkee romaanin varsinaiseksi kuvauskohteeksi 

kielen: romaanissa representoituvat ”maailman sanallisen tulkinnan muodot” eli 

erilaisissa diskursseissa tai ”sosiaalisissa kielissä” ilmenevät ideologiset maailmat, 

maailmankuvat ja arvot. Tällöin proosakirjailija ei kuvaa niinkään todellisuuden 

ilmiöitä sinänsä vaan häntä kiinnostaa pikemminkin noita ilmiöitä ympäröivä dis-

kursiivinen ristiriitaisuus, moneus ja kamppailu. Romaanissa pyritään näiden muut-

tuvien todellisuuden esittämistapojen rinnasteluun ja törmäyttämiseen – niiden 

saattamiseen dialogiin keskenään. Näin romaani eräänlaisena representaatioiden 

representaationa ja tulkintojen tulkintana saa tieto-opillisen tehtävän: todellisuus 

on tavoitettavissa ainoastaan erilaisina ristiriitaisina ja taistelevina, tilanteisina tul-

kintoina, joista mikään ei yksinään kykene tyhjentävästi kuvaamaan koko totuutta. 

(Matilainen 1994, 38–39; Stam 1989, 50.) 

Bahtinin soveltamisesta  

Bahtinin löytäminen ja läpimurto ajoittuu lännessä keskelle voimakasta jälkistruk-

turalistista teorianmuodostusta, ja hänen tuotantoaan on oikeastaan mahdoton tar-

kastella irrallaan siitä kontekstista, jossa hänen ajatuksistaan tuli uudella tavalla 

ajankohtaisia. Bahtin on ikään kuin kahden aikakauden kansalainen. Hänen tuotan-

tonsa konteksteja ovat niin 1920-luvun uuskantilaisuus ja venäläinen formalismi 

kuin se puolivuosisataa myöhempi konteksti, jossa Bahtin löydettiin uudestaan. 

(Matilainen 1994, 31‒32.) Myös Bahtinin kirjoittamisen strategia ja liikkuva käsit-

teistö itsessään on tehnyt hänen teorioistaan alttiita mitä erilaisimmille sovelluksille 

– esimerkiksi Julia Kristevan kehittelemä intertekstuaalisuus-käsitys on 
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(jälki)strukturalistisesti virittynyttä Bahtinin ideoiden edelleen kehittelyä40 . Hän 

tulkitsee Bahtinin strukturalismin dynamisoijaksi ja eräänlaiseksi esipoststruktura-

listiksi. (Moi 1986, 34–35.) Kristevan (1993, 22–23) mukaan Bahtin yhtenä ensim-

mäisistä käsitteellisti kirjallisuutta merkitykseltään avoimena tekstinä, joka raken-

tuu jatkuvasti suhteessa toisiin teksteihin ja diskursseihin. Bahtin on Kristevalle 

suuri edelläkävijä, ”joka korvasi tekstien staattisen paloittelemisen mallilla, jossa 

kirjallinen rakenne ei ole, vaan jossa se kehkeytyy suhteessa toiseen rakenteeseen.” 

Ja Kristeva jatkaa: ” – –  ‘kirjallinen sana’ ei ole piste (kiinteä merkitys) vaan teks-

tuaalisten pintojen risteyskohta, useiden kirjoitusten dialogi. Se on kirjailijan, vas-

taanottajan (tai henkilöhahmojen), nykyisen tai menneen kulttuurisen kontekstin 

välistä dialogia.” Kristevan muotoilu tekstistä risteyskohtana, josta on luettavissa 

muita tekstejä, on intertekstuaalisuuden teorioiden yhteinen lähtökohta, johon ne 

kukin joutuvat ottamaan kantaa.  

On kuitenkin tähdennettävä, että jälkistrukturalistisen tekstuaalisuuden teorian 

– johon intertekstuaalisuus olennaisesti liittyy – sekä sen implikoiman antihuma-

nistisen subjektikäsityksen (jollaista edustavat esim. Kristeva, Barthes, Lacan, Der-

rida ja Foucault) ja Bahtinin dialogisen teksti- ja subjektikäsityksen välillä on yh-

täläisyyksien ohella merkittäviä eroja. Liisa Steinbyn ja Tintti Klapurin (2013) mu-

kaan Bahtin korosti kielen ja subjektin sosiaalisuutta ja kontekstuaalisuutta sekä 

aktiivisesti toimivaa ja tulkitsevaa subjektia (acting subject), kun taas Kristevalla 

maailma ja myös subjekti muuttuvat teksteiksi vailla kosketusta sosiaaliseen todel-

lisuuteen. Intertekstuaalisuus jää helposti puhtaasti kielelliseksi, tekstuaaliseksi ta-

pahtumaksi, jossa tekstit viittavat loputtomiin toisiin teksteihin ja vapautuvat "te-

kijöistään" ja yhteiskunnallisista sidoksistaan.41  Bahtinille lausumat (puhutut tai 

kirjoitetut) ovat kuitenkin aina myös "tekijänsä" aktiivisia puhetekoja, subjektin 

autenttisia ilmauksia – olkoonkin, että nuo ilmaukset taittuvat sijoittuessaan aina jo 

sanotun tai kirjoitetun vaikutuspiiriin ja lausumia säätelevät myös yhteisölliset dis-

kursiiviset käytännöt, joita Bahtin myöhäistuotannossaan (1986) kutsuu "puheen 

genreiksi"42 . Lausuman subjekti ei kuitenkaan ole reaalinen, biografinen tekijä, 

                                                        
40 Viittaan Kristevan vuonna 1967 ilmestyneeseen tunnettuun artikkeliin "Le mot, le dialogue et le ro-
man" (”Sana, dialogi, teksti”), jossa hän lanseerasi käsitteen intertekstuaalisuus. Artikkeli löytyy koko-
elmasta Puhuva subjekti ‒ tekstejä 1967‒1993 (1993). 
41 Ks. myös Saariluoma 1998, 9–10. 
42 Viittaan Bahtinin myöhäiskauden tekstiin ”The Problem of Speech Genres”, joka julkaistiin lännessä 
käännettynä vuonna 1986 kokoelmassa Speech Genres and Other Late Essays. ”The Problem of Speech 
Genres” pohjautuu julkaisemattomaan käsikirjoitukseen vuosilta 1953–1953 ja on Bahtinin suunnitte-
leman laajemman teoksen keskeneräiseksi jäänyt osa tai tiivistys (Holquist 1986, xv). 
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vaan lausumassa ilmenevä tekijäsubjekti, jonka automaattisesti oletamme: ”Jokai-

sella lausumalla on tekijänsä, jota kuuntelemme lausumassa sen luojana.” (Bahtin 

1991, 266.) Lausuman dialogisuus, jossa siis painottuu tilanteisuus, sosiaalisuus ja 

relationaalisuus, toimii Bahtinilla mallina myös subjektin kehkeytymiselle. Bahti-

nilainen subjekti ei ole perinteinen humanistinen itseriittoinen subjekti, eikä myös-

kään antihumanistinen hajonnut subjekti, vaan muovautuu minän ja Toisen väli-

sessä suhteessa. Se on intersubjektiivinen.  

Kuten sanottua, Bahtinin teoriat kuitenkin itsessään kannustavat rohkeisiin uu-

delleen tulkintoihin, kontekstualisointeihin ja sovelluksiin ja näin testaamaan toi-

mivuuttaan. Bahtinin käsitteitä voisi luonnehtia "transdiskursiivisiksi", sillä juuri 

käsitteellisen väljyytensä ja toisaalta utooppisen orientaationsa vuoksi niillä on jat-

kuvasti ollut oppiainerajoja ylittävää heuristista ja visionääristä voimaa. Toisaalta 

tämä ”Bahtin-buumi” (ks. Koivunen, Riikonen & Selenius 1991) on myös tuottanut 

käsitteiden inflatorisoitumista ja hämärtymistä. Bahtin tuntuu tarjoavan jokaiselle 

jotakin. Hänen käsitteitään on kytketty moniin sellaisiin teorioihin, kysymyksen-

asetteluihin ja ilmiöihin, joita hän ei lainkaan käsitellyt eikä edes voinut huomioida. 

Näissä uusissa teoreettisissa konteksteissa kehiteltyinä Bahtinin käsitteiden ulottu-

vuudet ovat laajentuneet moniaalle ja kasvaneet toisinaan jo irti Bahtinin ajattelusta 

tai jopa ajautuneet ristiriitaan sen kanssa. Tyypillistä on myös Bahtinin käsitteiden 

irrallinen käyttö, jossa ei huomioida niiden asemaa hänen ajattelunsa kokonaisuu-

dessa, sen kehityksessä ja eri vaiheissa. (Ks. Matilainen 1994.) 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita että Bahtin pitäisi "museoida", emmekä edes voisi 

palata mihinkään "alkuperäiseen Bahtiniin", minkä osoittaa sekin, että Bahtinin jäl-

keinen tulkintatraditio muodostuu kiistelevistä "Bahtin-koulukunnista": kes-

keiseksi jakolinjaksi on nähty usein ero liberaalihumanistisen ja vasemmistolaisen 

tulkintatradition välillä (Pearce 1994, 4, 12–13), mutta etenkin Venäjällä on jalan-

sijaa saanut myös uskonnollisesti virittynyt Bahtin-tulkinta (Hirschkop 1999, 5–

6). 43  Bahtinin kytkemisessä uusiin teoreettisiin konteksteihin ja soveltamisessa 

                                                        
43 Vasemmistolaista Bahtin-luentaa edustavat esimerkiksi Fredric Jameson, Terry Eagleton, Tony Ben-
nett ja Ken Hirschkop. Bahtinin liberalisoijiin voidaan puolestaan lukea muun muassa Wayne Booth, 
David Lodge, Tzvetan Todorov, Caryl Emerson, Katerina Clark, Michael Holquist ja Gary Saul Morson. 
(Stam 1989, 15.) Liberaalihumanistisessa, depolitisoivassa tulkinnassa Bahtinin dialogismista tulee län-
simaisen demokratian ja mediayhteiskunnan ihanne- ja toivepuhetta itsestään; vasemmistolainen tul-
kinta puolestaan korostaa vallan läsnäoloa kaikessa kommunikaatiossa (Hirschkop 1992; Pearce 1994, 
4, 12‒13). Hirschkop (1999, 5–6) paikantaa erityisen amerikkalais-liberalistisen ja venäläis-uskonnol-
lisen Bahtinin "väärinymmärtämisen" tavan. Viimeksi mainitun, hengellisesti painottuneen Bahtin tul-
kinnan edustajina Hirchkop mainitsee N.K. Bonetskaian, L.A. Gogotishvilin, I.L. Popovan ja N.I. Ni-
kolaevin. 
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mitä erilaisimpiin ilmiöihin ei sinällään ole mitään väärää. Tällöin olisi kuitenkin 

suotavaa olla tietoinen käytettyjen käsitteiden genealogiasta sekä siitä, miten ja 

missä kontekstissa Bahtinia kulloinkin sovelletaan. Bahtinin ideoiden ja käsitteiden 

alkulähteiden identifioiminen on osoittautunut kuitenkin varsin haasteelliseksi. 

Stalinistisen sensuurin vuoksi hän ei voinut viitata suoraan etenkään moniin länti-

siin, porvarillisiksi miellettyihin lähteisiinsä, mikä ei aikalaiskontekstissa ollut vält-

tämättä ongelma, sillä aikalaisintellektuellit tunnistivat nuo lähteet ilman viitteitä-

kin. Tilanne oli kuitenkin toinen vuosikymmeniä myöhemmin 1960-luvulla, jolloin 

Bahtinin kirjoitusten käännöksiä alkoi ilmestyä länsimaissa. Viimeaikainen tutki-

mus 2000-luvun taitteesta alkaen on pyrkinyt huolellisesti kartoittamaan juuri Bah-

tinin ideoiden ja käsitteiden niin venäläistä kuin läntistä aikalaiskontekstia, jolloin 

on osoittautunut, ettei hän ole aivan niin omaperäinen ajattelija kuin on oletettu. 

(Steinby & Klapuri 2013.)44  

Kuitenkin on myönnettävä, että esimerkiksi polyfonian, dialogisuuden tai kar-

nevalismin käsitteet ovat saavuttaneet tunnettuutensa juuri Bahtinin esitteleminä. 

Etenkin karnevalismi ja sen keskeinen trooppi, groteski ruumis, ovat osoittautuneet 

tavattoman mukautuviksi ja transdiskursiiviksi. Bahtinin karnevalismia koskevassa 

teoretisoinnissa on nähty niin kristillistä julistusta kuin kumouksellisia ja demo-

kraattisia manifesteja. Karnevaalieleisiin sisältyvät degradaatio ja inversio (alenta-

minen ja kumoaminen) ovat stimuloineet niin marginalisoitujen vähemmistöjen 

ajattelua kuin populaarikulttuurin tutkimusta. (Emerson 1997, 94; ks. myös Pechey 

1989, 40.) 

2.2 Suhde feministiseen tutkimukseen 

Feministisessä tutkimuksessa tutkijan asemoitumista on pidetty tärkeänä (esim. 

Liljeström 2004, 11, 15; Koivunen & Liljeström 1996; Rojola S. 2000). Tähän liit-

tyen kysymys miestutkijan paikasta feministisessä tutkimuksessa on keskustelutta-

nut ja jakanut näkemyksiä, ja suhtautuminen on vaihdellut torjuvasta varaukselli-

seen ja kannustavaan. Saman keskustelun piiriin kuuluu myös ”miestutkimuksen” 

ja feministisen tutkimuksen toisinaan problemaattiseksi ja jännitteiseksi koettu 

suhde.45  Suomalaisessa tutkimuksessa tämä varautunut ja jännitteinen asetelma 

                                                        
44 Tämä kontekstualisoiva ote on tehnyt näkyväksi Bahtinin yhteyksiä saksalaiseen filosofiaan (Kant, 
Hegel), saksalais-venäläiseen filologiseen traditioon sekä 1900-luvun alun uuskantilaisuuteen, fenome-
nologiaan ja elämänfilosofiaan (Steinby & Klapuri 2013; ks. myös Klapuri 2008, 39).  
45 Ks. esim. hooks 1984, Jardine & Smith (eds) 1987; Digby (ed.) 1998; Tarrant 2009; keskustelusta 
suomalaisessa kontekstissa ks. esim. Naistutkimus‒Kvinnoforskning-lehden 1/1992 julkaisema ”Tätä 
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luonnehtii kuitenkin ennen kaikkea 1980- ja 1990-luvun tilannetta, jolloin feminis-

tinen tutkimus tai ”naistutkimus” pyrki vasta muodostamaan institutionaalista ase-

maa. 46  Sittemmin feministisessä tutkimuksessa on ollut nähtävissä enenevässä 

määrin tietoinen pyrkimys kaksinapaisen ajattelun purkamiseen sekä intersektio-

naaliseen moninaisuudelle ja eroille avautumiseen, mitä ilmentää Suomessa Nais-

tutkimus‒Kvinnoforskning-lehden nimen muuttaminen Sukupuolentutkimus–

Genusforskning-lehdeksi vuonna 2014 samoin kuin monien naistutkimus-oppiai-

neiden muuttuminen sukupuolentutkimukseksi – tosin viimeksi mainittua nimitys-

täkään ei pidetä aivan ongelmattomana (Irni & Kyrölä 2016, 3; Juvonen, Rossi & 

Saresma 2010, 11–12). Tässä tilanteessa miestutkimus vaikuttaisi edelleen, 2000-

luvun toisella vuosikymmenellä, pitäytyvän kaksijakoisessa sukupuolittavassa ja 

identiteettipoliittisessa logiikassa ja pitävän kiinni tiettyyn sukupuoleen identifioi-

tuvasta nimityksestään, vaikka sen vastinpari, nais- tai feministinen tutkimus, on 

nimityksenä katoamassa, kuten Ilana Aalto (2016, 13) toteaa. Kuitenkin seksuaali-

suudentutkimuksessa queer-teoretisoinnin normikriittinen lähestymistapa on jo pi-

tempään osoittanut suuntaa olemuksellisten identiteettien systemaattiseen purka-

miseen 47 . Intersektionaalisuuden osoittama identiteetin monimuuttujaisuus ja 

kompleksisuus sekä pyrkimys moninaisten erojen olemassaolon tunnistamiseen 

ovat tätä nykyä tunnettuja koko sukupuolentutkimuksen kentällä, joskin käsitteen 

käyttökelpoisuuden suhteen on esitetty myös varauksia. Toimijuuden ja alistuksen 

analyysiä monipuolistaa merkittävästi myös se, että intersektionaalisen eroajattelun 

                                                        
mieltä! Vastauksia kysymyksiin naistutkimuksesta ja feminismistä”; Anttonen & Lempiäinen 1999; Jo-
kinen (toim.) 2012; Vuori & Ojala 2013; Irni & Kyrölä 2016; Aalto 2016. 
46 Maskuliinisuuden rakentumisesta ja kriisiytymisestä käytiin Suomessa laajaa ja monitieteistä keskus-
telua 1990-luvulla. Miestutkimus tarkentui tuolloin profeministiseksi eli feminismiin myönteisesti suh-
tautuvaksi kriittiseksi maskuliinisuuden tutkimukseksi (erotuksena miesten oikeuksia ajavasta liikkeestä), 
joka nosti uutena tutkimusorientaationa päätään suomalaisen sukupuolentutkimuksen kentässä (ks. esim. 
Jokinen 2010; Aalto 2016). Taustalla vaikutti 1990-luvun alun lama irtisanomisineen, ylivelkaantumi-
sineen ja konkursseineen: toistuvat tappioviestit veivät pohjaa perinteiseltä suorittamiseen ja pärjäämi-
seen perustuvalta miehen mallilta. Tätä ns. hegemonista maskuliinisuutta eli maskuliinisuuden hierark-
kista säätelyjärjestelmää ryhdyttiin kriittisesti uudelleenarvioimaan. Aihealuetta käsitteleviä tutkimuk-
sia olivat mm. Jorma Sipilän ja Arto Tiihosen toimittama Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia pure-
taan (1994), Juha Siltalan Miehen kunnia. Modernin miehen taistelu häpeää vastaan (1994), Mikko 
Lehtosen Pikku jättiläisiä. Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen (1995b) sekä hänen toimitta-
mansa Aatamin puvussa. Liaanilla Hemingwaysta Königiin (1995a), Vesa Heikkisen, Harri Mantilan ja 
Markku Variksen toimittama Tuppisuinen mies. Kirjoituksia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista (1998) 
sekä Arto Jokisen toimittama Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja (1999) ja hänen mo-
nografiansa Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri (2000). 1990-luvulla ilmestyivät 
myös Naistutkimus‒Kvinnoforskning-lehden (2/1992 ja 1/1998) ja Lähikuvan (2/1993) miesteemanu-
merot. 
47 Queer-teoriasta ks. esim. Hekanaho 2010; Karkulehto 2010; Karkulehto 2007; queer-tutkimuksesta 
ja intersektionaalisuudesta ks. Rossi 2015, 91‒107. 
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myötä yhteiskuntaluokan käsite (neutraalimman yhteiskunta-aseman sijaan) on 

tehnyt paluuta myös sukupuolentutkimuksen piirissä käytävään keskusteluun (ks. 

esim. Tolonen 2008).48  

Intersektionaalisuuden huomioiden haluan kuitenkin edelleen olettaa jonkinas-

teisen, olkoonkin suhteellisen, suhteisen ja monimuuttujaisen identiteetin katego-

rian. Kysymys on siitä, että meidän on joka tapauksessa strukturoiduttava jollakin 

tavoin suhteessamme itseemme ja toisiimme – tai tultava strukturoiduksi, halusim-

mepa tai emme. Suhteellisenakin ja kuvitteellisenakin identiteetti on silti edelleen 

jonkinasteinen identiteetti (vrt. Rossi 2015, 99). Mutta tietoisesti otettuna ja tiedos-

tettuna strategisena positiona identiteetti voi olla tarkoituksenmukainen ja käyttö-

kelpoinen myös poliittisesti. Tämän suuntaiseen näkemykseen päädyn neljännessä 

artikkelissani ”’Maailmoita on monia, ja omenan voi halkaista mistä kohtaa haluaa.’ 

Kontekstien heterologiaa Anu Kaipaisen romaanissa Arkkienkeli Oulussa 1808–

1809”. Vaikka identiteetin prosessuaalisuus ja naissubjektin moninaisuus tunnuste-

taan, poliittinen toimijuus edellyttänee kuitenkin jonkin tietoisesti otetun subjekti-

position, josta käsin politiikkaa harjoitetaan.49  Tämänkaltaista paikantumista ja 

ryhmittymistä ei kuitenkaan tarvitse olettaa lopulliseksi eikä essentialistiseksi, vaan 

siihen voidaan sitoutua toistaiseksi voimassa olevana ”keinotekoisena sulkeumana” 

tai tilanteisena yhteenliittymänä, joka on tarvittaessa myös purettavissa ja konst-

ruoitavissa toisin (Hall 1999, 13–14). Kuten Leslie McCall (2005, 1777) arvelee, 

saattaa olla lopulta mahdotonta välttää kategorisointia tai kategorisoitumista, mi-

käli halutaan edistää poliittisia päämääriä. Identiteettipolitiikka edellyttää tietysti 

sitä, että erojen ohella pystytään löytämään riittävästi yhdistäviä tekijöitä ja intres-

sejä (Rossi 2015, 104). 

Identiteettipolitiikkaa on kriittisesti arvioitu myös pohtimalla, miten tunnusta-

misen (Honneth 1995 ja 2004; Taylor 1992) ja uudelleenjaon (Fraser 1995, 2000, 

2005) käsitteiden avulla voisi jäsentää identiteettipoliittisen painotuksen ja yhteis-

kunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen välistä jännitettä tai työnjakoa. Esimer-

kiksi Nancy Fraserin (1997, 68‒69; 2000, 117; 2005, 295‒297) mukaan naiset (ja 

erilaiset seksuaaliset, sukupuoliset, etniset ym. vähemmistöt) kärsivät samanaikai-

sesti sekä kulttuurisesta että taloudellisesta segregaatiosta, minkä vuoksi tarvitaan 

                                                        
48 Toisaalta intersektionaalinen ajattelu vaikuttaa ymmärrykseen yhteiskuntaluokasta; esim. Joan Acker 
(2006) puhuu mahdollisuudesta käsitteellistää sukupuolittuneita ja rodullistuneita (racialized) luokkia 
(ks. myös Fraser 1997, 2000, 2005). 
49 Esim. Marianne Liljeström (2004, 16) puhuu ”naisen kategorian identiteettipoliittisten mahdollisuuk-
sien lujittamisen ja dekonstruoimisen samanaikaisuudesta” yhtenä feministisen tutkimuksen ja politii-
kan paradoksina, jonka näkeminen ja tiedostaminen on tärkeää.  
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kahdella eri tasolla operoivia käsitteitä: yhtäältä identiteetin rakentumiselle välttä-

mätöntä kulttuurista monitasoista tunnustamista (recognition) ja toisaalta taloudel-

lista ja materiaalista uudelleen jakoa (redistribution). Niiden yhdistäminen on kui-

tenkin haasteellista, jopa paradoksaalista, sillä ne liittyvät erilaisiin tavoitteenaset-

teluihin. Intersektionaalisuuden ajatteleminen liittyy olennaisesti tunnustamisen ja 

uudelleenjaon politiikkojen yhdistämisen pyrkimykseen mahdollistaessaan luokan 

tuomisen mukaan analyysiin. 

Palatakseni luvun alussa asettamaani paikantumisen kysymykseen: feministi-

sessä nykykontekstissa, jota voisi luonnehtia intersektionaalisesti virittyneeksi su-

kupuolentutkimukseksi, tutkijoiden paikantumiset eivät enää tapaa liittyä niinkään 

tutkijan henkilöön ja elämäkertaan vaan pikemminkin tutkimustraditioihin (Aalto 

2016, 12). Kuten kulttuurintutkija Johan Fornäs (1998, 17) on todennut tutkijalta 

vaaditusta itsereflektiosta, 

 ‒ ‒ aina ei ole hedelmällistä painottaa tekijän paikallista identiteettiä kirjoite-

tun suhteellistamiseksi. Sen sijaan voidaan väittää, että tiettyyn rajaan asti tämä 

teksti ei ole henkilökohtaista ilmaustani, vaan syntynyt osana tiettyä tulkinnal-

lista yhteisöä tai kenttää, jolla olen työskennellyt.  

Juuri tämän kaltaista itsereflektiota nähdäkseni harjoitan tutkimuksessani – kartoi-

tan tämänhetkistä sijaintiani sillä teoreettisella kentällä, joka hahmottuu tutkimuk-

seni osatöinä olevista artikkeleista sekä niiden pohjalta piirtämästäni ”uudesta kar-

tasta”. Haluan ajatella niin, että paikantumisessa ei ole kysymys vain sen pohtimi-

sesta, missä olen nyt ja mitä reittiä tähän päädyin, vaan myös sen aavistelusta, mi-

hin suuntaan mahdollisesti olen menossa. Siksi esitän johdanto-osuuden lopuksi 

tutkimusprosessissa heränneitä uusia kysymyksiä Kaipaisen tuotannolle. 

2.3 Kognitiivinen kartoittaminen ja kuultopaperikarttojen politiikka 

Kartoittaminen on sinällään yleinen subjektin paikantumisen ja maailmasuhteen 

tutkimisen metafora. Kuten brittiläinen maantieteilijä ja globalisaation tutkija Do-

reen Massey (2008, 80, 86‒87) toteaa, kartat ”edustavat tapoja sijoittaa itsemme 

laajempaan kokonaisuuteen ja auttaa meitä hahmottamaan sitä mitä me olemme”. 

Mutta Massey myös tähdentää karttojen olevan representatiivista vallankäyttöä, 

kamppailua todellisuudelle annetuista merkityksistä. Näin ollen on olemassa hege-

monisia ja legitiimejä karttoja mutta myös vaihtoehtoisia sekä ‒ kuten Rosi Brai-

dotti (1994, 17) muistuttaa ‒ näkymättömiä karttoja. Täten ”kartoittamista” voi 
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käyttää metaforana spatiaalisille strategioille, jotka voivat olla poliittisesti niin 

progressiivisia kuin repressiivisiäkin (Tally 1996, 400). 

Fredric Jameson (1986; 1988; 1991) käyttää kartoittamisen, tarkemmin sa-

noen ”kognitiivisen kartoittamisen” (cognitive mapping), metaforaa eri yhteyksissä 

hieman eri merkityksissä, mutta ennen kaikkea hän tarkoittaa sillä poliittis-pedago-

gisesti orientoituneen taiteen melko tietoista spatiaalista strategiaa myöhäiskapita-

lismin oloissa ja niin sanotuissa postmoderneissa tiloissa. Toisaalta kognitiivinen 

kartoittaminen on Jamesonin mukaan myös tyypillistä inhimillistä toimintaa, jota 

harjoitamme koko ajan olematta siitä tietoisia. Nämä kaksi merkitystä kuitenkin 

liittyvät toisiinsa. Jameson viittaa kognitiivisella kartoittamisella niihin tapoihin, 

joilla yksilöt joka tapauksessa pyrkivät paikantumaan globaalin monikansallisen 

kapitalismin luomissa pirstaleisilta ja mielivaltaisilta vaikuttavissa postmoder-

neissa tiloissa. Kuvaavaa postmoderneille tiloille on vaikutelma, että kaikki on 

ikään kuin tilallisesti rinnakkain ja vaikuttaa samanaikaisesti. Harva jos kukaan ky-

kenee toden teolla hahmottamaan näitä omaa elämäänsä määrittäviä globaaleja eh-

toja, sitä tavattoman monisyistä kokonaisuutta, ”totaliteettia”, joka muodostuu lu-

kuisten eri vaikutusten ja suhteiden vyyhdistä (Jameson 1988, 349–350). Ja juuri 

siksi tarvittaisiin kognitiivisen kartoittamisen kaltaisia uudenlaisia poliittisia, stra-

tegisia ja pedagogisia taiteellisen hahmottamisen muotoja, jotka tarjoavat välineitä 

kokonaisuuden ymmärtämisen pyrkimykselle ja parhaimmillaan jopa ”saattavat 

välähdyksenomaisesti representoida kompleksista sosiaalista kokonaisuutta. Ne 

voivat hetkellisesti tuottaa sellaisen tiedollis-esteettisen kokemuksen, joka muistut-

taa elähdyttävästi tuon kokonaisuuden todella olevan olemassa – että se on elä-

määmme vaikuttava tekijä ja ymmärtämispyrkimystemme merkittävä taustakate-

goria”, kuten Jussi Ojajärvi (2018, 326) Jamesonin ajatuskulkuja selvätessään ki-

teyttää. 

Jameson tuo myös esiin, että kognitiivinen kartoittaminen on historiallisesti 

ehdollista ja operoi eri tavoin kapitalismin laajentumisen eri vaiheissa, joista kul-

lakin on oma kulttuurinen, esteettinen dominanttinsa. Ernest Mandelin jakoa nou-

dattaen Jameson ajallistaa klassisen, mittakaavaltaan vielä etupäässä kansallisen 

markkinakapitalismin, jonka kulttuurinen dominantti oli realismi; imperialismin 

ajan monopolikapitalismin, jonka hallitseva esteettinen suuntaus oli modernismi; 

sekä kapitalismin globalisoituneen myöhäisvaiheen ja sen kulttuurisen vastineen, 

postmodernismin. Totaliteetin representoiminen on tullut yhä vaikeammaksi kapi-

talismin jokaisen uuden laajentuman myötä, kunnes nykyvaiheessa se on käynyt 

likipitäen mahdottomaksi. (Jameson 1988, 349–351; Tally 2014, 104–107; Hardt 

& Weeks 2000, 15.)  
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Jamesonin puhe postmodernista ”kulttuurisena dominanttina” implikoi sen asi-

antilan, että kulttuurisella kentällä on vaikuttanut hallitsevan postmodernismin li-

säksi samanaikaisesti muita kulttuurisia muotoja, joita voisi jäsentää Raymond Wil-

liamsin termein väistyviin mutta silti edelleen vaikuttaviin ”jäänteenomaisiin” (re-

sidual) ja toisaalta vasta ”orastaviin” (emergent) estetiikkoihin (Jameson 1986, 233; 

1988, 351; ks. Williams 1988, 139‒145). Juuri tämä samanaikaisuus on mahdollis-

tanut myös Jamesonin kognitiivisen kartoittamisen estetiikan, joka on sikälikin 

epätahdissa pitkään hallinneen postmodernismin kanssa, että se itseasiassa muis-

tuttaa pikemminkin modernistista kuin postmodernia strategiaa, minkä Jameson it-

sekin myöntää (Jameson 1991, 409; Tally 2014, 108; ks. myös Vainikkala 1991, 

286‒288). Kuten Ojajärvi (2018, 327) huomauttaa, postmodernismin hallitsevuu-

den suhteellistaminen on merkityksellinen myös ajatellen suomalaista kontekstia, 

jossa hyvinvointivaltion traditio ja käytännöt ovat pitkään hidastaneet läpikapitali-

soitumista ja pehmentäneet sen vaikutuksia. Suomalaisessa kirjallisuudessa myös 

vaikuttavat edelleen postmodernismia varhaisemmat realistinen ja moderni suun-

taus. Tosiasia kuitenkin on, että 1980-luvulta alkaen Suomi on enenevässä määrin 

kytkeytynyt globaaliin kapitalismiin taloudellisesti ja kulttuurisesti.  

Totaliteetti, jonka tajuamista tai edes hypoteettista tai intuitiivista aavistusta 

kognitiivisella kartoittamisella tavoitellaan, ei ole oikeastaan koskaan ollut hallit-

tavissa, ja erityisen hallitsemattomalta se tuntuu kapitalismin nykyisessä globali-

soituneessa vaiheessa, kuten toistuvat taloudelliset, poliittiset ja ekologiset kriisit 

kipeästi osoittavat50 – ja kuitenkin globaalien kriisien ja ylirajaisten virtojen vaiku-

tukset läpäisevät yhteiskunnan eri elämänalueet, diskurssit ja käytännöt kietoutuvat 

monin tavoin myös yksilöiden arkeen, heidän henkilökohtaiseen ja intiimiin elä-

määnsä (Jameson 1988, 349–351). Jameson ajattelee, että tämänhetkisen monikan-

sallisen globaalikapitalismin voidaan todellakin sanoa pyrkivän totaaliseksi aivan 

eri mittakaavassa kuin koskaan aikaisemmin, mikä – vastoin postmoderneja oletta-

muksia – nimenomaan perustelee totaliteetin käsitteellä operoimista ja sen ajan-

kohtaisuutta (Jameson 2007, 48, 149‒143, 157). ”Postmoderneilla olettamuksilla” 

viittaan siihen, miten myöhäiskapitalistisen totaliteetin vaikean tai liki mahdotto-

man representoitavuuden lisäksi kognitiivisen kartoittamisen tekee haasteelliseksi 

myös se, että postmodernismi manifestoi eetosta, joka aktiivisesti torjuu totaliteetin 

                                                        
50 Juha Koivisto, Yrjö Kallinen ja Antti Ronkainen (2011, 21‒26) käyttävät ilmaisua ”kriisien vyyhti” 
kuvatessaan sitä arvaamatonta ja hallitsematonta kokonaisuutta, jonka toisiinsa kietoutuneiden globaa-
lien kriisien samanaikaisuus muodostaa. 
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esittämisen mahdollisuuden tai jopa suhtautuu tällaiseen kokoavaan otteeseen vi-

hamielisesti. Jameson (1986, 270, 275, 279; 1988, 348; ks. myös Vainikkala 1991, 

262, 287) tähdentää, ettei postmodernismin kielto ja paluu aikaisempiin esteettisiin 

käytäntöihin kuitenkaan ole mielekästä eikä mahdollista (se ei olisi dialektista eikä 

historiallista), vaan poliittisesti progressiivisen taiteen on operoitava dialektisessa 

suhteessa vallitsevaan kulttuurisen logiikkaan – postmodernismiin51 – ja luotava 

uudenlaisia representatiivisia strategioita:  

Uuden poliittisen taiteen, mikäli se tosiaan on ylipäätään mahdollista, on pi-

dettävä kiinni postmodernin totuudesta, toisin sanoen perimmäisestä objektista 

– monikansallisen pääoman maailmanavaruudesta – samalla kun se onnistuu 

murtautumaan johonkin uuteen tapaan esittää tämä objekti. (Jameson 1986, 

279; ks. myös 1991, 54.) 

Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun romaaneissa representoituva suomalainen moder-

nisaatiomurros ja Jamesonin analysoima myöhäiskapitalismin globalisoitunut 

vaihe edustavat tietysti eri konteksteja. Kuitenkin Kaipaisen tuon aikaisissa teok-

sissa voi havaita orastavina niitä yhteiskunnallisen tilan hahmottamiseen liittyviä 

ongelmia, joita Jameson 1980- ja 1990-luvulla jäsentelee omasta marxilaisesta nä-

kökulmastaan. Jamesonille kognitiivinen kartoittaminen on nimenomaan luokka-

tietoisuuden edellytysten rakentamista. Ei kuitenkaan ole sinänsä välttämätöntä 

kytkeä kognitiivista kartoittamista juuri luokkaan, mutta marxilaisena tutkijana 

Jameson tekee niin siksi, että haluaa painottaa marxilaista tulkintahorisonttia. Voi-

siko Kaipaisen kirjallinen strategia olla yhdenlaista kognitiivista kartoitusta – ei 

ehkä kokonaiskartoitusta, vaan väljemmin subjektin kaipuuta ja kamppailua koko-

naistavampaan näkemykseen yhteiskunnan ja maailman tilasta ‒ kuitenkin niin, 

että tuo hahmotus jää aina osittaiseksi ja suuremman kokonaisuuden näkemisen 

hetki tuntuu lykkääntyvän aina vain tuonnemmas? Mutta koko kuvan saamisen idea 

onkin perin vaikea, ja juuri lykkääntyminen, epätäydellisyys ja keskeneräisyys 

kuuluvat olennaisesti kartoittavaan otteeseen. Kuten Jameson (2018, 321) hiljan on 

muotoillut,  

[k]enelläkään ei ole pääsyä mihinkään täyteen tai lopulliseen eli eksaktiin tie-

toon tai havaintoon ”totaliteetista”, mutta se on välttämätön kategorinen tausta 

                                                        
51 Sittemmin Jameson on korjannut ilmauksen "postmodernisuudeksi" tai "postmoderniteetiksi" (Jame-
son 2015). 
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tai kehys mille tahansa yksittäiselle tiedolle tai havainnolle asioista tuon tota-

liteetin piirissä (sellaisista kuin meidän minuutemme tai vaikkapa tapahtumat 

ja instituutiot). 

Toisin sanoen totaliteetti toimii kuten poissaoleva mutta kaikkialla vaikuttava syy. 

Näistä yhtäältä pessimistisistä, toisaalta toiveikkaan utopistisista lähtökohdista 

luonnehdin Kaipaisen kirjallista strategiaa ”kuultopaperikarttojen politiikaksi”.  

Lähtökohtanaan kulttuurimaantieteilijä Kevin Lynchin kaupunkitilaa koskeva 

tutkimus The Image of the City (1960) Jameson (1986, 1988) rinnastaa postmoder-

nin tilan tuottaman vieraantuneisuuden kokemuksen eksyksissä olemisen tuntee-

seen pirstoutuneessa suurkaupunkimiljöössä. Kun näkyvissä ei ole riittävästi maa-

merkkejä, kuten ”monumentteja, solmukohtia, luonnollisia rajalinjoja, rakenta-

malla luotuja perspektiivejä”, liikkujalla on vaikeuksia tunnistaa sijaintinsa eikä 

hän pysty varmaotteisesti suunnistamaan (Jameson 1986, 275). Tällaisessa ympä-

ristössä kulkija ei siis kykene muodostamaan selkeää mentaalista karttaa kaupun-

gista. Jameson niveltää kadulla kulkijan yritykset kuvitella kaupunkitilan kokonais-

rakennetta Louis Althusserin tunnettuun määritelmään ideologiasta ”imaginaari-

sena representaationa subjektin suhteesta olemassaolonsa reaalisiin ehtoihin” 

(Althusser 1984, 120). Näin Jameson yhtäältä laajentaa kaupunkitilan kokonaisuu-

den representoinnin ongelmat (Lynch) laajempien kansallisten ja maailmanlaajuis-

ten tilojen kuvitteluun ja toisaalta liittää ideologiaa koskevan abstraktin teoretisoin-

nin (Althusser) kognitiivisen kartoittamisen poliittis-pedagogiseen käytäntöön 

(Tally 1996, 403).  

Jameson vertaa yhteiskunnan abstraktia rakennetta karttaan jo niinkin varhain 

kuin vuonna 1968 lyhyessä artikkelissaan ”On Politics and Literature”, kuten Ro-

bert T. Tally (2014, 101‒103) huomauttaa. Mainitussa kirjoituksessa Jameson käyt-

tää yhteiskunnan abstraktin rakenteen hahmotuksen havainnollistuksena näkymää 

lentokoneesta, josta käsin katsottuna esimerkiksi kaupunki jäsentyy selkeän kartan 

tavoin kaduiksi ja kortteleiksi. Tällainen näkymä tavoittaa kaupungin pelkistyneen 

yleiskuvan, sen rakenteen, mutta toisaalta hukkaa väistämättä yleisyydessään ja ei-

persoonallisuudessaan kosketuksen ”katutason” monimuotoiseen yksilölliseen ja 

paikalliseen, ruumiillis-aistimelliseen kokemukseen. Ehdottaisin hieman uudem-

maksi esimerkiksi Google Maps -satelliittikuvia, jotka ovat nykyteknologialla tar-

kennettavissa niin pitkälle, että on mahdollista tunnistaa jopa autojen rekisterinu-

meroita ja ihmisten kasvonilmeitä – mutta yhtä kaikki satelliittiteknologiakaan ei 



68 

pysty välittämään yksilön sisäistä, subjektiivista, elettyä, fenomenologista koke-

musta52 . Toisaalta zoomaaminen lähikuvaan puolestaan hukkaa yleisnäkymän ja 

vica versa. Tarkkailija ei yksinkertaisesti voi olla molemmissa katsojapositioissa 

yhtä aikaa. Yleis- ja lähikuvan jännite muodostaa näin kiasmisen ristikkäisraken-

teen tai kaksoiskuvan, jossa on samanaikaisesti läsnä kaksi mahdollisuutta, joista 

voidaan kuitenkin realisoida kerrallaan vain jompikumpi. Jameson siis yhdistää 

Lynchin modernien kaupunkitilojen ongelmia käsittelevän tutkimuksen ja Althus-

serin teesin ideologiasta ja käyttää yhdistelmää heuristisesti ja allegorisesti, poissa-

olevan totaliteetin läsnäolon oivaltamaan auttavana herätteenä. Tämän erikoisen 

synteesin avulla Jameson havainnollistaa sitä, miten globalisoituneessa myöhäis-

kapitalistisessa maailmassa yksilön subjektiivisen kokemuksen ja yhteiskunnan 

yleisen, abstraktin rakenteen välille avautuu laajeneva tiedollinen kuilu.  

Taide kuitenkin saattaa mahdollistaa tämän dilemman ylittämisen, ja esimer-

kiksi kirjallisuutta ja elokuvaa voidaan pitää kognitiivisen kartoittamisen esteetti-

sinä ja pitkälle kehittyneinä muotoina, jotka toisinaan kykenevät avaamaan väläh-

dyksenomaisesti subjektiivisen, eletyn ja koetun fenomenologisen kokemuksen – 

kutsuttakoon sitä vaikkapa ”katutasoksi” – sekä toisaalta globaalin, tavattoman 

kompleksisen rakenteen hetkellisen yhteyden. Ja edelleen, tuosta hetkellisyydestä 

saattaa avautua myös poliittisen toimijuuden mahdollisuus. Jameson (1986, 1988) 

peräänkuuluttaakin poliittisesti ja pedagogisesti orientoitunutta taidetta ja kirjalli-

suutta, joka silloittaisi yksityistä ja rakenteellista ulottuvuutta ja mahdollistaisi ‒ 

                                                        
52 Itseasiassa sen kummemmin yksilön aistimellinen kokemus kuin näkymä lentokoneesta ei tavoita 
myöskään sitä, mikä luonnehtii erityisesti jälkiteollista urbaania kaupunkitilaa 2000-luvulla, nimittäin 
näkymätöntä digitaalista infrastruktuuria, teknologian poissa olevaa läsnäoloa, joka ei välttämättä edes 
ole representoitavissa (vrt. Ridell 2009, 299‒305). Sen sijaan satelliittiteknologiaa hyödyntäviä sovel-
luksia käyttäessään tulee tietoiseksi kaikkialla olevan teknologian ja myös sen mahdollistavan kontrollin 
ja valvonnan mahdollisuuksista. Tämä onkin tuottanut populaarikulttuurissa erilaisia salaliittoteorian 
representaatioita, joita Jameson pitää kognitiivisen kartoituksen köyhtyneinä, degeneroituneina ja para-
noideina muotoina, jotka kuitenkin yhtä kaikki tavoittavat epäilyksen siitä, että olemistamme määrittä-
vät syyt, joita emme tunne. Jameson viittaa uusien viestintäteknologioiden näkymättömiin verkostoihin 
ja niiden luomiin virtuaalisiin tiloihin profeetallisesti jo vuonna 1984, kirjoituksessaan ”Postmodernism, 
or, the Cultural Logic of Late Capitalism” – siis vuosia ennen Internetin varsinaista läpimurtoa. Hän 
korostaa, että kaikkialle rihmastoituva uusi viestintäteknologia ei suinkaan ole myöhäiskapitalisti-
sen ”logiikan” viime kädessä määräävä tekijä vaan ennemminkin sen oireenomainen ilmentymä: ”Asia 
on mielestäni pikemminkin niin, että puutteellisesti esittävät kuvamme jostain suunnattomasta viestintä- 
ja tietokoneverkostosta ovat nekin vain vääristyneitä kuvia jostakin vielä syvemmästä, nimittäin koko 
nykyisen monikansallisen kapitalismin maailmanjärjestelmästä. Nyky-yhteiskunnan teknologia ei siis 
ole hypnotisoivaa ja kiehtovaa niinkään oman itsensä takia kuin siksi, että se näyttää jonkinlaisena etu-
oikeutettuna pikakirjoituksena tarjoavan representaation sellaisesta vallan ja valvonnan verkostosta, 
jonka ajatuksellinen ja mielikuvallinen käsittäminen on meille vieläkin vaikeampaa ‒ nimittäin itse pää-
oman kolmannen vaiheen uudesta, hajaantuneesta, globaalista verkostosta.” (Jameson 1986, 267‒268.) 
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ainakin hetkellisesti ‒ niiden yhteen niveltämisen. Itseasiassa kognitiivinen kartoit-

taminen on Jamesonin hahmottelemana marxilaisesti virittynyt strategia, jonka ta-

voitteena on herättää halu historian ja yhteiskunnan tajun tavoitteluun ja luokka-

suhteiden jäsentämiseen ja tätä kautta avata edellytyksiä poliittiselle toiminnalle. 

Jameson (2018, 316) painottaa sitä, että kognitiivinen kartoittaminen, jonka miltei 

mahdottomana tehtävänä on totaliteetin poissaolevan läsnäolon tuominen edes ohi-

kiitäväksi tuokioksi representaation piiriin, on päättymätön ja historiallisesti ehdol-

linen prosessi, joka saa eri yhteyksissä hyvin erilaisia, usein kokeellisia muotoja.  
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3 YHTEENVETOA JA POHDINTAA 

Tässä luvussa pohdin, mitä väittämiä voin esittää Kaipaisen kirjallisesta strategiasta 

yhtäältä artikkelien pohjalta ja toisaalta sen perusteella, mitä olen Kaipaisen tuo-

tannon kuvaa syventäen tehnyt tutkimuksen johdanto-osassa. Ensiksi esittelen neljä 

tutkimusartikkeliani ja avaan erikseen kunkin ongelmanasetteluja ja keskeisiä tu-

loksia. Seuraavaksi pohdin, mikä on artikkelien suhde koko väitöskirjan kysymyk-

senasetteluihin: miten johdannossa esitellyt ”temaattiset tihentymät” ja tarkentavat 

tutkimuskysymykset nousevat artikkeleista, miten artikkelit kykenevät vastaamaan 

koko väitöskirjan tason kysymyksenasetteluihin yhdessä tai toisaalta, mihin ne ei-

vät pysty vastaamaan. Lopuksi esitän muutamia tutkimusprosessin aikana virin-

neitä ehdotuksia ‒ ennen muuta päätelmän Kaipaisen kirjallisesta strategiasta 

eräänlaisena kognitiivisen kartoituksen sovelluksena ‒ sekä muutamia kokoavia 

kysymyksiä, joita koskeva reflektio on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja jatkotutki-

musta alustavasti reitittäväksi. 

Yhdessä tarkasteltuina tutkimusartikkelit muodostavat monitahoisen ja -tasoi-

sen konstellaation, jonka eri osia yhdistää syntetisoiva pyrkimys selvittää, millai-

nen on Kaipaisen kirjallinen strategia ja millaisia kysymyksiä hän sen avulla käsit-

telee. Tässä isossa kuviossa yksittäiset artikkelit joutuvat dialogiin keskenään ja 

saattavat tematisoida ja kommentoida myös sellaisia kysymyksiä, jotka ovat herän-

neet vasta tutkimusprosessin myöhemmässä vaiheessa. Näin tapahtuu esimerkiksi 

varhaisimman tutkimusartikkelini ”Niin on jos siltä näyttää – Runebergin kuningas, 

drag ja kansakunta” osalta. Se osoittautuu monin tavoin oireenomaiseksi ajatellen 

kontekstien rannattomuuden ja perustojen heterologisuuden problematiikkaa, jota 

reflektoin neljännessä artikkelissani ”’Maailmoita on monia, ja omenan voi hal-

kaista mistä kohtaa haluaa.’ Kontekstien heterologiaa Anu Kaipaisen romaanissa 

Arkkienkeli Oulussa 1808–1809”.  

3.1 Artikkelien esittely 

Väitöskirjani osajulkaisuiksi valitsemani artikkelit ovat ilmestymisjärjestyksessä 

seuraavat: 

”Niin on jos siltä näyttää – Runebergin kuningas, drag ja kansakunta” 

(1999) on Kaipaisen Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanin inspiroima tulkin-

nallinen koe ja eräänlainen artikkeliksi laajennettu alaviite. Virikkeen sen kirjoitta-

miselle tarjosi Kaipaisen romaanin intertekstuaalinen viittaus Runebergin Vänrikki 



72 

Stoolin tarinoiden (1848, 1860) ”Kuningas”-runoon, jossa Ruotsin kuningas Kus-

taa IV Aadolf puetuttaa ylleen soturikuningas Kaarle XII:n varusteet ja pitää kol-

melle hoviherralle eräänlaisen mannekiininäytöksen. 53  Performanssin tuottama 

efekti on kuitenkin toisenlainen kuin Kustaa kuvittelee. Kaarlen tamineiden alta ei 

löydy sankarin koherenttia, lujaa ydintä, eikä Kustaa onnistu performanssillaan sy-

tyttämään hoviherrojen eikä joukkojen taistelutahtoa.  

Analyysini laajenee yksittäisestä runosta laajemminkin Runebergin teoksen 

ristiriitaisuuksien, halkeamien ja epäsuhtien pohtimiseksi. Kysyn, mitä ”Kunin-

gas”-runossa paljastuva pinnan ja ytimen epäsuhta implikoi ajatellen maskuliini-

suuden, kansallisuuden sekä yleensä identiteettien rakentumista. Millaisia tulkinta-

linjoja tästä pinnan ja ytimen epäsuhdasta avautuu Runebergin koko teokseen?  

Artikkelini on tulkinnallinen koe sikäli, että lähtien mainitusta pinnan ja ytimen 

epäsuhdasta kysyn Runebergin teokselta tietoisesti epäajanmukaisia kysymyksiä, 

jotka nousevat yhtäältä Kaipaisen romaanin ilmestymisaikana vaikuttaneesta 1960-

luvun radikalismin projektista54 ja toisaalta omasta tuolloisesta teoreettisesta kon-

tekstistani, ennen kaikkea feministisestä teorianmuodostuksesta sekä 1990-luvulla 

esiin murtautuneista uusista tutkimussuuntauksista: queer-teoriasta ja kriittisestä 

maskuliinisuuden tutkimuksesta55. Näistä teoreettisista lähtökohdista Runebergin 

ilmestymisaikanaan radikaalia mutta sittemmin nationalistis-militaristisena ja toi-

sen maailmansodan jälkeen jo anakronistisena pidettyä teosta (Karkama 1994, 76) 

voi lukea toisin kuin on totuttu. Näin kanonisoitu teos nyrjähtää sijoilta, joita pitkä 

tulkintatraditio on sille osoittanut, ja juuri ”Kuningas”-runo tarjoutuu strategiselle, 

                                                        
53 Suoraan ”Kuningas”-runoon viitataan, kun Arkkienkeli Oulussa 1809–1809 -romaanin päähenkilön, 
Schaggin Huppa-Leenan, fantasioima hallitsija kertoo pukeutuneensa ihailemansa soturikuningas 
Kaarle XII:n varusteisiin: "Sitä paitsi minä olen kerran pukenut ylleni jumalani Kaarlen tamineet. Hänen 
kintaansa rauhoittivat käsiä, kun minulla on aina ollut taipumusta hikoilemiseen." (AEO, 71.)  
54 Myös 1960-luvun yhteiskunnallisia ja kulttuurisia asetelmia voi jäsentää pinnan ja perustan epäsuh-
tana. Vanha, osin sotaa edeltänyt päällysrakenne ja sen patriotistis-nationalistinen ideologia vaikuttivat 
viiveellä 1960-luvulla, vaikka yhteiskunnan taloudellinen perusta ja kehityksen suunta muuttuivat siir-
ryttäessä niin sanottuun hyvinvointivaltiolliseen kapitalismiin. Tämän murroksen signaaleja olivat 
1960-luvun kirja- ja kulttuurisodat. (ks. esim. Sevänen 1998, 334.) 
55 Queer-teorian osalta minua inspiroi tuolloin etenkin Judith Butlerin (1990) teoretisointi sukupuolen 
performatiivisuudesta sekä drag-estetiikasta antiessentiaalisena strategiana, joka kieltäytyy kiinnitty-
mästä mihinkään perustoihin ja korostaa sukupuolen keinotekoisuutta ja pinnallisuutta sen luonnolli-
suuden ja olemuksellisuuden sijaan. Kriittisen maskuliinisuuden tutkimukseen liittyvästä kirjoittelusta 
minua kiehtoi etenkin Richard Dyerin artikkeli ”Älä katso” (1993), joka analysoi falloksen metafysiik-
kaa maskuliinisuuden kulttuurisissa esityksissä ‒ sitä miten maskuliinisuuden esitykset liioittelevuudes-
saan pyrkivät kätkemään puutteen. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden revisiota stimuloi myös 
Mikko Lehtosen Pikku jättiläisiä -teoksessaan (1995b) esiin tuoma hegemonisen maskuliinisuuden 
määrittyminen kieltojen ja erottautumisten kautta, jolloin maskuliinisuus jää itsessään tyhjäksi ja on-
toksi. 
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vastustavalle lukustrategialle soveliaaksi kohteeksi. Hallitsijan teatraalinen kuva-

elma sankaruudesta on kuvaelma kuvaelmassa ja toimii teoksen sisäisenä peilinä 

(mise en abyme), joka reflektoi pienoiskoossa koko teosta – sitä, miten Vänrikki 

Stoolin tarinat rakentuu valikoiduista, yksittäisistä kohtauksista, jotka dramatisoi-

vat performatiivisesti runebergilaista arvomallia. 

Itseasiassa queer-luen Runebergia tulkitsemalla ”Kuningas”-runon mannekii-

ninäytöksen toimivan kuin drag show: kuninkaan naamiaisleikki kiinnittää huo-

mion maskuliiniseen sankaruuteen pikemmin dramatisoituna esityksenä kuin ole-

muksellisena asiana. Teatraalisen pinnan ja onton ytimen epäsuhta mahdollistaa 

postmodernin epäilyn, ironian ja vastakarvaan lukemisen, jonka myötä alkaa ra-

koilla koko runebergilainen ”taisteleva perhekunta”. Runebergilainen sankarigalle-

ria uhkaa tyhjentyä ontoiksi miehiksi, vahakabinetin nukeiksi vailla elävää ja aitoa 

ydintä – ”sydäntä”. Näin sankarin yhtenäinen minä samoin kuin koko kansakunta 

osoittautuvat vajaiksi, epävakaiksi, epäkeskisiksi ja fiktiivisiksi ‒ ja tämä epäva-

kaus samoin kuin pinnan ja ytimen epäsuhta voidaan suhteuttaa myös Kaipaisen 

Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 -romaanin ilmestymisajan kontekstiin: suuren 

kansallisen kertomuksen purkamiseen ja niihin dialogeihin, joita kirjallisuus kävi 

yhtenäisen kansakunnan ideaalin murentuessa modernisoituvassa ja yhä kansain-

välisemmäksi muuttuvassa Suomessa.   

”Feminist Aspects of Bakhtin's Dialogic Genres: Polyphonic Novel and 

Grotesque Realism” (2002) problematisoi feministisestä näkökulmasta kahta Mi-

hail Bahtinin lanseeraamaa dialogista genreä tai tekstuaalista strategiaa: polyfonista 

eli moniäänistä romaania sekä karnevalismin tekstuaalista sovellutusta, jota Bahtin 

kutsuu ”groteskiksi realismiksi”. Avaan bahtinilaista dialogisuuden ideaa ja sen tul-

kintatraditioita56 sekä pohdin, miten polyfoninen romaani ja groteski realismi to-

teuttavat dialogisuutta. Artikkelini kriittinen lähtökohta on havainto, ettei Bahtin 

pohdi juurikaan sukupuolta osana heteroglossiaa ja polyfonisuutta. Kysyn, millai-

sia mahdollisuuksia polyfonia ja karnevalismi (ja sen keskeinen trooppi, groteski 

ruumis) voisivat tarjota feministiselle identiteettipolitiikalle ja vastaestetiikalle. 

Kun nämä feministiset varaukset, problematisoinnit ja revisiot on esitetty, pohdin 

miten Bahtinin käsitteet voisivat soveltua Kaipaisen romaanin Arkkienkeli Oulussa 

1808‒1809 kerronnallisten keinojen tuottaman moninaisuuden analyysiin. Osoitan, 

että romaanissa harjoitetut tekstuaaliset strategiat (karnevaaliparodia, polyfonia, 

                                                        
56 Käsittelen liberaalihumanistista ja marxilaista tulkintatraditiota sekä feministisiin Bahtin-revisoihin 
liittyen niin sanottua ”taistelevaa dialogismia”. 
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groteski estetiikka) purkavat kertomusta yhtenäisestä kansakunnasta sekä parodioi-

vat esityksiä naisesta vähempiarvoisena sukupuolena ‒ mutta samalla tämä parodi-

nen toisto tuottaa merkityksen ylijäämää, joka ei enää mahdu romaanin kuvaaman 

säätyläismaailman patriarkaaliseen symboliseen järjestykseen. Tulkitsen tuon yli-

jäämän eroksi, uudenlaisen naisidentiteetin rakentamisen mahdollisuudeksi ja sel-

laisena utooppiseksi impulssiksi, vielä hahmottumattomaksi ideaksi eräänlaisesta 

naisten kansakunnasta. 

”Anu Kaipaisen Utuiset neulat kätkettynä feminiinisenä taiteilijaromaa-

nina” (2012) tuo esiin, miten naisen taiteilijuuden ja luovuuden problematiikka 

nousee Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun teoksissa tärkeäksi teemaksi, mutta sitä kä-

sitellään epäsuorasti, metaforisesti ja etäännyttäen niin, että voidaan puhua kätke-

tyistä taiteilijaromaaneista ja Rachel Blau DuPlessiksen termiä lainaten ”upotetun 

taiteellisen työn motiiveista”. Viimeksi mainittujen avulla ilmaistaan jännitteitä pe-

rinteisen naisena olemisen ja luovan työn vaatimusten välillä sekä mykistymi-

sen/mykistämisen ja itseilmaisun välillä. Upotetun taiteellisen työn motiiveina Kai-

paisen 1960- ja 1970-luvun romaaneissa toistuvat käsityö- ja laulajatarmotiivi sekä 

haava-, arpi- ja raskaussymboliikka, jotka kaikki viittaavat epäsuorasti kirjoittami-

seen ja ovat sen korvikkeita tai kiertoilmaisuja. Kätketyiksi taiteilijaromaaneiksi 

tulkitsen Kaipaisen teokset Utuiset neulat (1960), Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 

(1967), Magdaleena ja maailman lapset (1969), Surupukuinen nainen (1971), On 

neidolla punapaula (1973) ja Kellomorsian (1977). Keskityn artikkelissani analy-

soimaan esikoisromaania Utuiset neulat (1960), joka aloittaa Kaipaisen kätkettyjen 

taiteilijaromaanien sarjan: Miten esikoisromaaniin on piilotettu naisen taiteilija-

problematiikka? Millaisin epäsuorin kerronnan keinoin, kätketyn taiteellisen työn 

motiivein, Utuisissa neuloissa kuvataan luovaa naissubjektia? Kontekstualisoin 

näitä kysymyksiä tarkastelemalla Utuisten neulojen aikalaisvastaanottoa ja suhteut-

tamalla romaanin piiloista taiteilija- ja luovuusproblematiikkaa naisen identiteetti-

ongelmista 1960-luvulla käytyyn keskusteluun. Osoitan, miten naisen luovuuden 

ja taitelijuuden ongelmat kytkeytyvät modernin naissubjektin problematiikkaan 

yleensä. 

”’Maailmoita on monia, ja omenan voi halkaista mistä kohtaa haluaa.’ 

Kontekstien heterologiaa Anu Kaipaisen romaanissa Arkkienkeli Oulussa 

1808–1809” (2014) on kontekstualisoivan lukutavan haasteita tarkasteleva meta-

teoreettinen reflektio, jossa luonnostelen Kaipaisen teokselle erilaisia potentiaalisia 

tulkintakonteksteja ‒ ”maailmoita” ‒ ja pohdin näin avautuvien kontekstien ja mer-

kitysten moninaistumisen synnyttämiä metodisia ongelmia, ennen kaikkea kysy-
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mystä kontekstin relevanssista. Kysyn, miten Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 -ro-

maanissa tuotetaan erilaisia rinnakkaisia tulkinnallisia maailmoja luomalla kytkök-

siä monenlaisiin niin tekstin sisäisiin kuin sen ulkopuolisiin konteksteihin. Mikä on 

relevantti konteksti ja miten sellainen määritellään ja perustellaan? 

Teoreettisia virikkeitä pohdinnalleni on antanut kontekstuaalisuudesta Suo-

messa käyty kirjallisuustieteellinen keskustelu sekä siihen liittyen Urpo Kovalan 

(2001) metateoreettisesti hahmottelema heterologinen kontekstikäsitys, joka tun-

nustaa toisiinsa limittyvien eritasoisten kontekstien samanaikaisen läsnäolon. Näin 

tulkinnasta tulee neuvottelua noiden kontekstien relevanssista ja tulkinnan kannalta 

asiaankuuluvimmaksi katsotun kontekstin perustelua, mihin sisältyy myös tulkitsi-

jan omien teoreettisten ja poliittisten orientaatioiden tietoisiksi tekeminen ja kriit-

tinen reflektointi. Artikkelini kysymyksenasetteluja ovat inspiroineet Kovalan he-

terologisen mallin ohella feministinen identiteettiproblematiikka sekä kulttuurin-

tutkimuksen piirissä kehitelty artikulaatioteoria, joka on varteenotettava konteks-

tuaalistamisstrategia nimenomaan poliittisesti orientoituneille, muutokseen tähtää-

ville tutkimussuuntauksille. Artikkelini motto ”Maailmoita on monia, ja omenan 

voi halkaista mistä kohtaa haluaa” viittaa Kaipaisen romaanin eksentrisen päähen-

kilön, Schaggin Huppa-Leenan arvoitukselliseen lausumaan, jonka otan tulkintani 

avainlauseeksi. Tämä utooppinen teesi ”maailmoiden moneudesta” on oikeastaan 

haaste kriittisesti arvioida monimaailmaisuuden mahdollisuutta. Ideaa koetellaan-

kin romaanissa menippeian, satiirisen koetusgenren hengessä (ks. Bahtin 1991, 

166‒179), jolloin se problematisoituu ja suhteellistuu. Osoittautuu, että käytän-

nössä kontekstien ‒ ”maailmoiden” ‒ moneudesta on ennen pitkää valittava jokin 

tai joitakin, joihin merkityksenmuodostus ankkuroidaan, mutta tämä asettuminen 

ei tarkoita sitä, että nuo merkitykset oletettaisiin lopullisiksi. Kaikkia mahdollisia 

konteksteja ei yksinkertaisesti ole mahdollista huomioida, vaan ennen pitkää on 

sitouduttava – ainakin toistaiseksi – johonkin tulkinnalliseen kontekstiin, mikäli 

haluaa saada sanotuksi ylipäätään jotain tekstistä. Hallin (1999, 14) termein se-

miosis täytyy pysäyttää niin sanottuun ”keinotekoiseen sulkeumaan” – joka on se-

kin tietyssä kontekstissa ja tiettyjen ehtojen vallitessa tehty priorisointi ja sellaisena 

tilanteinen ja väliaikainen, ”juuri nyt” kelpaava. Omassa tulkinnassani kiteytän 

kontekstien relevanssin ja tulkinnan ehdollisuuden seuraavaan muotoiluun: ”Ark-

kienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanin käymän dialogin leikkauspisteeseen, teok-

sen ja erilaisten diskurssien ja intertekstien välisen kontaktin alueelle, tarkentuvat 

etenkin kysymykset naissubjektista, 1960-lukulaisesta radikalismin projektista ja 
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modernisaatiosta. Niiden pohdinnan myötä rakentuva konteksti on tiettyjen ehto-

jen vallitessa tekemäni valinta ‒ artikulaatio ‒ tulkinnan kannalta relevantiksi kon-

tekstiksi ja sellaisena tietysti aina konstruktio.” (Leppihalme 2014, 84.)  

3.2 Artikkelien suhteista ja jännitteistä ja jatkokysymyksiä 

Tutkimustehtävänä on ollut selvittää, millainen on Kaipaisen kirjallinen strategia ja 

millaisia kysymyksiä hän sen avulla tematisoi. Ensisijaisina kohteina tutkimusar-

tikkeleissani on kaksi Kaipaisen 1960-luvulla ilmestynyttä romaania, esikoisteos 

Utuiset neulat sekä kerrontateknisen käänteen aloittanut Arkkienkeli Oulussa 

1808‒1809, mutta työni johdannossa laajennan tarkastelun koskemaan myös muuta 

tuotantoa ‒ kuitenkin niin, että painopiste on 1960- ja 1970-luvun teoksissa. Työni 

kantavaa metaforaa seuraten olen tarkastellut tutkimusartikkeleitani samanaikai-

sesti, ikään kuin toistensa läpi kuultavina karttoina, joiden päällekkäisyyksistä 

muodostuvista ”temaattisista tihentymistä” olen abstrahoinut ja sanallistanut tar-

kentavia tutkimuskysymyksiä. Näitä kysymyksiä pohtiessani huomaan hahmotte-

levani Kaipaisen tuotannosta jälleen uutta karttaa, joka kohoaa aiemmista niiden 

tämänhetkisenä synteesinä. Tarkentavat kysymykset ovat pitkän tuijottelun ja ref-

lektion tulos. Ne ovat artikkelien muodostaman konstellaation problematiikkaa ko-

koavia abstrakteja tiivistyksiä, jotka kietoutuvat toisiinsa saman hermeneuttisen 

tutkimusprosessin osatekijöinä.  

Tarkentavat tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

1. Miten subjekti ‒ eritoten naissubjekti ja usein myös enemmän tai vähemmän 

piilevästi naistaiteilija – pyrkii paikantamaan itseään modernin elämän mur-

roksessa? 

2. Mikä on relevantti konteksti ja millä perustein ja millaisten ehtojen vallitessa 

sellainen voidaan määritellä? 

3. Millaista kognitiivista kartoittamista tai sen suuntaista kirjallista strategiaa 

Kaipainen tuotannossaan toteuttaa? 

Metafora kuultopaperikartoista kuvaa myös tutkimustani ajallisena prosessina, 

jonka kerrostumista on luettavissa, millaisia tulkinnallisia ongelmia oman ajatte-

luni muovautuminen on ajan saatossa tuottanut ja tuottaa. Se mitä luen Kaipaisen 

tuotannon keskeisiksi piirteiksi, seurailee kulloisiakin teoreettisia suuntautumisiani. 

Nuo teoreettiset orientaatiot ovat vaiheistettavissa, mutta toisaalta niiden vaikutusta 

luonnehtii kuitenkin pikemmin samanaikaisuus ja dialogisuus kuin peräkkäisyys ‒ 
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tässäkin mielessä vertaus toistensa läpi kuultavien karttojen simultaanisuudesta on 

kuvaava. Keskeisinä teoreettisina orientaatioina erottuvat bahtininilainen teorian-

muodostus, Kovalan esittelemä heterologinen kontekstualismi, feministinen teoria 

ja sukupuolentutkimus sekä viimeisimpänä, täydentävänä teoreettisena näkökul-

mana Jamesonin käsitys kognitiivisesta kartoittamisesta.  

Feminististä teoriaa tai väljemmin sukupuolentutkimusta en varsinaisesti eksp-

likoi tutkimusartikkeleissani, mutta sukupuolisensitiivisyys kuultaa niiden kaik-

kien lävitse. Se on läsnä kriittisen maskuliinisuuden tutkimuksen ja queer-teorian 

virittämänä luentana (artikkeli 1); Bahtinin sukupuolisokeiksi tai jopa misogynisti-

siksi kritisoitujen käsitteiden feministisenä revisiointina (artikkeli 2); pohdintana 

siitä, miten naisen luovuuden ja tekijyyden ongelmat ja niitä reflektoiva kätketyn 

feminiinisen taiteilijaromaanin genre kytkeytyvät naissubjektiuden problematiik-

kaan yleensä (artikkeli 3); sekä useassa artikkelissa kytköksinä feministiseen iden-

titeettipoliittiseen keskusteluun (artikkelit 2, 3 ja 4). Myös ensimmäinen tarkentava 

tutkimuskysymykseni, joka koskee naissubjektin paikantumisen problematiikkaa 

modernin elämän murroksessa, on nimenomaan feministinen tematisointi. Kuten 

Lea Rojola (2004, 35) kiteyttää, ”[n]aissubjektin uudelleenajattelu on kaiken femi-

nistisen tutkimuksen ytimessä”.  

Seuraavaksi tarkastelen, miten artikkelit vastaavat tarkentaviin tutkimuskysy-

myksiin ‒ ja mihin ne eivät kykene vastaamaan. Tarkasteluni etenee hermeneuttisen 

spiraalin kierteissä ja navigoi kuultopaperikartaston kerroksissa palaten samoihin 

kysymyksiin uudestaan mutta eri näkökulmin ja erilaisin käsittein, sävyin ja paino-

tuksin, syventäen pohdintaa kohti tämän tutkimuksen ”keinotekoista sulkeumaa” ‒ 

vastausta asetettuun tutkimustehtävään. 

3.2.1 Ensimmäinen k(i)erros: kontekstien heterologian ongelmasta 

Ensimmäisen ja toisen tarkentavan tutkimuskysymyksen suhde muodostuu jännit-

teiseksi. Kun ensimmäinen reflektoi Kaipaisen naispäähenkilöiden pyrkimystä 

subjektiuden aktiivisempaan haltuunottoon, jälkimmäinen on seurausta kontekstien 

heterologiaan liittyvistä merkitysten kiinnittymisen ja subjektien paikantumisen 

ongelmista. Kontekstien heterologia luonnehtii juurikin traditionaalisen ja moder-

nin elämänmuodon rajankäyntiä 1960-ja 1970-luvulla, sitä ”maailmoiden moneutta” 

ja disseminaatiota, joka muodostuu Kaipaisen aikalaisromaaneissa sekä haasteeksi 

että mahdollisuudeksi naissubjektin itse- ja maailmasuhteen uudelleen ja toisin ra-

kentamiselle. Moninaistumisen myötä oletus jostakin tulkintojen ja identiteet-

tien ”oikeasta”, viimekätisestä perustasta kyseenalaistuu ja suhteellistuu. Samalla 
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avautuu mahdollisuuksia naissubjektin uudelleen ajattelemiseen ja kuvittelemiseen, 

mikä toisaalta merkitsee myös joutumista toistuvasti uusiin valintatilanteisiin sekä 

identiteettien epävakaistumista. Tavoiteltu subjektius toteutuukin ehkä juuri noissa 

tilanteisissa valinnoissa, re- ja deartikuloinnin prosesseissa: subjektius ei ole mi-

kään pysyvä tila, joka saavutettaisiin, vaan pikemminkin jatkuvaa liikettä, teke-

mistä ja toimintaa, mihin sisältyy yhtäältä hybristä ja maanisuuden puuskia, toi-

saalta epävarmuutta, epäuskoa, uupumusta ja ahdistusta. Tämä ristiriitainen tunte-

musrakenne tai ”kokemisen struktuuri” (Williams 1988, 146–153) luonnehtii Kai-

paisen romaanien naispäähenkilöiden modernia kriisikokemusta: heidän jakautu-

nutta lojaliteettiaan, heidän viihtymättömyyttään, oireiluaan ja kipuiluaan ‒ mutta 

myös voimaantumisen sekä itsen ja maailman uudella tavalla oivaltamisen koke-

muksia. 

Varhaisin tutkimusartikkelini ”Niin on jos siltä näyttää – Runebergin kuningas, 

drag ja kansakunta” (artikkeli 1) osoittautuu monin tavoin oireelliseksi ja kokeile-

vaksi, tulevia kysymyksenasetteluja intuitiivisesti jo tunnustelevaksi. Se ennakoi 

kysymyksiä, joita sanallistan vasta myöhemmin. Artikkelista esimerkiksi avautuu 

mielenkiintoinen näkökulma siihen tiedon ja merkitysten perustoja (foundations) 

koskevaan keskusteluun, jota käsittelen viimeisimmässä tutkimusartikkelissani (ar-

tikkeli 4). Varhaisimman artikkelini Runeberg-luennassa sovellettu drag-estetiikka 

flirttailee erilaisten identiteettien ja merkitsijöiden kanssa mutta kieltäytyy kiinnit-

tymästä niihin. Juuri tämä perustoista kieltäytyminen, tarkennus pintaan ja drag-

estetiikan manifestoima postmoderni keinotekoisuus (vrt. Pulkkinen 1993a, 304‒

305; ks. myös Pulkkinen 1994) kyseenalaistaa koko runebergilaisen sankarigalle-

rian läpikotaisuuden ja uhkaa tyhjentää sen ontoiksi miehiksi vailla sitä tervettä 

maskuliinista ”ydintä”, joka runebergilaisessa maailmassa arvotetaan miehisyyden 

ja kansallisuuden olemukseksi. Näin ensimmäinen artikkelini on eetokseltaan radi-

kaalisti antifoundationalistinen, antiessentialistinen ja dekonstruktiivinen. Artikke-

lissa harjoitettu drag-analyysi saattaa esittävän pinnan ja oletetun sisäisen olemuk-

sen tai perustan suhteen pois tasapainosta. Queer-luentani on Kaipaisen kirjalliseen 

strategiaan vahvasti eläytyvä: luen Runebergin ”Kuningas”-runoa ja lopulta Vän-

rikki Stoolin tarinoita kokonaisuudessaan ikään kuin Arkkienkeli Oulussa 1808‒

1809 -romaanin lävitse. Tällä tavoin häiriköidään ja nyrjäytetään Vänrikkien pre-

feroituja, institutionalisoituja lukutapoja (vrt. Rojola 2004) ja luodaan klassikkote-

oksesta uudenlaista tulkinnallista ”karttaa”. Ensimmäinen tutkimusartikkelini on jo 

Kaipaisen kirjallisen strategian eläytyvää intuitiivista haistelua. 

Myöhemmin, tutkimusartikkelissa 2, jatkan kansakunnan ja identiteettien pur-

kamisprojektia ja moninaisuuden tarkastelua, tällä kertaa bahtinilaisin käsittein, 
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mutta alan myös kysellä, mitä seuraa kaiken harjoitetun myyttien riisumisen ja his-

torian uudelleenkirjoittamisen jälkeen: onko (post)modernissa maailmassa enää 

löydettävissä kansallisen ja uskonnollisen sijaan mitään uutta, aidompaa arvope-

rustaa, samuuden lähdettä tai kokoavaa ydintä?  

Tutkimusartikkelissa 3 tarkastelen taiteilijaromaanin genreä taiteilijuuden ja 

subjektiuden manifestaationa ja tuon esiin tämän genren mieltymisen maskulii-

niseksi, koska naisilla ei ole historiallisesti ollut samalla tavoin mahdollisuutta lau-

sua ”minä” ja siksi naisten kirjoittamat taiteilijaromaanit ovat muotoutuneet toisin 

kuin miesten kirjoittamat. Kaipaisen esikoisteos osoittautuu tässä katsannossa kät-

ketyksi feminiiniseksi taiteilijaromaaniksi, joka aloittaa hänen 1960- ja 1970-luvun 

kätkettyjen taiteilijaromaanien sarjansa. Utuisissa neuloissa taiteilijuutta pyritään 

kiinnittämään ‒ ompelemaan – osaksi naispäähenkilön identiteettiä, mutta tämä 

pyrkimys verhoutuu kehitysromaanin ja konversiokertomuksen genreen ja taiteili-

jakutsumus jää päähenkilölle liki tiedostamattomaksi. Esikoisromaanissa kuten 

myös myöhemmissä Kaipaisen kätketyissä taiteilijaromaaneissa taiteilijaidentitee-

tin etsintä ja sitä määrittävät ehdot kytkeytyvät osaksi kuvattujen naishenkilöiden 

kamppailua subjektiudesta yleensä. 

Neljännessä tutkimusartikkelissa palaan Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 -ro-

maaniin ja sen tematisoimaan heterogeenisyyden problematiikkaan. Asettamalla 

pohdittavaksi kysymyksen relevantista kontekstista pyrin etsimään ratkaisua moni-

naistumisen ongelmaan ‒ kuitenkin sillä varauksella, ettei relevantilla kontekstilla 

tarkoiteta ”oikeaa” merkitysten perustaa vaan relevantti konteksti koetaan mielek-

kääksi jostain tietystä näkökulmasta arvioituna ‒ siis jälleen jossakin kontekstissa. 

Pohtiessani Kaipaisen kerrontatavan tuottamasta kontekstien moninaisuudesta 

seuraavia tulkinnallisia ongelmia alan tutkimusartikkelissa 4 taipua niin sanotun 

heikon foundationalismin kannalle. Samassa yhteydessä viittaan myös Hallin nä-

kemykseen keinotekoisesta sulkeumasta mahdollisuutena käsitteellistää strategi-

sesti otettuja subjektipositioita. Heikkoa foundationalismia seuraten niin tekstin 

tulkinnassa kuin identiteettipolitiikassakin voidaan strategisista syistä ankkuroitua 

johonkin mielekkääksi koettuun merkityksen tai identiteetin perustaan, ilman että 

tuo ankkurointi oletetaan millään muotoa lopulliseksi. Tällainen pysähtyminen ‒ 

keinotekoinen sulkeuma ‒ on käytännössä välttämätön, jotta tulkinta tai edes jon-

kinasteinen identiteetti tai toiminta, saati sitten poliittinen toiminta, mahdollistuisi. 

Samansuuntainen strategisen identiteetin ajatus esiintyy jo tutkimusartikkelissani 

2, mutta artikkelissa 4 se saa vankemman teoreettisen perustelun. 
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3.2.2 Toinen k(i)erros: utopia naisten kansakunnasta 

Tutkimusartikkeleissa 2, 3 ja 4 palaan kussakin jälkimodernin moninaistumisen ja 

feministisen identiteettipoliittisen paikantumisen jännitteeseen, joka saa artikke-

leissa erilaisia välipäätelmiä. Itseasiassa jo varhaisin tutkimusartikkelini ”Niin on 

jos siltä näyttää – Runebergin kuningas, drag ja kansakunta” (artikkeli 1) pohjustaa 

sitä naissubjektin tulemista, joka sitten seuraavissa artikkeleissa varsinaisesti tema-

tisoituu. Tutkimusartikkelissa 1 ei tosin käsitellä modernin naissubjektin problema-

tiikkaa, kuten muissa tutkimukseni osajulkaisuissa, vaan kriisiytetään ja nurinkuri-

sesti queer-luetaan Arkkienkeli Oulussa 1808–1809 -romaanin yhden keskeisen in-

tertekstin, Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden performoimaa kansallista ja he-

rooista miessubjektia. Mutta tämän maskuliinisuuden ja kansallisuuden purkami-

sen ja tyhjenemisen voi jo nähdä käänteiseksi operaatioksi ja representatiivisen ti-

lan raivaamiseksi sille naissubjektin uudelleen ajattelulle, asemoinnille ja kuvitte-

lulle, jota seuraavissa tutkimusartikkeleissa tehdään. Kuitenkaan suoritettava ope-

raatio, maskuliinisuuden dekonstruointi, ei käänteisyydessään toista ja ylläpidä bi-

naarista sukupuolittavaa logiikkaa vaan pikemminkin dragin kaltaisen parodisen 

eleen tavoin problematisoi ja murtaa sitä.  

Kuten sanottua, tutkimusartikkelissa 2 jatkan maskuliinisen ja kansallisen pur-

kamisprojektin tarkastelua Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 -romaanissa, mutta 

tällä kertaa bahtinilaisten tekstuaalisten strategioiden avulla. Moniäänisyys, gro-

teski estetiikka ja karnevalismi eivät kuitenkaan romaanin maailmassa avaa mitään 

reaalista tilaa naissubjektille, vaan ainoastaan hetkellisen välähdyksen naisten vä-

lisyydestä, meisyydestä ja yhteisestä toimijuudesta. Tulkitsen ja sanallistan tuon 

vision Tuija Pulkkisen (1993b, 232, 250‒251) ilmausta lainaten utopiaksi ”naisten 

kansakunnasta”, jolla Pulkkinen viittaa ‒ postmoderneista lähtökohdistaan varsin 

kriittisesti ja varautuneesti ‒ tietoisuuden kasvattamiseen yhteisen strategisen iden-

titeetin ympärille ja poliittisen toimijuuden rakentamiseen tällä tavoin otetun väli-

neellisen identiteetin perustalle. Pulkkinen tuo esiin, miten tarve poliittisten identi-

teettien rakentamiseen syntyy ja kasvaa jostakin vahvasti koetusta epäoikeudenmu-

kaisuudesta tietyssä historiallisessa tilanteessa, mutta varoittaa luonnollistamasta 

tällaista identiteettikontruktiota: ”Siksi pitäisi tavoitella näkemystä, joka ei hylkäisi 

erilaisuuden, identiteetin ja kansakunnan ajatusta, mutta joka ‒ samalla kun se pi-

täisi sen voimassa ‒ joka hetki dekonstruoisi jokaisen tällaisen identiteetin tietoi-

sena sen kontingentista luonteesta.” 

Naisten kansakunta on Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 -romaanin kuvaamassa 

historiallisessa maailmassa kuitenkin ennenaikaisuudessaan utooppinen mutta silti 
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utooppisuudessaan välttämätön feministisesti virittynyt tulevaisuuden visio, jota 

tarvitaan kannattelemaan vielä hyvin hentoa ja hapuilevaa pyrkimystä kokonaista-

vampaan yhteiskunnalliseen hahmotukseen ja kohti poliittisen toiminnan mahdol-

lisuutta. Tutkimusartikkelissa 4 jatkan tämän heikon signaalin, potentiaalisen 

utooppisen impulssin, kuulostelua ja yritän vahvistaa sen merkityksiä lukemalla 

Arkkienkeli Oulussa 1808‒1809 -romaania kirjoittamisaikaansa reflektoivana his-

toriallisena analogiana ja kontekstualisoimalla sitä osaksi 1960-luvun modernin 

elämän murrosta, naisen asemasta käytyä yhteiskunnallista keskustelua sekä radi-

kalismin projektia, jolloin visio naisten kansakunnasta politisoituu ja alkaa (ja seu-

raavan sanallistuksen teen nyt tässä yhteenvedossa, en itse artikkelissa, vaikka se 

onkin implikoitavissa siitä) vahvistua rakentuvan ”feminiinisen” hyvinvointival-

tion kuvaksi57. Kaipaisen seuraavissa romaaneissa tuo visio sekä naisubjektin toi-

mijuus alkavat vähitellen realisoitua ‒ samalla kuitenkin alituiseen lykkääntyen ja 

problematisoituen. Magdaleenassa ja maailman lapsissa kuvataan naissubjektien, 

kaksoissisarusten Magdaleenan ja Martan, heräävää yhteiskunnallista tietoisuutta 

ja Surupukuisessa naisessa esiintyvän, kirjoittavan ja yhteiskunnallisesti vaikutta-

van viihdetaiteilijan, Tanian, poliittista toimijuutta.  

Hyppäsin edellä yli tutkimusartikkelin 3, koska sen kohdeteoksen välipäätös 

naissubjektin paikantumisen ongelmaan painottuu hieman eri tavoin kuin Arkkien-

keli Oulussa 1808‒1809 -romaanissa. Tutkimusartikkelin 3 keskeisenä tulemana 

on Kaipaisen esikoisromaanissa Utuiset neulat avautuva hetkellinen naiserityinen 

diskursiivinen tila, jossa mahdollistuu identiteetin heterogeenisyys ja avautuminen 

naisen sisäisille eroille sekä myös uudenlaisen naisidentiteetin mahdollisuudelle. 

Romaanissa tämä tila synnytetään hakemalla yhteyttä erityiseen feminiiniseen 

suulliseen traditioon, ortodoksikarjalaiseen Maria-kulttiin. Senni Timosen mukaan 

mariaaninen kansanusko ja siihen liittyen kansanrunouden mukaelmat Neitsyt Ma-

rian tarinasta muodostivat eräänlaisen naisten uskonnon, epävirallisen saarekkeen 

virallisen kirkon sisällä. Tämän tradition turvissa naiset saattoivat aktiivisesti muo-

vata sekä perinnettä että itseään. Näin Utuisissa neuloissa naisidentiteettiä puretaan 

ja harsitaan kokoon sallivassa diskursiivisessa tilassa, mihin romaanin nimikin viit-

taa. Romaanissa synnytetään naissubjektia, ja tämän pyrkimyksen kuvaksi tulee 

päähenkilön osin tiedostamattomaksi jäävä ja toteutumaton taiteilijakutsumus. Esi-

koisromaanissa naissubjektin problematiikasta puuttuu kuitenkin vielä Kaipaisen 

myöhemmille romaaneille ominainen ja olennainen yhteiskunnallinen ulottuvuus. 

                                                        
57 Hyvinvointivaltion feminiinisyyden arvioinnista ks. esim Naisten hyvinvaltio (toim. Anneli Anttonen, 
Lea Henriksson & Ritva Nätkin, 1994). 
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Utuisten neulojen keskiluokkaisen päähenkilön kipuilu painottuu eksistentiaalisesti 

ja yksilöeettisesti, pitäytyen ilmaisemaan naisen modernia kriisikokemusta henki-

lökohtaisella tasolla. Utopia naisten kansakunnasta viittaa juuri yksilöllisen ja iden-

titeettipoliittisen pohdinnan ylittävään laajempaan yhteiskunnalliseen ulottuvuu-

teen, siirtymiseen identiteettipoliittisesta myös sosiaalisen jaon, tasa-arvon ja yh-

teiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Käsittelen tätä avautumista 

yhteiskuntaan seuraavaksi. 

3.2.3 Kolmas k(i)erros: kognitiivista kartoittamista? 

Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun teosten tematiikat kietoutuvat monin tavoin juuri 

yksilön ja maailman suhteeseen ‒ ja ennen kaikkea tämä tarkoittaa modernin elä-

män murroksessa kipuilevan naissubjektin ja maailman suhdetta. Toistuvasti Kai-

paisen 1960- ja 1970-luvun teoksissa kysytään, mitkä ovat (nais)subjektin mahdol-

lisuudet hahmottaa laajenevaa, yhä kompleksisemmaksi ja arvaamattomammaksi 

muuttuvaa yhteiskunnallista todellisuutta sekä – tietysti vielä haastavampaa – mi-

ten voisi vaikuttaa tuohon todellisuuteen. Hänen henkilönsä pohtivat omaa identi-

teettiään sekä paikkaansa ja toimijuuttaan murroksessa olevassa, modernisoitu-

vassa yhteiskunnassa. Kutsun tätä asetelmaa yleistäen minän ja maailman suhteeksi. 

Voisiko Kaipaisen tuotantoa jäsentää ja avata näistä lähtökohdista uudella ta-

valla juurikin Jamesonin kognitiivisen kartoittamisen käsitteen avulla tai siihen 

suhteuttaen? Millaisia viitteitä hänen romaaninsa antavat siitä, että niiden funktiona 

voisi olla jotain kognitiivisen kartoittamisen suuntaista? Millaiseksi kuvautuu mi-

nän ja maailman suhde ja maailmaa hahmottava subjekti Kaipaisen 1960- ja 1970-

luvun tuotannossa? Missä määrin hänen henkilönsä kykenevät jäsentämään ja hah-

mottamaan muuttuvaa yhteiskuntaa ja siihen moninaisin tavoin kietoutuvaa glo-

baalia ulottuvuutta ‒ ”maailmaa” – ja missä määrin eivät? Millä tavoin Kaipaisen 

romaanien tyypillinen sosiaalinen miljöö, keskiluokkainen elämänmuoto, rajaa ja 

fokusoi henkilöiden maailmasuhdetta ja millaisia kynnyksiä ja haasteita se asettaa 

yhteiskunnalliselle tietämiselle, tiedostamiselle ja osallistumiselle? Miten keski-

luokan kirjallisuuden edustama niin sanottu eettinen realismi (Karkama 1988, 236–

237) ja Kaipaisen romaanit sen erityisenä, ”aikalaistodellisuuteen kiinnittyvänä” 

(Peltonen 2011, 20) muotona suhteutuvat eetokseltaan, kerrontateknisiltä ratkai-

suiltaan ja painotuksiltaan siihen kirjallisuuden ja taiteen yhteiskunnalliseen kar-

toitusfunktioon, jota Jameson kutsuu kognitiiviseksi kartoittamiseksi?  
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Nämä kysymykset on tarkoitettu suuntaa-antaviksi ja jatkotutkimusta alusta-

vasti reitittäviksi, ja tyydyn tässä yhteydessä ainoastaan poimimaan esiin ja käsit-

telemään hyvin yleisellä tasolla muutamia Kaipaisen tekstin piirteitä, jotka esiinty-

vät toistuvasti ja useammassa teoksessa ja liittyvät naissubjektin problematiikkaan 

modernin elämän murroksessa. Tavoitteeni on luonnostella uudenlaista, kokonais-

valtaisempaa jäsennystä Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun tuotannosta käyttäen 

Jamesonin kognitiivista kartoitusta paitsi kysymyksenasetteluja orientoivana virik-

keenä myös eräänlaisena kattokäsitteenä, jota vasten suhteutan ja arvioin Kaipaisen 

kirjallista strategiaa.  

Kuten aiemmin tässä johdannossa totesin, Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun ro-

maanien keskiluokkaisia henkilöitä yhdistää eräänlainen eksyksissä olon tunne, 

elämänsuunnan hämärtyminen ja levoton etsintä – he vaikuttavat usein ikään kuin 

koordinaattinsa hukanneilta. Tämän hämmennyksen tuntemuksen yksi keskeinen 

Kaipaisen romaaneissa ilmenevä ja vaikuttava taustatekijä on modernin elämän 

murros, josta tekee erityisen sen rajuus, syvyys ja laajuus. 1960-luvulla nykyaikais-

tumisen prosessi nopeutui ja intensifioitui ja muutosprosessi vaikutti kokonaisval-

taisesti suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin, käytäntöihin ja toimintatapoihin. 

Karkama (1994, 245) puhuukin kärjistäen 1960-luvusta disseminaation58 eli mer-

kitysten moninaistumisen ja hajoamisen aikana, jolloin koettiin, että ”kaikki vanha 

pirstoutuu, kaikki entiset rakenteet hajoavat ja arvot menettävät merkityksensä”. 

Nykyaikaistuminen vaikutti luokkien koostumukseen, kieleen ja kulttuuriin, kou-

lutukseen sekä sosiaalisiin suhteisiin ja muovasi ajattelun ja kokemisen tapoja sekä 

asennoitumisia. Maalta- ja maastamuutto, lähiöityminen ja urbanisoituminen ai-

heuttivat sosiaalisten sidosten löystymistä ja tuottivat juurettomuuden tunteita sa-

maan aikaan kun tiedotusvälineiden kehitys liitti Suomen osalliseksi globaaleista 

informaatiovirroista. Tiedonvälityksen laajeneminen koettiin hallitsemattomana in-

formaatiotulvana ja informaation lisääntyminen viritti kriittistä keskustelua tiedon 

luotettavuudesta ja sen ideologisista lähtökohdista. (Karkama 1994, 243‒244 ja 

1997, 219; Arminen 2009, 87–88: ks. myös Peltonen, Kurkela & Heinonen 2003; 

Hankonen 1994.)  

Arminen (2009, 93‒95) tuo esiin yhtenä 1960-luvun piirteenä kasvavan ”tie-

don ja huolen maailmasta”. Kehittynyt informaatioteknologia mahdollisti tuolloin 

                                                        
58 Disseminaatio tarkoittaa kielellisten merkitysten moninaistumista ja rajatonta, kontrolloimatonta li-
sääntymistä. Käsite juontuu latinan kylvämistä tarkoittavasta sanasta (disseminatio), joka konnotoi 
myös siittämiseen ja lisääntymiseen. Disseminaation käyttö tässä kielellisen moninaistumisen ja lisään-
tymisen merkityksessä liittyy jälkistrukturalistiseen ns. kielelliseen käänteeseen ja käsitykseen kielestä 
uusia merkityksiä alati tuottavana. (Hosiaisluoma 2003.) 
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jo miltei reaaliaikaisen globaalien tapahtumien seuraamisen, mikä loi aivan uudella 

tavalla tietoisuutta osallisuudesta maailman tapahtumiin ja herätti etenkin nuoressa 

polvessa tunteen solidaaristen eleiden ja tekojen velvoitteesta. Toisaalta maailman-

laajuisten ongelmien valtavuus ja hallitsemattomuus aiheuttivat myös voimatto-

muuden tunteita, pelkoja ja ahdistusta. Globaalit pelot erosivat olennaisesti aikai-

semmista, esimoderneista huolenaiheista siinä, että ne olivat merkittävästi laajem-

pia, ylirajaisempia ja monisyisempiä ja sellaisina ”irtautuneet ihmisten välittömästä 

elinpiiristä”. Arminen luonnehtiikin 1960-lukulaista kokemusta maailmasta para-

doksaaliseksi: 

Murrokset nostivat esiin painokkaita demokratian ja solidaarisuuden vaati-

muksia. Samalla kokemus maailman muuttumisesta arvaamattomammaksi ja 

sattumanvaraisemmaksi aiheuttivat voimattomuuden tunteita. Entisten arvojen 

tarkistamisen vaatimus oli suuri, mutta demokraattiset ihanteet eivät tarjonneet 

käytännön välineitä ongelmien ratkaisemiseksi. (Arminen 2009, 95.) 

Karkama (1994, 242–243) puolestaan viittaa siihen, miten 1960-luvun kirjallisuu-

dessa globaaliset ongelmat koettiin usein vielä tunteenomaisesti henkilökohtaisina 

identiteettikriiseinä. Modernin elämän murrokseen liittyvä pirstoutumisen koke-

mus ylsi usein henkilöiden itseyteen asti. Tällainen henkilökohtainen moderni krii-

sikokemus vaikuttaisi luonnehtivan myös monia Kaipaisen aikalaisromaaneja. Nii-

den tuntemusrakenne painottuu yhtäältä keskiluokkaiselle eettiselle realismille 

ominaiseen tapaan henkilökohtaisesti ja emotionaalisesti, mutta toisaalta niissä on 

havaittavissa kasvavaa painetta hahmottaa asioita myös yhteiskunnallisesti ja maa-

ilmankatsomuksellisesti, ja tämä yksityisen ja yleisen suhde muodostuu jännit-

teiseksi. Olennaista onkin juuri se, että Kaipainen näin tematisoi romaaneissaan 

henkilökohtaisten kokemusten ja tuntemusten ja yhteiskunnan abstraktin rakenteen 

jännitteen, johon hänen henkilönsä hakevat kukin omalla tavallaan ratkaisua. 

Suunta on yksityisestä ja henkilökohtaisesta yleiseen, välittömästä tunteesta yhteis-

kunnallisia rakenteita ja suhteita abstraktimmalla tasolla ymmärtävään tiedostami-

seen sekä edelleen poliittiseen toimintaan. Mutta avoimeksi jääväksi ongelmaksi 

Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun romaaneissa muodostuu se, miten silloittaa yksilöl-

lisen kokemuksen ja yleisen abstraktin rakenteen välistä kuilua. Nähtävissä on, 

kuinka Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun romaaneissa yksilöiden kokemus omasta 

välittömästä elämänpiiristään ja heidän elämäänsä vaikuttavat yhteiskunnalliset, 

enenevässä määrin globaalit ehdot jäävät etäälle toisistaan. 
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Kaipaisen 1960- ja 1970-luvun romaaneissa ja myös eräissä hänen myöhem-

missä teoksissaan59 kontekstien heterologiaa tuottaa hänen tapansa kerrostaa teks-

tiä niin, että kerronta irtoaa yksittäisestä juonesta ja naispäähenkilöt ovat osallisina 

useissa eri konteksteihin kuuluvissa tarinoissa, joiden sankarittariin he eriasteisesti 

samastuvat ja joista he yksilöllistymis- ja tiedostamisprosessissaan myös erkaantu-

vat. Näin he työstävät identiteettiään dialogissa erilaisten feminiinisyyden kulttuu-

risten esitysten, mallien, odotusten kanssa sekä naiseuteen kohdistuvien vaatimus-

ten ristipaineessa, kipuillen ja tasapainoillen traditionaalisen ja modernin elämän-

muodon sekä yksityisen ja yhteiskunnallisen rajakohdissa. Tällainen intertekstuaa-

linen ja intersektioiva kerronta tuottaa romaanille rakenteellisia haasteita, ja näin 

tekstin rakenteen ja muodon hajoamisen uhka rinnastuu subjektin vaikeutuvaan 

pyrkimykseen hahmottaa itseään ja yhä kompleksisemmaksi muuttuvaa todelli-

suutta. Kaipaisen naispäähenkilöt kamppailevat kohti kokonaisvaltaisempaa maa-

ilmankatsomusta oman henkilöhistoriansa ja keskiluokkaisen ympäristönsä sekä 

rajoittamina että mahdollistamina. ”Tekisit ongelmamme globaalisiksi, sen sijaan 

että ne ovat yksityisiä osa-ongelmiamme, joita pohdimme kukin oman ikkunamme 

takana” (MJML 177), huokaa Magdaleenan ja maailman lasten väliintuleva kirjai-

lija-kertoja. 

Palautan lopuksi mieleen Kaipaisen kirjallisen strategian ja sitä kuvaavat me-

taforat – kuultokuvakartan ja kollaasitaulun, jotka ovat samanaikaisesti sekä 

deskriptiivisiä että normatiivis-utooppisia ja didaktisia esityksiä. Yhtäältä niiden 

representoiman moninaisuuden voi katsoa kuvaavan ja kommentoivan nykyaikais-

tumisen prosessia ja sen hahmottamisen hankaluutta; toisaalta molemmat metaforat 

myös haastavat ja johdattelevat tavoittelemaan ja luomaan uudenlaista kokonais-

hahmotusta.  

Näistä jännitteistä nousee Kaipaisen kirjallinen strategia ‒ kuultopaperikartto-

jen politiikka, jonka poliittis-pedagogisena tarkoituksena on herätellä ja rohkaista 

(nais)subjektia kohti emansipatorista ja kokonaistavampaa yhteiskunnallista näke-

mystä, olkoonkin että tuo näkemisen hetki tuntuu lykkääntyvän ja pakenevan. 

Mutta juuri keskeneräisyys ja kokonaistamisen käyminen yhä vaikeammaksi kuu-

luvat olennaisesti kartoittavaan otteeseen.  

  

                                                        
59 Esim. romaaneissa Kahdesti haudattu, Granaattiomena ja Kaarinan veriballadi.  
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