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1 JOHDANTO

Tuska

Onnella ei ole lauluja, onnella ei ole ajatuksia, onnella
ei ole mitään.

Töytäise onneasi että se särkyy, sillä onni on paha.
Onni tulee hiljaa aamun huminassa nukkuvissa

pensaissa,
onni liukuu pakoon pilvikuvina sinisen syvyyden yli,
onni on sydänpäivän helteessä uinuva keto
tai rannaton meren lakeus auringonsäteiden alla.
Onni on voimaton, hän nukkuu ja hengittää eikä

tiedä mitään.
Tunnetko tuskan? Hän on väkevä ja suuri, hän on salaa

pusertanut kätensä nyrkkiin.
Tunnetko tuskan? Hän hymyää toivon hymyä

itkenein silmin.
Tuska antaa meille kaiken tarvitsemamme –
hän antaa meille avaimet kuoleman maahan,
hän työntää meidät portista sisään, kun epäröimme

vielä.
Tuska kastaa lapset ja valvoo äitien keralla
ja takoo kaikki kultaiset vihkisormukset.
Tuska hallitsee kaikkea, hän silittää ajattelijan otsaa,
hän kietoo korun himoitun naisen kaulaan,
hän seisoo ovella miehen tullessa rakastetun luota.
Mitä vielä tuska antaa lemmikilleen?
En tiedä enää.
Hän antaa helmiä ja kukkia, hän antaa lauluja

ja unia,
hän antaa tuhat suudelmaa, jotka kaikki ovat tyhjiä,
hän antaa ainoan suudelman, joka on tosi.
Hän antaa meille ihmeelliset sielumme ja kummalliset

Halumme,
hän antaa meille ylintä elämässä:
rakkauden, yksinäisyyden ja kuoleman kasvot.

(Södergran, Edith – suom. Uuno Kailas)

Prologi

Katsoin keväällä 2016 HBO:n tuottaman amerikkalaisen vuonna 2005 valmistuneen

televisiodokumentin Thin, joka kertoi floridalaisen syömishäiriöklinikan potilaiden ja

työntekijöiden elämästä. Tämän dokumentin perusteella minulle tuli tunne, että ainakin vielä

kymmenen vuotta sitten on tehty dokumentteja, joissa annetaan aika perinteinen kuva

anoreksiasta ja sen hoidosta ankaraa kuria käyttäen. Dokumentin anorektikoista monet olivat
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jo melkein 30-vuotiaita ja heitä kohdeltiin kuin teini-ikäisiä. Toisaalta he itsekin ottivat aika

hyvin tämän roolin vastaan. Silti mietin, että tätä tutkielmaani varten lukemassani

kirjallisuudessa pyritään mielestäni luomaan erilaista kuvaa sekä syömishäiriöistä että niiden

syistä ja hoidosta. Dokumentista jäi myös syömishäiriöitä pohtineen psykologin ja oman

syömishäiriöklinikan perustaneen Peggy Claude-Pierrenkin mainitsema mielikuva siitä, että

syömishäiriöitä pidetään parantumattomana sairautena – kierona elämäntapana, josta ei ole

ulospääsyä. Toisaalta syömishäiriöstä itse kärsivillä tai kärsineilläkin tuntuu olevan eriäviä

mielipiteitä siitä, voiko syömishäiriöstä parantua täysin vai ei. Vaikuttaa joka tapauksessa

siltä, että on olemassa syömishäiriötä sairastaneita, jotka kokevat itse parantuneensa täysin.

HBO:n dokumentti ei kuitenkaan tarjonnut onnistumistarinoita. Minulle jäi dokumentin

katsomisen jälkeen tunne, että dokumentti piti yllä hyvin perinteistä käsitystä

syömishäiriöistä. Siihen oli valittu näkökulma, jossa tuotiin esiin vain yhden klinikan tapa

toimia, eikä pohdittu syömishäiriöiden taustoja eikä etsitty erikseen tarinoita, joissa

syömishäiriöstä olisi päästy eroon. Oman tutkielmani tavoitteena on sen sijaan pyrkiä

avaamaan nimenomaan syömishäiriön taustoja ja tehdä syömishäiriöilmiötä näin edelleen

ymmärrettävämmäksi ja vähemmän mystiseksi ilmiöksi.

1.1 Tutkielman aihe

Millaisia tunteita ovat tuska ja ahdistus? Millä tavalla ihminen voi noihin tunteisiin reagoida?

Miten niitä voi ilmaista? Tässä pro gradu -tutkielmassani näen syömishäiriöt yhtenä tapana

reagoida ahdistuksen tunteeseen. Tarkoituksenani on pohtia syömishäiriötä tarkastelemalla

sen taustalla olevaa ahdistuksen tunnetta ja tuon tunteen erilaisia ilmenemismuotoja ja

ilmaisutapoja. Tätä tunnetta ja sen ilmaisua tarkastelen kolmessa kotimaisessa romaanissa,

jotka ovat Kira Poutasen (2001) Ihana meri, Maria Peuran (2005) Valon reunalla ja Riikka

Pulkkisen (2012) Vieras. Tutkielman alkuun olen lainannut runon nimeltä ”Tuska” Edith

Södergranin Runoja-kokoelmasta. Alkuperäinen ruotsinkielinen kokoelma Dikter julkaistiin

ensimmäisen kerran vuonna 1916. Lainaan yhden runon tuosta samasta kokoelmasta jokaisen

tutkielmani luvun alkuun. Runojen roolista tutkielmassani kerron enemmän luvussa 1.4.

Syömishäiriöilmiöön tutustuttuani olen muodostanut syömishäiriöistä ennakkokäsityksen,

jonka mukaan syömishäiriöön liittyvät kipeät tunteet ja sisäinen tuska kertovat enemmän

syömishäiriön syistä kuin syömishäiriöihin usein liitetyt ulkoiset tekijät, kuten liian laihan
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kauneusihanteen tavoittelu, ympäristön ahdas naiskuva, perheen ongelmat, täydellisyyden

tavoittelu tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Näilläkin voi olla oma merkityksensä syömishäiriön

synnyssä, mutta mikään näistä tekijöistä ei ole käsitykseni mukaan välttämätön tekijä

sairastumisessa syömishäiriöön. Joku näistä tai jotkut näistä voivat lopulta laukaista

syömishäiriön, kun syömishäiriön synnyssä välttämätön ahdistus ja vääristynyt minäkuva

ovat jo olemassa. Osa mainitsemistani ulkoisista tekijöistä vaikuttaa siihen, miksi

syömishäiriöön sairastuvat reagoivat ahdistukseensa juuri niin kuin reagoivat, eli

laihduttamalla, syömällä äärimmäisen oikein, urheilemalla ja pyrkimällä olemaan koulussa

kaikkein paras. Tällaiseen toimintaan heitä, kuten kaikkia muitakin, ohjataan monesta

suunnasta. Pohjalla on joka tapauksessa ahdistus ja pelonsekainen epätietoisuus siitä, miten

aikuiseksi tullessa pitäisi elää.

Kuten anoreksiaa itse sairastanut Laura Hakala kuvaa sairautensa alkuperää, voi sanoa, että

syömishäiriö syntyy pelosta ja epäluottamuksesta elämään (SM, 73). Laura Hakalan kokoama

teos Siskonmakkarat – Miltä syömishäiriö tuntuu (=SM, 2009), joka koostuu syömishäiriötä

sairastaneiden kirjoitelmista eri syömishäiriön ulottuvuuksista, on yhtenä merkittävänä

lähteenä tutkielmassani. Lainaan tästä teoksesta syömishäiriötä sairastaneiden kuvauksia

omasta syömishäiriöstään sellaisiin kohtiin tutkielmassani, joissa koen niiden tukevan sitä

kuvaa, jota myös tarkastelemani romaanit rakentavat syömishäiriöstä.

Syömishäiriön etiologiaa pidetään ainakin joissain yhteyksissä edelleen selvittämättömänä tai

ainakin siitä voidaan muodostaa hyvin monenlaisia käsityksiä näkökulmasta riippuen.

Muodostettuani oman mielikuvani syömishäiriöiseen elämäntapaan ajautumisen syistä muun

muassa Peggy Claude-Pierren ajatusten pohjalta syömishäiriön etiologian voisi mielestäni

yksinkertaisimmillaan muotoilla seuraavasti: Ensin herkän ihmisen mielessä syntyy

epämääräinen ahdistuksen tunne siitä, ettei hän oikein tiedä, miten tässä maailmassa pitäisi

olla ja elää. Tähän hän reagoi niin, että pyrkii olemaan mahdollisimman hyvä kaikkein

konkreettisimmissa asioissa, kuten syömisessä (ja lopulta syömättömyydessä), hyvän fyysisen

kunnon tavoittelussa ja opiskelussa tai työssä. Näissä asioissa onnistumiseenhan tarjotaan

myös jatkuvasti ohjeita joka puolella – koulussa, naisten lehdissä, internetissä, kaverilta

kaverille ja niin edelleen. Hoitamalla nämä puolet elämässään kuntoon voisi ehkä päästä

eroon ahdistuksesta. Lopulta kuitenkin käy niin, että syömishäiriöön sairastuva anoreksiassa

suorittaa nämä asiat aivan liian tehokkaasti ja bulimiassa taas heittelehtii äärilaidasta toiseen

löytämättä itselleen sopivaa keskitietä. Syömishäiriössä aluksi hyvältä vaikuttaneisiin
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tavoitteisiin sitoutuminen ja ponnistelu muuttuvatkin äärimmäisyydessään orjuudeksi ja

tuskaiseksi kamppailuksi itse rakennetussa kauhukidutustalossa (SM, 352).

Syömishäiriöön sairastuva tuntee tuskaa ja ahdistusta reagoidessaan ympäristöstä tuleviin

ärsykkeisiin. Syömishäiriöihin sairastuvat vaikuttavat olevan persoonaltaan poikkeuksellisen

herkkiä ympäristön vaikutukselle. He tulkitsevat ympäristöään äärimmäisen herkillä

aisteillaan ja huomioiden erityisesti kaiken negatiivisen. Peggy Claude-Pierre näkee

syömishäiriöiden syynä erityisen herkän persoonan kaksijakoisen mielen, jonka kielteinen

puolisko, eli kielteinen mieli, vahvistuu erilaisten elämän tapahtumien laukaisemana.

Syömishäiriö on tuon kielteisen mielen ilmentymä. Kun kielteinen mieli on päässyt valtaan,

potee sen uhri jatkuvaa kielteisyystilaa. (2000, 57.) Tuo kielteinen mieli tuntuu saavan

syömishäiriötä potevan näkemään kaiken mustanharmaiden lasien läpi. Laura Hakala kuvaa

kykyään nähdä maailma eri tavalla parantumisen jälkeen: ”Jo pelkästään kotikatuni näyttää

nykyisin ystävältä, ei enää kylmältä ja yksiväriseltä, kuten anorektisin silmin nähty katu.”

(SM, 419.) Syömishäiriöiden lisäksi jatkuvan kielteisyystilan ilmenemismuotoja voivat olla

muun muassa masennus, paniikkikohtaukset tai muut somaattiset häiriöt. (Claude-Pierre

2000, 57.)

Tulkitsen syömishäiriöt siis yhdeksi tavaksi reagoida ahdistukseen. Syömishäiriöön sairastuva

on kokenut jo mahdollisesti pitkäänkin epämääräistä ahdistusta, eikä oikein saa siten otetta

elämäänsä. Ainoa keino, jolla hän kokee saavansa elämänsä edes jollain tavalla omiin

käsiinsä, on hiljalleen vahvistuva oman syömisen ja oman kehon kontrolli. Syömishäiriöön

sairastuvalle itselleen tämä toimintatapa tuntuu aivan mielekkäältä, ainakin alkuvaiheessa,

vaikka ulkopuoliselle anorektisessa itsensä näännyttämisessä ei näyttäisi olevan mitään

mieltä.

Olen valinnut tutkielmani aiheeksi syömishäiriöiden kuvauksen kolmessa kotimaisessa

romaanissa, koska itse näen syömishäiriöt nyky-yhteiskuntaa kuvaavana ja siksi

kiinnostavana ilmiönä. Mielestäni syömishäiriöt kertovat jotain olennaista meidän ajastamme

ja siihen liittyvästä ahdistuksesta. Syömishäiriöitä ei kannattaisi sivuuttaa vain itsekkäiden

teinityttöjen ylilyötyinä laihdutusprojekteina. Syömishäiriöt yhtenä reaktiotapana nyky-

yhteiskunnan odotuksiin voivat kertoa kelle tahansa jotain siitä, mikä tässä ajassa voi

aiheuttaa ihmisissä ahdistusta ja miten erityisesti herkkä mieli voi siihen reagoida.
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Syömishäiriöt voi nähdä yhtenä ahdistuksen ilmenemismuotona – yhtenä tapana käsitellä

omia sisäisiä varjoja.

Syömishäiriöt ovat edelleen ajankohtainen ja lisäpohdintaa kaipaava aihe, vaikka aihetta on

suhteellisen paljon jo tutkittukin, erityisesti lääketieteellisestä näkökulmasta. Mielenterveyden

ongelmien lisääntyessä myös syömishäiriöt ovat edelleen lisääntymässä. Syömishäiriöt

ilmiönä muuttuvat muiden yhteiskunnan muutosten mukana. Viime vuosina on alettu pohtia,

pitäisikö perinteisten anorexia nervosan ja bulimia nervosan rinnalle lisätä muita

syömishäiriöiden diagnooseja. Puhutaan muun muassa ortoreksiasta ja bigoreksiasta. Nämä

eivät kuitenkaan ole ainakaan vielä virallisia syömishäiriödiagnooseja, vaan luokitellaan

epätyypillisiksi syömishäiriöiksi. Ortoreksialla tarkoitetaan orjallista terveellisen ruokavalion

noudattamista. Ortorektinen tapa suhtautua ruokaan voi olla lähellä anoreksiaa ja anoreksia on

mahdollisesti vaikea erottaa ortoreksiasta, ainakin anoreksian alkuvaiheessa. Bigoreksia taas

viittaa pakonomaiseen tarpeeseen kasvattaa lihaksia ja on näin tavallaan anoreksian

vastakohta. Bigorektikko näkee koko ajan itsensä ja lihaksensa liian pienenä ja pyrkii

kasvattamaan lihasmassaansa painoa lisäämällä. Niin kutsuttu BED (binge eating disorder) eli

ahmimishäiriö on ollut yhtenä syömishäiriön diagnoosina jo pitempään. Bulimiasta BED

poikkeaa siinä, että ahmimishäiriöinen ei pyri ahmimastaan ruoasta eroon oksentamalla tai

laksatiivien avulla. BED johtaakin yleensä voimakkaaseen ylipainoon. Ongelmasyömisestä

tulee syömishäiriö siinä vaiheessa, kun syöminen alkaa olla elämän pääsisältö siinä määrin,

että häiritsee normaalia arkielämää. (Syömishäiriöliitto-SYLI:n www-sivut, ks. myös Juusola

2014.)

Suhteellisen uusi ilmiö syömishäiriöihin liittyen on myös Internetin ja sosiaalisen median

olemassaolo yhtenä kanavana käsitellä sairautta tai syömishäiriöitä elämäntapana. Internetistä

löytyy syömishäiriöisten keskustelupalstoja ja syömishäiriöisten aiheesta pitämiä blogeja.

Internetin kautta on noussut esiin myös ilmiö, jossa syömishäiriöiset itse eivät koe

syömishäiriötään sairaudeksi vaan elämäntavaksi. Tällaista syömishäiriösanomaa levittävät

erilaiset pro eating disorder -sivustot ja keskustelupalstat. Myös esimerkiksi

kuvienjakopalvelu Instagramista löytyy miljoonia inspiraatiokuvia anorektisen laihoista

ihmisistä. Näitä kuvia jakavat ilmaisevat usein ihailevansa ja tavoittelevansa niissä olevia

laihoja ja joskus jopa viilleltyjä vartaloita, mutta toisaalta usein sanovat samalla kärsivänsä ja

olevansa masentuneita ja tarvitsevansa apua. Varsinaisten syömishäiriöiden lisäksi erilainen

ongelmasyöminen liittyy vahvasti ainakin nykylänsimaiseen kulttuuriin. Toisaalta vaikka
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syömishäiriöitäkin pidetään usein lähinnä nykykulttuurin ongelmana, on vastaavan tyyppistä

syömiskäyttäytymistä ollut olemassa kautta historian, joskin sen ilmaisemat merkitykset ja

siihen johtaneet syyt ovat olleet erilaisia (ks. Isomaa 2011, 9; Johannisson 2012, 56–62).

Kun syömishäiriöistä puhutaan, ei tulisi unohtaa kokonaan poikia ja miehiä, vaikka tilastojen

mukaan vaikuttaisikin olevan hyvin marginaali ilmiö, että mies sairastaisi anoreksiaa tai

bulimiaa. Itse uskon, että tilastot saattavat olla jossain määrin vääristyneitä miesten kohdalla.

Ensinnäkin siitä syystä, että jos naisetkin usein pyrkivät salaamaan syömishäiriönsä

mahdollisimman pitkään, niin miesten kohdalla se on vielä todennäköisempää, koska he

saisivat syömishäiriöstään varmasti naisia isomman häpeän leiman. Toiseksi miehillä voi olla

enemmän niin sanottuja epätyypillisiä syömishäiriöitä, jotka eivät näy perinteisissä

”naisellisten” syömishäiriöiden luokituksessa. Miehillä onkin yleisempää bigoreksiaksi

kutsuttu syömishäiriö, joka liittyy tyytymättömyyteen omia lihaksia kohtaan. (Ks. Juusola,

2014.) Syömishäiriöön voi sairastua myös missä iässä tahansa, vaikka toki se on yleisempää

nuorilla, jotka kehon muutoksia läpikäydessään ovat muuta väestöä herkempiä reagoimaan

asioihin kehollaan.

Syömishäiriöihin tuntuu edelleen liittyvän jonkinlaista mystifiointia. Kira Poutanen itsekin on

sanonut, ettei syömishäiriöstä voisi kirjoittaa, jos ei ole sitä itse kokenut (Pulkkinen, 2001).

Kaikkiin syömishäiriöitä koskeviin kysymyksiin ei edelleenkään pystytä vastaamaan. Itse

olen muodostanut lukemani pohjalta käsityksen, että syömishäiriö on kyllä järjellä

selitettävissä niin kuin muutkin ahdistuksen muodot ja ymmärrettävissä, vaikkei itse sairautta

olisikaan kokenut. Syömishäiriöitä on perinteisesti katsottu ennemmin ulkopuolelta kuin

siten, että olisi tarkasteltu sitä, miltä syömishäiriö tuntuu syömishäiriöiselle itselleen. Miksi

anorektisten rutiinien mukaan eläminen on anorektikolle merkityksellinen tapa olla ja elää

tässä maailmassa? Millaisissa olosuhteissa ihminen voi käsitellä tunteitaan reagoimalla

ympäristöönsä kehittämällä itselleen syömishäiriön? Syömishäiriö on järjellä selitettävissä,

vaikka voi vierestä seuraajalle tuntua täysin irrationaaliselta käyttäytymiseltä. Mainitsin jo

edellä, että yhtenä lähteenä tutkielmassani on syömishäiriöisten itse omien kokemustensa

pohjalta kirjoittama teos Siskonmakkarat – Miltä syömishäiriö tuntuu (2009). Itsekin pyrin

osallistumaan syömishäiriökeskusteluun nimenomaan vastaamalla tuon teoksen otsikossa

olevaan kysymykseen, vaikka pohdinkin kysymystä fiktiivisten hahmojen kautta.
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Mielestäni valitsemani kolme teosta mahdollistavat hyvin juuri tuon kysymyksen pohtimisen,

eivätkä toisaalta silti kerro liian samanlaisia tarinoita syömishäiriöön sairastumisesta. Niissä

siis kerrotaan nimenomaan siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisena kokemuksena

syömishäiriö merkityksellistyy sen kokijalle itselleen. Tutkielmani aineistoksi valitsemissani

syömishäiriöromaaneissa kuvataan tätä kokemusta mielestäni monipuolisesti. Ihanan meren

Julian anoreksia on ehkä jollain tavalla perinteisemmän tuntuinen kokemus syömishäiriöstä

kuin Marialla Vieraassa tai Ristiinalla Valon reunalla -romaanissa. Siinä kuvataan hyvin

paljon perinteisesti anoreksiaan liitettyjä asioita, kuten kiltin tytön loputonta koulukirjojen

pänttäämistä, tyttöjen laihdutuspuheita koulussa, naisten ja miesten roolien tarkkailua,

jatkuvaa jumppaamista, itsensä punnitsemista ja oman lihavalta tuntuvan vartalon katselua

peilistä. Nämä piirteet tietysti ovatkin olennainen osa anoreksiaa, jos sitä katsotaan ulkoapäin.

Kahdessa muussa tarkastelemassani romaanissa ei kuitenkaan kuvata näitä konkreettisia ja

ehkä itsestään selviäkin anoreksian piirteitä kovin paljon eikä niin yksityiskohtaisesti kuin

Ihanassa meressä. Toisaalta myös Ihanassa meressä kuvataan näiden lisäksi paljon Julian

sisäistä kokemusta omasta syömishäiriöön sairastumisestaan. Juuri tuo sisäisen maailman

kuvaus tekeekin Ihanasta merestä poikkeuksellisen nuortenromaaneiksi luokiteltavien

syömishäiriökuvausten joukossa. Nuortenromaaneissa syömishäiriön kuvaus on usein

etäännytetty joko niin, että päähenkilön syömishäiriöstä kerrotaan ulkopuolisen kertojan

avulla tai syömishäiriötä sairastaa joku muu kuin päähenkilö (Lappalainen 2006, 142). Tässä

mielessä Ihana meri on siis nuortenromaanina poikkeuksellinen syömishäiriökuvaus.

Ihanan meren konkreettisempi kerronta tekee Ihanasta merestä helpommin luettavan kuin

Vieras tai Valon reunalla. Peuran ja Pulkkisen teokset vaativat lukijaltaan enemmän

kaunokirjallisuuden erilaisten ilmaisutapojen tuntemusta, eivätkä nämä teokset välttämättä

avautuisi samalla tavalla nuorelle lukijalle kuin Ihana meri. Tässä mielessä Ihanan meren

tapa kertoa anoreksiasta myös hyvin konkreettisina tapahtumina ja tekoina, ja kuvata Julian

elämän arkisia puuhia hyvin tarkastikin liittyvät siihen, että Ihana meri on nuortenromaani

toisin kuin Vieras ja Valon reunalla.

Vieras ja Valon reunalla kuvaavat erityisesti päähenkilöidensä sisäistä kokemusta

syömishäiriöstä ja siihen ajautumisesta. Vieraassa erityispiirteenä on se, että anoreksia liittyy

Marialla hyvin vahvasti uskontoon ja syömisen lopettaminen tuntuu Marialle tavallista

tietoisemmalta ratkaisulta, vaikka ei hänkään alun perin aio valinnoillaan itsemurhaa

tavoitella, eikä siinä mielessä ole täysin tietoinen ratkaisujensa seurauksista. Valon reunalla -
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romaanin Ristiina taas on persoonaltaan epätyypillisempi anorektikko kuin kiltit ja tunnolliset

Maria ja Julia. Ristiinan hahmoa voisi pitää riskien ottajana ja kokemusten ahmijana jossain

määrin maskuliinisenakin.

Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on siis kuvata ennemmin sitä, miten syömishäiriöinen itse

kokee oman sairautensa kuin kuvata sitä, miltä syömishäiriö näyttää ulkopuolelta katsottuna.

Mielestäni syömishäiriötä kuvaava kaunokirjallisuus sopii tällaiseen syömishäiriön

tarkasteluun todella hyvin. Se, mitä jokainen tietää syömishäiriöistä on: itsensä kiduttaminen

syömättömyydellä tai ahmimisella ja oksentelulla, äärimmäisillä urheilusuorituksilla ja

pänttäämisellä. Tässä tutkielmassa haluan kiinnittää huomion muihin syömishäiriön

ulottuvuuksiin, vaikka edellä mainitut tekijätkin ovat olennaisia syömishäiriössä, mutta koska

ne ovat ulospäin niin helposti näkyviä, ne eivät myöskään ole niin mielenkiintoisia

tarkastelukohteita kuin syömishäiriön syvemmät merkitykset.

Tutkielmani pääkysymyksen voisi muotoilla seuraavasti: Millainen on se ahdistuksen tunne,

joka on syömishäiriön taustalla? Tätä kysymystä tarkastelen kaunokirjallisista teoksista niin,

että pohdin, miten tuota ahdistuksen tunnetta ja anorektisia merkityksiä kuvataan

tarkastelemissani teoksissa. Tähän kysymykseen liittyen pohdin tutkielmassani myös muun

muassa seuraavia kysymyksiä: Mistä ahdistus syntyy ja mistä se koostuu? Millä tavalla

anorektikko ilmaisee ahdistustaan? Millaista symboliikkaa syömishäiriön merkityksiin ja

ilmaisumuotoihin liittyy? Tätä kaikkea tarkastelen kolmessa romaanissa representoidun

syömishäiriökokemuksen kautta ajatellen, että niiden kuvaama kokemus syömishäiriöstä on

tulkinta siitä, mitä syömishäiriö voi merkitä ja miltä se voi tuntua syömishäiriöiselle nuorelle

naiselle.

	

1.2 Kohdeteokset

Kira Poutanen tuli tunnetuksi kirjailijana esikoisteoksensa Ihana meri (=IM, 2001) ansiosta.

Teos sai ilmestymisvuotenaan Finlandia Junior -palkinnon. Ihana meri on nuortenromaani,

joka kuvasi anoreksiaan sairastumista eri tavalla kuin useimmat muut anoreksiaa käsittelevät

nuortenromaanit. Se sukeltaa anoreksiaan sairastuvan minäkertojan Julian mieleen ja kertoo

siitä, miten syömishäiriöön sairastuva itse kokee sairastumisensa. Teos on rakenteeltaan

päivämäärämerkintöineen päiväkirjanomainen. Toisaalta tarina sisältää myös dialogia. Ihana
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meri kuvaa anoreksiaan sairastuvan Julian elämää reilun vuoden ajalta alkaen syksystä. Heti

kirjan alussa kiinnitetään huomio Julian painoon, kun terveydenhoitaja sanoo sen olevan

hieman alhainen. Ihanan meren miljöönä on suureksi osaksi koulu ja koti. Koulussa Julia

tarkkailee intensiivisesti muiden tyttöjen suhtautumista syömiseen ja omiin kehoihinsa.

Kotona oman äidin elämä ei vaikuta Julian silmissä houkuttelevalta. Julia ei tunnu löytävän

läheltään sopivaa mallia siitä, miten hän voisi elää aikuisena naisena eikä Julia oikein tiedä,

mitä itse haluaisi.

Koulussa ja naisten lehdissä Julia havaitsee erilaisia vaatimuksia, joiden mukaan nuoren tytön

tai nuoren naisen olisi ilmeisesti hyvä elää. Julia pyrkii noudattamaan näitä kaikkia hyvän

elämän ohjeita lopulta äärimmäisen huolellisesti, koska on itse hukassa sen kanssa, mitä

pitäisi tehdä ja miten olla. Pikku hiljaa Julian elämä alkaa olla pelkkää suorittamista ja päivät

alkavat toistua samanlaisena. Lopulta Julia tuntee eristäytyvänsä muista ihmisistä sisäiseen

maailmaansa, jossa hän ei voi enää tehdä muuta kuin elää omien rutiiniensa mukaan. Arkisten

tapahtumakuvausten sekaan ilmestyy yhä enemmän Julian sisäisen ahdistuksen kuvausta.
Ovi rämisee naurettavana ja muovisena ja silti se on meidän välissä. Mä suljen silmät
ja kuuntelen. Nyrkkejä oven iholla, huutoja pelon luolissa ja mustaa sumua mun ympärillä.
Mä nukun. (IM, 152.)

Omasta elämästä ja itsestä vastuun ottaminen tuntuu kovin ahdistavalta ja yksinäiseltä jo

ennen anoreksiaan sairastumista.

Olkkarissa telkka sammutetaan, ja mun sisällä alkaa paniikki nousta. Mä tiedän nyt, etten saa
unta koko yönä, että olen yksin. Mä haluaisin alkaa itkeä niin kuin pienenä, itkeä niin kovaa,
että lopulta äiti tulee ja silittää. Mutta mä olen viisitoista, eikä ne enää välitä. (IM, 27)

Maria Peura tunnetaan ehkä parhaiten insestiä ja pedofiliaa käsitelleestä esikoisteoksestaan

On rakkautes ääretön (2001). Peura kuvaa romaaneissaan kipeitä aiheita lyyrisen kauniilla

mutta myös hyvin ronskilla kielellä. Valon reunalla (=VR, 2005) kertoo minäkertojan

Ristiinan elämästä lapsuuden ja aikuisuuden välimaastossa. Ristiina asuu pienessä kylässä

jossain Tornionjokilaaksossa, joen varressa aivan Ruotsin rajalla. Kylä tuntuu symboloivan

kaikkea sitä ahdistusta, jota Ristiina itse kokee siirtyessään pikku hiljaa kohti aikuisuutta.

Muutenkin ympäristöllä ja lähiympäristöön liittyvillä paikoilla on romaanissa paljon

symbolista merkitystä. Kylän ohella myös Ristiinan kotitalo, kodin vieressä virtaava joki ja

kylää halkova junarata ovat olennaisia osia Ristiinan mielenmaisemaa ja minuutta. Erityisesti

talo onkin kaunokirjallisuudessa vakiintunut minuuden symboli (ks. Haapala 2005, 80).
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Paikkoja ja muita elottomia olioita kuvataan Peuran romaanissa usein aivan kuin inhimillistä

olentoa. ”Kylällä oli herkkä, helposti hämmentyvä sielu.” (VR, 89.) Ristiinalla on tarve kokea

kaikki mahdollisimman väkevästi niin, että kuolema on koko ajan aivan käden ulottuvilla.

Vain aivan lähellä kuolemaa on mahdollista tuntea elävänsä.

Peuran kieli on hyvin kuvaannollista. Hän käyttää tekstissään paljon kielikuvia ja

symboliikkaa. Ristiinan kokemusmaailmassa erityisen suuri symbolinen merkitys on kotitalon

vieressä virtaavalla joella ja samoin kotikylän halki kulkevalla junaradalla. Ristiinalle on

myös todella suuri merkitys hänen poikaystävällään Karilla. Kari hakee Ristiinaa

viehättävällä tavalla äärimmäisiä kokemuksia hänkin kuolemaa uhmaten, muun muassa

odottaen junaa radalla seisten aivan viime hetkeen asti. Valon reunalla kuvaa sitä, miten

Ristiina kokee ja käsittelee ahdistusta, joka hänet valtaa lapsuuden päättyessä. Tämä ahdistus

vie Ristiinan myös kohti syömishäiriötä. Syntymäänsä ja nykyistä itseään kuvatessaan

Ristiina samaistaa itsensä kotikyläänsä, ja kuvaa samalla, miten ahdistus ja mielen varjot ovat

tulleet hänen elämäänsä ja ovat olennainen osa häntä itseään. ”Kuin leppeä tuuli minä saavuin

ja vasta kahdentoista vuoden päästä tuli se loppuosa, sieluni musta laahus, raivoisa

pyörremyrsky, joka muutti minut ja kylän.” (VR, 6-7.) Heti perään Ristiina kuvaa myös

mielensä jakautumista kahteen: ”Suonissa virtasi vahva veri, se sai posket hehkumaan. Veri

virtasi mielen halki, jakoi sen kahtia.” (VR, 7.)

Ristiinan tuntema ahdistus on niin kokonaisvaltaista, että se tuntuu valtaavan Ristiinan oman

mielen ja kehon lisäksi kaiken hänen ympärillään, myös hänen vanhempansa ja hänen

kotitalonsa. Syömishäiriön lisäksi Ristiina oireilee ahdistustaan itseään viiltelemällä yhdessä

Karin kanssa ja sekoittamalla päätään eri keinoilla. ”Piti ottaa veitsi, asettaa terä ihoa vasten ja

painaa, kunnes kuori aukesi ja salaisuudet paljastuivat.” (VR, 24.) ”Krapula oli aina yhtä

hyvä, erityisesti jos painoi nyrkeillä rasittuneita silmiä ja uskalsi katsoa silmäluomiin

heijastuvat kauhukuvat.” (VR, 35.) ”Piti käydä kyykkyyn ja huohottaa, kunnes tajunta alkoi

hämärtyä.” (VR, 77–78.) Ristiina leikkii kavereidensa kanssa happista, jossa pää saadaan

sekaisin huohottamalla ja painamalla sen jälkeen rintakehää. Tämä on kylän nuorten yksi

keino paeta ahdistavaa ja epävarmalta tuntuvaa todellisuutta.

Riikka Pulkkinenkin tuli tunnetuksi heti esikoisromaanillaan Raja (2006). Vieras (=VI, 2012)

on hänen kolmas romaaninsa. Vieras käsittelee vierautta monesta eri näkökulmasta. Teoksen

minäkertoja on pappi, Maria, joka pakenee kotoaan vieraaseen maahan. Hän lähtee hetken
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päähänpistoksen seurauksena sanomatta mitään edes miehelleen tai isälleen. Oma

aviomieskin on alkanut tuntua Marialle vieraalta. Vierautta teoksessa on myös se, miltä tuntuu

olla uudessa maassa eri kieltä puhuvien ihmisten ympäröimänä. Maria itse hakee tätä

kokemusta ulkomaille lähtiessään. Myös Marian äidille tällainen vieraus on ollut hyvin tuttua

oikeastaan koko elämän ajan. Teoksessa on merkittävänä hahmona myös Yasmina, joka on

muukalaisena Suomessa. Muukalaisuutensa vuoksi Yasmina joutuu kohtaamaan vierauden

herättämää vihaa ja turvattomuutta.

Toisaalta vieraat asiat voivat pitää sisällään myös paljon tuttua. Kaupunki, johon Maria

lähtee, on hänen äitinsä lapsuuden kaupunki New York. Äidin kautta kaupunki tuntuu

Marialle myös tutulta, vaikka hän ei ole siellä koskaan käynyt. Romaanissa käsitellään siis

sekä maahan- ja maastamuuttoon liittyviä vierauden kokemuksia että ihmissuhteisiin liittyvää

vierauden tunnetta. Lisäksi vierauden tunne voi olla myös jotain kokonaan ihmisen sisällä

tapahtuvaa. Vieraus ei kuitenkaan ole vain negatiivinen asia. Se on jotain välttämätöntä.

”Ihmisen on hyvä säilyä hiukan vieraana itselleen, kantaa muukalaisuutta mukanaan. Kukaan

ei koskaan voi täysin ymmärtää, mistä elämässä on kyse, ja siksi muukalaisuus on ihmisen

perimmäinen olotila.” (VI, 23.) Anoreksiaan sairastuvan 14-vuotiaan Marian elämästä puuttuu

yksi merkittävä naiseksi kasvamisen malli kokonaan, sillä hänen äitinsä on kuollut aiemmin

syöpään. Maria itse kuvaakin tätä niin, että hän ei tiedä, miten naiseksi tulisi kasvaa, koska

äidin lonkkaluut puskevat ratamoa kirkkomaassa.

Marian elämässä uskonnolla on suuri merkitys. Myös hänen 14-vuotiaana sairastamansa

anoreksia oli hänelle vahvasti uskonnollinen kokemus. Vieraassa aikatasoja on useampia,

toisin kuin Ihanassa meressä ja Valon reunalla -romaanissa, joissa kuvataan päähenkilöitä

suhteellisen lyhyen ajan juuri siltä ajalta, kun he sairastuvat syömishäiriöön. Marian elämää

kuvataan tämän ajan lisäksi myös aikuisena. Silti aikuisen Marian näkökulmastakin

syömishäiriön aikakaudella, jota hän kutsuu valon kevääksi, on vielä tuntuva merkitys Marian

pohtiessa itseään ja elämäänsä. Näin Maria kuvaa ”anorektista herätystään”:
Kun siirryimme tankosarjojen jälkeen keskilattialle, katsoin itseäni peilistä. En varsinaisesti
ajatellut olevani lihava. Ajatus oli monisyisempi: On pidettävä varansa. On pidettävä huoli,
että rajat pysyvät kohdallaan. (VI, 56.)

Marian ja Julian syömishäiriö ilmenee aika puhtaasti anoreksiana. Ristiina sen sijaan risteilee

bulimian ja anoreksian välillä – hän ahmii, oksentaa, käyttää ulostuslääkkeitä, näännyttää,
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lopettaa syömisen, mutta saa kuitenkin siinä vaiheessa syömishäiriötään, kun joutuu

sairaalahoitoon, sairaudelleen määritelmän anorexia nervosa.

	
Luettelin edellisessä alaluvussa jo joitain merkittäviä kysymyksiä, joita pyrin pohtimaan

tutkielmassani. Tämän alaluvun loppuun voisin vielä lisätä joitain kysymyksiä, jotka kuvaavat

ehkä vielä selvemmin nimenomaan sitä, miten voin tarkastella syömishäiriötä

kaunokirjallisten teosten kautta. Tarkoituksenani on siis pohtia sitä, millaisia merkityksiä

syömishäiriölle kolme tutkielman aineistoksi valitsemaani syömishäiriöisen omaa sisäistä

kokemusmaailmaa kuvaavaa teosta antavat. Tähän liittyen tarkastelen, millainen kuva

syömishäiriön syistä ja merkityksistä teoksissa muodostetaan. Pohdin syömishäiriöisten

henkilöhahmojen kuvauksen kautta, millainen on anorektinen tai syömishäiriöinen

maailmankuva ja millainen merkitys syömishäiriöllä on teosten päähenkilöille. Lisäksi pyrin

teosten kuvauksen kautta muodostamaan käsityksen siitä, millaisiin asioihin teosten

päähenkilöt reagoivat syömishäiriöllään.

1.3 Syömishäiriöt kaunokirjallisuudessa

Syömishäiriöilmiön esiintymistä kaunokirjallisuudessa on kartoittanut erityisesti Hanna

Mikkola väitöskirjassaan ”Tänään työ on kauneus on ruumis on laihuus” – Feministinen

luenta syömishäiriöiden ja naissukupuolen kytköksistä suomalaisissa

syömishäiriöromaaneissa (2012). Syömishäiriöiden kuvauksia on kotimaisissa

nykyromaaneissa paljon, erityisesti nuortenromaaneissa. Mikkola jakaa syömisen ongelmia

tai syömishäiriöitä käsittelevät teokset kolmeen luokkaan, joista ensimmäinen on varsinaiset

syömishäiriöromaanit, joissa syömishäiriö on keskeinen teema. Toiseen ryhmään kuuluu

teokset, joissa sivutaan jossain määrin syömishäiriötä. Näissä teoksissa on syömishäiriön

lisäksi paljon muitakin aiheita eikä syömishäiriö ole teosten tärkein aihe. Kolmannessa

ryhmässä ei kuvata syömishäiriötä, mutta representoidaan samantapaista ruumiin ja syömisen

kontrollia. Jo kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvia teoksia on lukuisia. (Mikkola 2012,

41; 44.)

Valtaosa syömishäiriöitä käsittelevistä romaaneista on naisten kirjoittamia teoksia, joissa

myös syömisen kanssa kamppailevat henkilöhahmot ovat naisia. Samojen kysymysten kanssa

kamppailevia miehiä kaunokirjallisuudessa kuvataan hyvin harvoin. Vastaani ei ole tullut
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yhtään kotimaista syömishäiriökuvausta, jossa syömishäiriöstä kärsisi poika tai mies.

Mieskirjailijoiden kirjoittamia teoksia, joissa kuvattaisiin syömishäiriöitä ei myöskään juuri

ole. (Mikkola 2012, 46.) Vastaani on tullut vain Kaisu Rättyän väitöskirjassaan tarkastelema

Jukka Parkkisen Suvi Kinos -trilogia, jossa kuvataan vain lyhyesti päähenkilö Suvin

anoreksiaa.

Poutasen, Peuran ja Pulkkisen teokset kuuluvat kaikki ensimmäiseen ryhmään eli varsinaisiin

syömishäiriöromaaneihin. Niissä kaikissa syömishäiriön ja sen laukaisevan ahdistuksen

kuvaus ovat keskeisenä teemana. Valon reunalla käyttää aiheen kuvaamiseen erittäin

symbolista ja kuvaannollista kieltä eikä teoksessa mainita eksplisiittisesti syömishäiriö- tai

anoreksia-sanaa, ennen kuin ensimmäisen kerran sivulla 162: ” –Se oli anorexia nervosa, isä

väitti.  –Ei,  se  oli  pitkä  pitkä  ramadan,  minä  sanoin.”  Mielestäni  teos  kuitenkin  kuvaa  alusta

asti niitä olosuhteita, joissa Ristiina alkaa kokea sellaista ahdistusta, joka johtaa hänet

syömishäiriöön. Myös hänen suhtautumistaan ruokaan, syömiseen ja omaan kehoon kuvataan

teoksessa paljon. Teoksessa kuvataan myös mm. hänen poikaystävänsä Karin kommentointia

Ristiinan paksuista reisistä. Samoin äiti kiinnittää huomiota Ristiinan lihomiseen ja vaatii

syömisen kontrollointia. Ristiinan ahnasta tapaa syödä kuvataan ensimmäisen kerran sivulla

27:
Kumosin lautaselle riisivuoren ja kaadoin päälle reilusti kastiketta. Oli sunnuntai. Sunnuntaina
äiti katsoi ohitse, ja kastike oli hyvää, kermaista. Kaadoin sitä suoraan suuhun. Äiti leikkasi
paistia eikä sanonut mitään. Söin lautasellisen, toisen, kolmannen, ja vaikka riisi oli valkoista
ja kiillotettua, se turposi mahassani ja pakotti minut ryömimään pöydän alle.

Tätä Ristiinan isä kommentoi näin: ”On se vain tyär mahoton syöhmään!” Ristiina tuntuu

suhtautuvan syömiseen samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin elämässä – ahnaasti omia

rajojaan ravistellen.

Varsinaisia syömishäiriöromaaneita on alkanut ilmestyä suomalaisen kaunokirjallisuuden

kentässä 1980-luvulta alkaen. Syömishäiriöitä käsitteleviin romaaneihin kuuluu olennaisesti

ruokaan ja muuhunkin ylenpalttisuuteen liittyvä hallinnan ja hillinnän tarve. Jos jotain

liiallista pääsee sisään, se oksennetaan heti ulos. Tällaisesta symbolisestakin tarpeesta

saavuttaa menetetty kontrolli takaisin oksentamalla voidaan puhua myös laajemmin aikamme

kulttuurin bulimisena subjektina. Tällainen buliminen subjekti ilmestyi siis suomalaiseen

kirjallisuuteen 1980-luvun aikana. (Lappalainen 2006, 136–137.) Tunnetuin aihetta käsitellyt

teos tuolta ajalta on Hannele Huovin nuortenromaani Madonna vuodelta 1986. Huovin
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romaania onkin tarkasteltu aika paljon kirjallisuudentutkimuksessa ja sitä voidaan pitää

eräänlaisena syömishäiriöromaanien klassikkoteoksena (ks. Lappalainen 2006, 137). Huovin

Madonna on mukana myös Mikkolan väitöskirjassa. 1980-luvulla kirjoitetuissa

syömishäiriöromaaneissa näkyy ilmestymisajankohdan nykyistä suppeampi tietämys

syömishäiriöistä ja niiden hoidosta.

1990-luvullakin on ilmestynyt jonkin verran syömishäiriöitä kuvaavia tai sivuavia

kaunokirjallisia teoksia, muun muassa Monika Fagerholmin Diiva vuodelta 1998, joka on

aikuisille suunnattua kirjallisuutta. 1990-luvun nuortenromaaneissa anoreksiakuvauksia on

ilmestynyt lähinnä vuosikymmenen loppupuolella. 2000-luvulla on ilmestynyt aiempaa

enemmän teoksia, jotka kuvaavat syömishäiriöitä. Aiempaan verrattuna 2000-luvun teoksissa

kuvataan syömishäiriöitä ja niiden hoitoa entistä yksityiskohtaisemmin. Myös

henkilöhahmoilla itsellään tuntuu olevan enemmän tietoa syömishäiriöistä. Viimeisimmät

syömishäiriöromaanit ovat myös aiempaa kompleksisempia narratiivisilta rakenteiltaan ja

niissä pohditaan syvemmin eri aiheita. Muita merkittäviä 2000-luvun syömishäiriöromaaneita

kuvaavia piirteitä voivat olla mm. kielellinen rikkaus, oivaltavuus, tuoreus, kerronnan, juonen

ja kielellisten ulottuvuuksien monimuotoisuus. Kokonaisuudessaan

syömishäiriökirjallisuuden joukkoon kuuluu esteettiseltä tasoltaan hyvin eritasoisia teoksia.

Syömishäiriöitä käsittelevissä teoksissa saatetaan kuvata hyvinkin yksityiskohtaisesti

syömistä, ruoka-ainevalintoja ja joitakin ruumiintoimintoja. Tällaisten asioiden kuvaus ei

yleensä ole kovin näkyvää kaunokirjallisuudessa. (Mikkola 2012, 42, 53; Lappalainen 2006,

138.) Ehkä tunnetuimpia 2000-luvun syömishäiriöromaaneita ovat Kira Poutasen Ihanan

meren (2001) ohella Sofi Oksasen Stalinin lehmät (2003) ja Laura Honkasalon Siskoni,

enkelinluinen tyttö (2001). Myös viimeisimmässä Finlandia-palkitussa romaanissa Laura

Lindstedtin Oneironissa (2015) seitsemän toisensa elämän ja kuoleman välitilassa kohtaavan

naishahmon joukossa yksi on syömishäiriötä sairastanut ja nälkätaiteilijana esiintynyt hahmo

Shlomith, joka itse on edelleen laihuudestaan vain ylpeä, koska on pystynyt saavuttamaan

syömättömyydellä niin äärimmäisen olotilan. Nuortenkirjallisuudessa bulimiaa on käsitelty

selkeästi vähemmän kuin anoreksiaa. Sen sijaan aikuistenkirjallisuudessa bulimian kuvaus

vaikuttaisi olevan nuortenkirjallisuutta tavallisempaa. (Lappalainen 2006, 138; Mikkola 2012,

43.)

Syömishäiriöromaanit konstruoivat, määrittävät ja ottavat osaa syömishäiriöilmiöön

muodostaen diskursseja. Kyseenalaistaessaan ja kritisoidessaan syömishäiriön tulkintoja mm.
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ironian ja parodian keinoin kaunokirjalliset teokset ovat kantaaottavuudessaan ristiriitaisia.

Samaan aikaan ne toisaalta mukailevat vallitsevia diskursseja ja toisaalta puhuvat

innovatiivisesti niitä vastaan toisintoistamalla. Henkilöhahmojen anomalinen positio joissain

teoksissa kuvaa yleistä suhtautumista syömishäiriöihin. Kuitenkin syömishäiriöromaaneissa

syömishäiriö voidaan nähdä loogisena tapahtumasarjana. Mikkolan tutkimusaineistossa

syömishäiriön kehittyminen esitetään moninaisena tapahtumasarjana, jossa sairastumiselle on

erilaisia syitä tai lähtökohtia. Syömishäiriöaihetta kuvataan teoksissa monipuolisesti.

Monipuolinen kuvaus mahdollistaa monet tulkintavaihtoehdot. Realistisena vaihtoehtona on

myös sairauden jatkuminen osana elämää. Syömiseen liittyvän problematiikan kautta teokset

myös ottavat kantaa laajemmin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ongelmiin. (Mikkola 2012,

290–291.) Mielestäni tämä sama pätee myös minun tarkastelemieni syömishäiriöromaanien

kohdalla.

Symbolit ja kuvakieli ilmaisemassa syömishäiriön merkityksiä

Oman tutkielmani tavoitteena on tarkastella syömishäiriöisen mielenmaisemaa

kaunokirjallisuuden kautta siten, että tarkastelen kohdeteoksista syömishäiriöön liittyvää

symboliikkaa ja muita kuvallisen kielen ilmaisemia syvempiä merkityksiä. Symbolinen ja

kuvaannollinen kieli ilmaisee niitä tunteita, joita syömishäiriöön kuuluu. Syömishäiriötä,

kuten muitakin mielenliikkeitä, kuvataan pääasiassa tietyntyyppisellä kuvakielellä. Olen

huomannut, että syömishäiriöisten sisäisen maailman kuvaaminen on usein aika

samankaltaista. Syömishäiriöisen mielenmaiseman kuvaus voi muistuttaa myös yleisemmin

tapaa kuvata ahdistusta ja masennusta tai erilaisia pelon ja surun tunteita. Yhteydestä

södergranilaiseen sielunmaisemaan olen kirjoittanut enemmän alalukuun 1.4. Syömishäiriötä

itseään syömishäiriöstä kärsivät kuvaavat usein jonkinlaiseksi hirviöksi tai paholaiseksi, joka

on vallannut heidät ja käskee heidän toimia tietyllä tavalla. Syömishäiriöpaholaisen

kuvauksesta kerron lisää alaluvussa 6.2.

Syömishäiriön ja siihen liittyvän elämäntavan voi nähdä itsensäkin eräänlaisena

nykykulttuurin symbolina. Puhutaan esimerkiksi bulimisesta nykykulttuurista, jossa ensin

ahmitaan nautintoja ja kaikenlaisia kulutushyödykkeitä, mutta puhdistaudutaan eli korjataan

omaatuntoa sitten jonkinlaisella oksentamisen tapaisella rituaalilla (ks. Lappalainen 2006,

136–137). Bulimiassa ruumiillistuu nykykulttuurin kulutuseetos jossa kuluttaja ostaa ruokaa,
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syö ja oksentaa yhä uudelleen ja uudelleen. Orjallinen laihana pysyminen kertoo

julkisivuminästä, jolla on elämä järjestyksessä. Kertakäyttökulttuurin ihmisen pitäisi olla

samaan aikaan kurinalainen ja toisaalta nautinnollisesti elämästä hetkessä kaiken irtiottava

kuluttaja. Bulimian symboloiman kertakäyttökulutuksen sijasta anoreksia näyttäytyy

irtisanoutumisyrityksenä kertakäyttöisestä kulutuseetoksesta. Äärimmilleen viety

ravitsemustietouden palvonta ja kulttuurinen laihduttamispuhe tasoittavat tietä anoreksian

hyväksyttävyydelle. Anorektiset ja bulimiset ruoka- ja syömisvalinnat kuuluvat samalle

jatkumolle niin sanottujen terveellisten ruokavalintojen kanssa. Kulttuurisessa kontekstissaan

ne eivät ole ollenkaan käsittämättömiä valintoja. Ihannesyöminen on kulttuurissamme

sukupuolitettua. Sukupuoleen liittyvät syömisen normit käsitetään luonnolliseksi.

Anorektinen henkilö juoksee kilpaa pyhän mallikansalaisen ideaalin kanssa. Tässä yhteydessä

syömishäiriöt näyttäytyvät järkeviä ruokavalintoja korostavan syömistyylin, ellei koko

elämäntyylimme ääritapauksina. (Puuronen 2004, 248-252.)

Tavoitteenani ei ole tehdä yksityiskohtaista symbolianalyysia, vaan tarkoitan tutkielmassani

symboliikan tarkastelulla lähinnä sitä, että pohdin, millaista kuvaa syömishäiriöisen

mielenmaisemasta tietyt, merkittävimmässä roolissa olevat symbolit tutkimissani teoksissa

luovat. Käytän tähän tarkoitukseen symbolia aika laaja-alaisena terminä. Kuitenkin koen, että

tutkielmani uskottavuuden kannalta on ihan hyvä pohtia hieman, mitä symbolilla yleensä

voidaan tarkoittaa. Tässä luon siis suppeahkon katsauksen siihen, mitä symboli etenkin minun

tutkielmani kannalta voi merkitä.

Esimerkkinä vakiintuneesta symbolista voisi olla esimerkiksi peili. Symbolisena merkkinä

peilin ja siitä näkyvän peilikuvan on muun muassa ajateltu pystyvän vangitsemaan sitä

katsovan sielun. Peili on voinut myös toimia aseena paholaisia vastaan, koska paholaisen on

ajateltu kuolevan peiliin katsottuaan. Peilin merkitys on myös ambivalentti siinä mielessä,

että peilistä katsoessa jotain on meidän ulkopuolella ja näin olemme tavallaan ilman

itseämme, menettäen esimerkiksi juuri sielumme. Toisaalta kuitenkin peiliin katsominen voi

merkitä myös luovaa vaellusta itseensä ja mahdollisuutta nähdä todellinen minä, jos peiliin

katsoja  on  tähän  kokemukseen  riittävän  kypsä.  (Suuri Symbolikirja, s.v. peili.) Peilin

merkityksistä syömishäiriöstä kärsiville henkilöhahmoille kerron alaluvussa 4.1. Mainitsin

myös jo alaluvussa 1.2 Valon reunalla –romaanissa esiintyvän talo-symbolin.
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Myös vedellä erilaisissa olomuodoissaan, mm. merenä ja jokena on tärkeä merkitys

tarkastelemissani romaaneissa. Veden voi usein nähdä symboloivan seksuaalisuutta. Toisaalta

myös kaikenlaiset maisemat, kuten meri- tai jokimaisematkin voivat myös kuvata henkilön

mielenmaisemaa. Veden merkityksiä käsittelen luvussa 5. Tärkeä kuvakielen tyyppi

runoudessa, kaunokirjallisuudessa ja kielessä yleensä on myös metafora. Metaforalla

tarkoitetaan yleensä vakiintumattomampaa kielikuvaa kuin symbolilla. Symbolilla ja

metaforalla voi kuitenkin olla saman tapaisia tehtäviä merkitysten laajentamisessa ja

yhteyksien luomisessa. Retorisen ja filosofisen perinteen keskeisimpiä kielikuvia on metafora,

ja metaforan synnyinseutua on erityisesti kaunokirjallisuus. Runoudessa metaforaa on

käytetty tekemään tuttua oudoksi ja outoa todeksi, yllättämään, herättämään tunteita ja

havainnollistamaan viimeistään modernistisesta symbolismista alkaen. (Haapala 2003, 54,

55.)

1.4 Tutkielman rakentumisesta

Johdanto- ja teorialukujen jälkeen tutkielmani koostuu viidestä analyysiluvusta ja päätäntö-

luvusta. Lukujen pituus vaihtelee sen mukaan, kuinka keskeistä sisältöä tutkimieni romaanien

kannalta niissä käsitellään. Luvut koostuvat kahdesta tai kolmesta alaluvusta. Ensimmäisen

analyysiluvun otsikko on ”Vieraantumisen tunne osana syömishäiriötä”. Olen valinnut tämän

luvun ensimmäiseksi analyysiluvuksi siitä syystä, että mielestäni tässä luvussa kuvataan

toisaalta hyvin keskeisiä anoreksian merkityksiä ja toisaalta sillä tavalla perustavia

merkityksiä, että ne johdattavat lukijaa kohti myöhempien lukujen merkityksiä. Lukujen

järjestys rakentuu myös niin, että kaksi ensimmäistä analyysilukua kuvaavat syömishäiriön

taustalla olevia suhteellisen konkreettisia asioita. Kolmannessa analyysiluvussa käsitellään

kuolemaa, jonka merkitys tulee yleensä läsnä olevaksi tai ainakin konkreettisemmaksi vasta

anoreksian edettyä jo vähän pidemmälle. Kahdessa viimeisessä analyysiluvussa käsitellään

anoreksiaan liittyvää symboliikkaa erityisesti tarkastelemissani teoksissa keskeisten veden ja

valon ilmaisemien merkitysten kautta.

Ensimmäisessä analyysiluvussa eli koko tutkielman kolmannessa luvussa tarkastelen siis

syömishäiriöön liittyvää vierauden tunnetta ja sen kuvausta tutkimuskohteeksi valitsemissani

syömishäiriöromaaneissa. Sekä itsestä että yhteiskunnasta vieraantuminen on hyvin keskeinen

tekijä syömishäiriöissä. Tarkastelemissani teoksissa kuvataan hyvin monentasoisia
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anoreksiaan liittyviä vierauden tunteita. Vierauden tunnetta tarkastelevassa luvussa käsittelen

muun muassa tyttöhahmojen kokemusta siitä, miten ruumis alkaa tuntua minuudesta

irralliselta. Tämän tuntemuksen taustalla on muun muassa kokemus omasta ruumiista

objektina ja jotenkin vääränlaisena. Oman ruumiin kokeminen vääränlaisena herättää myös

tarpeen taistella omaa ruumista vastaan. Ruumiin ja mielen irtaantumiseen liittyy myös tunne

minuuden kahtiajakautumisesta. Lopulta anorektiset henkilöhahmot alkavat tuntea tavallaan

itsensä vieraaksi itselleen, kun itsellä ei oikein enää ole edes kosketuspintaa omaan

elämäänsäkään. Tässä luvussa tarkastelen myös pelkoa siitä, että joutuu jättämään turvalliselta

tuntuvan lapsuuden ja astumaan tuntemattomaan aikuisuuteen.

Neljännen luvun otsikko on ”Rasvan, ahmimisen ja nälän merkityksiä”. Tässä luvussa

tarkastelen syömishäiriöiseen maailmankuvaan kuuluvia käsityksiä rasvan, rasvattomuuden,

ahmimisen ja nälän merkityksistä. Toisaalta syömishäiriöinen maailmankuva ja sen

tulkitsemat merkitykset muun muassa rasvalle eivät lopulta juuri poikkea muun ympäröivän

kulttuurin samoille asioille antamista merkityksistä. Erona on lähinnä se, että anorektikko

ottaa jotkin ympäröivän kulttuurin antamat merkitykset liian tosissaan. Joka tapauksessa

noilla merkityksillä on tärkeä rooli anorektikon ja anorektisen henkilöhahmon tavassa

reagoida tuntemaansa ahdistukseen. Rasvan merkitystä anoreksiaan liittyen on tarkastellut

paljon myös Anne Puuronen. Hänen väitöskirjansa jopa nimeää anorektikot rasvan tyttäriksi.

Rasva metaforana ilmaisee Puurosen tutkimuksessa ajan suorituskulttuuria

kokonaisuudessaan, jolloin anorektisuus  rasvan täydellisenä välttämisenä voidaan nähdä

ilmaisemassa nykykansalaisen ideaalia yhteiskuntakelpoisuutta (2004, 9). Rasva ja

ahmiminen kuuluvat tavallaan samaan merkityskenttään ilmiöinä, jotka anoreksiaan

ajautuvalle merkitsevät monentasoista heikkoutta ja epäonnistumista. Vastakkaisina ilmiöinä

rasvattomuus ja tyhjä vatsa viittaavat sen sijaan muun muassa itsekuriin, elämänhallintaan ja

kaikenlaiseen onnistumiseen. Tämän tyyppisiä ja muita tähän merkityskenttään liittyviä

kuvauksia tarkastelen siis tutkielmani toisessa analyysiluvussa.

Tutkielmani viides luku on nimeltään ”Kuoleman ja paholaissymboliikan merkityksiä”. Tässä

luvussa tarkastelen tutkielmani kolmen kohderomaanin päähenkilöiden suhdetta kuolemaan ja

heidän kuolemalle antamiaan merkityksiä. Yleensä anorektikot itsekin tajuavat heidän

elämäntapansa vievän heitä kohti kuolemaa viimeistään siinä vaiheessa, kun joutuvat

sairaalahoitoon. Tarkastelemieni henkilöhahmojen elämässä kuolema on eri tavoin läsnä jo

ennen tätäkin. Kuoleman merkitysten lisäksi tarkastelen tässä luvussa myös tapaa kuvata
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syömishäiriötä itsestä riippumattomana paholaisena, joka tuhoaa valtaansa saamaa

anorektikkoa sisältä käsin.

Kuudennen luvun otsikko on ”Veden symboliikkaa”. Tässä luvussa tarkastelen erityisesti

Ihanassa meressä ja Valon reunalla -romaanissa keskeistä vesielementtiä. Vedellä on näissä

teoksissa merkittävä symbolinen merkitys. Lyriikassa vesi symboloi perinteisesti muun

muassa minuuden syvempiä merkityksiä kertoen, kuten arkikielessäkin sanotaan, mitä

tapahtuu pinnan alla. Lyriikassa vesi voi viitata myös seksuaalisuuteen. Kuvaankin tässä

samassa luvussa myös sitä, mikä on seksuaalisuuden rooli tarkastelemissani teoksissa.

Viimeisessä analyysiluvussa käsittelen valon symboliikkaa. Valolla ja pimeydellä on tärkeä

symbolinen merkitys oikeastaan kaikissa tarkastelemissani teoksissa. Nämä liittyvätkin hyvin

olennaisesti ihmisen tunnemaailman ilmaisuun arkikielessäkin. Kaikille on oikeastaan

itsestään selvää, että valolla viitataan monenlaisiin positiivisiin asioihin ja tuntemuksiin ja

pimeydellä sen sijaan yleensä negatiivisiin. Valon ja pimeyden merkitykset eivät kuitenkaan

ole aina näin yksinkertaisia, vaan niillä ilmaistujen merkitysten läheisempi tarkastelu

suhteessa syömishäiriöön on tärkeää. Vieraassa anoreksian aikaa kutsutaankin valon kevääksi

ja Peuran romaanin nimikin on Valon reunalla. Valo ja pimeys tuovat symboleina vahvasti

myös mieleen monenlaisia uskonnollisuuteen liittyviä merkityksiä. Tarkastelenkin tässä

luvussa myös muita uskonnonomaisia merkityksiä kohdeteoksissani.

Södergranin runot

Koen, että merkityksellisiä piirteitä syömishäiriössä ovat muun muassa ahdistuksen ja tuskan

kokeminen, oman identiteetin epätoivoinen etsiminen, oman minuuden ja sukupuolisen

identiteetin, eli tarkastelemieni henkilöhahmojen tapauksessa naiseuden, merkityksen

etsiminen. Nämä piirteet kuvaavat hyvin myös Södergranin runoutta. Erityisesti Södergranin

esikoiskokoelma Dikter (1916) on omistettu nimenomaan naisena olemisen pohdinnalle

(Witt-Brattström 1997, 11). Kokoelman runot käsittelevät ensisijaisesti naisellisuutta ja

naisena olemista. Kuten Södergranin runoutta tulkinnut Vesa Haapala muotoilee, omaa

asemaansa kysyvä ja rooleja vaihtava minä on Södergranin lyriikan ydintä (2005, 13). Tuo

minä on nimenomaan nainen. Esikoiskokoelmassa mies on läsnä lähinnä naishahmojen

psyykkisen työn katalysaattorina. Itsenäisenä henkilöhahmona esiintyy vain yksi sukupuoli eli
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nainen. Ainoa miehinen ääni on ääni, joka herättää naisen oman halun. Södergran käsittelee

Dikter-kokoelman runokuvissa eroottissävyistä ahdistusta ja manifestoi modernistisen

lyriikan uutta minätunnetta. (Mt. 21, 193.) Södergranin runoudessaan luomasta tavasta nähdä

oma ihmisyys tai naiseus voidaan puhua södergranilaisena sielunmaisemana (ks. Kokko 1982,

5).

Tutkielmassani on kunkin luvun alussa valitsemani runo Edith Södergranin Runoja (Dikter) -

kokoelmasta. Nämä toimivat eräänlaisina mottorunoina, joiden on tarkoitus herätellä mieleen

saman tyyppistä symboliikkaa sekä elämän ja minuuden pohdintaa, joka mielestäni liittyy

syömishäiriöiden ilmaisemiin merkityksiin ja siihen, miten noista merkityksistä kerrotaan.

Johdanto-luvun alkuun olen lainannut Södergranin runon ”Tuska” (”Smärtan”). Tämän runon

olen valinnut koko tutkielmani alkuun, koska päätarkastelukohteeni on syömishäiriöihin

liittyvä ahdistus ja tuska. Runon voi nähdä olevan tuskan tunteen ylistys, jossa tuska koetaan

ihmisyydelle merkityksellisempänä kuin onni.

Södergranin runoja systemaattisesti tutkineen Vesa Haapalan mukaan tuska ja onni ovat

Södergranin runossa jumalattaria (2005, 250). Onnen jumaluus on kuitenkin illuusiota, kun

taas tuska hallitsee sekä ihmisen suhdetta kuolemaan että kaikkea, mikä pitää elämää yllä.

Tuska liittyy niin syntymään, rakkauteen kuin kuolemaankin. Tuska on väkevä jumalatar,

jonka voima ylittää ihmisen. Siinä yhtyy toisaalta inhimillinen voimattomuus ja toisaalta yli-

inhimillinen. Jumalattaren lempeä hymy yhdistyy inhimillisiin kyyneliin, jotka liittyvät

pettymykseen, kipuun tai suruun. Kuitenkin tuskaa tuova menetys tuo toivon, joka on onnea

vahvempi. Tuska tuo ihmisen lähimmäksi persoonallista olemista. Kun antautuu tuskan

vaistonvaraiselle viisaudelle, tuska antaa sen, mitä onni ei pysty lunastamaan. Antautuminen

tuskalle kääntää kärsimyksen mahdollisuudeksi. Tuska pyyhkii pois inhimillisen

itsekorostuksen ja avaa tien luovuuteen. Tuskassa arkinen kipu yhdistyy arvokkuuteen, joka

syntyy tuskan vastaanottamisesta ja kestämisestä. Tuska avaa mielen ja olemisen syvyydet ja

antaa lahjaksi helmiä. Kivun siivittämän kehityksen kautta kaikki kaunis ja arvokas syntyvät

tuskasta. Toisaalta tuskankaan lahjat eivät ole ongelmattoman autenttisia. Tuska antaa myös

tyhjiä suudelmia eli tyhjyyttä, illuusioita ja pettymyksiä. Joka tapauksessa tuskaa palvova

ihminen saa tuskalta minuuden kaikkine kummallisuuksineen. Tuskan vastaanottaminen

merkitsee rakkautta elämään ja kuolemaan sekä itse tuskaan. Tuska tuo myös kuoleman läsnä

olevaksi. (Haapala 2005, 250, 255 – 259.)
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Södergranin runossa tuska on elämälle välttämätön ja myös uutta luova ja ihmistä vahvistava

tunne. Syömishäiriön taustalla oleva ahdistus sen sijaan on lopulta hyvin tuhoisa voima.

Toisaalta alkuvaiheessa tuo ahdistus saa anorektikon tehokkaasti liikkeelle, mutta

syömishäiriöön sairastuva suuntaa tuskan tunteesta syntyvän energian lopulta väärin tuhoten

itseään. Silti tuo ahdistus tai tuska on mielestäni sama kuin Södergranin runon kuvaama tuska.

Syömishäiriöstä parantuminen edellyttääkin tuon tunteen suuntaamista uudella tavalla elämää

ja itseä vahvistavaksi voimaksi. Tuska ja ahdistus ovat siis molemmat inhimillisille olemiselle

välttämättömiä ja eteenpäin vieviäkin tunteita, mutta syömishäiriöisen maailmassa ne ovat

saaneet liian suuren vallan.

Esikoiskokoelmassaan Runoja Södergran purkaa muun muassa käsitteiden jumala, kauneus,

mies, minä ja nainen perinteisiä merkityksiä ja arvojärjestyksiä. Runoissa pohditaan, mikä

määrittää minuutta, ja millä tavalla esimerkiksi sanan sielu merkitykset muodostuvat.

Södergranin varhaisrunoudelle ominaista on myös metaforinen kielto (icke, ingen, inte), joka

Haapalan tulkinnan mukaan vapauttaa sanan ja identiteetin totutuista määrityksistä.

Södergranin inspiraationa on runouden voima luoda autenttinen kokemus, perusta minälle.

(Haapala 2003, 69, 76, 78.)

Myös Ihanan meren alussa on mottorunona Uuno Kailaan suomentama Södergranin runo

”Ihmeellinen meri” (”Det underliga havet”). Idea Södergranin runojen mukaan ottamisesta

tutkielmaani tulikin tästä. Mottorunon tehtävänä on ohjata teoksen tulkintaa tiettyyn suuntaan.

Mielestäni näin voi ajatella sekä kaunokirjallisen teoksen että minun tutkielmani tapauksessa

tieteellisenkin tekstin kohdalla.

Johdanto-luvun lopuksi voisi vielä sanoa, että laajasti ilmaistuna tutkielmani tavoitteena on

osallistua syömishäiriökeskusteluun, tuoda tuon keskustelun osaksi uudenlainen näkökulma

syömishäiriöihin kaunokirjallisuuden tarkastelun kautta ja lisätä tietoa syömishäiriöistä. Vielä

laajemmin ajateltuna tutkielmani tarkoituksena on osallistua keskusteluun erilaisista nyky-

yhteiskunnassa ilmenevistä pahoinvoinnin muodoista ja syistä.
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2 TEOREETTINEN TAUSTA

Elämä

Minä, oma vankini, sanon näin:
elämä ei ole kevät, vaaleanvihreään samettiin puettu,
eikä hyväily, jonka saamme harvoin,
elämä ei ole päätös lähteä
eikä kaksi valkoista kättä, jotka pidättävät.
Elämä on ahdas kehä, jonka vankeja olemme,
näkymätön piiri, jonka yli emme koskaan astu,
elämä on läheinen onni, joka kulkee ohitsemme,
tuhannet askelet, joita emme kykene astumaan.
Elämä on halveksua itseään
ja maata kaivon pohjalla hievahtamatta
ja tietää, että ylhäällä paistaa aurinko
ja ilmassa lentävät kultaiset linnut
ja nuolennopeat päivät kiitävät ohi.
Elämä on viitata lyhyet hyvästit
ja mennä kotiin ja nukkua…
Elämä on olla muukalainen itselleen
ja uusi maa jokaiselle muulle, joka tulee.
Elämä on laiminlyödä onnensa
ja työntää luotansa ainoa hetki,
elämä on uskoa olevansa heikko eikä tohtia.

(Södergran, Edith – suom. Uuno Kailas)
	

Södergranin runo “Elämä” (“Livet”) on pessimistinen runo, jossa depressiivinen minä

määrittelee aluksi itsensä omaksi vangikseen ja sitten kuvaa elämää sangen pessimistisesti.

Itsensä vankina runon minä vaikuttaa vieraantuneen elämän valoisasta puolesta. Runon minä

kuvaa voimakkaasti elämän turhuutta, mutta elämän valoisasta puolesta vieraantuneena

vankina hänen näkemyksensä elämästä tuntuisi olevan kovin rajoittunut. (Haapala 2005, 82–

83.) Mielestäni runo kuvaa todella samankaltaista korostuneen kielteistä käsitystä itsestä ja

elämästä, joka  syömishäiriöön ajautuvilla ihmisillä yleensä on.

	

2.1 Ruumiin teoria

Merkittävänä teoreettisena taustana ja jonkinlaisena filosofisena pohjasävynä kaikelle tiedon

muodostamiselle tutkielmassani on fenomenologinen käsitys ruumiista ja sen merkityksistä.

Lukemani perusteella olen päätynyt siihen, että fenomenologinen ruumiillisuuskäsitys ja

erityisesti Maurice Merleau-Pontyn muotoilema käsitys tiedon rakentumisesta ruumiillisen
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kokemuksen ja havainnon pohjalta sopii erityisen hyvin nimenomaan syömishäiriöiden

kuvaamiseen. Hanna Mikkolan mukaan juuri ruumiinfenomenologinen lähestymistapa voi

auttaa ymmärtämään syömishäiriöihin liittyvää järjenvastaisuutta (2012, 19). Näennäisestä

järjenvastaisuudesta huolimatta ruumiinfenomenologian avulla voidaan selittää

syömishäiriöisen käyttäytymisen mielekkyyttä syömishäiriöön sairastuvalle itselleen.

Ruumiinfenomenologian avulla voidaan nostaa esiin syömishäiriöihin liittyvät yksilön

ruumiin kokemukset (mt. 19).  Reuterin (1997, 138) mukaan syömishäiriöiden moniulotteista

luonnetta on mahdollista kuvata Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologian toimintakäsityksen

avulla. Ruumiinfenomenologisella toimintakäsityksellä Reuter tarkoittaa sitä, miten ihminen

nähdään ruumiinfenomenologiassa toisaalta aina kulttuurisesti ja sosiaalisesti rajattuna, mutta

silti samalla intentionaalisena toimijana.

Henkilöhahmon ruumiillinen olemus ja ruumiillisuuden merkityksien pohdinta liittyvät

olennaisesti syömishäiriökuvauksiin. Erityisesti nuortenkirjallisuudessa identiteetin

rakentuminen ja sen kuvaus on muutenkin merkittävässä asemassa. Syömishäiriökuvauksissa

identiteetin pohdinta kytkeytyy juuri ruumiillisuuteen. Identiteetin käsittely ruumiillisuuden

kautta on ollut tendenssinä nykynuortenkirjallisuudessa yleisemminkin. (Lappalainen 2006,

136.) Fenomenologisesta näkökulmasta katsottuna subjektin toiminta nähdään

intentionaalisena ja uusia merkityksiä luovana. Tällöin anorektisenkin toimijuuden voi nähdä

vastarintaa ilmaisevana. Toisaalta kuitenkin syömishäiriöiden tapauksessa protesti

intentionaalisena toimintana kääntyy lopulta itseään vastaan, kun syömishäiriöt eristävät ja

heikentävät niiden uhrit. (Jeronen 2002, 15; sit. Lappalainen 2006, 136; Bordo 1993, 176.)

Fenomenologinen näkökulma tarkoittaa muun muassa sitä, että ihmistä tai minun tutkielmani

tapauksessa kaunokirjallista henkilöhahmoa tarkastellaan hänen oman elämänkokemuksen

kautta. Tämä tarkoittaa sen tarkastelemista, miten subjekti itse elää, miten hän suhtautuu ja

suuntautuu maailmaansa ja miten hän subjektina pohtii omaa olemistaan ja tulkitsee sitä.

Ihmisen eletty kokemus on se, jonka kautta voidaan ymmärtää eri ilmiöitä. Keskeistä tässä

näkökulmassa on sen kehollinen ja aistillinen luonne. Syömishäiriöitä tarkasteltaessa tämä

tarkoittaa syömishäiriöisen subjektin oman kokemusmaailman tulkitsemista.

Tutkimuskohteena on se, miten syömishäiriöinen subjekti kokee itsensä ruumiillisesti.

(Puuronen 2001, 170.) Kun tutkimuskohteena on kaunokirjalliset henkilöhahmot tämä

tarkoittaa ruumiillisen kokemuksen representaatioiden tarkastelua.
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Anoreksiaa fenomenologisesta näkökulmasta pohtineen Marina Reuterin (1997, 137) mukaan

syömishäiriöt ovat sekä intentionaalista toimintaa että kulttuurisesti muodostuneita

käyttäytymismalleja. Ne eivät siis ole suoraan seurausta naisten alistamisesta tai feministisen

tiedostamisen puutteesta. Intentionaalisena subjektina ihminen tai sellaisen representaationa

myös kaunokirjallinen henkilöhahmo on intentionaalinen subjekti, joka liikuttaa maailmaa ja

jota maailma liikuttaa merkitysrakenteiden kautta. Subjektia ja maailmaa ei voi tunnistaa

toisistaan riippumatta. Ruumiillinen subjekti muodostaa merkitysrakenteita suhteessa

ympäristöönsä. Ruumis ei ole objekti, vaan säilyttää aina intentionaalisen subjektin

luonteensa. Ihminen on kulttuurisesti ja sosiaalisesti rajattu mutta samalla rajojen piirtäjä ja

rikkoja. (Mt. 137–138.)

Ruumiinfenomenologinen filosofia pohjautuu Maurice Merleau-Pontyn ajatuksiin tiedon ja

ruumiillisen havainnoimisen yhteen kietoutumisesta. Vaikka Merleau-Ponty muotoili

ajatuksiaan jo puoli vuosisataa sitten, tuntuvat hänen ajatuksensa päteviltä ainakin

tietynlaisten ruumiillisen ja mentaalisen kokemuksen rajalla olevien ilmiöiden tutkimuksessa

edelleen. Syömishäiriöt ovat yksi tällainen ilmiö. Filosofi Luce Irigaray on sanonut

tiedejulkaisussa Man and World julkaistussa haastattelussa, että fenomenologiseen

menetelmään joudutaan turvautumaan, jos halutaan tuoda rationaalisen alueelle luonnollista,

ruumiillista ja aistimellista todellisuutta (ks. Heinämaa 2000, 44). Merleau-Pontyn

muotoilema ruumiin fenomenologia tuntuu siis mielestäni luontevalta lähtökohdalta

tarkastellessani kaunokirjallisten henkilöhahmojen kokemusta syömishäiriöstä

merkityksellisenä tapana kohdata maailma kokonaisvaltaisesti niin ruumiin kuin mielenkin

tasolla.

Merleau-Pontyn filosofiasta puhutaan myös havainnon fenomenologiana. Keskeisiä käsitteitä

hänen filosofiassaan ovat muun muassa ruumiillisuus, havainto, ihmetys, reduktio ja eletty

maailma. Ihmetys merkitsee filosofista asennetta, jota ei motivoi tiedonhankinta vaan

nimenomaan filosofinen ihmetys, joka keskeyttää tavanomaisen suuntautumisen tietoisuuden

kohteisiin. Reduktio on metodinen askel, joka toteuttaa ihmetyksen. Reduktion avulla

murretaan maailman itsestään selvä tuttuus ja tuodaan maailman ilmeneminen näkyviin.

Tarkasteltavan ilmiön ilmenevyys on ruumiillisessa olemassaolossa toteutuva maailman

näyttäytymisen voima. Havainnon filosofian avulla opitaan näkemään maailma siten, että

samalla minä itse näyttäydyn ruumiillisesti osana sitä. Juuri ruumiillinen olemassaolo avaa

pääsyn olioiden olemassaoloon. Tällaisessa filosofiassa on olennaista ilmaista spontaani
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merkityksen synty, joka luonnehtii havaintomaailman ja ruumiillisen elämän ulottuvuuksia.

(Luoto 2012, 12–15.) Lopulta Merleau-Pontyn ruumiin ja havainnon fenomenologia

merkitsee siis kokonaisvaltaisesti uudenlaista asennetta tiedon muodostamiseen ja sen

rakentumiseen. Tällainen tapa suuntautua maailmaan ja sen merkityksiin, myös

kaunokirjallisuuden ilmaisemiin tulkintoihin maailman merkityksistä, on siis tutkielmassani

taustalla kaikessa tiedon muodostamisessa.

Fenomenologinen ruumiskäsitys voi selventää syömishäiriöisen toiminnan merkityksen

ymmärtämistä (Reuter 1997, 138). Humanistisen anoreksiatutkimuksen tukena onkin käytetty

aika paljon ruumiillisuuden teorioita ja erityisesti fenomenologista käsitystä ruumiillisuudesta

(mm. Mikkola, Reuter, Puuronen ja monet gradut). Sama tarkastelukulma sopii hyvin myös

minun tutkielmaani. En silti koe, että olisin tekemässä samanlaista pohdintaa uudelleen, kuin

Mikkola, Puuronen ja Reuter esimerkiksi ovat omissa tutkimuksissaan ja artikkeleissaan

tehneet. Minun tutkielmassani ruumiinfenomenologia on teoreettisena taustana, joka auttaa

minua tarkastelemaan kaunokirjallisia henkilöhahmoja tietynlaisen subjektikäsityksen ja

erityisesti ruumiillisuuskäsityksen kautta, mutta oma tutkielmani silti kuvaa syömishäiriöitä

melko erilaisesta näkökulmasta kuin edellä mainitut tutkijat omissa töissään. Keskityn

henkilöhahmojen tarkastelun lisäksi vahvasti siihen kieleen, jolla syömishäiriöitä kuvataan

nimenomaan ahdistuksen tunnetta ilmaisevana tai ahdistukseen reagoivana ilmiönä.

	

2.2 Syömishäiriöiden historia ja tutkimus

Syömishäiriöt ovat edelleen ilmiö, jonka merkityksiä ei ole selvitetty läpikotaisin ja näin

syömishäiriöihin ilmiönä liittyy vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä. Lääketieteellisessä

tutkimuksessakin tehdään vielä uudenlaisia havaintoja syömishäiriöitä koskien. Viime aikoina

on tehty muun muassa lääketieteellistä tutkimusta, jossa tarkastellaan anoreksian

periytyvyyttä (Kivipelto, 2016). Tutkimuksen mukaan alttius anoreksiaan on ainakin osittain

geneettinen. Lääketieteellisestäkin näkökulmasta näyttäisi siis olevan selvää, että vääristynyt

länsimainen naisihanne tai mallin mittojen tavoittelu ovat vain pieni osa anoreksian

taudinkuvaa. Helsingin yliopiston kansanterveystieteen apulaisprofessori Anna Keski-

Rahkosen mukaan anoreksian puhkeamiseen tarvitaan ympäristötekijöiden lisäksi perittyjä

ominaisuuksia. Anoreksian perinnöllisyys tarkoittaa Keski-Rahkosen mukaan sitä, että

muutamalle prosentille naisista laihduttaminen on hyvin vaarallista. Nämä naiset voisivat
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tarvita erityistä suojelua laihduttamiselta. (Kivipelto, 2016.) Voisiko tämä muutama prosentti

naisista olla juuri niitä poikkeuksellisen herkkiä naisia, jotka ovat erityisen alttiita

muodostamaan itselleen hyvin kielteisen minäkuvan? Laura Hakalan mukaan Siskonmakkarat

– Miltä syömishäiriö tuntuu -teokseen kirjoittaneiden syömishäiriötä sairastaneiden naisten

ainoana yhteisenä piirteenä tuntuu olevan se, että he ovat poikkeuksellisen herkkiä ja ottavat

ehkä elämän jollain tavalla liian vakavasti (SM, 428). Peggy Claude-Pierre (2000) taas puhuu

syömishäiriöiden uhrien kielteisestä mielestä ja kielteisestä minäkuvasta.

Lääketieteellisellä syömishäiriöiden tutkimuksella on tietysti oma merkittävä roolinsa

syömishäiriötietoisuuden, oikeanlaisten hoitotapojen ja mahdollisten ennaltaehkäisymuotojen

löytämisessä. Silti syömishäiriöt ovat ilmiö, joka vaatii tarkastelua myös muista

näkökulmista. Psykologisesta ja kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta voidaan syventää

käsitystä syömishäiriöistä ja käsitellä syömishäiriöitä kokemuksena, joka tuntuu joltain ja

joka on syömishäiriöiselle itselleen merkityksellinen tapa suhtautua ympäröivään maailmaan.

Usein ajatellaan syömishäiriöiden ja anoreksian olevan erityisesti länsimaisen nykykulttuurin

ilmiö. Sitä se ei kuitenkaan yksiselitteisesti ole. Toki nykymuodossaan ja -merkityksissään se

kertoo jotain erityistä juuri tämän hetken ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta, mutta

erilaisissa muodoissa anoreksian ja muiden syömishäiriöiden tyyppistä käyttäytymistä on

ollut olemassa kautta historian. Ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan muuttuessa

syömishäiriöiden ja muun poikkeuksellisen syömiskäyttäytymisen ilmaisemat merkitykset ja

ilmaisumuodot vain muuttuvat toisenlaisiksi. Syömishäiriöt, poikkeuksellinen

syömiskäyttäytyminen ja itsensä näännyttäminen eivät ole olleet aina pelkästään feminiininen

ilmiö, vaikka yleisesti ajatellaankin, että kautta aikojen jokin on ajanut nimenomaan nuoria

naisia näännyttämään itseään nälkään (ks. esim. Forsström, 2015). Kuitenkin ainakin

modernin ajan itsensä näännyttäjät, bulimistiset ahmijat ja oksentelijat olivat usein miehiä.

Karin Johannisson (2012, 56) kirjoittaa teoksessaan Melankolian huoneet – alakulo, ahdistus

ja apatia sisällämme romantiikan ja modernin ajan melankolikoista, joille syöminen ylipäänsä

oli ongelmallista ja jotka olivat yleensä miehiä. Näiden melankolikkomiesten

syömiskäyttäytyminen muistuttaa paljon käyttäytymistä, jota pidetään nykyään

syömishäiriöille tyypillisenä. Eräs lääkäri käyttikin 1700-luvulla itseään nälkiinnyttävästä

melankoliatyypistä nimitystä anorexia melancholia (Johannisson 2012, 57). Itsensä

näännyttämiseen on joinain aikoina ja joissain kulttuureissa saattanut liittyä myös
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jonkinlainen esityksellisyys. Riikka Forsströmin (2015) artikkelissa kuvataan, kuinka ihmiset

1860-luvulla tulivat kaukaakin katsomaan syömisen lopettanutta teinityttöä Walesiin. Lopulta

tyttö kuoli nälkiintymiseen. Näytöksellistä itsensä näännyttämistä kuvaa myös Kafka

novellissaan ”Nälkätaiteilija” (1946). Melankolinen Kafka toteutti elämässään itsekin

erikoisia ruokaan liittyneitä rituaaleja ja pyrki täyteen riippumattomuuteen ruoasta

(Johannisson 2012, 60). Hän myös tunsi inhoa ruumistaan kohtaan ja sisäisen tyhjyyden

lisäksi halusi karkottaa oman ruumiinsa olemassaolon. Saman tyyppistä syömättömyyttä ja

nälkiintymistä on harjoittanut myös Virginia Woolf, joka myös kärsi vaikeasta suhteesta

ruokaan koko elämänsä ajan. (Mt. 60–61.) Myös nykyhetkeen sijoittuvan Lindstedtin

Oneironin anorektinen henkilöhahmo Shlomith sanoo toimineensa nälkätaiteilijana. Erilaisia

mystisiä piirteitä saavaa syömättömyyttä ovat harjoittaneet kautta historian myös pyhimykset.

Yliluonnollinen ruokahalun puuttuminen on saanut jopa oman nimensäkin, anorexia mirabilis.

Toisaalta oman lihansa kiduttaminen syömättömyydellä on voinut merkitä myös demonisten

voimien vallassa olemista. (Forsström, 2015.)

Tutkielmani taustalla on lukemani kirjallisuuden perusteella muotoutunut käsitys

syömishäiriöistä, jonka mukaan ne voidaan nähdä yhtenä ahdistuksen ilmenemismuotona.

Käsitykseeni syömishäiriöistä on vaikuttanut paljon myös jo mainittu teos Siskonmakkarat –

Miltä syömishäiriö tuntuu (2012). Tämän teoksen alaotsikko kuvaa oikeastaan sitä, mikä on

minunkin tavoitteeni tässä tutkielmassa. Pyrkimyksenäni on tavoittaa itse syömishäiriötä

sairastamatta käsitys siitä, miltä syömishäiriö tuntuu ja mikä on sen merkitys

syömishäiriöiselle itselleen. Pyrin siis kohdeteosteni kautta muodostamaan kuvan siitä, mitä

on syömishäiriön kokeminen, miksi se tapahtuu.

Mainitsin jo edellä myös Hanna Mikkolan väitöskirjan, jossa tarkastellaan syömishäiriöitä

nimenomaan kaunokirjallisuuden kautta, kuten minunkin tutkielmassani. Mikkola tarkastelee

syömishäiriöitä viidessä kotimaisessa romaanissa feministisen lähiluvun avulla. Yksi hänen

tarkastelemistaan romaaneista on sama kuin minunkin tutkielmassani. Tuo romaani on Kira

Poutasen Ihana meri. Lähiluvun avulla Mikkola tutkii, miten hänen tarkastelemissaan viidessä

romaanissa representoidaan naissukupuolen ja syömishäiriöiden kytkeytymistä toisiinsa. Tätä

tutkimuksen pääkysymystä Mikkola pohtii kolmen osakysymyksen kautta. Yhdessä

tutkimuksen luvussa pohditaan, miten mainituissa viidessä teoksessa representoidaan

ruumiillisuuden yhteyttä syömishäiriöihin ja naissukupuoleen. Toisessa luvussa Mikkola

pohtii seksuaalisuuden representaatioita suhteessa syömishäiriöihin, tyttöyteen ja naiseuteen.
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Kolmantena kysymyksenä Mikkola tutkii omassa luvussaan teoksista myös sitä, miten ne

representoivat tytön ja naisen positioiden ja syömishäiriöiden liittymistä toisiinsa. (2012, 24,

63) Tutkimuksensa taustaksi Mikkola (2012, 14) on tutustunut laajasti syömishäiriöilmiöön

niin lääketieteellisenä kuin kulttuurisena ilmiönäkin. Feministisen lähiluvun avulla hän

tulkitsee syömishäiriökuvausten metafiktiivisiä, intertekstuaalisia ja narratiivisia piirteitä ja

pohtii näiden piirteiden kautta kaunokirjallisten teosten merkitystä yhteiskunnallisen

syömishäiriökeskustelun osallistujana. (Mt. 63.)

Kaunokirjallisuuden Mikkola (2012, 290) näkee yhtenä syömishäiriöilmiön ja siihen liittyvän

keskustelun osapuolena. Syömishäiriöilmiön eri osa-alueiden merkitystä Mikkola pohtii

kaunokirjallisuutta tutkiessaan fiktiivisten maailmojen ja henkilöhahmojen kautta.

Kaunokirjalliset sukupuolittuneet ja seksuaaliset ruumiit ovat tekstuaalisia ruumiita, jotka

representoivat vahvasti materiaalista ruumista sekä siihen kohdistuvia normeja ja sen haluja,

tekoja ja pintaa. (Mt. 64.) Fiktiivisessä maailmassa vallitsevat sosiaaliset rakenteet ovat

vuorovaikutuksessa todellisen yhteiskunnan kanssa. Mahdollisten maailmojen käsitteen

kautta kaunokirjallisuuden fiktiiviset maailmat voidaan nähdä niin, että ne voivat näyttää

lukijalle reaalimaailman uudella tavalla tematisoiden todellisia ja fiktiivisiä maailmoja ja

niiden välisiä suhteita. (Mt. 66.) Kaunokirjalliset representaatiot ovat tulkintoja

todellisuudesta. Kielen avulla tapahtuvalla representoinnilla tuotetaan uusia merkityksiä.

Tähän sisältyy myös eri tavoin esittämisen mahdollisuus. (Mt. 77, 78.) Mikkolan mukaan

hänen tarkastelemiensa teosten esittämissä maailmoissa korostuvat syömisen, liikunnan ja

ulkonäön sukupuolitetut nykyideaalit. Syömishäiriöinen maailmankuva ei siis ole vain

sairastuneiden henkilöhahmojen oma henkilökohtainen maailma. (Mt. 81.)

Mikkolan mielestä syömishäiriön voi tulkita yhdeksi toimintavaihtoehdoksi sairastuvan

elämässä, jossa keskeistä on tyttöjen säädelty elämä, koulun ja kodin ahdistavuus, säännöt,

naisen huono asema ja ulkonäköideaalit. Laajemmin nähtynä syömishäiriöromaanit kuvaavat

aikaamme liittyvää ahdistusta, joka voi ilmetä erilaisina oireiluina, mm. syömishäiriönä.

Syömishäiriön ohella romaanit siis kuvaavat tarkasti aikaamme ja kulttuurista kontekstiaan.

Teokset myös uusintavat käsityksiä syömishäiriöiden syistä. Stereotyyppisiä syitä

kyseenalaistetaan muun muassa ironian ja parodian keinoin. (2012, 295–296.)
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Yksi merkittävä ei-lääketieteellinen syömishäiriötutkija on viime vuosina ollut Anne

Puuronen. Väitöskirjan lisäksi häneltä on julkaistu useita aihetta käsitteleviä artikkeleita

erilaisissa tieteellisissä artikkelikokoelmissa. Väitöskirjassaan Rasvan tyttäret (2004)

Puuronen lähestyy anoreksiaa yhteiskunnallisena ilmiönä etnografisen tutkimuksen

menetelmin. Hän tarkastelee anoreksiaa ja syömishäiriöitä myös uskontotieteellisestä

näkökulmasta käsin. Hänen mukaansa lääketieteellinen näkökulma yksinään ei ole riittävä

syömishäiriöiden kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Tutkimuksessaan Puuronen näkee

anoreksian anorektikolle itselleen merkityksellisenä tilana, ihmisenä olemisen eri osa-alueilla

ilmenevänä elämäntodellisuutena, jossa biologinen ja sosiaalinen, ja tätä kautta yksilöllinen,

lomittuvat. Etnografisen tutkimuksen näkökulmasta anorektisuus voidaan nähdä

toiminnallisena tilana, joka syntyy suhteessa henkilöä ympäröivään rakenteelliseen ja

sosiokulttuuriseen elämään. (2004, 9, 19) Näin muotoiltuna etnografisen tutkimuksen

merkitys kuulostaa saman tapaiselta kuin edellisessä alaluvussa selittämäni

ruumiinfenomenologinen näkökulma syömishäiriöihin. Tärkeänä käsitteenä Puurosen (2004,

9) tutkimuksessa on metaforinen käsite rasva. Rasvan käsite liittää anoreksian terveydestä

huolehtimisen kulttuuriseen kontekstiin. Rasvan voi nähdä symboloivan ylikorostuneen

terveystietoisuuden lisäksi sekä ajan menestys- ja suorituskulttuurin kontekstia että myös

luonnollisten sukupuolikäsitysten kyseenalaistamista. Kulttuuriset symbolit ja niiden

välityksellä muodostettavan merkityksen huomioiminen on olennaista anorektisuuden

tutkimisessa. (Mt. 9.)

Kirjallisuuden pro gradu -tutkielmissa syömishäiriöitä on käsitelty aiemminkin. Näistä voisi

mainita ainakin Miia Rautiaisen tutkielman Laiha, puhdas, täydellinen (2006), jossa hän

tarkastelee Huovin Madonnaa ja Poutasen Ihanaa merta anoreksiakuvauksina.

Tutkielmassaan Rautiaisella on tavoitteena selvittää, millaisia merkityksiä hänen

tarkastelemissaan teoksissa annetaan anoreksialle. Tätä hän tarkastelee anorektisen subjektin

kautta kysyen, miten anorektinen subjekti määrittää itseään ja muita, ruokaa ja ruumiillisuutta

sekä sairautta ja kuolemaa. (2006, 4.) Syömishäiriöitä on käsitelty myös monissa artikkeleissa

erilaisten tieteellisten julkaisujen osana. Saman tyyppistä ruumiin ja syömisen tarkkailua

nimenomaan kaunokirjallisuudessa kuvaa myös esimerkiksi Johanna Lahikainen

artikkelissaan, jossa tarkastellaan Margaret Atwoodin Rouva Oraakkelin syömisen ja

laihtumisen ambivalenssia (2007).
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2.3 Ahdistus

Tutkielmani tavoitteena on tarkastella erityisesti anoreksian taustalla olevan ahdistuksen

tunteen ilmaisua valitsemissani kaunokirjallisissa teoksissa. Voidaan sanoa, että tunteet ja

psykologia ovat yleensä ottaen hyvin tärkeitä sekä syömisessä ylipäätään että

ruumiillisuudessa (Lahikainen 2007, 108). Tuomalla esiin syömishäiriön taustalla olevia,

ulospäin näkymättömiä motiiveja voidaan tehdä ymmärrettäväksi järjettömältä tuntuvaa

syömishäiriöistä käyttäytymistä (mt. 109). Helsingin yliopiston soveltavan psykologian

dosentin Mirja Kalliopuskan Psykologian sanastossa (s.v. ahdistus) ahdistus määritellään

lyhyesti näin: ”tuskaisuuden, mielipahan, levottomuuden, jännittyneisyyden ja epämääräisen

pelon, uhkan ja epäonnen tunne.” Englannin kielen ahdistusta ilmaiseva sana anxiety on

peräisin latinan sanasta anxietas, joka tarkoittaa huolestuneisuutta, huolta ja hätää

(Psykologian sanasto, s.v. ahdistus). The Penguin Dictionary of Psychology (s.v. anxiety)

kuvailee ahdistuksen, engl. anxiety, olevan epämääräinen ja epämukava tila, joka sisältää

pidättäytymisen, pelon, tuskan ja levottomuuden tunteita. Ahdistus erotetaan usein pelon,

engl. fear, tunteesta sillä, että ahdistuksella ei ole selkeää kohdetta. Ahdistuksen tunteen

tehtävänä voi kuitenkin olla saada ihminen välttämään jotain tiettyä asiaa, jolloin tuon asian

välttäminen saa ahdistuksen vähenemään. Eksistentialismissa ahdistus on tunne, joka seuraa

maailman merkityksettömyyden, epätäydellisyyden ja kaoottisen luonteen tiedostamisesta.

Hayesin ja Strattonin (A Student’s Dictionary of Psychology, s.v. anxiety) opiskelijoille

suunnatussa psykologian sanakirjassa ahdistuksen, engl. anxiety, sanotaan olevan stressaava

tila, joka johtuu vaaran ennakoinnista. Ahdistukseen liittyy sekä fysiologinen, esim. taistele

tai pakene -reaktio, että kognitiivinen puoli – erityisesti keskittymiskyvyn aleneminen ja

epämukavuuden tunne. Nämä tekijät voivat auttaa niiden kokijaa käsittelemään tehokkaasti

selvästi havaittuja, todellisia, käsillä olevia vaaratilanteita, mutta voivat toisaalta olla myös

vahingollisia niin psyykkisesti kuin fyysisestikin, jos ahdistuksesta seuraa stressi tai

ratkaisemattomia sisäisiä ristiriitoja. Suomen kielen perussanakirja (s.v. ahdistus) määrittelee

ahdistuksen olevan epämääräisen painostava, pelonsekainen tunnetila. Samaan

merkityskenttään kuuluvia sanoja ovat ahdistuneisuus, ahdinko, hätäännys, huoli ja tuska.

Ahdistus tarkoittaa myös puristus- tai kiristystilaa ja puristuksen tunnetta.

Freud on selittänyt myös masennuksen ja surun eroa samaan tyyliin kuin yllä selitettiin

ahdistuksen ja pelon eroa. Toisin sanoen masennuksella ei ole selkeää kohdetta toisin kuin
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surun tunteella. Näin ollen voi sanoa myös, että ahdistuksen ja pelon tunteet ovat suhteessa

toisiinsa samaan tapaan kuin masennus ja suru toisiinsa. Ahdistus on epämääräistä ja syvää

pelkoa ilman selkeää kohdetta ja masennus on suuntaamatonta ja syvää surua, jolla ei ole

kohdetta. Ahdistusta fyysisenä kokemuksena voidaan kuvata monella tavalla, esim.

puristuksen tunteeksi rinnassa. Suomen kielen sana ahdistus on peräisin sanasta ahdas.

Tunnetta voisi siis kuvata myös fyysiseksi ahtauden tunteeksi.

Konkreettisena fyysisenä kokemuksena ahdistuksen tunnetta voisi kuvata puristuksen tai

ahtauden tunteeksi rinnassa. Tarkastelemissani teoksissa myös kutina tuntuu viittaavan

jonkinlaiseen ahdistuneisuuteen. Ristiina kuvaa montakin kertaa ahdistuneisuuttaan kutinana.

Seuraavassa lainauksessa myös Ihanan meren Julian yöllisen ahdistuneisuuden osana on ihon

kutina. ”Mun ihoa kutittaa, mulla on liian kuuma ja hiki. Mä heitän peiton lattialle, potkin

lakanoita hirttoköysiksi ja nyyhkytän turhautumista.” (IM, 28.)

Uppsalan yliopiston aatehistorian professori Karin Johannisson on tarkastellut teoksessaan

Melankolian huoneet – alakulo, ahdistus ja apatia sisällämme (2012) erilaisen melankolisten

tunteiden ryhmään kuuluvia tunteita, niiden ilmaisua eri aikoina ja tunteiden merkityksiä. Hän

tarkastelee teoksessaan muun muassa ahdistusta, masennusta, herkkyyttä, pelkoa ja

eksyneisyyttä. Hänen käsityksensä mukaan tavat ilmaista erilaisia tunteita ovat vahvasti

yhteydessä omaan aikaansa. Eri aikoihin on myös liittynyt vahvasti juuri tietynlaiset tunteet.

Melankolialla ei ole vain yhtä ilmentymistapaa, vaan sillä on vain tunnusmerkkejä (mt. 26–

27). Erilaisten melankolisten tunteiden muunnelmien koti on kunkin melankolisen yksilön

sisäinen maailma, josta käsin hän kokee ympäristönsä. Eri muodoissaan melankolia voi olla

väriltään muun muassa itsemurhanmustaa, tyhjyydenvalkoista tai alakulonsinistä.

Melankoliassa on joka tapauksessa aina läsnä joko puute tai menetys. Sanaan melankolia

liittyy myös jonkinlainen romantisoitunut mielikuva, jolloin se ei ole pelkkää synkkyyttä,

kuten esimerkiksi masennus on (mt. 71). Yksi merkityksellinen seikka ihmisen synkimpiä

tunteita tarkasteltaessa on pohdinta siitä, missä kulkee terveen ja sairaan raja. 1900-luvun

alussa itse tunteet hylättiin modernin psykiatrian diagnostisessa luokituksessa ja alettiin

määritellä psykiatrisia sairauksia ulkoisen käytöksen kautta, jolloin sairauksiksi määriteltiin

muun muassa erilaisia uni-, syömis- ja keskittymishäiriöitä. (Mt. 73.)

Naisten erilaiset melankoliset oireilut vaikuttavat olleen aina jollain tavalla statukseltaan

alhaisempia kuin miesten. Naisilta on ajateltu puuttuvan yhteys todellisten melankolikkojen



	 34

kokeman melankolian toiseen puoleen, eli älyyn, itsereflektioon ja luomiseen. Sen sijaan

heidän melankoliansa on ollut merkityksemättömämpää, yksityisempää ja latteampaa, tai

vaihtoehtoisesti vaarallista hysteriaa tai hulluutta. Naisten melankoliaa on voitu kuvata myös

naiseuden osaksi rakentuneeksi tyhjyyden tunteeksi, joka liittyy vaatimukseen toteuttaa

naiseutta ja tukahduttaa oma minänsä, alistua ja mukautua. (Johannisson 2012, 74–75.)

Erityisesti viimeisen virkkeen kuvaus tuntuisi sopivan yllättävän hyvin vielä nykypäivän

syömishäiriöiden merkitysten kuvaukseksi.

Nykyäänkin stereotyyppisen masennuksen kuvaus erityisesti naisten kokemana merkitsee

passiivisuutta, hiljaista ääntä ja huonoa itsetuntoa. Masentunut nainen tuntuu mukautuvan

siihen, mihin hänet on ohjattu, eli tukahduttamaan sopimattoman villin minänsä.

Johannissonin eri yhteyksistä lainaamat kuvaukset 1900-luvun alkupuolen naisten kokemasta

masentuneisuudesta kuulostavat nekin sellaisilta, että niillä on yhteys vielä tämänkin päivän

syömishäiriöisten kokemaan tapaan kuvata ahdistuneisuuttaan. Synkkinä kausinaan myös

syömisestäkin kieltäytynyt Virginia Woolf on kuvaillut elämäänsä ei-olemiseksi aivan

samalla sanalla kuin monet anorektikot kuvaavat omaa elämäänsä. Hänen mukaansa ahdistus

ja arvottomuuden tunteet sulkevat hänet tyhjiöön. Myös ruotsalainen kirjailija Margit Abenius

on kuvaillut opiskeluaikansa ahdistusta 1920-luvulla muun muassa niin, että hänestä on

tuntunut kuin arvosteleva paholainen istuisi koko ajan vahtimassa ja kuiskailisi hänelle,

kuinka kaikki hänen tekemänsä on surkeaa. (Johannisson 2012, 76.) Myös tämä kuvaus

kuulostaa kovin samanlaiselta kuin syömishäiriöstä kärsivien kuvaukset heidät vallanneesta

paholaisesta. Johannisson kuvaa vielä useampia ruotsalaisia 1900-luvun alkupuolella eläneitä

naisia, jotka ovat eri tavoin ylittäneet annetut naisen rajansa ja siksi kokeneet tuntevansa vetoa

itsemurhan mahdollistavaa elämästä pois pääsyä kohtaan. Näistä naisista Sylvia Plath on

kirjoittanut päiväkirjaansa, että haluaisi paeta vastuuta ja ryömiä lannistettuna takaisin

kohtuun. (2012, 77.) Näiden kuvausten pohjalta voisi ajatella, että naisten kokema

ahdistuneisuuden tunne ei ole välttämättä muuttunut kovin paljon vuosikymmenten tai jopa

vuosisatojenkaan aikana. Toisaalta tunteiden ilmaisu ja ne ulkoiset asiat, jotka laukaisevat

erilaisia ahdistuksen tunteita ovat varmasti muuttuneet ainakin jossain määrin.

2.4 Henkilöhahmon tutkiminen

Yksinkertaisimmillaan henkilöhahmon voi ajatella olevan kirjallisuuden kuvaama ihminen.
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Lopulta henkilöhahmosta puhuttaessa viitataan kuitenkin vain merkkeihin paperilla.

Henkilöhahmon voidaan silti ajatella esittävän eli representoivan todellista ruumiillista

ihmistä. Siihen, miten lihallista ihmistä voi kuvata kirjoitusmerkkien sarjana, vaikuttavat

kulttuurissa vallitsevat ihmiskäsitykset ja sosiaaliset valtasuhteet. Representaatio on

historiallisesti määräytynyttä ja kontekstisidonnaista. Myös puhuessamme fiktiivisestä

henkilöhahmosta ja sitä arvioidessamme on mukana koko kulttuurimme ihmiskuva. (Käkelä-

Puumala 2001, 241, 242; Immonen 2003, 132.) Sanalla representaatio voidaan viitata myös

muihin kaunokirjallisuuden ja todellisuuden välisiin suhteisiin kuin henkilöhahmon ja

ihmisen suhteeseen. Tutkimassani kaunokirjallisuudessa representoidaan siis paitsi

anoreksiaa sairastavia tyttöjä myös syömishäiriötä ilmiönä. Tarkastelukohteenani on siis sekä

syömishäriöisen tytön representaatio että itse syömishäiriön representaatio. Syömishäiriötä

kuvaava romaani muun muassa antaa valikoitua ja tulkittua tietoa syömishäiriöistä ja lisää

omalta osaltaan ymmärrystä syömishäiriöistä (Mikkola 2012, 75). Sekä henkilöhahmoihin

että erilaisten ilmiöiden representaatioihin liittyy aina sekä tuottamisen ja uusintamisen että

muokkaamisen, kiistämisen ja neuvottelun mahdollisuus (mt. 75). Toisaalta representaatiot

ovat myös sidoksissa todellisuuden tämänhetkisiin käsityksiin ilmiöistä ja ihmisyydestä.

Kaunokirjallista tyttöhahmoa tarkastelevan kirjallisuustieteilijän kiinnostuksen kohteena voi

olla, millaisin kirjallisin käsittein ja konventioin tyttö määritellään tekstissä. Kaunokirjalliset

tyttökonstruktiot antavat mahdollisuuden luoda vastakuvia tyttöyden tuottamiselle.

Tyttökuvan luomiseen vaikuttavat mm. tekstissä valittu näkökulma, dialogi ja kuvakieli.

Kuvauksia tytöistä tarkastellaan suhteessa yhteiskunnallisiin diskursseihin. Kaunokirjalliset

tyttökuvaukset kehittyvät aina rinnakkain yhteiskunnallisten muutosten kanssa. (Österlund

2011, 214–215.) Kirjallisuustieteen kiinnostuksen kohteena on useimmiten piirteet, joilla

tyttöyttä rakennetaan uusilla tavoilla. Kaunokirjallisuuden tyttökuvien voidaan ajatella

ilmentävän tyttöjen erityisiä olosuhteita tai tyttönä olemisen ehtoja. (Mt. 216, 218.)

Henkilöhahmosta puhuttaessa törmätään myös sellaisiin käsitteisiin kuin minuus, identiteetti

ja subjekti. Erityisesti identiteetin käsite on puhuttanut myös kirjallisuuden tutkijoita viime

vuosina. Identiteettiä ja sen muodostumista nuortenromaanissa on tutkinut erityisesti Kaisu

Rättyä, jonka mukaan nuortenromaani voidaankin suppeasti määritellä päähenkilön

identiteettikysymyksiä käsitteleväksi romaaniksi (2005, 34). Lyhyesti voi sanoa, että

identiteetti on muuttuva, sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa rakentunut tai myös

tietoisesti rakennettu roolien joukko. Minuuden sen sijaan ajatellaan olevan pysyvämpi ja
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yhtenäisempi. Minuuden käsitteellä viitataan yleensä henkilön kokemukseen omasta

itsestään. Identiteettejä voi siis kirjallisella henkilöhahmollakin olla useita. Näiden erilaisten

sosiaalisten roolien taakse lukija voi hahmottaa henkilöhahmon minuuden. Subjektin käsitettä

sen sijaan käytetään hyvin monella tavalla. Jos käsitteen käyttö halutaan erottaa minuuden ja

identiteetin käytöstä, voidaan subjektin ajatella viittaavan henkilöhahmoon tekstuaalisena

konstruktiona. Kirjallisuudessa esitetty tekstuaalinen subjekti voi olla tekstin puhuva subjekti

eli kertoja tai tarinan subjekti eli henkilöhahmo. Omaa itseään ja elämäänsä reflektoiva

minäkertoja, kuten Julia, Ristiina ja Maria, on näitä molempia. (Käkelä-Puumala 2001, 242,

243, 244; ks. myös Lyytikäinen 1995, 7.)

Lopulta subjekti-käsitteen käyttö on hyvin laaja-alaista, ja voi jopa ajatella, että kaikki

ihmisen pohtiminen on subjektin määritystä. Subjektin kysymys on universaalia ihmisen

kysymystä ihmisestä tai minän kysymystä omasta identiteetistään. Subjektikäsitykset sen

sijaan ovat historiallisia ja kulttuurisia. Ne ovat jatkuvassa liikkeessä ja muutoksen alaisia.

(Lyytikäinen 1995, 7.)

Käsitykset henkilöhahmosta ja henkilöhahmon tulkinnan tavat ovat käyneet läpi monenlaisia

muutoksia, samalla kun käsitys ihmisestä yleensäkin on muuttunut.

Kirjallisuudentutkimuksessa onkin jouduttu käsittelemään henkilöhahmoja sisäisesti

hajanaisina ja fragmentoituneina, jolloin yhtenäistä persoonallisuutta, olemusta tai minuutta

ei välttämättä ole mahdollista hahmottaa lainkaan. Henkilöhahmon ollessa epämääräinen,

epävakaa ja hajanainen lukija nousee tekstin varsinaiseksi subjektiksi selittäessään

lukemaansa itselleen. Lukijan arvioinnit tekstistä kertovat ehkä enemmän hänestä itsestään

kuin henkilöhahmosta sinänsä. Henkilöhahmon tulkinnassa vaikuttaakin aina lukijan oma

tausta – hänen ennakko-oletuksensa, halunsa ja toiveensa. (Käkelä-Puumala 2001, 260–261.)

Kun postmodernissa käsityksessä, identiteetti hahmotetaan pirstaloituneeksi, rakennettua

minäkertomusta voidaan pitää ainoana mahdollisuutena yhtenäiseen identiteettiin.

Nuortenromaaneissa, elämäkerrallisissa tai päiväkirjamuotoisissa teoksissa on usein kysymys

juuri minäkertojan identiteetin rakentamisesta. (Rättyä 2005, 112.) Kaikkia tarkastelemiani

romaaneja voi tulkita nimeomaan identiteetin rakentamisesta kertovina romaaneina.

Vaikka henkilöhahmon yhtenäisyys näyttää useissa postmoderneissa teoksissa hajonneen,

samalla kun postmoderni identiteettikin on hajonnut, henkilöhahmo voidaan vielä

nykyäänkin ymmärtää yksilön minuuden tai persoonallisuuden representaatioksi. Se voidaan
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edelleen tulkita todellisen ruumiillisen ihmisen kuvaksi, joskin näin tehtäessä ei pidä unohtaa,

että niin minuus kuin persoonallisuuskin ovat historiallisesti ja kulttuurisesti muuttuvia

käsitteitä. (Käkelä-Puumala 2001, 266.) Tyttökuvauksia tutkittaessa on viime aikoina

tarkasteltu myös sitä, mukautuvatko tyttöhahmot konventionaalisiin sukupuolitettuihin

odotuksiin vai kapinoivatko he niitä vastaan. Sopeutuvalle tytölle perinteinenkin

tyttöidentiteetti voi nykykäsityksen mukaan tarjota oman tilan kahlitsematta häntä.

(Österlund 2011, 221.)

Äkkiseltään voisi ajatella, että juuri ruumiillisuus erottaa todellisen ihmisen fiktiivisestä

henkilöhahmosta. Näin tietysti onkin: fiktiivistä henkilöhahmoa ei ole mahdollista koskettaa,

koska siltä puuttuu todellinen kosketettava ja nähtävä ruumis. Ruumiista ja ruumiillisuuden

kokemisesta voidaan kuitenkin kertoa. Fenomenologisen käsityksen mukaisesti tietoisuus ja

ruumiillisuus muodostavat yhdessä ihmisen subjektiviteetin, eikä niitä voida erottaa

toisistaan. Tietoisuus ja tietoinen pohdinta syntyvät ruumiillisen kokemisen ja

havainnoimisen kautta. Oma ruumis on olennainen osa ihmisen identiteettiä ja sen muutokset

värittävät vahvasti nuoren identiteetin muodostamisprosessia hänen kasvaessaan aikuisuuteen

niin ruumiin kuin mielenkin muutosten kautta. Ihmisen ruumiillista olemusta ei ole unohdettu

myöskään kirjallisuudessa: ruumista voidaan kuvata ja käsitellä monella tapaa. Subjektin

pohtiminen on kirjallisuudessa keskeinen kysymys, eikä silloin voida unohtaa subjektin

ruumiillisuutta. Fenomenologisen subjektikäsityksen mukaan ruumis käsitetään maailmassa

olemisen ehdoksi ja ensisijaiseksi subjektin määrittäjäksi (Immonen 2003, 134).

Kirjallisuuden henkilöhahmot heijastelevat kulloinkin vallalla olevia ihmiskäsityksiä. Oman

ruumiin ollessa korostuneesti osa nykyihmisen identiteetin muodostumista ei kirjallisuuskaan

voi unohtaa sitä. Ulkoisen maailman ruumiillistuminen ja ruumiin tuotteistuminen näkyvät

myös kirjallisuudessa. Vaikka Merleau-Ponty kehitteli ruumiinfenomenologiaa jo 1960-

luvulla, hänen ajatuksensa ovat nousseet uudelleen pinnalle ruumiin merkityksen korostuessa

erityisesti mediassa. Ruumiinfenomenologiassa ihminen ymmärretään ennen kaikkea

ruumiilliseksi. Perinteinen kartesiolainen ”ajattelen, olen siis olemassa” –käsitys ihmisen

subjektiviteetista käännetään ruumiinfenomenologiassa päälaelleen. Oma ruumis on kaiken

havainnon perusta ja edellytys. Merkitykset syntyvät ruumiissa kokemisen, tuntemisen ja

toimimisen kautta. Ruumis avaa yhteyden maailmaan ja sen olioihin. Se on erottamattomasti

yhteydessä tietoisuuteen, eikä ruumiinfenomenologiassa näin tehdä jyrkkää erottelua mielen

ja ruumiin välillä. (Immonen 2003, 134–135.)
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Kaunokirjallisia tyttöhahmoja tutkittaessa kirjallisuudentutkimuksessa voidaan tarkastella

myös sitä, miten kaunokirjallisuuden tytön seksuaalisuus ja tytön seksualisoiminen toimivat.

Tällöin tarkastellaan esimerkiksi sitä, kuinka ruumis, syöminen ja seksuaalisuus lomittuvat

tyttöyteen. Nuortenromaaneissa tytöille asetettavat ruumiillisuuteen liittyvät vaatimukset ovat

kiristyneet entisestään. Niin sanotussa tunnustuskirjallisuudessa ruumiillisuus ja

seksuaalisuus ovat nousseet etualalle. Tyttökuvauksissa käsitellään ulkonäköä ja laihuutta

suhteessa haluun, suorittamiseen ja kapinaan. Kaunokirjallisuuden tyttökuvauksissa tyttöyttä

tehdään ja tuotetaan niin konventionaalisten kuin uusienkin keinojen avulla.

Kaunokirjallisuudessa on todellisuutta joustavammat mahdollisuudet kokeilla erilaisia tapoja

olla tyttö. (Österlund 2011, 230, 235.)

3 VIERAS ITSELLEKIN – VIERAUDEN MERKITYKSIÄ

Minä

Minä olen vieras tässä maassa
joka on syvällä raskaan meren alla,
aurinko katsoo alas vipajavin sätein
ja ilma virtaa käsieni välitse.
Minulle kerrottiin että olen syntynyt vankeudessa –
täällä en tunne yksiäkään kasvoja.
Olinko joskus kivi joka on heitetty tänne pohjaan?
Olinko hedelmä joka oli oksaansa liian raskas?
Täällä minä väijyn humisevan puun juurella,
miten pääsisin nousemaan liukkaita runkoja myöten?
Siellä ylhäällä kohtaavat huojuvat latvukset,
siellä tahdon istua tähyilemässä
kotimaani liesien savuja…

(Södergran, Edith – suom. Pentti Saaritsa)

3.1 Vieras mieli vieraassa ruumiissa

Tämän vierauden tunnetta tarkastelevan luvun alkuun olen lainannut Edith Södergranin runon

”Minä” (alkup. ”Jag”). Vesa Haapala on tulkinnut tätä runoa niin, että runon kuvaaman

maiseman voi nähdä minuuden topografiana (2005, 65). Runon minä sanoo elävänsä vieraana

maassa, joka sijaitsee meren pohjalla. Tämän jälkeen runossa ei puhuta mitään vedestä.

Käsien välitse virtaa sen sijaan ilma. Runon mimeettisyys kyseenalaistuu. Sekoittuneessa



	 39

maisemassa minä on kaukana vapaasta ja itsellisestä elämästä. Runon minä tuntee painostavaa

yksinäisyyttä meren alla, missä yhdetkään kasvot eivät ole tuttuja. Hän tuntuu olevan

olemisen pohjalla, sielullisen vierauden painamana. Täältä hän haluaisi pois puiden

latvuksiin, mistä voisi nähdä kotimaan eli turvallisen yhteisön merkit. Runon minä ei

kuitenkaan ole varma edes alkuperästään ja kysyykin, onko pudonnut pohjaan kivenä vai

kenties liian painavana hedelmänä. Runossa minä pohtii olemistaan ollen samalla vieras

itselleenkin. (Mt. 65.) Vieraantuneisuuden tunne kuuluukin yleisesti melankoliseen tapaan

hahmottaa oma olemisensa maailmassa. Johannissonin mukaan juuri modernin ajan

melankolian keskeisimpiä tunteita oli erillisyys ja vieraantuneisuus (2012, 63). Näitä tunteita

on kuvattu muun muassa niin, että minän ja maailman välissä on ikään kuin este tai samea

lasiseinä. Tuon ajan melankolikko saattoi kokea olevansa vankina itsessään. Eräästä

potilaskertomuksesta Johannisson on löytänyt katkelman, jossa potilas itse kuvaa jokaisen

minuutensa osan olevan ikään kuin erillään hänestä itsestään. (Mt. 63.) Saman tapainen itsen

hahmottaminen tuntuu olevan myös osa syömishäiriöitä. Tässä luvussa tarkastelen siis

vieraantuneisuuden tunnetta osana syömishäiriön taustalla olevaa ahdistusta. Pyrin

vastaamaan kysymykseen, millaisia merkityksiä vieraantuneisuuden tunteen tarkastelu antaa

syömishäiriöilmiölle ja miten tuo vieraantuneisuuden tunne ilmenee osana syömishäiriötä

tarkastelemissani romaaneissa.

Anoreksiaa tutkineen Anne Puurosen mukaan anoreksiaa voidaan kutsua itsen vieraudeksi

itselle (2001, 179). Myös Peggy Claude-Pierren mukaan syömishäiriöt ovat sekä itsestä että

yhteiskunnasta vieraantumisen malliesimerkkejä (2000, 90). Puuronen käsittelee

artikkelissaan ”Anorektinen ruumiskokemus” (2001) laajasti juuri anoreksiaan liittyvää

vierauden kokemusta. Anorektikolle erityisesti oma ruumis voi tuntua niin vieraalta, että hän

ei lopulta enää tunnista oman ruumiinsa osia omikseen. Puuronen pohtii tällaista tapaa kokea

itsensä ja olemassaolonsa poimien havainnollistavia esimerkkejä yhden anorektikon

kirjoittamasta kirjoitelmasta ja haastattelusta. Hänen kertomastaan käy ilmi, että hän kokee

oman ruumiinsa liikkeet niin vieraaksi, ettei tunnista niitä omiksi teoikseen. Minä, joka tekee

liikkeet tuntuu hänelle vieraalta, koska hänen kokemus itsestään ruumiillisena subjektina on

heikentynyt. Näin hänen oman ruumiinsa tunnistaminen omaksi ruumiiksi ei enää onnistu.

Anorektikon voi olla vaikea tunnistaa, millainen minä tai minun ruumiini ylipäätään on.

Anorektikolla voi ajatella olevan vieraantunut suhde ihmisten yleensä jakamaan

todellisuuteen. Anorektikolle maailman ja asioiden merkitys on erilainen kuin ihmisille

keskimäärin, tai ainakin heille jotkin merkitykset ovat kovin korosteisia verrattuna ihmisiin
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keskimäärin. (Mt. 181 – 182, 185.) Saman tyyppistä vierauden kokemusta kuvataan myös

tarkastelemissani romaaneissa. Tässä luvussa pyrkimyksenäni on tavoittaa anorektista

kokemusta maailmasta ja itsestä vieraantumisesta tarkastelemieni romaanien kautta.

Yksi tarkastelemistani teoksista on nimeltäänkin Vieras. Kuten jo Johdanto-luvussa mainitsin

vierauden teema on keskeisesti esillä Riikka Pulkkisen romaanissa. Romaanissa kuvataan

monenlaista vierauden kokemista. Joskus vierauden tunne voi olla helpottavaakin. Tällaista

muukalaisuuden kokemusta aikuinen Maria tavoittelee lähtemällä valtameren toiselle puolelle

pakoon ahdistavalta tuntuvaa papin ja aviovaimon elämäänsä. Merkittävä vierauden tunteesta

kummunnut elämänvaihe Marialle on ollut myös aika, jolloin hän sairastui anoreksiaan.

Itsensä vieraaksi tunteminen ja erityisesti oman ruumiin vieraus on merkittävä tekijä

syömishäiriöissä. Syömishäiriöön liittyvä vierauden tunne on ennemmin ahdistava kuin

helpottava. Södergranin runonkin kuvaama vierauden tunne on oikeastaan hyvin

yleisinhimillinen kokemus – olennainen osa ihmisyyttä. Vieraassa aikuinen Maria sanookin

muukalaisuuden olevan oikeastaan ihmisen perimmäinen olotila. Tässä luvussa tarkastelen

siis tutkimuskohteena olevien teosten kautta syömishäiriöön liittyvää vierauden tunnetta.

Tulkitsen tässä kontekstissa eräänlaisiksi vierauden kokemuksiksi syömishäiriöön liittyvinä

ilmiöinä muun muassa omasta kehosta vieraantumisen, elämästä vieraantumisen, oman

ruumiin kokemisen objektiksi ja taistelun omaa ruumista vastaan.

Tutkielmassani tarkastelen ruumiillisia kokemuksia kaunokirjallisten ruumiin

materiaalisuuden representaatioiden kautta. Kaunokirjalliset ruumiit ovat tietysti lopulta vain

tekstuaalisia ruumiita (Mikkola 2012, 64). Tekstuaalisina ruumiina ne kuitenkin

representoivat vahvasti materiaaliseen ruumiiseen kohdistuvia normeja ja rajoituksia ja

ruumiin haluja, tekoja ja pintaa. Ruumiinfenomenologisesta kokemuksellisuuden

näkökulmasta on mahdollista tarkastella muun muassa kuvauksia henkilöhahmojen

ruumiiseen ja ruumiin fyysisiin kokemuksiin liittyvistä arvioista sekä kulttuuristen diskurssien

ja henkilöhahmojen kohtaamista. (Mt. 64–65.) Kaunokirjallisuus esittää tulkintoja myös

ruumiillisesta todellisuudesta sisältäen mahdollisuuden todellisuuteen vaikuttamiseen eri

tavoin esittämällä (mt. 77).

Oman kehon vieraaksi tunteminen on varmasti tuttu kokemus kaikille nuorille, kun kehossa

tapahtuu monenlaisia fyysisiä muutoksia. Kun keho muuttuu, siitä tulee myös enemmän

tietoiseksi. Syömishäiriöromaanien murrosikäiset henkilöhahmot kokevat usein oman
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ruumiinsa muutokset ahdistavina (Mikkola 2012, 292). Toisaalta saman tyyppistä ahdistuksen

tunnetta omaa ruumista kohtaan esiintyy kaunokirjallisuudessa usein myös aikuisilla naisilla

(Mt. 292). Kohdatessaan muuttuvan kehonsa nuoret voivat kokea vieraalta tuntuvan kehonsa

myös tavallaan irtoavan mielestään, ja kahtiajako kehon ja mielen välillä tuntuu paljon

konkreettisemmalta kuin lapsuudessa. Vieraan Maria kuvaa rippikoulusyksyään

kahtiajakautumisen ajaksi. Tuo syksy on Marian elämässä aikaa, jolloin hän on jo korvannut

naiseksi kasvamisen hämmennyksen ja elämän vailla suuntaa anorektisilla, turvan tunnetta

luovilla rutiineilla. Kahtiajakautumisen kokemuksessa mieli voi tuntua ruumista

pysyvämmältä ja siten aidommalta osalta minuutta, jolloin ruumis tuntuu olevan jotain muuta

kuin minä. Syömishäiriöön sairastuvat kokevat tuon tunteen erityisen voimakkaasti. Ristiina

kokee sielun irtoamisen ruumiista jopa välttämättömäksi, jotta elämä voi jatkua. Ristiinan

usein äärimmäiseltä tuntuvassa kokemisen tavassa elämän jatkuminen vaatii myös kuolemaa,

jonka kautta sielu irtoaa ruumiista. Tulkitsen kuitenkin tässä kuoleman merkitsevän

jonkinlaista symbolista lapsuuden minän kuolemaa, ei konkreettista kuolemaa.
Kuljin radanvarteen. Sieltä alkoi elämä, kunhan ensin uskalsi kuolla. Itse saisin päättää,
milloin katkaisisin siiman, joka liitti sielun ruumiiseen kuten napanuora oli joskus liittänyt
minut äitiin. (VR, 10.)

Ristiinalle sielun tai mielen irtoaminen ruumiista on myös positiivinen kokemus. Hän kuvaa,

kuinka hänellä on lupa tulla ulos ruumiistaan ja lentää painottoman mielen olomuodossa kuin

kotka pilvien yläpuolella. Ristiina kokee, että hänessä on jotain erityistä, koska hänellä on

mahdollisuus irrota ruumiistaan. Se tuo tunteen siitä, että elämä ei pääty, vaikka ruumista ei

enää olisi. ”Olisin elossa aina jossakin muodossa. En ollut tuo ruumis. En ollut nuo seinät,

nuo kuoret.” (VR, 23.) Ihanan meren Julia kokee eläessään jo syvällä anoreksian syövereissä

vartalon olemassaolon itselleen niin vieraaksi, että tuntuu kuin sitä ei enää olisi lainkaan

olemassa. ”Mun vartaloa ei ole, on vain ajatus jostain, sääntöihin tukehtuva mieli ja turtuneet

tunteet.” (IM, 157.) Myös Mikkolan tulkinnan mukaan Julia kokee olevansa tässä vaiheessa

syömishäiriötä irrallaan niin ruumiistaan kuin koko elämästään (Mikkola 2012, 106).

Peura kuvaa Ristiinan kokemuksia sielun ruumiista irtautumisesta hyvin lyyrisesti ja

symbolisesti. Konkreettisemmin kehon erillisyyden tunne kuvataan usein peiliin katsomalla.

Tällöin minäkertoja katsoo omaa kehoaan ulkopuolelta, ikään kuin toisen ihmisen silmin.

Vieraan Maria kuvaa katsovansa itseään peilistä ikään kuin vieraana. Peilin kautta voi oppia

hahmottamaan oman ruumiinsa rajat ja saa näin kehonsa jollain tavalla hallintaan ikään kuin
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ulkopuolisen objektin. Näin aikuinen Maria muistelee nuoren Marian peilileikkiä, jonka

avulla hän oppi tunnistamaan itsensä ja ruumiilliset rajansa:
Tämä leikki on muinainen ja tuttu, neljätoistavuotiaana tein tätä yhtenään. - - Peilejä on joka
seinällä. Tätä toivoinkin. Ja nurkassa, kahden peilin välissä, vanha rakkaani, säälimättömäni:
saranapeili, jonka voi kääntää esiin tarkastellakseen itseään takaapäin. - - Ja tämän kiihkeyden
keskellä valoa imee itseensä musta aukko: kauhu. - - peilit piirsivät minut esiin. - - Opin itseni,
rajani ja tytön tunnusmerkkini peilin kautta: Nöpönenän. Hiusteni itsepintaiset kiehkurat,
vatsani kummun, jota silittelin syötyäni jäätelöä tai lempiruokaani lasagnea. (VI, 28.)

Peiliin katsomista kuvataan syömishäiriökertomuksissa paljon. Syömishäiriöromaanien

henkilöhahmot arvioivat ruumistaan peilien lisäksi usein myös vaa’an avulla (ks. myös

Mikkola 2012, 104). Kun ei ole oikein varma omasta ruumiillisesta olemisestaan, sitä täytyy

tarkkailla ikään kuin ulkopuolelta. Peiliin katsominen voi tuoda myös turvallisuuden tunnetta.

Oman kehon saa paremmin hallintaansa, kun näkee sen ääriviivat peilissä. Näin siitä tulee

konkreettisempi. Näin Maria kuvaa, kuinka tutut peilit ovat luottamuksen arvoisia: ”Elämäni

tuttuihin peileihin saatoin luottaa: tikkumaiset jalkani, reidet sekä selkeänä erottuva

kylkiluiden rivistö.” (VI, 30.)

Mä menen kylppäriin ja riisun itseni alastomaksi. Astun vaaleanpunaisen henkilövaa’an päälle
kuin valheenpaljastimeen. 41,5 kiloa. Peilin edessä mä nään, miten lihava mä oon, miten mun
vatsa roikkuu löysänä pulleiden reisien yllä. Miten pyöreät käsivarret reunustaa leveää
vyötäröä. Mä päätän, etten syö tänään enää mitään. (IM, 132.)

Ihanan meren Juliakin kuvaa paljon itsensä tarkkailua peilin kautta. Kuten syömishäiriöisen

henkilön ruumiinkuvaan kuuluu, Julia ei näe omaa peilikuvaansa kovin miellyttävänä. Inho

omaa ruumista kohtaan herättää myös tunteen siitä, että käy taistelua omaa ruumistaan

vastaan. ”Ruumis seisoo peilissä kapinallisena ja kamalana. Se on mua vastaan, me ei olla

enää yhtä.” (IM, 173.) Kun oma ruumis on jotain itsestä irrallista, sitä voi tarkastella peilin

kautta kuin vierasta esinettä. Anorektinen henkilö kokee muuttuvan ruumiinsa

vastenmieliseksi ja ruumiin ollessa mielestä irrallaan hän kokee taistelevansa sitä vastaan.

Syömishäiriöromaaneissa kuvataan, kuinka syömishäiriöön sairastuvat henkilöhahmot

tuntevat abjektinkaltaista inhoa ja vihaa omaa ruumista kohtaan (Mikkola 2012, 104).

Abjektinkaltainen inho kohdistuu myös erityisesti äitinaisen ruumiiseen (mt. 86). Oman

ruumiin seksualisoituminen ja äidin ruumiin seksuaalisuuden kohtaaminen on

syömishäiriöisille henkilöhahmoille problemaattista. Toisaalta osa syömishäiriöromaanien

tytöistä saattaa ihailla äitinsä ruumista, mutta ihailukin voi tuottaa ahdistusta, kun äidin

ruumis vertautuu omaan ruumiiseen. Rasva ja ihra liittyvät usein anorektisten tyttöhahmojen

kokemuksessa juuri äidin seksuaaliseen ruumiiseen ja voidaan nähdä myös seksuaalisuuden
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pelon symboleina. Sen sijaan laiha, kiinteä ja lihaksikas ruumis voidaan nähdä (miehisen)

vahvuuden symbolina. Naisen ruumiin pyöreys on asia, jota vastaan on taisteltava. (Mt. 167–

169, 172, 184.)

Viha omaa ruumista kohtaan tuntuu ilmaisevan laajemmin vihaa naiseutta kohtaan ylipäätään.

Taistelemalla omaa ruumista vastaan anorektikko on omaksunut kulttuurisen misogynian.

Misogyniaa ilmaistaan tutkimistani teoksista erityisen vahvasti Ihanassa meressä. Julian

misogyninen asenne kohdistuu myös hänen äitiinsä Julian halveksimien naisten edustajana

(ks. Mikkola 2012, 94). Julian misogynian ilmaisu tiivistyy kahdessa naisena olemisen

negatiivisia puolia kärjistävässä vihanpurkauksessa, joissa inho naisia ja naisena olemista

kohtaan saavuttaa jo hyvin absurdit mittasuhteet. Ensimmäisessä vihanpurkauksessaan Julia

ilmaisee naisvihaansa kohdistaen sen erityisesti omaan äitiinsä, mutta viha laajenee

koskemaan naiseutta yleensä. Tässä yhteydessä Julia vannoo tappavansa itsensä mieluummin,

kuin kasvaisi naiseksi. Toinen vihanpurkaus saa vielä laajemmat mittakaavat. Siinä Julia käy

läpi naiseuteen liittyviä asioita kautta historian ja eri puolilta maailmaa. Tässä suorastaan

groteskilla tavalla ilmaistu misogynia saa Julian näkemää naiseuden tuhansien vuosien

häpeänä, alistumisena ja kipuna. Julian sisäistämän misogynian ilmauksena voi pitää myös

seuraavaa Julian kommenttia esiliinaan pukeutuneesta äidistään: ”Se kuvottaa mua, punainen

esiliina hirtettynä kohdun ympärille, jalat epätasapainoisesti päällekkäin.” (IM, 94–95.)

Mikkola tulkitsee Ihanassa meressä pari kertaa esiintyvän esiliinan naisten traditionaalisten

tehtävien jähmeyden symboliksi (2012, 260). Naisten traditionaaliset tehtävät ovat yksi

merkittävä kuvotuksen aihe Julialle. Julia näkee naisen perinteisen roolin hyvin

vastenmielisenä, eikä oikein löydä ympäriltään tämän tilalle mitään tyydyttävämpää tapaa

elää naisena.

Oman ruumiin tuntuessa vieraalta ja hallitsemattomalta syömishäiriöisen nuoren yhtenä

tavoitteena on tehdä siitä mahdollisimman vähän huomiota herättävä ja häiritsevä. Lopulta

äärimmäisenä tavoitteena on ruumiillinen olemattomuus tai vähintään ruumiillisista tarpeista

irti pääseminen. Tavoite onnistuu, kun keho on mahdollisimman pieni ja läskitön.

Syömishäiriöön sairastuva Julia kokee toisten tarkkailun hyvin ahdistavana, vaikka samalla

itsekin tarkkailee koulun muita oppilaita ja erityisesti muita tyttöjä. ”Kaikki kyttäilee toisiaan

oudosti muka kavereina mutta kuitenkin ihan yksin.” (IM, 22.) Julian kouluelämä tuntuu

olevan pelkkää opettajien ja toisten oppilaiden tarkkailun alla olemista ja samalla itsensä

vertaamista muihin. Julia peilaa itseään jatkuvasti ympärillään oleviin ihmisiin ja tuntuu
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epätoivoisesti etsivän oma rooliaan omassa elämässään. Se, että hän ei oikein tunnu löytävän

sitä, ahdistaa Juliaa lopulta niin paljon, että syömishäiriö rutiineineen on hänelle ainoa

ratkaisu reagoida epämääräiseen ahdistuksen tunteeseen edes jotenkin. Claude-Pierren

mukaan kielteisen mielen luoman sisäisen kaaoksen vuoksi anorektikko yrittää epätoivoisesti

luoda järjestystä ulkoiseen maailmaan erilaisilla syömishäiriöön liittyvillä rutiineilla (2000,

114–115).

Toisten katseet omalla iholla, oma muita tarkkaileva katse, itsen vertaaminen muihin ja oman

ruumiin kokeminen objektina peilin kautta tuntuvat liittyvän vahvasti syömishäiriöön

sairastuvan kokemusmaailmaan. Toki nämä asiat ovat tuttuja varmasti jokaiselle nuorelle,

mutta anorektikko kokee tämän kaiken muita ahdistavampana niin, että elämälle ei oikein

löydy muuta merkitystä. Vaikka syömishäiriöistä puhutaankin usein kulttuurisena

anomaliana, tämä ei tarkoita niiden olevan ilmiönä irrallaan muusta kulttuurista. Mikkolan

mukaan hänen tarkastelemissaan teoksissa syömishäiriöinen maailmankuva ei olekaan vain

sairastuneiden henkilöhahmojen oma henkilökohtainen maailma (2012, 81). Sen sijaan myös

ihmiset, jotka eivät koskaan sairastu syömishäiriöön, havaitsevat ja kokevat

elinympäristössään samoja asioita kuin syömishäiriöön sairastuvatkin, vain reagointi niihin on

erilaista ja niiden merkitys vähemmän korosteinen.

Edellä kuvatunlaista kokemusta koulumaailman tarkkailevista ja vertailevista katseista

kuvataan tarkastelemistani romaaneista erityisesti Ihanassa meressä. Koululla onkin

luonnollisesti iso rooli naiseksi tai mieheksi kasvamisen tilana ylipäätään (Kosonen 1998, sit.

Mikkola 2012, 223). Voidaan jopa puhua niin sanotusta ruumiinopetussuunnitelmasta, jonka

avulla tytön ruumista kasvatetaan naiselle sopivaksi ruumiiksi ottamalla haltuun sukupuolelle

sopivia rooleja kouluympäristössä. Koulun tilaan sopeutuminen vaatii ruumiin kontrollointia.

Koulumaailma herättää syömishäiriöromaanien tyttöhahmoissa muun muassa

turhautuneisuuden, pelon ja vihan tunteita. (Mt. 223) Julian tarinassa liikunnanopettajalla on

merkittävä rooli tyttöjen houkuttelemisessa mukaan naisten ruumisprojektiin. Mikkola

sanookin, että hänen tutkimissaan syömishäiriöromaaneissa sekä liikunnanopettajat että

terveydenhoitajat normittavat tyttöjä tietynlaiseen itsekontrolliin suhteessa ruumiiseensa.

Voidaan sanoa, että tällaisen sisäistetyn ruumiin kontrollin kautta ideaalia naisruumista

tuottavat tytöt ja naiset, eivät pojat ja miehet. (Mt. 228, 230.) Julian tarina tuntuu viestivän

tyttöjen ja naisten keskinäisistä suhteista kuvaa, jossa he asettavat itsensä kilpailuasetelmaan
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keskenään. Naisviha ja naisten miehiä alempi arvostus tuntuu saavan aikaan sen, että naiset

eivät kykene solidaarisuuteen keskenäänkään (Lappalainen 2006, 154).

”Se kyttää mua kettuna, haluaa aina tietää kaiken viimeistä yksityiskohtaa myöten, etten mä
vaan pääse pakoon.” (IM, 11.)
”Tiina pöyhii kiharoitaan ja kattoo mua ja Maria hysteerisin silmin.” (IM, 14.)
”Ahola katsoo meitä jotenkin noitamaisen tyytyväisesti.” (IM, 21.)
” - - sen mustat silmät polttaa mun niskaa.” (IM, 43.)
”Mä katson, miten mun peilikuva hinautuu ylös ja alas musiikin tahdissa, naama punaisena ja
hiukset sekaisin.” (IM, 65.)

Naiseuden ja ruoan merkitysten pohtiminen on ollut pitkään tärkeä feministisen filosofian

tarkastelukohde (Reuter 1997: 136–137). Syömishäiriöitä on feministisessä tutkimuksessa

pidetty seurauksena naisten alistamisesta, ja anoreksiasta on tullut naisen ja ruoan välisen

problematiikan symboli. Fenomenologisesta näkökulmasta anoreksia on kuitenkin Reuterin

mukaan kokonaisuudessaan aktiivisen subjektin toimintaa, jolloin siihen mahdollisesti

liittyvän alistamisen täytyy olla sisäistettyä, ei seurausta ulkoisesta pakosta (1997, 153).

Tytöt ja naiset rakentavat ideaalia tytön/naisen ruumista myös vertailemalla omaa ja muiden

ruumiita. Edellä kuvasinkin jo, miten Julia peilaa jatkuvasti itseään muihin tyttöihin.

Mikkolan tulkinnan mukaan Julia on korosteisesti ulkopuolisen katsojan roolissa suhteessa

koulukavereihinsa ja lopulta jopa suhteessa itseensä (2012, 274–275). Syömishäiriöön

sairastuva tyttö voi olla samaan aikaan sekä naisten ruumiinkontrollia vastaan että toisaalta

sisäistänyt naisruumiillisuuden ihannenormit itse. Normiston ulkopuolella onkin lopulta

mahdoton elää. (Mt. 276.) Syömishäiriöisen yhtenä tavoitteena hyvää elämää etsiessään on

saada positiivinen ruumiskokemus ideaalisella vartalolla (mt. 277), vaikka lopulta

syömishäiriöinen meneekin pitkälle ideaalin vartalon tavoittelemisen ohi, kun ei voi enää

pysäyttää syömishäiriöistä tapaansa elää. Jossain vaiheessa laihtumistaan syömishäiriöiset

henkilöhahmot voivat saada positiivistakin palautetta vartalostaan. Julian painaessa alle 40

kiloa luokkatoverit kommentoivat pukuhuoneessa, kuinka ihanaa olisi olla niin laiha kuin

Julia.

Ristiinakin tuntee olevansa ahdistavan tarkkailun alla kaikkialla. Kärjistettyyn tyyliinsä hän

sanoo, ettei voi livahtaa ilman tarkkailun tunnetta edes oman peiton alle. Tosin Ristiinaa tässä

kuvauksessa tarkkailee ikkunan takaa hänen kuolleen enonsa henki. Ristiinan tarinassa

mystiset elementit ovatkin koko ajan läsnä realististen rinnalla. Joka tapauksessa Ristiinakin
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kokee tarkkailtavana olemisen ahdistavana. Ahdistavalta tuntuva tarkkailu ja läskittömyyden

tavoittelu johtavat anoreksiassa lopulta siihen, että anorektikko kokee ainoaksi vaihtoehdoksi

ruumiin täydellisen häivyttämisen. Voidaan sanoa myös, että syömishäiriöromaaneissa

syömishäiriöön ajautuvat henkilöhahmot yrittävät torjua naisen ruumiin syömättömyydellä

(Mikkola 2012, 87). Anorektikolla läskittömyyden tavoittelu on alun perin tarkoittanut

pyrkimystä elää hyvää elämää, mutta siinä vaiheessa, kun hän itsekin huomaa olevansa

suorittamassa täydellisen elämän ohjeita liian täsmällisesti, on enää myöhäistä peruuttaa.

Anorektisista rutiineista ja anorektisesta tavasta hahmottaa maailma on tullut elämäntapa.

Ainoa vaihtoehto on jatkaa eteenpäin, mikä tarkoittaa lopulta ruumiin laihduttamista niin

pitkälle, että sitä ei enää ole. Ristiina ilmaisee tätä kokemusta kertomalla häivyttävänsä

ruumiinsa näkymättömäksi. Vieraan Maria puhuu anoreksiastaan suloisena

katoamistemppuna. Jossain vaiheessa sairauttaan anorektikko tunteekin olevansa katoamassa

kokonaan.

Luopuessaan pikku hiljaa kaikista ruumiillisista tarpeistaan anorektinen henkilöhahmo voi

kokea jollain tavalla irtaantuvansa itsestään tai siitä, mitä hän ennen oli. Eläessään jo täysin

anorektisten rutiinien täyttämää elämää Ihanan meren Julia kuvaa kaikkien ruumiillisten

tarpeiden olevan vain mielikuvia jostain kaukaa entisestä elämästä. Nyt hän ei osaa enää

kaivata edes rakkautta tai elämää yleensäkään. Anorektisesta elämäntavasta on hänen

kokemuksensa mukaan mahdotonta enää irtaantua. Jossain vaiheessa syömishäiriötä sen uhrit

yleensä kokevatkin, ettei heillä ole enää mitään tapaa olla olemassa ja elää sairauden

ulkopuolella (Claude-Pierre 2000, 118). Anorektinen elämäntapa täydellistyy, kun kaikki

ruumiin tarpeet on kumottu. Tällöin niin ruumis kuin ruumiin sukupuolikin menettävät

merkityksensä. (Mikkola 2012, 185.) Julia kuvaa monella tavalla tunnetta siitä, miten oma

ruumis ei ole hänelle enää olemassa. Erityisesti raajat tuntuvat niin vieraalta, ettei hän tuntisi

mitään, vaikka ne putoaisivat tomuna maahan. Raajat ovat irti hänen minuuden

kokemuksestaan. Omasta ruumiista voi kertoa, kuin se olisi joku toinen viittaamalla siihen

kolmannen persoonan pronominia korvaavalla ”se”-pronominilla.
Kuvassa on alaston olento. Se on valkoinen ja ohut, kapea ja kylmä. Sen vatsa on pyöreä kuin
Etiopian nälkälapsilla ja iho kultaista vanunukkaa täynnä. Sen lanteilla on verisiä
hiertymäjälkiä ja sen jalat on mustelmista sinikirjavat. Sen kasvot on kireät ja iho ohut,
hiukset heikot ja roikkuvat. Silmissä ui väsymys ja selkää pitkin hiipii kylmyys. Mä katson
sitä ja tiedän, että tapan sitä, hitaasti ja ilman ääntä. (IM, 159.)
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Kehon ja mielen toisistaan irtautumisen lisäksi syömishäiriöisen ahdistunut mieli voi kokea

myös mielen jakautuvan kahtia. Ristiina kuvaa mielen halki virtaavan veren jakavan hänen

mielensä kahtia. Ymmärrän tämän tarkoittavan mielen jakautumista toisaalta hyvän

tavoitteluun ja toisaalta pahan houkutukseen. Tämä mielen kahtiajakautuminen tapahtuu

Ristiinan kuvauksessa 12-vuotiaana ja liittyy myös vähän aiempaan kuvaukseen:

”kahdentoista vuoden päästä tuli se loppuosa, sieluni musta laahus, raivoisa pyörremyrsky,

joka muutti minut ja kylän.” (VR, 6–7.) Mielen kahtiajakautumisen voisi nähdä kuvaavan

saman tyyppistä syömishäiriöisen mielen tapaa toimia, jollaista Claude-Pierre kuvaa

teoksessaan Syömishäiriöiden salainen kieli. Ristiinan ”sielun musta laahus” voisi olla

Claude-Pierren kuvaama kielteinen mieli, joka saa pikku hiljaa syömishäiriöisen mielen

valtaansa vieden tilaa ”normaalisti” toimivalta todellisen mielen ääneltä. Tuo kielteinen mieli

saa syömishäiriön uhrin havaitsemaan ympäristöään korostuneen kielteisesti. Anorektikon

sisällä tuntuu vaikuttavan valtavan vahva kielteinen voima. Kahden mielensä kanssa

syömishäiriön uhrit ovat ikään kuin sodassa itsensä kanssa. (2000, 59, 61–62.)

	

3.2 Vieras minä, vieras elämä

Edellä kuvasin syömishäiriöihin liittyvää vierauden tunnetta muun muassa ruumiin ja mielen

kahtiajakautumisen kokemuksena. Tätä havainnoin tarkastelemieni syömishäiriöisten

henkilöhahmojen kautta. Kuvasin myös, miten oma ruumis alkaa tuntua yhä vieraammalta

irrotessaan syömishäiriöisten henkilöhahmojen minuuden kokemuksesta. Tämä ruumiin

irrallisuuden kokemus syntyy pikku hiljaa muun muassa ruumiin objektivoituessa sitä

jatkuvasti peilistä katsomalla ja sen ollessa muiden tarkkailtavana. Vähitellen anorektinen

minä kokee taistelevansa omaa ruumistaan vastaan, kun syömishäiriöiset rutiinit ajavat hänet

tavoittelemaan lopulta ruumiillisen olemisen täydellistä katoamista. Tässä vaiheessa

anorektinen henkilöhahmo kokee, ettei osaa enää elää mitenkään muuten kuin toistamalla

päivästä toiseen anorektista elämäntapaa ja sen rutiineja. Muuttuva nuoren ruumis on

anorektisille tyttöhahmoille korosteisen merkityksellinen. Henkilöhahmot kokevat ruumiin

muutokset ahdistavina ja turvallisuuden tunnetta uhkaavina. Tämäkin johtaa siihen, että

ruumiin muutoksia vastaan on taisteltava ja taistelun kohteena oma ruumis ei tunnu enää

omalta. Anorektinen tyttöhahmo vieraantuu siis omasta ruumiistaan.
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Tässä alaluvussa pyrin kuvaamaan vierauden tunnetta vielä edellistä alalukua laajempana

ilmiönä. Edellinen alaluku kertoi pääasiassa siitä, miten oma ruumis tuntuu syömishäiriöisille

henkilöhahmoille vieraalta. Tässä alaluvussa yritän tavoittaa kokemusta vielä

kokonaisvaltaisemmasta vierauden tunteesta – sellaisesta tunteesta, joka saa anorektikon

tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi omassa elämässään – vieraaksi itselleen. Ulkopuolisuuden

tunne tuntuu olevan myös olennainen osa syömishäiriöistä olemista. Lisäksi kuvaan tässä

alaluvussa oman itsen hahmottamiseen liittyen myös sitä, millaisena syömishäiriöiset

henkilöhahmot näkevät itsensä – millaisilla sanoilla he kuvaavat itseään ja miten he

hahmottavat itsensä toisten kautta.

Syömishäiriöiset tuntuvat olevan ihmisiä, jotka kokevat maailmantuskan muuta väestöä

herkemmin ja ottavat sen henkilökohtaisemmin. Claude-Pierre pitääkin syömishäiriöön

sairastumisen perimmäisenä syynä poikkeuksellisen herkän ihmisen mieltä, joka havaitsee

asioita ja asennoituu kohtaamiinsa asioihin korostuneen kielteisesti ja henkilökohtaisesti

(2000, mm. 36, 69, 77, 85). Myös Laura Hakala toteaa Siskonmakkaroissa, että kirjaan

kirjoittaneiden syömishäiriöiden uhrien ainoana yhteisenä piirteenä tuntuu olevan

poikkeuksellinen herkkyys, josta helposti seuraa herkille yksilöille ristiriitoja, turhautumista

ja lisävaatimuksia omaa itseä kohtaan (SM, 428). Claude-Pierren mielestä syömishäiriöön

sairastumisen taustalla on siis synnynnäinen temperamentti. Toisaalta kaikille tuon

temperamentin omaaville ei kehity syömishäiriötä, vaan myös tähän ryhmään kuuluvilla

ihmisillä voi olla erilainen tapa reagoida elämänkokemuksiinsa, ja tietysti myös

elämänkokemukset ovat heilläkin monenlaisia. Taustalla on siis joka tapauksessa herkkä mieli

ja asioita kielteisesti havainnoivan mielen aikaansaama tulkinta elämästä. Kielteisen tulkinnan

lisäksi syömishäiriön uhrit suhtautuvat tapahtumiin ja havaintoihin hyvin subjektiivisesti ja

tulkitsevat näin oman roolinsa yhteiskunnassa ja omassa elämässään väärin. Kriittinen

subjektiivisuus saa heidät tulkitsemaan kaikki lausumat kielteisiksi arvioiksi heistä itsestään.

(Claude-Pierre 2000, 41, 63, 69) Tästä seuraa suuri epävarmuus omasta olemisesta ja hyvin

kielteinen kuva itsestä. Jossain vaiheessa sairauttaan anorektikko saattaa kuitenkin tuntea

myös jonkinlaista voimaantumisen tunnetta onnistuessaan laihtumisessa tai muissa

rutiineissaan. Lopulta tutkimissani teoksissakin kuva itsestä muuttuu kuitenkin entistäkin

ruoskivammaksi sairauden edettyä vaiheeseen, jossa syömishäiriöinen henkilöhahmo huomaa

anorektisen elämäntapansa järjettömyyden.
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Muita huonompana ihmisenä anorektikko usein kokee tarvitsevansa muita enemmän

pyrkimyksiä parantaa itseään jotenkin. Vaikkei anorektikko pitäisi itseään lähtökohtaisesti

huonona ihmisenä, hän kokee usein olevansa muita suuremmassa vastuussa maailman ja

itsensä parantamisessa. Itsen paremmaksi ihmiseksi muuttaminen perustuu anorektikolla ajan

arvoilmapiiriin (Puuronen 2004, 264). Anorektikko pyrkii sitoutumaan ajan arvoilmapiirin

mukaiseen ”oikein tekemiseen” ja suuntautuu tässä pyrkimyksessä erityisesti itsen

”pelastamiseen”. Ulospäin anorektinen toiminta itseen kääntymisenä saattaa vaikuttaa

itsekkäältä. Silti on kyse ennemmin koko ihmiskunnan pelastusyrityksestä, joka saa

anorektikoilla ilmaisunsa heidän omaa elämäänsä ylivastuullistuttavana toimintana.

Anorektisuudessa ruumiillistuu nykykulttuurin konventio mallikansalaisuudesta. (Mt. 264–

265, ks. myös Claude-Pierre.) Anorektikko vain suorittaa nuo mallikansalaisuuteen liittyvät

tavoitteet liian kirjaimellisesti niin, että unohtaa itsensä ja lopulta huomaa olevansa ajamassa

itseään kohti hidasta itsemurhaa ylisuorittamisen vuoksi. Voi myös sanoa, että jossain

mielessä syömishäiriöisen elämäntavan omaksuvat ottavat elämän liian vakavasti (ks. SM,

428).

Vieraan Maria anorektista elämää eläessään kuvaa olevansa toisia ihmisiä kohtaan

loputtoman laupea, mutta itselleen hän on julma (VI, 207). Vaatimukset itseä kohtaan ovat

jotain muuta kuin muita ihmisiä kohtaan (ks. myös Claude-Pierre 2000, 105). Toki ihmiset

yleensäkin ovat usein kriittisempiä ja vaativampia itseään kuin muita ihmisiä kohtaan, eikä

tässäkään syömishäiriöisen maailmankuvan osa-alueessa ole kyse mistään aivan

poikkeuksellisesta ilmiöstä, vaan eräänlaisesta janasta, jolle kaikki ihmiset sijoittuvat.

Anorektikot vain ovat tällä janalla aivan janan toisessa päässä siinä, miten julmia ja vaativia

he ovat itseään kohtaan. Anorektikot asettavat usein itselleen monenlaisia rangaistuksia

epäonnistumisistaan. Rangaistukset liittyvät yleensä ruoan vähentämiseen entisestään,

urheilusuorituksiin tai entistäkin kovempaan pänttäämiseen. Tällaisesta löytyy lukuisia

esimerkkejä myös tarkastelemistani kolmesta romaanista. Ristiina lisäksi viiltelee itseään ja

Juliakin pahoinpitelee itseään. Julian tapauksessa tämä tuntuu olevan selkeämmin vihan

purkausta itseä kohtaan, Ristiinalla ennemmin yritystä tuntea jotain ja kokeilla kaikkea

mahdollista.

Itseinho ilmenee syömishäiriöromaaneissa myös sanallisesti oman persoonan haukkumisena.

Julia sanoo vihaavansa itseään ja kaltaisiaan eli muita anorektikoita, ja kutsuu itseään muun

muassa nirppanokkaiseksi pikkuprinsessaksi ja mauttomaksi posliininukeksi. Ristiina kokee,
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että muut pitävät Karin uutta tyttöystävää Angelaa häntä parempana, vaikka hän kulkee

vaatimattomuudessaan katse maassa ja Angela sen sijaan leuhkana nokka pystyssä. Ristiina

tarkkailee usein ystävänsä Pirtan ulkonäköä ja kokee lopulta olevansa ulkoisesti huonompi

pyöreytensä takia. Karikin ottaisi mieluummin Pirtan, jos Pirta ei olisi jo varattu.

Syömishäiriöinen tyttö tuntuu tutkimieni romaanien perusteella hakevan usein käsitystä

itsestään toisten katseista. Tulkinta siitä, miten toiset hänet näkevät voi kuitenkin olla kovin

epävarmaa. Usein hän kokee olevansa toisille jollain tavalla hämmentävä ollessaan

muukalainen itselleenkin. Näin tuota tunnetta kuvaa Vieraan Maria: ”R-kioskin myyjä katsoi

minua kuin avaruusoliota, pelon, inhon tai silkan muukalaisuuteni aiheuttaman kunnioituksen

vallassa.” (VI, 227.)

Jossain vaiheessa sairautta muiden reaktioiden ja katseiden tarkkailuun liittyy myös pelko

sairaan elämäntavan ja sisäisen pimeyden paljastumisesta muille. Syömishäiriöön liittyykin

paljon salailua, peittelyä ja jopa valehtelua. Syömishäiriöiset siis tiedostavat lopulta itsekin,

että muut eivät pitäisi heidän toimintatapojaan järkevinä, mutta koska haluavat itse jatkaa

elämäänsä samanlaisena, he eivät halua kenenkään puuttuvan elämäntapaansa. Halu jatkaa

elämää samanlaisena johtuu siitä, että syömishäiriöinen ei tiedä muuta tapaa elää ja pelkää

elämää syömishäiriön ulkopuolella. Rutiinien kautta oman elämän rajoittaminen hyvin

suppeaksi luo syömishäiriöstä kärsivälle turvallisuuden tunnetta. Mahdollinen paljastuminen

ja sitä kautta vaatimus elämäntapojen muuttamisesta uhkaa tuota turvallisuuden tunnetta.

Siihen, ettei enää saisi noudattaa omia rajojaan, voi liittyä suojattomuudessaan jopa pelko

oman minuuden menettämisestä (ks. Puuronen 2004, 268–269).

Epävarmana omasta olemisestaan voi hakea myös vahvistusta oman elämäntapansa

järkevyydelle muiden katseista. Yleensä ottaen syömishäiriöisille muiden ajatuksilla tuntuu

olevan kovin suuri merkitys. Kun ei itse ole varma, miten pitäisi olla ja elää, täytyy koko ajan

hakea palautetta muilta ihmisiltä siitä, elääkö oikein tai onko oma tapa olla olemassa ja elää

hyväksyttävää. Vieraan Maria pohtii huoltoaseman kahvilassa ollessaan, mitä muissa

pöydissä istuvat rekkamiehet hänestä ajattelevat ja yrittää tulkita heidän katseensa ihailuksi.

Kuitenkin samalla huoltoasemavierailulla hän kokee, että hänen uskonystävänsä eivät enää

luota häneen, vaan katsovat häntä epäuskoisina ja kauhistuneina. Hän on paljastunut. He

näkevät pahuuden hänen sisällään – pahuuden, joka estää häntä syömästä ja elämästä niin

kuin muut. Samalla hetkellä Maria siltikin vakuuttelee itselleen olevansa ennemmin

valaistunut kuin paholaisen riivaama, mutta huomaa itsekin vihan äänessään. Maria näkee
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muiden katsovan häntä kuin aavetta, mutta yrittää uhmakkaasti vakuuttaa muille ja itselleen,

että kyse on uskonnollisesta heräämisestä – kaiken kirkastumisesta – ei siitä ettei hän pystyisi

syömään tai olisi laihtunut sairaalloisesti.

Julia kokee, että hänen silmistään voi nähdä hänen todellisen tilansa. Hän huomaa Kirsi-tädin

katseesta, että täti näkee Julian silmistä hänen ahdistuksensa. Samassa tilanteessa

kahvipöydässä tädin ja hänen miehensä luona Julia ajattelee vihaavansa itseään, kun kaikki

läsnäolijat katsovat häntä odottavasti. Julia ei silti voi syödä tarjolla olevaa Runebergin

torttua. Hän ei voi tehdä sitä, vaikka haluaisi olla jotain muuta kuin on. Hän kokee tilanteen

hyvin painostavana, kaikkien odottavat katseet jumittuneena häneen. Hän itse ei pysty

tekemään mitään jäsenet häpeästä ja tuskasta kivettyneinä.

Ihanan meren Julia näkee itsensä aaveena, jonka perässä humiseva musta tuuli jäädyttää

ilman. Julia käyttää itseään kuvailemaan myös muun muassa seuraavia olentoja: kielokeiju,

lumikuningatar, pesästä pudonnut linnunpoika, vesikeiju, lumienkeli, jääprinsessa, sairas

kehitysmaalapsi. Yhteistä näissä kuvauksissa on ainakin kylmyys, kalpeus/valkoisuus,

heikkous, hauraus ja vesi erilaisissa muodoissaan. Mustaan valtaistuimeensa jäätyneenä

lumikuningattarena Julia kokee myös olevansa kosketusten ulottumattomissa. Lumienkelinä

ja jääprinsessana Julia sanoo, ettei oikeastaan ole olemassakaan. Hän ei ole nainen eikä

hänessä ole verta. Kielokeijun sormet ovat valkoiset ja luita täynnä. Vaikka monet näistä

olennoista ovat pinnaltaan kalpeita ja valkoisia, sisältä Julia kokee olevansa musta. Hänen

verensäkin on mustaa, jos sitä on lainkaan. Nämä kaikki kuvaukset liittyvät aikaan, jolloin

Julia itse on jo tietoinen hitaasta itsemurhastaan ja elämäntapansa järjettömyydestä. Tätä

ennen aloittaessaan pikku hiljaa anorektiseksi muuttuneen elämänparannusprojektinsa Julia

on vielä sanonut pyrkivänsä heiveröisen olennon sijasta vahvaksi Superwomaniksi.

Edellä mainitsemieni ominaisuuksien lisäksi Julian kuvaukseen itsestään esimerkiksi keijuna

tai enkelinä liittyy tietysti myös keveys. Painaessaan ehkä juuri ja juuri 30 kilogrammaa

anorektikon ruumis onkin hyvin konkreettisesti kevyt. Toisaalta anorektiseen keveyteen ei

lopulta voi liittää mielikuvaa satumaailman keveiden perhosten tai keijujen iloisesta leikistä

(Puuronen 2007, 234). Anorektinen keveys merkitsee sen sijaan sosiaalista eristyneisyyttä,

henkistä tyhjyyttä ja fyysistä näivettymistä. Tämä keveys vie viime kädessä anorektikon kohti

näkymättömyyden ja olemattomuuden mustaa aukkoa.
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Syömishäiriöihin liittyy monentasoinen ulkopuolisuuden tunne omassa elämässä. Koulussa

ollessaan Julia kokee oman elämänsä olevan jotain, mikä ei ole hänen hallinnassaan. Häntä ja

muita oppilaita kohdellaan kuin meikkitehtaan kaneja, joilla ei ole oikeutta vaikuttaa omaan

kohtaloonsa. Elämä koulussa tuntuu myös unelta, jota ei voi pysäyttää. Uni vain pyörii

hallitsemattomasti ja toistuu samanlaisena. Hän on vain nähnyt unta valvomisesta – kuvitellut,

että voisi jotenkin vaikuttaa elämäänsä. Julia kuvaa elämänsä vastenmielisyyttä myös

läskiseksi lämmöksi, josta hän haluaisi pois. Elämä on jotenkin pysähdyksissä ja tuntuu

ahdistavalta. Koko elämä tuntuu epätodelliselta unelta, josta ei saa otetta. Se vain tapahtuu,

vaikkei haluaisi. Julia ei ole löytänyt oikeaa roolia voidakseen elää omaa elämäänsä, niin kuin

kuuluisi.
Mulla on ahdas olo, liian kuuma ja jotenkin tahmea. Kaikki on pysähtynyt - -. Niin kuin olisin
Prinssi Rohkea Ruususen linnassa. Kellot seisoo ja hetket hidastelee. Aika vaan valuu mun
ympärillä enkä mä saa siitä kiinni. En mä halua tätä, miksi mut pakotetaan tällaseen? (IM,
100.)

Julia sanoo haluavansa aloittaa oman elämänsä, mutta tuntuu, että hän ei vain keksi keinoa,

miten sen voisi tehdä. Claude-Pierre sanookin, että yksi anoreksiaan sairastumisen

merkittävimmistä syistä herkän ja kielteisen mielen lisäksi on se, että sen uhrit eivät ole

löytäneet tapaa kasvaa aikuiseksi ja elää aikuisena, tai ovat jo yrittäneetkin mutta kokevat

epäonnistuneensa. Kuten Laura Hakala pohtii, meidän aikaamme liittyy laajemminkin ilmiö,

jossa nuoret aikuiset jatkavat nuoruuden elämistä aiempaa pitempään vältellen aikuistumista

(SM, 428). Syömishäiriöön sairastuvat vain kokevat tämänkin ilmiön muita syvemmin, ja

ovat aikuistumisen ja oman paikan löytämisen kanssa niin hukassa, että yrittävät

epätoivoisesti etsiä elämäänsä jonkinlaista sopusointua kovin vääristynein keinoin (ks. SM,

428).

Julia haluaisi olla vahva, niin että muutkin ihmiset näkisivät hänen vahvuutensa ja sen, että

hän hallitsee oman elämänsä, mutta huomaa lopulta epäonnistuvansa tässä pyrkimyksessä.

Vieraantuneisuus omasta elämästä valtaa Julian viimeistään Ihanan meren kuvaaman

lukuvuoden tammikuussa, jolloin hän samalla kokee anorektisen elämäntavan pikku hiljaa

valtaavan hänen mielensä. Hän sanoo olevansa aloittamassa pitkää ja paskaista matkaa

johonkin. Tulkitsen sen tarkoittavan matkaa läpi anoreksian kohti tuntematonta tulevaisuutta.

Tammikuun päiväkirjamerkinnöissä päivät toistuvat identtisinä. Lopulta Julia sanoo päivien

toistuvan mustina kuin kuolevat joutsenet. Hän on päästänyt anoreksiaan liittyvän ahdistuksen

pimeyden sisäänsä ja on aloittanut taistelun, jota ei enää voi perua.
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Myöhemmin anorektisena keväänään Julia kokee mustan sumun ympäröineen hänet, niin että

hän katoaa nykyhetkestä muiden tavoittamattomiin. Hän on yksin mustan sumun sisällä eikä

hänelle ole enää olemassa mitään muuta kuin hän itse. Kukaan ei voi koskea eikä katsoa

häntä. Julia kutsuu mustaa sumuaan myös enkelikuplaksi, jonka sisällä hän kyhjöttää veriset

siivet supussa ja pimeät silmät kiinni. Tällainen kuvaus anoreksian täysin valtaamasta

olemassaolosta muistuttaa hyvin paljon sitä, miten masennustakin voitaisiin kuvata. Tässä

vaiheessa Julia on kokonaan irti elämästä, täydellisesti vieraantunut. Kaikki on hänen

ulkopuolellaan. Hänen isänsä yrittää epätoivoisesti tavoittaa vessaan sulkeutunutta tytärtään.

Julia kuuntelee silmät suljettuina nyrkkien ääntä oven iholla ja tuntee olevansa suljettuna

pelon luolaan, johon kuuluu läheisten epätoivoiset huudot. Nuo huudot eivät onnistu

kuitenkaan tavoittamaan mustan sumun ympäröimää Juliaa. Pelon luolassa on olemassa vain

ahdistus ja anorektinen elämäntapa, jota muut eivät voi ymmärtää eivätkä siksi tavoita

anorektista Juliaa – eivät voi koskettaa häntä. Julia on oman elämänsä ulottumattomissa –

silmät suljettuna enkelikuplassa, jonka ulkopuolelle oma elämä ja muut ihmiset ovat jääneet.

Hän nukkuu oman elämänsä ohi.

3.3 Turvallisesta lapsuudesta kohti turvatonta aikuisuutta

- - Minä olin sen kutsunut. Kivun keskeltä, tietämättäni, vaikka olin vasta kahdentoista, ja uni
olisi saanut vielä jatkua vahvana, sikeänä, maidontuoksuisena. Säpsähdin hereille, kun kohtu
alkoi supistella ja ihohuokoset avautuivat työntämään ulos karvoja, jotka olivat paksuja ja
karheita kuin puunrungot. Hento nukka, joka syntymästäni asti oli suojellut ruumistani,
väistyi, ja musta karvamatto peitti sääret ja käsivarret. Häpykumpuun aukesi pikimusta raita,
joka nopeasti laajeni tuuheaksi viidakoksi. Rinnat turposivat. Kasvillisuus levisi
kainalokuoppiin. Minut muutti yksi myrskyinen yö, jonka huipentumana ponkaisi
nännipihoiltakin pystyyn muutama paksu osmankääpä. (VR, 39.)

Tähän mennessä olen käsitellyt syömishäiriöiseen vieraantumisen tunteeseen liittyen muun

muassa omasta ruumiista irtoavaa mieltä, mielen kahtiajakoa, ulkopuolisuuden tunnetta ja

itsen hahmottamista muiden katseiden kautta. Mainitsin myös jo edellisessä alaluvussa,

kuinka syömishäiriöön liittyy olennaisesti tunne siitä, ettei tiedä, miten on mahdollista elää

aikuisena. Syömishäiriöön sairastuvan silmin aikuisuus merkitsee kaiken monimutkaistumista

(ks. SM, 200). Tätä tunnetta ja sen ilmaisua tarkastelemissani romaaneissa pyrin kuvaamaan

tässä alaluvussa vielä tarkemmin. Toisin sanoen tämän vierauden tunnetta käsittelevän luvun

lopuksi tarkastelen vielä syömishäiriöistä kokemusta siitä, miltä siirtyminen lapsuudesta kohti
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aikuisuutta tuntuu. Tätä tarkastelen  tutkimieni romaanien kolmen anoreksiaan sairastuvan

henkilöhahmon kuvaamien kokemusten kautta. Symbolisesti voisi sanoa, että syömishäiriöön

sairastuva ei ole vielä niin sanotusti uskaltanut katkaista häntä äitiinsä yhdistävää napanuoraa,

eikä siis kykene ottamaan aiempaa vaativamman elämän haasteita vastaan itsenäisesti eikä

hyväksymään elämän kaoottisuutta. Yksi merkittävä maailmankatsomuksellinen muutos, jota

syömishäiriöstä paraneminen vaatiikin sitä sairastavalta, on vanhemmista irtautuminen. On

haettava oma paikka maailmassa itsenäisenä yksikkönä (SM, 242).

Syömishäiriöön sairastuvalle naiseus tuntuu kummallisen monimutkaiselta ja

vaikeaselkoiselta ja kasvaminen sattuu,  siksi syömishäiriöön sairastuva käpertyy itseensä ja

huutaa sisäänpäin. (Ks. SM, 236, 244.) Kun vanhemmilta ei voi enää saada suoraviivaisia

vastauksia kaikkeen elämässä mietityttävään, alkaa epätietoisuus pelottaa niin paljon, että

elämänhallintaa saattaa hakea anorektisen äärimmäisellä suorittamisella.

Vieraan Maria kuvaa olevansa tyttö vailla suuntaa. Hän kokee, ettei löydä elämälleen suuntaa

siitäkään syystä, että äiti ei ole enää häntä neuvomassa. Syömishäiriöön ajautuminen

tuntuukin usein merkitsevän myös sitä, ettei itse löydä elämälleen sopivia rajoja. Vaikuttaa

siltä, että syömishäiriöön sairastuvan henkinen kasvu on siinä mielessä vielä kesken, että hän

kaipaisi vielä epätoivoisesti vanhempiaan asettamaan hänen elämälleen rajat, joiden sisällä

pysyä. Näin tuon tunteen sanoittaa syömishäiriöstä kärsinyt Annukka: ”Äiti rakensi mulle

rajat, joita vastaan mä tappelin verisesti ja joita mä vieläkin kaipaan.” (SM, 196.)

Peggy Claude-Pierre pitää syömishäiriötä ilmiönä, jossa naiseksi kasvamassa olevan tytön

emotionaalinen kehitys pysähtyy ja näin hän pysyy lapsena, jolla on vielä muotoutumaton

kuva itsestään ja omasta roolistaan elämässään. Koska syömishäiriöstä kärsivät henkilöt eivät

ole saavuttaneet riittävää emotionaalista kypsyyttä, he eivät kykene olemaan riittävän

objektiivisia itseään kohtaan, jotta ymmärtäisivät, etteivät voi tehdä itsestään tai elämästään

täydellisiä ulkopuoleltaan tulevia elämänohjeita äärimmäisen kirjaimellisesti noudattamalla.

Joka tapauksessa syömishäiriöön sairastuva tuntuu siis epäonnistuvan siirtymisessä

lapsuudesta aikuisuuteen ja taistelee siksi epätoivoisesti omasta olemassaolostaan ilman omaa

persoonallista identiteettiä. (Claude-Pierre 2000, 66–67.)

Edellisen sivun katkelmassa kuvataan Ristiinan ruumiillista muutosta lapsesta aikuiseksi

toisaalta hyvin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti mutta samalla myös hyvin symbolisena
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kokemuksena – lapsuuden maidontuoksuisesta unesta heräämisenä. Ristiinan kuvaus

ruumiistaan ja sen toiminnoista on suorastaan groteskia. Yksi myrskyinen yö vei Ristiinalta

lapsen hennon nukan suojaaman ruumiin ja antoi tilalle karheiden karvojen peittämän

aikuisen naisen vartalon. Kuvaavin ilmaus aikuisuuden kohtaamisessa tarkastelemissani

syömishäiriöromaaneissa on turvattomuuden ja epävarmuuden tunne sekä pelko siitä, ettei

osaa elää aikuisena ”oikein”. Turvattomuuden ja pelon tunteet ovat olennainen tekijä

syömishäiriöisen kokemusmaailmassa. Tarkastelen seuraavaksi, miten nämä tunteet syntyvät.

Kaikki kolme tarkastelemaani kaunokirjallista hahmoa ovat naiseksi kasvamassa olevia

tyttöjä, joten aikuiseksi kasvaminen tarkoittaa tutkielmassani samalla naiseksi kasvamista.

Erityisesti juuri naiseksi kasvaminen tuntuu olevan tarkastelemilleni henkilöhahmoille kovin

problemaattista. Syömishäiriöihin usein liittyvästä misogyniasta kerroinkin jo alaluvussa 3.1.

Naiseksi kasvamisen vastenmielisyyteen liittyy myös turvattomuuden tunne. Turvattomuuteen

taas liittyy pelon tunne. Turvattomuus ja pelko ovat olennainen osa syömishäiriöisen

ahdistuksen tunneskaalaa. Turvattomuuden tunne syntyy muun muassa siitä, että tässä kohtaa

elämää olisi uskallettava jättää lapsuus taakse, vaikka ei ole mitään käsitystä siitä, millaista

uudenlainen elämä aikuisena naisena voisi olla eivätkä vanhemmatkaan tunnu enää olevan

samalla tavalla tukena ja aina tarjolla olevana turvallisena sylinä kuin lapsuudessa. Tuntuu,

ettei enää ole lupaa olla heikko ja hauras eikä kaivata vanhempien syliin käpertymistä (SM,

264). Yhtäkkiä huomaa muuttuneensa ulkoisesti naista muistuttavaksi olennoksi, ja silti on

vielä sisältä vain syliin kaipaava lapsi (SM, 270). Tämän ristiriidan kanssa anorektikon on

vaikea elää.

Tyttöhahmoilla aikuisuuteen astuminen merkitsee siis naiseksi tulemista. Syömishäiriöön

ajautuville henkilöhahmoille naiseksi kasvaminen on hyvin problemaattista ja aiheuttaa

ahdistusta. Erityisesti Ihanassa meressä Julia tarkkailee naisten ja miesten erilaisia tapoja

käyttäytyä muun muassa perheen kyläpaikoissa. Sekä naisten että miesten omakseen ottamat

roolit vaikuttavat Julian silmissä kovin ahtailta ja epämiellyttäviltä. Naiset kihertävät ja

piipittävät hiussortuviaan pyöritellen. Miehet murisevat keskenään ja nojailevat rennosti kädet

niskan takana naisista piittaamatta. Naisten ja miesten tavat olla ja ottaa tilaa itselleen

näyttäytyvät Julian todellisuudessa kärjistetyn stereotyyppisiltä. Julian isoisä ei anna

keskustelussa yhtään tilaa vaimolleen. Nuoremmatkin perhetutut jakautuvat selkeästi tärkeistä

asioista puhuviin miehiin ja ruoasta huolehtiviin naisiin. Tällaisessa maailmassa Julia ei

onnistu löytämään itselleen luontevalta tuntuvaa tapaa olla nainen. Turvattomuuden tunne
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assosioituu syömishäiriöromaanien päähenkilöillä naiseuteen, koska he eivät tiedä, miten he

löytäisivät itseään tyydyttävän tavan elää naisena. Lähipiirin naisten elämä ei vaikuta

houkuttelevalta tai sopivaa mallia ei muuten löydy.

Aikuiseksi naiseksi kasvamiseen liittyy tietysti myös seksuaalisuus. Anoreksiaan sairastuville

tytöille erityisesti seksuaalisuus vaikuttaa usein epämiellyttävältä osalta aikuisuutta.

Tarkastelemistani henkilöhahmoista Julia ja Maria jättäytyvätkin anorektisena aikanaan

kokonaan seksuaalisuuden ulkopuolelle. Hanna Mikkolan (2012, 183) tutkimuksessaan

tarkastelemista henkilöhahmoista osa tavoittelee laihduttamalla aseksuaalista positiota, jossa

heidän ruumiissaan ei ole feminiinisiä erityispiirteitä eikä niiden merkitsemää seksuaalisuutta.

Näin voisi tulkita myös Julian ja Marian toimivan. Osa aikuiseksi kasvamisen uhkaavuutta

merkitsee siis nimenomaan seksuaalisuutta, jonka anorektiset henkilöhahmot kokevat usein

vastenmielisenä. Anorektikot kokevat itsensä usein sukupuoleltaan neutraaleiksi, tai ainakin

pyrkivät eräänlaiseen sukupuoliseen neutriuteen (Puuronen 2004, 107). Tähän liittyy

erityisesti sukupuoleen liittyvä seksuaalisuus. Seksuaaliseksi määrittyvä naiseus näyttäytyy

anorektikolle vältettävänä asiana. Tästä syystä anorektikko kokee itselleen paremmaksi

vaihtoehdoksi tavoitella sukupuolista väli- tai liminaalitilaa, jossa hänen on mahdollista elää

seksuaalisesti merkittömänä. Anorektikot näkevät naiseuden yhteiskunnallisen liikkumavaran

niin ahtaana, että he valitsevat mieluummin toimintatavan, jossa he haluavat irtisanoutua

naissukupuolta määrittävistä roolituksista. Vaikka anorektisuus on pitkällä tähtäimellä

itsetuhoista toimintaa, se merkitsee siis ainakin aluksi anorektikolle omaa toimijuutta

vapauttavaa toimintatapaa. (Mt. 108–111.)  Anorektisten henkilöhahmojen seksuaalisuutta

tarkastelen vielä enemmän alaluvussa 6.2.

Ristiinan maailmassa mahdollisena naisen mallina on äiti, joka vaikuttaa hyvin

epätasapainoiselta yrittäessään pysyä edes jotenkin järjissään vieraissa käyvän ja runsaasti

alkoholia nauttivan miehensä kanssa. Marian elämässä äitiä ei enää ole. Kaikki

tarkastelemieni romaanien tyttöhahmot tuntuvat kärsivän sopivan naisen mallin puutteesta ja

tästä syystä aikuisuuteen astuminen vaikuttaa kovin pelottavalta ja turvattomalta. Näin

konkreettisesti Julia kuvaa ahdistuksen tunnetta, jota hän kokee tarkkaillessaan ahtaalta

vaikuttaviin rooleihin tungettuja sukunsa naisia ja miehiä.
Mä katson punaisilla ja vihreillä pahveilla koristeltua huonetta, sohvaan nojailevia miehiä,
esiliinaisia naisia ja tonttuhattuisia lapsia ja kaikki on musta yhtäkkiä jotenkin hirveän pientä,
ahdasta. Mun vaatteet puristaa mua, uunin lämpö hiostaa, ja kuusen sähkökynttilät on muovia.
(IM, 93.)
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Kun aikuisuus näyttäytyy vastenmielisenä, ahtaana ja turvattomana, muistot lapsuudesta ja

sen läheisyydestä saavat aikaan muun muassa haikeuden ja kaipauksen tunteita. Julian

tarinassa luodaan tunnelmaa unohtuneesta ja taakse jääneestä lapsuudesta muun muassa

kiinnittämällä huomiota hyllyllä koskematta ja liikkumatta tuijottaviin vaaleanpunaisiin

pehmoeläimiin. Lapsuuden kaipuuta kuvataan myös haikailuna takaisin vanhempien syliin.

Syömishäiriötä sairastava tyttö voi kokea itse olevansa elämän ja vanhempien hylkäämä ja

talloma pikkulapsi, jota kukaan ei enää ota syliin (ks. SM, 84).

Nyt jo ruumiin painokin on syynä siihen, etteivät vanhemmat enää jaksa ottaa syliin tai

ainakaan kantaa. Ristiina kaipaisi sekä äitiään että isäänsä kantamaan häntä taas, mutta

tiedostaa olevansa siihen liian iso. Kun isä kolaa lunta pihassa, tulee Ristiinan mieleen muisto

lapsuudesta, kun hän ratsasti isänsä hartioilla lumivuorten siirtyillessä paikasta toiseen.

Nykyhetkessä Ristiinan märän lumen raskas liha ja isän löystyneet lihakset estävät isää

kantamasta Ristiinaa. Joutuessaan koulussa lumipesun kohteeksi Ristiina toivoo, että äiti tulisi

ja kantaisi hänet kotiin ja karkottaisi hänestä sen oudon ja vastenmielisen, joka hänessä

nykyään on. Isä voisi sitten ottaa syliinsä heidät molemmat, eikä äitikään kavahtaisi isää niin

kuin nykyään. Kaikki olisi taas turvallista ja tuttua kuin lapsuudessa. Toisaalta Ristiina kokee

hetkellisesti vielä olevansa rajan tällä puolella, jalat tukevasti lapsuuden turvallisessa maassa,

kun seksikokemuksista puhuvat hevosleirin muut tytöt pilkkaavat häntä. Nuo tytöt ovat jo

kadottaneet turvallisen maan ja uppoamassa suohon, johon Ristiina ei koskaan astuisi.

Ristiina hakee hetkellistä pakoa tuosta aikuisuuden ja seksuaalisuuden suosta myös

päihdyttämällä itseään eri keinoin.
He olivat läpikuultavia, ilmestyksiä kanisterista, ihanasta maailmasta, jossa ei ollut miehiä
eikä naisia, ei sukuelimiä, ei runkkaamista, ei räjähdyksiä, ei ruumiin porteista sisään
tunkeutumista, ei hedelmöittymistä, ei kipua, ei taistelua, ei seiniä, ei ovia, ei verkkoja silmien
eteen. He olivat ihmisolentoja, jotka lisääntyivät ilman verta ja spermaa, lisääntyivät kuin
ajatukset, puhtaasti ja kevyesti. He leijailivat kanisterissa, jonka ulkopuolelle jouduin, kun
bensiini alkoi haihtua aivoistani. (VR, 128.)

Romaanin nykyhetkessä Ristiina kokee mahdottomaksi pääsyn vanhempiensa lähelle. Se on

mahdollista vain Ristiinan unimaailmassa, hänen omassa uniluolassaan.
Liu’uin äidin sisälle ja kävin lepäämään hänen tarkoin vartioituun luolaansa. Hän antoi minun
tulla. Minua varten hän ei ollut rakentanut kivisiä seiniä, joiden sisäpuolella hänen kasvonsa
olivat pehmeät ja runsaat. Ne aaltoilivat pysähtymättä hämärässä tilassa. (VR, 141.)
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Ihanan meren Julia kaipaa äitinsä lohduttavaa ja tuskan pois vievää silitystä, kun olohuoneen

televisio sammuu ja yö on saapumassa. Julia kokee olevansa aivan yksin unettomuutensa

kanssa. Nyt kun hän on viisitoista, eivät vanhemmatkaan enää välitä. Menetettyään lapsuuden

tukevan tuntuman turvalliseen maaperään syömishäiriöiset henkilöhahmot hakevat

epätoivoisesti uudenlaista turvallisuuden tai edes jonkinlaisen elämänhallinnan tunnetta

äärimmäisen kapeaksi rajatuilla rutiineillaan. Toisin kuin Julia tai Maria, Ristiina hakee

turvan tunnetta myös ruoasta. Ristiina kuvaa kuinka näkkileipien ja kermajuuston turvallinen

massa valuu hänen ruokatorveaan alas ja paisuttaa mahan turvapalloksi. Ruoasta saatu turvan

tunne on kuitenkin kovin hetkellinen ja aiheuttaa saman tien ahdistavan kutinan, joka täytyy

raastaa pois oksentamalla ja kutistamalla mahalaukku takaisin pieneksi palloksi.

Kun äiti pitkästä aikaa letittää lämpimillä sormillaan Julian tukkaa, alkaa kyyneleet tulvia

Julian silmiin. Niin kovasti hän kaipaa takaisin lapsuuteen, jossa äidin lämmin kosketus ja

turvallinen läsnäolo oli vielä jokapäiväistä. Julian mielessä välähtelee lapsuusmuistoja usein,

muun muassa veljiä katsellessa. Julia ei haluaisi joutua heräämään lapsuuden unesta, vaan

sanoo jäävänsä mikämikämaan loputtomaan uneen Peter Panin ja Hamletin seuraksi, kun ei

tiedä ollako vai eikö olla, ja jos olla niin miten. Julia huomaa olevansa peruuttamattomasti

jotain muuta kuin vielä lapsuudesta nauttivat veljensä, kun hänen isänsä äidille suuttuessaan

tiuskaisee Juliankin kuuluvan mäkättävien ämmien joukkoon yhdessä äitinsä kanssa. Samalla

Julia näkee itsensä ja äitinsä peilistä typerän, pienen, heikon ja mitättömän näköisinä.
Nyt mä ymmärrän tän.
Mua ei itketä, mua vaan sattuu. Eikä silti tunnu miltään.
Mä en ole enää isän tyttö, mä olen ämmä. Mä mäkätän.
Enkä mä enää koskaan ole yhtä arvokas kuin mun veljet. (IM, 66.)

Syömishäiriöisen henkilöhahmon kokemusmaailmaan liittyvät monenlaiset pelon tunteet.

Kaikkiin pelon tunteisiin liittyy pelko siitä, ettei osaa elää oikein. Tuo pelko voi ilmetä muun

muassa pelkona koulussa epäonnistumisesta, lihomisen pelkona tai yksin jäämisen pelkona –

pelkona siitä, että kukaan ei kuule, vaikka kuinka huutaisi: ”Mä yritän huutaa opettajaa, mutta

se ei kuule. Mä huudan, mutta ääntä ei tule. Mä huudan, mä huudan niin kovaa.” (IM, 77.)

Julialle osa paranemisen alkua onkin se, että hän uskaltaa tunnustaa pelkonsa ja samalla

heikkoutensa ääneen äidilleen. ”Äiti mua pelottaa, mua pelottaa.” (IM, 181.)

Syömishäiriöisestä elämäntavasta päästäkseen on myös voitava tuntea olonsa jälleen edes

hetkittäin turvalliseksi pelon tunteista huolimatta. Anorektisen vuotensa loppuvaiheessa Julia
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kokee taas pääsevänsä lähemmäs isäänsä, kun he menevät isän ja veljien kanssa yhdessä

elokuviin. Julia sanoo tuntevansa olonsa turvalliseksi ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, kun

hän istuu elokuvateatterin pehmeään penkkiin. Myöhemmin tunnustettuaan äidilleen pelkonsa

Julia saa tuntea, ettei äiti olekaan jättänyt häntä yksin. Äidin pehmeät kädet kantavat hänet

kuolemasta takaisin elämään. Myös Vieraan Maria saa kokea paluun isän turvalliseen syliin

sairaalavuoteessa.

Ristiinalle kotikylän halki kiitävä junarata on monella tavalla merkittävä. Junaradan varressa

he viettävät aikaa Karin kanssa ja uhmaavat kuolemaa väistämällä junaa vasta, kun se on

aivan lähellä. Junaradalla tuntuu olevan myös paljon symbolista merkitystä. Junarata on se,

joka vie pois kylästä ja ahdistuksesta, jos junan kyytiin uskaltaa astua. Myös Vieraan Maria

kertoo viihtyneensä teini-ikäisenä kotikaupunkinsa rautatieasemalla, koska juna merkitsee

mahdollisuutta valita, lähteä pois ja irtaantua tämänhetkisestä elämästä. Tuo mahdollisuus tuo

Marialle tyyneyden tunteen. Ristiinan tarina loppuu siihen, kun hän kiipeää junan kyytiin ja

ikään kuin vauhdittaakseen matkaansa kohti tulevaisuutta aikuisena naisena hän kävelee junan

sisällä menosuuntaan. Julian tarinassa ei puhuta junista, mutta tarinansa lopuksi hänkin sanoo

olevansa valmiina lähtöön kohti tulevaisuutta, vaikka tietää edelleen pelkäävänsä sekä itseään

että elämää.

4 RASVAN, AHMIMISEN JA NÄLÄN MERKITYKSIÄ

Vierge moderne

En minä ole nainen. Olen neutri.
Olen lapsi, hovipoika ja rohkea päätös,
olen naurava häive helakanpunaista aurinkoa…
Olen kaikkien ahnaitten kalojen verkko,
olen malja kaikkien naisten kunniaksi,
olen askel kohti sattumaa ja turmiota,
olen hyppy vapauteen ja itseyteen…
Olen veren kuiske miehen korvassa,
olen sielun vilu, lihan kaipuu ja kieltäymys,
olen uusien paratiisien portinkilpi.
Olen liekki, etsivä ja ripeä,
olen vesi, syvä mutta polviin asti uskalias,
olen tuli ja vesi rehellisessä yhteydessä ja ehdoitta.

(Södergran, Edith – suom. Pentti Saaritsa)
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4.1 Rasvan ja rasvattomuuden merkityksiä

” - - ihralta mie sinut pelastan, Ristiina. Mie opetan sulle kontrollia.” (VR, 43.) Ristiinan äiti,

joka ei oikein itse hallitse elämäänsä, vaatii Ristiinaa kontrolloimaan syömistään. Ehkä se on

äidillekin ainoa asia, joka tuntuu riittävän konkreettiselta, jotta sille voisi tehdä jotain. Kaikki

muu on äidille jotain hallitsematonta. Oma mieskin tekee, mitä haluaa – juoksee vieraissa ja

ryyppää baareissa. Ainoa asia, jossa äiti voi yrittää epätoivoisesti tavoitella jotain kontrollin

tunnetta, on tyttären ruumiin muoto ja tyttären syöminen. Erityisesti psykoanalyyttisessa

feministisessä teoriassa syöminen ja sen ongelmallisuus nähdäänkin kietoutuvan juuri äidin ja

tyttären suhteeseen (Lahikainen 2007, 108). Äidin arvo ja itsetunto ovat kulttuurissamme

usein kietoutuneet hänen lapsensa menestykseen tai epäonneen (Chodorow 1989, sit.

Lahikainen 2007: 117). Ristiinan äiti ja Ristiina tyttärenä tuntuvat käyvän Ristiinan ruumiin

omistusoikeudesta monimutkaista kamppailua samaan tyyliin kuin Johanna Lahikainen on

tulkinnut Margaret Atwoodin Rouva Oraakkelin Joanin käytöstä suhteessa äitiinsä (2007:

112).

Tämän luvun alkuun olen lainannut Södergranilta runon ”Vierge moderne”. Hanna Mikkola

on tulkinnut myös tämän runon merkitystä Ihanan meren taustalla Södergranin ”Ihmeellisen

meren” lisäksi (2012, 135). Julian halu pysyä sukupuolettomana ja alistettujen naisten

joukkoon kuulumattomana tuntuu pohjautuvan tämän runon aikanaan radikaaliin tapaan

ilmaista uudenlaisen naiseuden mahdollisuutta. Runon ensimmäinen rivi toistaa aika suoraan

anorektikoiden usein ilmaiseman käsityksen omasta sukupuolestaan ei-naisena ja neutrina.

Seuraavan rivin itsensä näkeminen nuorena poikana voisi sekin ilmaista kaksijakoisen

sukupuolijärjestelmän kritiikkiä. Runossa voi nähdä toisaalta myös tyttöyden ja naiseuden

yhtäaikaisen ristiriitaisuuden ja moninaisuuden mahdollisuudet. Runo luo myös mielikuvaa

siitä, miten naisten ja tyttöjen odotetaan olevan erilaisine rooleineen joustavia ja sopivan

lukuisiin positioihin. Södergranilaisessa modernissa neitsyessä yhdistyy hyvä ja paha. Hän on

samaan aikaan ahnaiden kalojen verkkona niin huora kuin neitsytkin. (Ks. Mikkola 2012,

135.)

Ihra, rasva, läski ja muut samaan merkityskenttään kuuluvat sanat tuntuvat symboloivan

monenlaisia syömishäiriöihin liitettäviä asioita. Anne Puuronen tarkastelee väitöskirjassaan

erityisesti rasva-käsitteen merkityksiä (2004, 9). Metaforinen rasvan käsite liittyy hänen
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mukaansa anoreksiassa koko myöhäismodernin ajan ylikorostuneeseen terveystietoisuuteen.

Rasva myös mittaa aikamme suorituskulttuurin kontekstia. Osana menestys- ja

suorituskulttuuria anorektisuuden voi nähdä ilmaisevan nykykansalaisen ideaalia

yhteiskuntakelpoisuutta. Lisäksi rasva on myös yhteydessä sosiokulttuuriseen naiseuden

määrittämiseen. Tässä yhteydessä anoreksian voi nähdä ratkovan niin sanotusti luonnollisten

sukupuolikäsitysten rakentumista. (Mt. 9.) Ruoka-aineena rasva on anorektikolle tärkein

vältettävä ruoka-aine (Mikkola 2012, 268).

Ristiina ottaa hänen äitinsä puheet tosissaan ja kokee, että hän on äidilleen liikaa. ”Tuijotin

lattiaa ja koetin halata itseäni, mutta maha kasvoi, eivätkä kädet ylettyneet pitelemään sitä

kaikkea, mitä minussa oli liikaa.” (VR, 44.) Ristiina kokee, että tästä syystä hänen äitinsä ei

voi edes rakastaa häntä. ”Ja vielä ahtaampi oli sydämen portti. En koskaan tullut niin laihaksi,

että siitä olisin mahtunut sisään.” (VR, 84.) Syömishäiriön ydintä onkin tunne siitä, että on

jotenkin liiallinen ja itseään pitäisi pystyä siksi rajoittamaan. Syömishäiriössä usein tunteet

myös kietoutuvat yhteen ruoan kanssa niin, että tunteita pyritään hallitsemaan ruoan ja

syömisen avulla. Samalla omat tunteetkin voivat tuntua liialliselta. Vaikka anorektikot eivät

usein ole ennen anoreksiaan sairastumistakaan lainkaan ylipainoisia, kuten tarkastelemistani

henkilöhahmoista ainakaan Julia ja Maria eivät ole, he kokevat silti olevansa jotenkin

potentiaalisesti liiallisia tai vääränlaisia. Miehisessä yhteiskunnassamme naiset ja naisiksi

kasvamassa olevat tytöt ovat ongelmallisessa asemassa. Heidän tehtävänään on toteuttaa

muiden tarpeita, ei omiaan. Syömishäiriöön ajautuva tyttö tai nainen kokee omien ja toisten

tarpeet vahvasti ristiriitaisiksi, ja tämä aiheuttaa ahdistusta. (Lahikainen 2007, 110, 123.)

Tähän liittyy anorektikoilla usein vahva liiallisuuden kokemus siinä mielessä, että he

pelkäävät ylipäätään vievänsä jollain tavalla liikaa tilaa (ks. Puuronen 2007, 237).

Anorektikon todellisuudessa ei ole mahdollista olla muiden tahtoa ja tarpeita noudattamatta

sitä, mitä itse haluaisi olla (mt. 236). Tästä seuraa elämäntapa, jossa yritetään toteuttaa kaikki

mahdolliset ympäristön ilmaisemat toiveet ja tarpeet.

Omalla ruumiilla on luonnollisesti merkittävä rooli syömishäiriöön sairastumisessa. Vaikka

syömishäiriöön voi sairastua minkä ikäisenä tahansa, silti ehdottomasti suurin osa sairastuu

siinä iässä, kun keho käy läpi isoja muutoksia sen muuttuessa lapsen kehosta aikuisen

kehoksi. Tässä iässä ruumiin merkitys muuttuu ja oman kehon muutosten kautta nuori

kiinnittää sen olemassaoloon aiempaa enemmän huomiota. Usein nuoren muuttuva keho saa

huomiota entistä enemmän myös muilta ihmisiltä. Erityisesti nuorten naisten kehoa pyritään
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kontrolloimaan ja nuorelle tytölle saatetaan vihjata, millaisissa rajoissa hänen kehonsa olisi

hyvä pysyä. Läskiä ja ihraa olisi hyvä välttää. Näin ronskisti ja ronskiudessaan hieman

koomisestikin Ristiina kuvaa lihomisen pelkoa, joka vertautuu samalla elämän muuttumisen

pelkoon. ”Viivyin siinä koko kesän ja toivoin, ettei mikään muuttuisi. Ettei bikinin yläosa

kävisi enää yhtään pienemmäksi, eivätkä housut räjähtäisi saumoistaan.” (VR, 111.)

Ristiinan äiti ei ole ainoa, jonka mielestä ruumiin kontrolli on tärkeä asia nuorelle naiselle.

Julia saa kuulla koulussa jatkuvasti sekä liikunnan opettajan että muiden tyttöjen suusta,

kuinka läskin välttäminen on merkittävä asia. Lihomisen pelko hiipii pikku hiljaa Juliankin

mieleen, vaikka hän yrittää aluksi asettua muiden tyttöjen lapselliselta tuntuvan laihuuden

palvonnan yläpuolelle.
Mua raivostuttaa tollanen lapsellisuus, kaikki vaan esittää. Niin kuin olis jotenkin aikuista ja
hienoa laihduttaa. Silti mä vertaan salaa omaa vyötäröä Heidiin. Ehkä mä en vaan ole
tajunnut, että oon lihonut. Ja se bonustehtäväkin ärsyttää mua. (IM, 19.)

Ahdistus mahdollisesta lihomisesta rinnastuu tässä konkreettisesti muuhun epämukavuuden

tuntemiseen. Lihomisen pelko ja harmitus koulutehtävissä epäonnistumisesta ovat osa samaa

epämukavaa oloa. Erityisesti Julian tarinassa näkyy, kuinka läskin kontrollointi toteutuu

tyttöjen keskinäisessä puheessa. Uskon, että tällainen tapa puhua, on tuttu aika lailla jokaiselle

naiselle, vaikka Ihanassa meressä se korostuukin jo aika absurdillakin tavalla. Tällainen

tyttöjen tapa puhua yhdessä läskeistään niitä rankasti liioitellen on joka tapauksessa

jokseenkin normaalia tyttöjen puhetta. Tämän kun ottaa huomioon, ei anoreksia tässä

yhteydessä enää tunnukaan niin totaaliselta anomalialta. ”Mutt oottekste nähny miten laiha

Nina on. Sen vyö menis varmaan kolme kertaa sen ympäri. Varmaan ihanaa, mieti, ei yhtään

rasvaa missään.” (IM, 19.) Näin Julian luokkatoverit ihailevat sivusta luokan laihimman tytön

kehoa. Vaikka oma keho olisi kuinka laiha, sen laihuutta täytyy kuitenkin vähätellä muille.

”Ai laiha vai, kato nyt näitäki läskejä, oikeen pursuaa rasvaa!” (IM, 43.) Näin puhuvat ihan

tavalliset tytöt, jotka eivät edes sairasta syömishäiriötä. Oman ja toisten tyttöjen kehon

kontrolli on siis aika syvällä tyttöjen keskinäisessä keskustelukulttuurissa. Toki Ihanassa

meressä sen roolia selkeästi liioitellaan, kun Julian tarinassa melkein jokainen sana on

merkityksellinen hänen syömishäiriöön sairastumisen kannalta, eikä tarinassa siis oikeastaan

ole kuvausta mistään sellaisesta jutustelusta, joka olisi jotenkin merkityksetöntä

syömishäiriöön sairastumisessa.
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Rasvan merkityksiä paljon pohtinut Anne Puuronen puhuu naisten ja tyttöjen keskinäisestä

tavasta puhua lihomisesta ja myös julkisuudessa käytävästä lihavuuskeskustelusta

läskipuheena. Läskipuheen seurauksena voi nähdä sen, että ainakin osalle naisista ja tytöistä

rasvasta tulee hirvittävä ja äärimmäisen kartettava paha, jota ei voi hyväksyä oman ruumiin

rakennusaineeksi. Läskipuhe myös osallistuu omalta osaltaan lihavuuden häpeällisyysmyytin

rakentamiseen ja ylläpitoon. (2007, 230–231.) Väitöskirjassaan Rasvan tyttäret Anne

Puuronen tarkasteli anorektisuutta nimenomaan rasvaan liitettyjen, yksilön elämää arvottavien

merkitysten kautta (2004, 63). Rasva symboloi hänen mukaansa nykyihmiselle moraalista ja

uskonnonomaista kuuliaisuutta maallisessa kontekstissa. Anorektisessa elämäntodellisuudessa

rasvan käsitteeseen liittyy symbolisesti kaikki se, minkä avulla hän pyrkii yksilönä täyttämään

yhteiskuntakelpoisuuden. Symbolinen rasvattomuuden tavoittelu merkitsee laajimmillaan

pyrkimystä itsen pelastamiseen kaikilta asioilta, jotka liittyvät pelkoon syrjäytyä

yhteiskunnallisesta osallisuudesta. (Mt. 64–65.)

Läheisten ihmisten kommentit voivat olla pakkomielteiseen laihduttamiseen ajavana tekijänä

siinä mielessä, että tapa reagoida ahdistukseen voi realisoitua juuri tarpeena laihduttaa, jos

ulkonäkökommenttien kohde ottaa kommentit kovin tosissaan, kuten anorektikoilla on tapana.

Suhteellisen viattomatkin ja vain ohimennen lausutut kommentit voivat saada herkässä ja

vastaanottavaisessa mielessä paljon tarkoitettua suuremmat mittasuhteet. Siskonmakkaroissa

monet kirjaan kirjoittaneet naiset kirjoittavat siitä, kuinka muistavat vielä vuosienkin jälkeen

kirjaimellisesti läheistensä lausumia kommentteja heidän ulkonäöstään. Nuo kommentit ovat

jääneet ikään kuin soimaan päähän ja saaneet heidät lopulta päättämään, että juuri

ulkonäköönsä heidän pitäisi yrittää vaikuttaa, jotta pystyisivät elämään parempaa elämää. (Ks.

SM, esim. 299, 14–15.) Persoonaltaan kaikin puolin herkkä nuori on usein äärimmäisen

herkkä erityisesti muiden mielipiteille ja hyväksynnälle, ja nimenomaan herkkä painamaan

mieleensä juuri negatiiviseksi tulkitsemansa kommentit (SM, 262–263). Läheisten ihmisten

kommenttien lisäksi myös koulun, ravitsemuskasvatuksen ja median kautta tulevalla

laihdutus- ja ulkonäköpuheella voi olla merkitystä syömishäiriön laukaisevina tekijöinä. (Ks.

Puuronen 2007, 242.)

Oman äidin kontrolliyritysten lisäksi Ristiina saa kuulla kommentteja oman ruumiinsa

liiallisuudesta myös poikaystävältään Karilta. Kari hämmästelee ääneen Ristiinan paksuja

reisiä ja sanoo tätä aivan liian läskiksi. Samaan tapaan kuin Ristiina ei mahdu äitinsä

sydämeen ollessaan liian läski, hän kokee, ettei hän pääse isänkään lähelle, jos ei saa itseään
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laihemmaksi. Omaa ruumistaan tunnustellessaan Ristiina toteaa siinä olevan paljon läskiä ja

roikkuvaa nahkaa, ja tästä syystä hänellä on pitkä matka isän luokse. Sen sijaan hän kuulee

isänsä äänen tihkuvan hellyyttä, kun isä kommentoi television syömästä kieltäytyviä tyttöjä,

vaikka isä sanookin heitä mielisairaiksi. Silti Ristiina kokee, että tällaiset tytöt saisivat kömpiä

hänen isänsä syliin toisin kuin Ristiina. Ristiina tuntee, ettei kelpaa edes vanhemmilleen

nykyisillä ruumiin muodoillaan. On pakko laihtua ja päästä kehon rasvasta eroon, jotta tulisi

hyväksytyksi, jotta voisi olla ihmisenä parempi.

Ristiinan tarinassa oma äiti ja isäkin ovat niitä, jotka toivovat tyttärensä laihtumista. Tässä

mielessä Ristiina tuntuu lopulta noudattavan myös vanhempiensa toivetta pyrkiessään

laihtumaan. Julialle laihtuminen sen sijaan tuntuisi olevan ennemmin irrottautumista oman

äidin ja äidin kaltaisten naisten tavasta elää naisena. Julia kieltäytyy laihtumisellaan olemasta

nainen samaan tapaa kuin hänen äitinsä on. Anoreksiaan ja bulimiaan ajatellaankin usein

liittyvän tunne siitä, että kykenee itse määrittelemään omat rajansa (Lahikainen 2007, 113).

Oman ruumiin paino voi tuntua ainoalta asialta, jota äiti ei voi tyttäressään kontrolloida

(Orbach 1998, sit. Lahikainen 2007, 113).

Tytön on ehdottomasti vältettävä läskiä, jotta voisi olla tyttönä ja tulevana naisena hyväksytty.

Muita sanoja, joilla sekä tytöt itse että muut heidän kanssaan elävät kontrolloivat ruumiinsa

rajoja, ovat muun muassa rasva, paksu, löysä ja pehmeä. Kaikki nämä ovat nuoren naisen

ruumiille haitallisia määreitä. Jo kohti anoreksiaa vievän kouluvuotensa alkuvaiheessa Julia

tuntee löysän olon huminana päässä ja toteaa, että ehkä hänenkin pitäisi alkaa laihduttaa.

Muut tytöt ovat saaneet vihdoin iskostettua Juliankin päähän kokemuksen omasta

löysyydestä, jolle on tehtävä jotain. Läski tuntuu tosin symboloivan lopulta monitasoisesti

erilaista pahan olon tunnetta. Itsensä läskiksi tunteminen yhdistyy nolouden ja tyhmyyden

kokemukseen. Lisäksi löysyyden tunne on jotain, josta ei lopulta pääse koskaan eroon. Julia

näkee itsensä löysänä, pehmeänä ja löllynä, vaikka painoa on vain 47 kg. Syömishäiriöiselle,

jonka ahdistus realisoituu löysyyden tunteena, ei mikään riitä. Löysyys tuntuu symboloivan

epäonnistumista elämässä. Läskistä puhuttaessa ei puhutakaan pelkästään yksilöllisestä

terveydestä huolehtimisesta, vaan läskipuheella luodaan moraalista koodia, jossa ruumiin

koko ja ihmisarvo liitetään toisiinsa (Puuronen 2007, 245). Julian viha itseään kohtaan ja

epätoivo sopivan elämäntavan löytämisestä konkretisoituvat hänen suhtautumisessaan omaan

kehoon.



	 65

Mä oon lihonu. Mä en kestä tätä. Mä tuijotan itseäni peilistä ja puristan reidestä kourallisen
kauheaa rasvaa. Apua, mitä mä voin tehdä, miten mä voin syödä eilen sen tortun, mä oon ihan
hullu ja tänäänkin otin kaks piparia ja laitoin voita leivän päälle. Mun on pakko lopettaa,
pakko ryhdistäytyä, en mä voi enää jatkaa näin, mä lihon ihan muodottomaksi, mun kasvotkin
on niin pyöreät. Miksi kukaan ei ole sanonut mulle? Peilikuva tuijottaa mua, mittailee jalkoja,
vatsaa ja takapuolta. Mä vihaan sitä, mulla on kuuma, ja vatsa on turvonnut. Hiukset roikkuu
ja hiostaa niskaa, päänahkaa kutittaa. Mä oksetan itseäni, pehmeät posket ja löysät rinnat. Mun
hampaat kiristyy yhteen, ja mä lyön itseäni kasvoihin niin kovaa kuin uskallan. Poskeen jää
punainen jälki, ja mä pelästyn omaa voimaani. (IM, 105.)

Syömishäiriö on sairaus, jonka taustalla on ennemmin psyykkiset ja kulttuuriset kuin

fysiologiset tekijät (ks. Lappalainen 2006, 140–141). Anoreksian on usein nähty kytkeytyvän

yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen vallankäyttöön. Toisaalta fenomenologisesta

näkökulmasta tarkasteltuna syömishäiriö ei kuitenkaan ole suoraa seurausta naisen

alistamisesta. Sen sijaan kyse on kulttuuristen ja yksilöllisten merkitysten yhdistelmästä.

Fenomenologisessa filosofiassa ihminen nähdään tavoitteellisena toimijana, jonka

kokemukset maailmasta ovat merkittäviä merkitysten muodostumisessa. Anoreksiassa

toimijuus rakentuu itselle merkityksellisten kokemusten välityksellä yhdessä ympäröivän

maailman kanssa. (Mt. 140–141.) Vaikka syömishäiriöt intentionaalisena toimintana

vaikuttavatkin irrationaaliselta ja itsetuhoiselta toiminnalta, näennäisestä mielettömyydestään

huolimatta syömishäiriöinen toiminta luo merkityksiä. Syömishäiriöissä, kuten kaikessa

muussakin ihmisen toiminnassa, ympäristö muovaa ihmistä, mutta kuitenkin ruumiillinen

subjekti itse muodostaa toiminnallaan kulttuurisia ja yksilöllisiä merkityksiä. Syömishäiriöön

ajautuva subjekti on toimintatapansa valitessaan intentionaalinen toimija, joka sekä piirtää

että rikkoo rajoja toiminnallaan, vaikka syömishäiriön alkaessa syömishäiriöisen subjektin

tavoitteena ei olekaan ajaa itseään toiminnallaan kohti itsemurhaa. (Reuter 1997, 138.)

Tällaista kuvaa syömishäiriöstä rakentavat mielestäni myös tarkastelemani romaanit, joissa

anoreksia on tyttöhahmoille itselleen alun perin omaan kokemukseen pohjautuva valinta

toimia tietyllä tavalla ympäristöstä tulleiden ärsykkeiden synnyttämiin tunteisiin. Anoreksiaan

sairastuvat henkilöhahmot ottavat kovin vakavasti lähipiirissään toistuvan puheen läskien

sopimattomuudesta nuorelle naiselle ja pitävät niiden välttämistä aluksi oikeana ratkaisuna

ahdistuksesta eroon pääsemiseksi. Tosin Marian anoreksia syntyy hieman eri tavalla, mutta

hänelläkin se on omaan valintaan perustuva tapa yrittää elää hyvin ja löytää elämälleen

suunta. Hänkin löytää ohjeet tämän elämäntavan toteuttamiseen itsensä ulkopuolelta, vaikka

hänelle ne löytyvät ennemmin raamatusta kuin lähipiirin puheista tai mediasta.
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Jos läski, löysyys, rasva ja muut samaan merkityskenttään liittyvät ominaisuudet symboloivat

epäonnistumista elämässä ja pahan olon tunnetta, niin laihuus ja rasvattomuus tuntuvat

symboloivan jonkinlaista tavoiteltavaa autuutta ja yli-ihmisyyttä. Voidaan sanoa, että

anorektisen laiha ruumis ja anorektinen ajattelutapa ilmaisevat monia nykyajan ihanteita,

kuten itsekuria, riippumattomuutta, terveyttä ja puhtautta (Lahikainen 2007, 113). Ruumiin

keveyteen tuntuu sisältyvän illuusio paremmasta elämästä (ks. SM, 41). Kun Julia ihailee

televisiossa tanssivia laihoja tyttöjä, hän näkee heidät pelottomina ja toisella tavalla erityisinä

kuin hän itse. Julian ihailemat televisiomainoksen laihat tytöt eivät tunne pelkoa eivätkä elä

muutenkaan tavallisen tytön tylsää elämää mummon murekkeineen. Myös Ristiina kokee, että

hänestä tulee onnellinen, kun hän on niin laiha, ettei Kari voi enää sanoa häntä läskiksi.

Laihduttuaan Ristiina tuntee Karin häntä kosketellessa, kuinka Kari sivelee hänen

selkärankansa näkyville ja läskit piiloon. Ristiina on laiha ja onnellinen, kun Kari ei voi

koskaan enää sanoa Ristiinan reisiä paksuiksi. Jos läskin kanssa samaan merkityskenttään

kuuluu sellaisia sanoja kuin epäonnistuminen, nolous ja tyhmyys, niin laihuuteen liittyvät

muun muassa onnellisuus, puhtaus ja vapaus.
Mua ahdistaa ja oksettaa. Mä haluaisin avata ikkunan, heittää vaatteet pois, poolopaidan ja
sukkikset ja hypätä hankeen jalat paljaina viileä joulutuuli paljaalla selällä tanssien. Juosta
mustaan metsään, valkoiseen hankeen, olla puhdas ja vapaa. Mä tunnen itseni niin likaiseksi,
iljettävän lämpimäksi ja löysäksi, että mua itkettää. (IM, 94.)

Tällä tavalla ympäristöään äärimmäisen herkästi tarkkailevien Julian, Marian ja Ristiinan

mielissä syntyy ajatus päästä eroon pahaa oloa tuottavasta läskistä ja rasvasta ja tavoitella

hyvää elämää ja hyväksyntää entistä laihempana. Ristiina päättää vetää mahansa kuopalle

niin, ettei se näy koskaan enää. Julia aloittaa oman kunto-ohjelmansa ja päättää, että hänestä

tulee vielä laiha, kaunis ja ihana Superwoman. Alkuvaiheessa laihtuminen ja tavoitteissa

onnistuminen saakin aikaan vahvuuden tunteita. Julia kuvaa, kuinka urheilusuorituksen

jälkeen voi tuntea itsensä elävämmäksi, kun veri virtaa ja olo on vahva. Marialle anorektisen

rajoittavan elämäntavan aloittaminen on ollut niin merkittävä tapahtuma, että hän muistaa

vielä aikuisena tarkasti päivän, jona kaikki alkoi – hetken, jona hän söi viimeisen kerran

vuosikausiin ruoasta nauttien.

Rasvainen ja läski naisen ruumis edustaa siis muun muassa likaisuutta, kaikenlaista

epäonnistumista ja kontrollin puutetta. Uskonnollisena henkistymisenä laihtumisprojektiansa



	 67

pitävä Maria kokee oikeastaan koko ruumiillisen olemisen saastaisuudeksi, josta tulee

puhdistautua. Jo Eevasta alkaen ruumiin saastaisuus on ollut erityisesti naisten ominaisuus.

Ruumiin saastaisuuden lisäksi Eevaan ja kaikkiin naisiin siitä lähtien liitettäviä ominaisuuksia

ovat myös (liiallinen) seksuaalisuus, ahnaus, uteliaisuus ja vehkeily. Itseltään Maria vaatii

kuitenkin ruumiin ja sielun puhdistamisen kautta saavutettavaa viattomuutta,

koskemattomuutta ja synnittömyyttä. Onhan hänen nimensäkin Maria. Sanojensa mukaan

rintojen kasvu ja sisuksista valuva veri herättävät Mariassa levottomuuden tunteen, jolle hän

ei osaa tehdä muuta, kun äitikään ei ole häntä neuvomassa. Maria kuvaa olevansa ruumiillisen

muutoksensa äärellä yhtä lepattavaa ja värisevää tunnetta vailla suuntaa. Tähän tunteeseen

hän reagoi perustamalla Seuraavan Saapumisen Seurakunnan ja laihduttamalla saastaisuuden

itsestään pois.

Yksi kilometri, yksi poltettu pullagramma. Loput turposivat ihon alla muodostaen rumia
ulokkeita leuan alle, poskiin ja pakaroihin. Ehtisin kuolla vanhuuteen ennen kuin kaikki
syödyt pullat oli poltettu. Jos siirtäisin vanhuutta, jos lakkaisin hengittämästä, jos nitkauttaisin
aivoja, muljauttaisin mieltä niin että se putoaisi ruumiista, silloin jäisi minusta jäljelle kevyt
leijuva henki. Eikä tarvitsisi kävellä, ei liikuttaa. Juna liikuttaisi, kuljettaisi mahansa alla
silpoutuneet raajat, puhaltaisi navasta kuumaa ilmaa läskin päälle. Maailma sulaisi, tuoksuisi.
(VR, 99–100.)

Näin ahdistavaksi Ristiina kuvaa tunnetta kehoon kertyvästä rasvasta ja siitä, ettei onnistu

pääsemään tuosta rasvasta eroon. Tästä seuraa Ristiinan tavoite häivyttää oma ruumiinsa

näkymättömäksi. Lopulta kaikilla tarkastelemillani henkilöhahmoilla tuntuu olevan

tavoitteena jonkinlainen ruumiillisen olemisen yli pääseminen, ruumiillinen katoaminen,

näkymättömyys. Ristiina vaikuttaa tyytyväiseltä, kun ei enää peiliin katsoessaan näe

ruumistaan, joka on muuttunut läpikuultavaksi. Aiemmin vaivanneet pakkoliikkeet ovat

kadonneet ja hieno aura on ympäröinyt läskittömän kehon. Luista ruumistaan tunnustellessaan

Ristiina kokee luidenkin hajoavan tomuksi ja samalla saavuttavansa suuren äärettömyyden.

Vieraan Mariakin tarkastelee luurankomaista kehoaan selvästi haltioituneena. Hän haluaa

vain mittailla luidensa kulmia ja hämmästellä kylkiluiden selkeää rivistöä. Kun läski on

sulanut pois ja vain pieni luukasa jää jäljelle, Ristiina kuvittelee lentävänsä pois jatkaakseen

elämään jossain toisessa olomuodossa. Tahdonvoimalla hän pitää itsensä näkymättömänä,

niin ettei Pirta uuden jenginsä kanssa voi enää tavoittaa häntä. Kun Pirta kommentoi Ristiinan

näyttävän pelkältä luurangolta, Ristiina ottaa tämän kohteliaisuutena.
Tähdet satoivat kämmenien lävitse maahan. Raskaan lammasturkin sisällä luut paukahtelivat.
Sormet tipahtivat yksi kerrallaan kivikovalle hangelle. Hengitys oli näkymätöntä, vaikka
pakkasilma oli kuiva ja musertava. Osa minua oli yhä ruumiissa, joka askelsi hitaasti
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kantohangella romahtaen välillä karheaan kuoppaan. Talo kohosi joentörmällä kuin autio
linna, minun hylätty ruumiini.
- -
- Sie olet pelkkä luuranko, Pirta kuiskasi.
- Voi, kiitos. (VR, 158.)

Vielä siinä vaiheessa, kun muut alkavat nähdä anorektisen ruumiin luotaantyöntävänä ja

kuolemasta viestivänä, anorektikko itse voi kokea olevansa edelleen saavuttamassa

tavoitteitaan ja siten matkalla oikeaan suuntaan. Jossain vaiheessa tarkastelemani anorektiset

henkilöhahmot kuitenkin alkavat jo itsekin huomata, että heidän valitsemansa elämäntapa on

tuhoamassa heitä. Painaessaan enää 36 kg Vieraan Maria näkee itsensä hetkellisesti sellaisena

kuin muut hänet näkevät – sairaalloisen laihana tyttönä, joka palelee kuin karvaton kissa

etelänavalla ja kasvattaa untuvaista lanugokarvoitusta kehonsa lämpimänä pitämiseksi. Oman

kehon luurankomaisuus ei enää tunnukaan niin hohdokkaalta, kun istuminenkin sattuu.

Laihtuminen ei pelastanutkaan elämältä ja sen kaoottisuudelta.

Ristiina saa kuulla ystävältään Pirtalta olevansa laihtuneena viston näköinen. Juoksemisen

hohtokin alkaa olla mennyttä, kun ruumis ei enää tottele alipainon takia eivätkä jalat halua

juosta. Aiemmin epämukavista ajatuksista oli päässyt eroon juoksemalla. Juliallekaan laihuus

ei tunnu pelkästään ihanalta, kun hän tärisee untuvatakin ja mummon villasukkahousujen alla.

Varpaat ovat jäiset ja liikkumattomat, ja kylkiluut värisevät valkoisen ihon alla. Ruumiin

tarpeet on silti saatu kumottua, mutta tässä tavoitteessa onnistuminen ei enää tunnu

arvokkaalta. Syömishäiriöisten osaston odotushuoneessa Julia yhdistää itsensä muihin

paikalla oleviin anorektikoihin. Heidän kaikkien yhteinen kuolemanvalkoinen luurankoruumis

on päässyt eroon kaikista tarpeistaan. Ruumis ei enää hallitse heitä. He eivät enää halua

eivätkä tarvitse ruokaa, juomaa, seksiä, unta, rakkautta eikä ketään tai mitään, koskaan. He

ovat kaiken yläpuolella, mutta kaikki tämä onkin jotain vastenmielistä eikä lainkaan

arvokasta. Erityisesti Julia ilmaisee kuitenkin edelleen pelkoa siitä, että häntä yritettäisiin

lihottaa. Hän ei halua olla ruma, läski ja onneton pullukka. Kukaan ei saa nähdä häntä

löysänä, likaisena ja alistuneena. Tällainen reaktio hoitoon joutumisesta johtuu varmaan sekä

elämäntavan ja koko ajatusmaailman muuttamisen haastavuudesta että siitä tunteesta, että

toiset ihmiset saisivat päättää omasta kehosta ja omasta elämästä. Mariakin kokee vielä

sairaalassa maatessaan epäonnistuneensa ja pettäneensä maailman ja ihmiset, kun antaa ruoan

valua taas sisäänsä. Onko Pyhä Henki nyt enää hänen saavutettavissa? Toisaalta tunnelma on
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selvästi lohdullinenkin, kun sairaalan ravintoainepussi tiputtelee hitaasti elämää Marian

kuihtuneisiin suoniin.

En tiedä, kuvaavatko tarkastelemani romaanit vanhempien taipumusta sulkea silmänsä

lapsensa ongelmilta vai ovatko näiden tarinoiden vanhemmat vain liikaa kiinni omissa

asioissaan, mutta joka tapauksessa kaikkien tarkastelemieni henkilöhahmojen vanhemmat,

erityisesti Ristiinan ja Marian, tuntuvat havahtuvan lapsensa tilaan vasta, kun he ovat jo

edenneet hyvin pitkälle anorektisessa elämänmuutosprojektissaan. Julian äiti tosin kiinnittää

huomiota Julian luisevuuteen ensimmäisen kerran jo anorektisen lukuvuoden helmikuussa:

”Hyvä lapsi, miten sulla näin nämä luut tuntuu täällä selässä, ihan kun luurankoa silittelis.”

(IM, 136.)  Myös Päivi Lappalainen on havainnut, että hänen tarkastelemissaan

syömishäiriöitä kuvaavissa nuortenromaaneissa on yleistä, että vanhemmat eivät aivan heti

huomaa tytön pakonomaista laihduttamista (2006, 149–150). Tämä johtuu usein siitä, että

vanhempien kuvataan kamppailevan omien kriisiensä kanssa, eivätkä he siksi ehdi seurata

tarpeeksi lapsensa elämää. Julian isän kuvataan jopa vähättelevän tyttärensä laihdutusta niin,

ettei hänen aikansa riitä teinitytön laihdutusongelmien miettimiseen, kun on oma urakin

hoidettavana.

4.2 Ahmimisen, nälän ja syömättömyyden merkityksiä

Mitä  nälkä  oikeastaan  oli?  Se  oli  tyhjä,  leijuva  olo,  jota  saattoi,  jos  niin  halusi,  pitää  myös
innoituksena. - - Ikään kuin olisi kohonnut hiukan, avautunut. (VI, 17.)

Meidän aikaamme kuuluu hyvin ristiriitainen naisihanne, jossa naisen (ruoan, vallan ja

seksin) nälkä on toisaalta häpeällistä ja itsekästä. Toisaalta naisten tulisi olla vahvoja ja

itsenäisiä ja pitää huolta myös itsestään. Anorektikon ruumiissa ovat läsnä nämä molemmat

vaatimukset ja näin voi sanoa anorektikon ruumiin symboloivan aikamme naisihannetta.

(Lappalainen 2006, 140.) Muotoilin tämän saman ajatuksen anorektisen ruumiin

nykykulttuuria symboloivasta merkityksestä toisella tavalla jo edellisessä luvussa Johanna

Lahikaista siteeraten niin, että anorektisen laihan ruumiin ja anorektisen ajattelutavan voidaan

sanoa ilmaisevan monia nykyajan ihanteita, kuten itsekuria, riippumattomuutta, terveyttä ja

puhtautta (Lahikainen 2007, 113). Kulttuurimme anorektisuutta on pohtinut myös Anne

Puuronen (2000, 40). Anorektiset syömistottumukset voidaan nähdä aikamme ylikorostuneen
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terveystietoisuuden ja suorituskeskeisyyden äärimmäisenä ilmauksena. Toisaalta

sairaalloisten ja normaalien syömistottumusten väliset erot eivät myöskään ole yksiselitteisiä

(Mikkola 2012, 255–256). Käsitykset normaalista ja epänormaalista syömisestä ovat

kulttuurisen määrittelyn tulosta ja ovat siten myös muuttuvia. Syömishäiriöromaanit

osallistuvat omalta osaltaan normaalin ja epänormaalin syömisen, terveellisen ja

epäterveellisen ja sukupuolelle tyypillisen ja epätyypillisen syömisen välisten rajojen

rakentamiseen.

Syömistilanteiden ja ruoan kuvaukset ovat syömishäiriöromaanien tärkeimpiä aiheita (ks.

Mikkola 2012, 259). Erityisesti anoreksiaa kuvaavissa nuortenromaaneissa nousee esiin

kysymys ruokaan liittyvästä vallasta ja sen rajoista (Lappalainen 2006, 136). Sama pätee

myös syömishäiriöitä kuvaavassa aikuistenkirjallisuudessa. Anoreksiaa kuvaavassa

kirjallisuudessa ruoan merkitys kapinan välineenä tarkoittaa pyrkimystä ruoan käytön

rajoittamiseen ja hallitsemiseen. Symbolinenkin liiallisuuden eli eksessin nielaiseminen

merkitsee oksentamista pois mahdollisimman pian. Liiallisuutta täytyy hillitä, jotta vakaa

järjestys pysyisi. Anoreksiaan kuuluva pelko läskien ja rasvan pursuamisesta liittyy eksessin

pelkoon. (Mt. 136–137.) Jo modernin ajan alkupuolen melankoliaa kuvatessaan Karin

Johannisson (2012, 56) sanoo melankolialla yleensä olevan mielenkiintoinen suhde

liiallisuuteen, inhoon ja ahmimiseen. Onttoa sisintä ja nälkiintynyttä sielua on voitu ravita

ahmimalla. Toisaalta jo tuolloin on ollut käytössä myös päinvastaisena keinona itsen

nälkiinnyttäminen, joka on merkinnyt luovaa vastarintaa. Joka tapauksessa jo tuon ajan

melankolikolle syöminen ylipäätään on ollut ongelmallista.

Naisena olemiseen liitetään syömishäiriöromaaneissa itsekontrolli suhteessa syömiseen ja

ruoanvalmistamiseen. Naisen rooliin kuuluu omien tarpeiden kieltäminen ja muiden tarpeiden

huomioonottaminen. Syömishäiriö voidaan näin nähdä myös irtiottona syömisen

sukupuolittuneista järjestyksistä. (Mikkola 2012, 293–295.) Tytärten itsenäisyyskamppailut

liittyvät meidän aikanamme usein ruokaan. Omat ruokavalinnat voivat merkitä tyttärelle

pyrkimystä erottautua äidin elämäntavasta ja arvoista sekä yksilöksi julistautumista. Tällainen

itsenäisyyden osoitus voi merkitä äärimmilleen vietynä syömishäiriötä. (Lahikainen 2007,

118.)

Modernin ajan alkupuolella on ollut olemassa hyvin paljon nykypäivän anorektista oireilua

muistuttava tapa ilmaista melankolisia tunteitaan. Tuona aikana askeettinen melankolian
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ilmaus kuului kuitenkin lähinnä intellektuelleille ja taiteilijoille, jotka olivat pääasiassa

miehiä. Tässä mielessä anorektisen itsensä ilmaisun merkitykset olivat kuitenkin tuolloin

hyvin erilaisia kuin nykyään. Joka tapauksessa jo 1700-luvulla eräs lääkäri on kutsunut tuota

melankoliatyyppiä anorexia melancholicaksi. Monien modernin ajan alkupuolen

melankolikkojen on kuvattu olleen laihoja, heiveröisiä, hauraita ja ruumiiltaan näivettyneitä.

(Johannisson 2012, 57.) Lordi Byron on sanonut, etteivät hänen mielestään syöminen ja

luominen kuulu yhteen (mt. 58). Hän on myös yhdistänyt rasvan tyhmyyteen ja velttouteen,

mikä kuulostaa aivan samalta kuin rasvan symboloima merkitys nykyään.

Kumosin lautaselle riisivuoren ja kaadoin päälle reilusti kastiketta. Oli sunnuntai.
Sunnuntaina äiti katsoi ohitse, ja kastike oli hyvää, kermaista. Kaadoin sitä suoraan suuhun.
Äiti leikkasi paistia eikä sanonut mitään. Söin lautasellisen, toisen, kolmannen, ja vaikka riisi
oli valkoista ja kiillotettua, se turposi mahassani ja pakotti minut ryömimään pöydän alle.

Isä räjähti nauramaan.
- On se vain tyär mahoton syöhmään! (VR, 27.)

Ristiina ahmii ruokaa samaan tyyliin kuin muutakin elämää. Lopulta hän tästä huolimatta

sairastuu anoreksiaan. Isän rehvakkaan humoristisen suhtautumisen sijasta Ristiinan äiti

suhtautuu tyttärensä syömiseen hyvin kielteisesti. Sen lisäksi, että äiti kommentoi usein

Ristiinan liiallisia tai muuten sopimattomia ruumiin muotoja, hän paheksuu myös Ristiinan

tapaa syödä. Kun Ristiina imaisee pullasta täytteet kielen himokkaasti sisään työntäen, äiti

katsoo tytärtään paheksuen. Pikku hiljaa Ristiinakin alkaa sisäistää sen, että ruoan ahmiminen

ei kuulu nuoren naisen hyväksyttävään olemukseen niin kuin ei paksut reidetkään.

Ahmiminen on ehkä ollut pienelle tytölle vielä suhteellisen hyväksyttävää, mutta nuoren

naisen tapoihin sellainen ei voi enää kuulua. Naisten syömisen sopivaisuus- ja

kohtuullisuusnormit eivät hyväksy Ristiinan tapaa ahmia useita lautasellisia rasvaista ruokaa

(ks. Mikkola 2012, 261). Naiseksi kasvamassa olevan tytön syömisessä sekä syömisen tapa

että määrä ovat merkityksellisiä (mt. 261). Isäkin alkaa pitää Ristiinaa liian kookkaana

nuoreksi naiseksi. Jos Ristiina vielä joskus erehtyykin ahmimaan ruokaa vanhojen tapojensa

mukaisesti, on se vähintäänkin oksennettava saman tien ulos. Liialliseen ja ansaitsemattomaan

nautintoon, helppouteen ja heikkouteen eli eksessiin lankeaminen merkitseekin tarvetta

välittömälle puhdistautumiselle ja ryhdistäytymiselle (Lappalainen 2006, 155). Lopulta jopa

Ristiinakin onnistuu syömättömyydessä niin hyvin, että saa syömishäiriölleen isänsä

julkisanoman määrityksen, anorexia nervosa. Omasta mielestään Ristiina on se sijaan vain

viettänyt hyvin pitkää Ramadania. Mariallekin hänen sairautensa diagnoosi ilmaistaan
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selväsanaisesti, kun hänen ystävänsä Nea toteaa: ”Sinä olet nyt sairastunut anoreksiaan.” (VI,

104.)

Vieraan Maria sanoo olevansa ikionnellinen, kun kieltäytyy ruoasta. Kun hän pystyy

kieltäytymään ruoasta ja syömisestä, häntä ei pidättele enää mikään. Kaikki on mahdollista,

kun vain kykenee hallitsemaan syömistään. Syömättömyys voi symboloida anorektisessa

todellisuudessa muun muassa voimaa, valtaa ja vapautumista sukupuolelle asetetuista

rajoituksista (Mikkola 2012, 270). Syömisen ilmaisemiin merkityksiin kuuluvat sen sijaan

epäonnistuminen, oman ruumiin määräysvallan puuttuminen ja heikkous.

Maria sanoo tuntemansa nälän olevan siunauksellisuutta, joka symboloi sitä tehtävää, joka

hänellä on uuden seurakunnan perustajana. Marialle anorektisen rajoittavilla syömisen

säännöilläkin on uskonnollinen merkitys. Sunnuntaisin hän ei saa syödä ennen iltaa mitään

muuta kuin öylätin. Jeesuksen ruumiille täytyy antaa tilaa. Öylätin nauttimisen jälkeen Maria

tuntee olonsa voitonriemuiseksi saatuaan sisäänsä öylätin muodossa pyhää ravintoa ja

puhdasta armoa. Vaikka useimmille anorektikoille anoreksia ei ole samaan tapaan

uskonnollinen kokemus kuin Marialle, voi monia anoreksiaan liittyviä merkityksiä pitää usein

uskonnollisiin kokemuksiin rinnastettavilta ilmiöiltä. Anne Puuronen onkin tarkastellut

anoreksiaa nimenomaan uskonnollisen vakaumuksen omaisena toimintana (2004, 281).

Puurosen mukaan aikamme suurimpana syntinä on itsestään ja omasta ruumiistaan

huolehtimatta jättäminen, ja näin anoreksian voi nähdä yhtenä tapana sovittaa tuota syntiä.

Kulttuurimme terveysuskon mukaisesti rajattomasti kasvava läski on syntiä, ja rasva on

aikamme perkele. Palvonta kohdistuu oman ruumiin kilojen ja identiteetin kanssa

kilvoitteluun. (Mt. 281–282, 284–286.) Anorektikolle lopulta kaikki syöminen on syntiä. Jos

erehtyy syömään, on sen aiheuttamasta saastaisuudesta jotenkin puhdistauduttava. ”Tarvitsin

nestettä, sen saatoin myöntää, ja koska Jeesuksen veri, ehtoollisviini, ei kalorimäärältään

sopinut ruokavaliooni, päätin juoda hiukan vettä.” (VI, 227.)

Anoreksian kuvauksiin liittyy usein hyvin saman tapaista kerrontaa siitä, kuinka syömisen

rajoittaminen saa aikaan vahvan olon. Kun kieltäytyy syömästä, kaikki on mahdollista

muussakin elämässä. Edellä kuvasin, kuinka Maria sanoo, ettei häntä enää pidättele mikään,

kun hän pystyy kieltäytymään ruoasta. Lähes samalla tavalla Julia sanoo, ettei kukaan voi

pysäyttää häntä, kun hän päättää välttää syömästä mitään lihottavaa. Lihottavan ruoan
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välttäminen ja lopulta lähes täydellinen syömättömyys symboloi siis anorektikoille vahvuutta

ja oman elämän hallintaa. Tällaiseen syömisen merkitysten hahmottamiseen liittyy myös

voimakas syyllisyyden tunne aina, jos erehtyy syömään jotain väärää. Aluksi syömisestä tulee

vain syyllisyyden tunne ilman muita seurauksia niin kuin hyvin monilla naisilla

yleisemminkin. Pikku hiljaa anoreksiaan sairastuva alkaa kuitenkin myös rankaista itseään

jokaisesta väärästä suupalasta, yleensä joko oksentamalla, urheilemalla tai vielä tiukemmilla

syömisen säännöillä. Syömiseen liittyvät säännöt ovat anorektikolle elämän tärkein sisältö

(SM, 162, 163). Niin tärkeässä asiassa kuin syömisessä ei ole varaa tehdä virheitä. Yhdestä

lipsahduksesta voisi alkaa turmion tie (SM, 173). Lukuisat ruokaan liittyvät kiellot ovat

anorektikolle koko elämää koossa pitäviä sääntöjä (SM, 415).

Syömisen säännöistä lipsuttuaan Julia rankaisee itseään ajoittain myös fyysisellä väkivallalla.

Syötyään jäätelön tätinsä seurassa Julia kokee siitä niin kovaa syyllisyyttä, että muun muassa

haukkuu itseään hulluksi, raapii poskiaan kynsillään, lyö itseään vatsaan, repii hiuksiaan,

raapii käsiään, hakkaa rintaansa, reisiä ja ranteita.

Anoreksiaa potevalla henkilöhahmolla nielty ruoka voi aiheuttaa niin suurta syyllisyyden

tunnetta, että itseään on pakko rangaista jotenkin oloa helpottaakseen. Jonkin asteinen

syyllisyyspainotteinen suhde ruokaan ja syömiseen tuntuu kuitenkin lisääntyneen yhä

useammalla sellaisellakin, joka ei sairasta syömishäiriötä. Nykyaikana on oikeastaan

mahdotonta pysytellä ruokaa ja syömistä arvottavien asenteiden ulkopuolella. Kaikilla on aika

hyvä käsitys siitä, mikä ruoka on niin sanotusti terveellisyyden takia sallittua tai

epäterveellisyyden takia kiellettyä. Syömishäiriöiset noudattavat tätä jakoa äärimmäisen

orjallisesti sallittujen ruokien listaa jatkuvasti lyhentäen, jolloin ruokavalio muodostuu koko

ajan niukemmaksi ja yksipuolisemmaksi. (Mikkola 2012, 266–267.) Epätoivoinen ja

äärimmäinen elämän selvärajaisuuden tavoittelu ajaa hiljalleen anorektikkoa kohti täydellistä

syömättömyyttä. Olo voi tuntua selkeän puhtaalta vain, jos ikään kuin varmuuden vuoksi

kieltäytyy lopulta kaikesta ruoasta. Kun syömishäiriöön sairastuva ei siedä maailman

kaoottisuutta ja epäselvyyttä, hän pyrkii rakentamaan omasta maailmastaan mahdollisimman

mustavalkoisen. Vatsan täytyy olla aivan tyhjä tai muuten oman elämän selkeys on kokonaan

pilattu (ks. SM, 119). Syöminen merkitsee sitä, että antaa pirulle pikkusormen ja siitä seuraa,

että piru vie lopulta koko minuuden, itsekunnioituksen ja mielenrauhan (SM, 151). Maailman

epäselvyys tuntuu niin pahalta, että syömishäiriöön sairastuvilla tuntuu olevan todella kova

tarve saada jaettua maailmansa ja kaikki elämässään joko hyvien tai pahojen joukkoon. Vain
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tällä tavalla voisi kokea saavansa edes jonkinlaisen otteen mutkikkaasta maailmasta. (SM,

142.)

Ristiinalla pelkkä omaan vartaloon leipomisesta tarttunut kakunhaju saa aikaan tarpeen

jynssätä itsensä puhtaaksi. Joillakin syömishäiriötä sairastavilla ruoan aiheuttama likaisuuden

tunne vaatiikin Ristiinan tapaan konkreettista itsen puhdistamista saippualla jynssäten (ks.

SM, 133). Konkreettisellakin oman vartalon puhdistamisella voi tavoitella sitä, että kaikki

paha karisisi pois, turhat ja vaivalloiset tunteet ja itsepintaiset tarpeet haihtuisivat. Ristiinan

jynssäämisestä huolimatta kakunhaju pysyy ja ottaa kiinteän muodon niin, että

mahalaukkukin tuntuu täyttyvän. Oksennusta ei kuitenkaan tule. Ristiina kokee

myöhemminkin, että pelkät ruoan hajut tarttuvat häneen niin, että muuttuvat läskiksi. Kuten

Ristiinallekin epämukavasta hajusta huolimatta, leipominen on usein anorektikolle ainakin

suhteellisen turvallinen tapa olla tekemisissä ruoan kanssa. Monet anorektikot tuntuvat jopa

nauttivan ruoan laittamisesta ja leipomisesta. Ehkä tämä tapa liittyy myös ruoan kokemiseen

pakkomielteenä. Vaikka ruokaa ei saa missään tapauksessa itse syödä, anorektikko kokee

pakkomielteistä tarvetta olla tekemisissä ruoan kanssa eri tavoilla. Kenties siitäkin saa

lisätyydytystä, että pystyy silti kieltäytymään herkuista, vaikka on näin läheisissä tekemisissä

niiden kanssa. Syömishäiriötä sairastanut Emma kuvaileekin ihailleensa omaa itsekuriaan,

kun pystyi heittämään koskemattomina pois huolella valmistaneensa ateriat (SM, 139).

Vieraan Maria kertoo rakastaneensa leipomista anorektisena aikanaan, koska se oli niin

lähellä syömistä mutta silti turvallista.

Kun Marian seurakunnan muille jäsenille käy selväksi, että Maria on sairastunut anoreksiaan,

he epäilevät, ettei Maria pystyisi enää syömään, vaikka haluaisikin. Maria väittää kuitenkin

vastaan. Hän väittää pystyvänsä syömään koska tahansa ja mitä tahansa, jos vain haluaa.

Uhmakkaasti hän tilaa itselleen kala-aterian huoltoasemalta, jossa he ovat tapaamassa

toisiaan. Kun annos tuodaan pöytään, Mariaa alkaa kuitenkin heti oksettaa. Maria yrittää vielä

vakuutella itselleen, että syöminen on pelkkää huulten, kielen ja hampaiden yhteistyötä – ei

siis kovin vaikeaa. Kun hänen kielensä koskettaa kalanpalaa, hänen maailmansa murenee. Nyt

hän vasta tajuaa itsekin, ettei enää kerta kaikkiaan osaa syödä. Lopulta anorektinen hahmo,

kuten Julia tai Ristiinakaan, ei ylipäätään kykene laittamaan suuhunsa yhtään väärää suupalaa.

Omien sanojensa mukaan Maria tajuaa nyt olevansa tyttö, joka on kehittänyt itselleen

maailman, joka on kuolemaksi. Tämän jälkeen Marian seurakunnan jäsen Irina lähtee

viemään Marian sairaalaan.
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Erittäin tiukkoihin syömisen rajoituksiin liittyy myös tarve piilotella syömättömyyttään muilta

ihmisiltä, jotka eivät ymmärtäisi anorektista elämäntapaa. Kun anorektinen henkilöhahmo

joutuu sosiaaliseen syömistilanteeseen, hänen usein toistelemiaan fraaseja ovat muun muassa:

”En jaksa enää mitään.” ”En minä tarvitse mitään.” ”Olen jo syönyt.” Kun Ihanan meren Julia

on perheensä kanssa ravintolassa, hänen kurkkuaan kuristaa ruokalistaa katsoessa. Hän ei

tiedä, mitä tehdä, kun on luvannut itselleen aloittaa uuden elämän ilman lihottavaa ruokaa

eikä listalta löydy mitään hänelle sopivaa. Sosiaaliset ruokailutilanteet yleensä ottaen ja

erityisesti se, että ihmiset yrittävät tyrkyttää anorektikon itseltään kieltämiä ruokia, onkin

anorektikoille usein hyvin ahdistavaa. Julia näkee painajaistakin siitä, kuinka hän kokee

lihavan ja ruman opettajansa haluavan tartuttaa oman lihavuutensa ja rumuutensa häneen

tyrkyttämällä hänelle munkkipossua. Ihanassa meressä sosiaalisia ruokailutilanteita kuvataan

todella paljon ja hyvin tarkkaan. Julian perhe käy kylässä sukulaisillaan ja näihin tilanteisiin

kuuluu aina joko ruokailu tai kahvittelu.  Julia käyttää syömisen välttämisen keinona myös

ruoan piilottelua. Kotona hän heittää ruokaa roskiin ja piilottaa sen. Kylässä ollessa hän muun

muassa käärii herkkuja servettiin, jonka työntää sitten hihaan piiloon.

Ihanassa meressä kuvataan paljon myös kouluruokailutilanteita. Toisaalta koulussa

syömättömyys on paljon sukuloimistilanteita hyväksytympää toisten laihduttavien tyttöjen

seurassa. Kouluruokailutilanteisiin liittyvä ahdistavuus onkin toisenlaista. Se on jatkuvaa

toisten syömisten tarkkailua ja kontrollointia. Toisten edessä syöminen voi merkitä

syömishäiriöiselle, ei pelkästään kontrollin menettämistä, vaan myös sen näyttämistä muille

ihmisille julkisesti. Ristiina kuvaa koulun ruokailutilanteen ahdistavuutta niin, että hänen

täytyy syödä yksin ja selin niihin oppilaisiin, jotka ovat häntä vastaan ja tarkkailevat hänen

tekemisiään. Tässä vaiheessa Ristiina on erkaantunut parhaasta ystävästään Pirtasta, eikä

halua tämän ja hänen uusien kavereiden katselevan hänen syömistään. Ristiina valitsee

lautasen, jossa on eniten ruokaa ja asettelee vielä näkkileipien päälle paksuja juustosiivuja.

Turvallinen ruokamassa lohduttaa hetkellisesti Ristiinaa, jota Pirta ja hänen kaverinsa

nykyään haukkuvat ja kiusaavat. Ristiina on ainoa tarkastelemistani henkilöhahmoista, joka

voi kokea ruoan hetkellisesti myös turvallisuuden tunnetta lisäävänä asiana. Puhtaasti

anoreksiaa sairastavien Julian ja Marian tunteet syömisestä ovat aika lailla päinvastaiset.

Syöminen ennemmin uhkaa turvallisuuden tunnetta kuin tuottaa sitä. Yleensä ottaen useat

naiset kuitenkin syövät tai ahmivat samasta syystä kuin Ristiinakin. Ahmiminen ja ruoka
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voivat tuottaa hetkellisesti turvaa, rauhaa, lohtua, iloa ja lämpöä, ja tukahduttaa negatiivisia

tunteita (Lahikainen 2007, 111).

Ristiinalle kouluruokalassa tapahtunut ylensyöminen aiheuttaa lopulta vatsassa kutinan, joka

pakottaa heti vessaan oksentamaan. Vielä hetki sitten turvamassalta tuntunut ruoka tuntuukin

lopulta ikään kuin niellyltä pahuudelta. Tuosta ruoan muodossa sisään päässeestä pahasta

olosta on helpointa päästä eroon oksentamalla. Tällainen merkitys bulimisella oksentamisella

on ollut jo vuosisatoja sitten 1600-luvulla eläneen filosofian professori Caspar Barlaeus’n

kokemuksessa (Johannisson 2012, 44). Hän on kuvannut oksentavansa synkkämielisyyden

ulos itsestään ahmittuaan ensin pakkomielteisesti. Hyvin paljon nykypäivän bulimiaa

muistuttavaa käyttäytymistä on siis esiintynyt jo kauan sitten. Tosin tuolloin buliminen käytös

on kuulunut ennemmin älykkömiesten tapaan reagoida sisäiseen synkkyyteensä kuin naiseksi

kasvamisen kanssa kamppailevien tyttöjen käytökseen.

Erityisesti kotona tapahtuvan syömisen voi ajatella symboloivan äidin ja tyttären yhteyttä

toisiinsa. Filosofi Luce Irigaray on pohtinut äidin, tyttären ja ruoan välistä suhdetta

(1979/1981, sit. Lappalainen 2006, 152). Hänen mukaansa äiti tarjoaa symbolisesti itseään

nieltäväksi ruoan myötä ja samalla ehkäisee äitiä ja tytärtä näkemästä toisiaan erillisinä

objekteina. Syödessään erityisesti äitinsä tarjoamaa ruokaa voi kaunokirjallisten

tyttöhahmojenkin ajatella ikään kuin nielevänsä äidin sisäänsä. Kristevalaisittain ilmaistuna

äiti on abjektiksi muuttuneena oksennettava pois. (Lappalainen 2006, 153.) Tarkastelemistani

henkilöhahmoista ainakin Julian ja Ristiinan voisi nähdä toimivan tämänkin ajatuksen

mukaisesti. Marian tilanne on tässä kohtaa toisenlainen, kun hänen äitinsä on kuollut jo

vuosia sitten, eikä hänellä sen vuoksi ole samalla tavalla tarvetta kamppailla äitinsä

edustamaa naiseutta vastaan. Toisaalta henkinen irtaantuminen omasta äidistä voi olla

merkityksellistä Mariallekin.

Lopulta anorektikko onnistuu jossain vaiheessa pääsemään eroon nälän tunteesta kokonaan.

Kun on tarpeeksi pitkään syömättä, nälkä vain katoaa. ”Ne päivät kun olin tuntenut nälkää

olivat kaukana.” (VI, 230.) Näin kuvaa Maria ja jatkaa vielä, että on ylipäätään lakannut

haluamasta mitään jo kauan sitten ja onnistunut sammuttamaan kaikki himonsa. Julia kuvaa,

että nälän katoamisen jälkeen seuraa kevyt, raikas ja puhdas olo. Sen sijaan lopulta pelkkä

omenan syöminenkin voi aiheuttaa raskaan ja likaisen olon. Julia kuvaa, kuinka hänen

syömänsä omena turpoaa vatsassa, oksettaa ja aiheuttaa likaisen olon. Kiellettyjen ruokien
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lista pitenee koko ajan samalla, kun sallittujen ruokien lista lyhenee. Anorektiselle hahmolle

sallittujen ja kiellettyjen eli puhtaiden ja likaisten ruokien ero on päivänselvä, kuten Maria

sanoo. Julia päivittää ajoittain kiellettyjen ruokien listaansa lisäämällä siihen yhä enemmän

ruokia, joita ei saa syödä. Myös Maria kertoo tekevänsä itselleen listoja siitä, miten tiukentaisi

ruokavaliotaan. Maria laskee myös kaloreita ja sallii itselleen alle 1000 kaloria päivässä.

Ristiinalla on nälän tunteen kadottamiseenkin omat tavallista ronskimmat keinot. Äidin

käskiessä syömään Ristiina pakenee naapurin Pirtan luokse ja nuuskii nenäliinasta asetonia.

Asetonilla hän saa tapettua nälän tunteen.

Vaikka anorektiset henkilöhahmot saavatkin ruokaan liittyvän nälän tunteen katoamaan ja sitä

myötä kuvaavat myös muiden halujen katoamista, lopulta anoreksia elämäntapana tuntuu

tuottavan pettymyksen. Vaikka anoreksiassa pääsisi kuinka pitkälle, ahdistus ja tyhjyyden

tunne pysyvät. Samaan tapaan kuin Lahikaisen tarkastelemassa Rouva Oraakkelissa, eivät

kilojen karistaminen ja muiden rutiinien hallitseminen tuokaan kokemusta siitä, että olisi

löytänyt omalta tuntuvan tavan elää omana itsenä (ks. 2007, 118). Aidolta tuntuvan minuuden

ja ruumiillisuuden sekä autenttisen elämän puute aiheuttavat edelleen tuskaa ja ahdistusta.

Syömisen rajoittaminen on toiminut vain reaktiona ahdistukseen, mutta ei vastauksena

ahdistuksen aiheuttamaan tarpeeseen tehdä jotain omalle elämälle. Nälkä omalta tuntuvaan

elämään on edelleen olemassa. (Mt. 118–119.) Sekä Julialle, Marialle että Ristiinalle

anoreksia on toiminut vain ratkaisuyrityksenä, jolla he tavoittelivat ahdistuksesta eroon

pääsemistä. Tuo ratkaisuyritys ei kuitenkaan tuonut toivottua tulosta. Vaikka ympäröivä

maailma niin jatkuvasti vihjaakin, ei laihtuminen ratkaisekaan kenenkään ongelmia (mt. 119).

Lopulta kiellettyjen ruokien lista alkaa olla kovin pitkä ja suurin osa ruoasta on anorektisille

hahmoille ällöttävää ja oksettavaa. Kuten jo edellä kuvasin, pelkkä ruoan hajukin aiheutti

Ristiinalle pahan olon ja tarpeen oksentaa. Julia katselee kouluruokailussa tartar-kastiketta ja

sanoo sen näyttävän ihan oksennukselta. Tällainenkin puhe on toisaalta aika yleistä tyttöjen

keskuudessa laihdutuspuheen ohella. Pelkkää salaattia syövät Julian koulukaverit Mari ja

Tiina katsovat halveksivasti muiden lautasilla olevaa nakkikastiketta. Mari sanoo, ettei

ymmärrä, miten muut voivat syödä sitä, kun se on niin hirveän näköistä, että oksettaa. Tällä

tavalla tytöt vetoavat toisiinsa ja määrittävät yhdessä tytöille sopivaa tapaa syödä. Ruoan

pitäminen oksettavana ei ole lainkaan vain anorektikoiden tapa, vaan suuri osa tytöistä puhuu

tähän tyyliin. Ehkä tässä asiassa voisi sanoa, että anorektikoille oksettavien ruokien lista on
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vain huomattavasti pitempi kuin normaalipainoiselle tytölle ja kiellettyjen ruokien merkitys

huomattavasti vahvempi.

Sairauteni ei ollut heille tuttu, eivätkä he koskaan olleet kuulleet, että omaehtoiseen
syömättömyyteen voisi kuolla. He tiesivät, että mietin kuumeisesti, mistä voisin vielä
ruokavaliossani tinkiä. He tiesivät, etten oikeastaan voisi enää vähentää. (VI, 168)

Näin Maria kuvaa sitä, kuinka Seuraavan Saapumisen Seurakunnan jäsenet eivät ymmärrä

hänen katumusharjoitustensa luonnetta. Katumusharjoituksiksi hän kutsuu anorektisia

rutiinejaan. Vanhemmillekaan syömättömyyteen suhtautuminen ei ole helppoa. Usein

vanhemmat ovat ainakin aluksi erittäin hämmentyneitä lapsensa syömättömyyden edessä

eivätkä tunnu tietävän, miten siihen pitäisi suhtautua. Julian isä ei osaa tehdä muuta kuin

huutaa äidin nyyhkyttäessä vieressä: ”Julia, nyt kyllä syöt jumalauta, ei tästä tule enää mitään,

mitä sä oikein luulet tekeväsi!” (IM, 153.) Hiljalleen anorektiset tyttöhahmot päätyvät

täydelliseen syömättömyyteen tai ainakin hyvin lähelle sitä. Ristiinan mielestä täydellisyys

vaatii niin tyhjän vatsan, ettei siellä ole muuta kuin mahanesteet. Aikuinen Maria sanoo

muistavansa, miltä tuntuu olla viikkokausia syömättä. Hän kuvaa tuota tunnetta vapinaksi

sekä onttouden ja kauttaaltaisen poissaolon tunteeksi. On kuin hansikas olisi käännetty ympäri

– sisäpuoli on ulkopuolella. Maria ei suostu syömään edes ensimmäisen kerran sairaalaan

jouduttuaan. Syyksi syömättömyyteen hän sanoo, että kuolleet eivät syö. Maria tuntee

olevansa jo kuollut. Sairaala on hänen hautansa, jossa vaeltelee muitakin kuolleita. Aikaa ei

enää ollut, tai oli vain lopun aikaa.

Syömisen uudelleen opettelu ei ole anorektisille tyttöhahmoille ihan helppoa vielä

sairaalahoidossakaan tai sairaalahoidon jälkeen. Julia sanoo, että joutuu pakottamaan

ajatuksensa mykkäkouluun, jotta pystyy nielemään ruokaa. Tämän hän tekee yksin omassa

huoneessaan ja suuttuu, kun äiti avaa oven ja kurkistaa huoneeseen. Julia ei halua, että kukaan

näkee hänen syömistään. Se tuntuu luovuttamiselta ja siksi hävettävältä. Julia taistelee pitkään

sen ristiriidan kanssa, ettei tunnista itseään vappuvalokuvasta, jossa näyttää

kehitysmaalapselta, muttei kuvasta huolimatta pysty syömään ja pelkää edelleen lihomista ja

sen symboloimaa hallinnan menetystä enemmän kuin mitään muuta. Hänelle tuntuu edelleen

turvallisemmalta jäädä anorektiseen elämäänsä kuin toimia täysin vastoin itselleen luomiaan

sääntöjä ja alkaa elää elämää, josta hän ei tiedä mitään. Vieraan Maria kuvaa sairaalassa

tapahtuvaa muutosta itsessään pieneksi kääntymykseksi, joka oli tuskin huomattava ele.

Tämän pienen kääntymyksen seurauksena hän sanoo, että voisi kokeilla syödä hiukan.
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Kääntymyksestä huolimatta hän vielä empii hieman, kun hänen isänsä työntää puurolautasen

hänen eteensä. Nahkea puuro ei näytä kovin houkuttelevalta, mutta kaadettuaan puuron päälle

mustikka keittoa hän vain toteaa: ”Sitten tartuin lusikkaan ja aloin syödä.” (VI, 272.)

Ristiina kuvaa parantumisen alkuaan ruumiiseen paluuksi. Häntä ravitsevat letkut on irrotettu

ja yhtäkkiä hän löytää itsensä ahmimasta kinkkua ja lanttulaatikkoa. Marialla ja Ristiinalla

kääntyminen kohti parantumista ja ”normaalia” syövän ihmisen elämää vaikuttaa

vaivattomammalta kuin Julialla. Joka tapauksessa parantuminen vaatii jonkinlaisen

niksahduksen aivoissa niin, että syömisen merkitys muuttuu täysin. Toisaalta Mariakin tuntuu

itse hämmästelevän sitä, kuinka helpolta syöminen lopulta tuntuu ja samalla se on hänelle

jotain äärimmäisen rohkeaa ja rietastakin, että syö noin vain tuntematta siitä mitään

syyllisyyttä tai kokematta tarvetta puhdistautua tästä synnistä. Myös tunne siitä, että ehkä

elämää ei tarvitsekaan hallita täysin tuntuu kovin vapauttavalta. ”Päätin että olinkin tällainen

tyttö joka söi hetken mielijohteesta Snickersin, mutusti suklaata nurkkapöydässä,

tyytyväisenä, suuntaa vailla.” (VI, 275.) Anorektikolle paraneminen tuntuu vaativan sitä, että

hän hyväksyy itsensä inhimillisenä olentona, joka ei koskaan voi olla täysin oman järkensä

hallittavissa. Aiemmin syöminen oli tuntunut lähinnä petokselta jotain tuntematonta kohtaan,

mutta nyt yhtäkkiä hän voi syödä vapautuneesti ja silti hänen ihonsa pitää rajansa. Aikuinen

Mari kykenee pistelemään todellisuutta poskeensa jo täysin estoitta, myös ruoan muodossa.

Silti ruoalla on tavallaan saman tapaisia merkityksiä edelleen kuin anorektisena valon

keväänä. Ruoasta nauttiminen merkitsee edelleen Marian parannuttuakin muun muassa

ahnautta ja kyltymättömyyttä, mutta nyt Maria sallii tämän riettauden itselleen.

5 KUOLEMAN JA PAHOLAISSYMBOLIIKAN MERKITYKSIÄ

Elämän sisar

Elämää kuolema eniten muistuttaa, sisartaan.
Kuolema ei ole toisenlainen,
voit hyväillä häntä ja pitää häntä kädestä ja silittää

hänen hiuksiaan,
hän ojentaa sinulle kukan ja hymyilee.
Voit painaa kasvosi hänen rintaansa vasten
ja kuulla hänen sanovan: on aika lähteä.
Hän ei väitä sinulle olevansa joku muu.
Kuolema ei loju kalvaanvihreänä kasvot maata vasten
tai selällään valkoisilla paareilla:
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kuolema kulkee rusoposkisena ympäriinsä ja
puhelee kaikkien kanssa.

Kuolemalla on taipuisat piirteet ja sävyisät poskipäät,
sinun sydämellesi hän painaa pehmeän kätensä.
Joka on tuntenut sen pehmeän käden sydämellään,
häntä ei aurinko lämmitä,
hän on kylmä kuin jää eikä rakasta ketään.

(Södergran, Edith – suom. Pentti Saaritsa)

Södergranin esikoiskokoelman runoissa kuva kuolemasta ei ole vain negatiivinen ja hajottava

(Haapala 2005, 230). Elämän sisar (Livets syster) -runossa olemassaolo naisellistetaan

kokonaisvaltaisesti elämän ja kuoleman ollessa sisaria. Kuolema saa runossa eri-ikäisten

naisten ruumiillisia piirteitä ja eleitä – kuolema on sekä turvallisen sisarellinen että äidillisen

turvallinen ja toisaalta kuin elinvoimainen nuori nainen. Kuolema ei ole toisenlainen tai

vieras. Runo luo tunnelmaa kuoleman läsnäolosta. Kuolemalle kuvattu eloisa ruumis tuntuu

kumoavan elämän ja kuoleman välisen eron. Ruumiillinen suhde kuolemaan koetaan runon

alussa rakentavana. Kuitenkin runon lopussa kuolemaan perinteisesti liitetyt määreet,

toisenlaisuus ja uhkaavuus, myönnetään yllättäen. Kuoleman pehmeys onkin kuolettavaa ja

kylmää kuin jää. Joka tapauksessa, jotta elämä voi jatkua, kuoleman toisenlaisuuden voi

paljastaa vasta, kun se on kesytetty itselle sopivaksi.

Kuoleman lopullisuus, katoavuus ja kylmyys tuodaan esiin vasta, kun kuolema on elollistettu.

Kuolema on mahdollista aistia, tuntea, nähdä, kuulla ja häntä voi koskettaa. Kuolema on

täällä olevan aistillinen ja persoonallisesti koettava. Haapalan tulkinnan mukaan kuolema

sisarena vihjaa siihen, että erilaisia naisia katsomalla voi saada selkeimmän ajatuksen siitä,

millainen kuolema on myönteisimmillään. Ristiriitaisen elämän ja kuoleman välisen

kaltaisuuden rakentaminen merkitsee pyrkimystä kohti samaa, toista naista. (Haapala 2005,

230–233.) Södergranin runossa kuolema täytyy kokea sisarellisen läsnä olevana ja

turvallisena, jotta elämä voi jatkua. Lopulta pehmeä käsi, joka koskettaa sydäntä, muuttuu

kuitenkin kohtalokkaan kylmäksi ja kuolema saa tavanomaisemman uhkaavan merkityksensä.

Tässä vaiheessa alkuperäisessä ruotsinkielisessä runossa kuolema on ’han’ eli mies, vaikka

vielä aiemmassa säkeessä käytettiin pronominia ’hon’. Kuoleman sisarellinen läsnäolo voisi

kuvata hyvin erityisesti Ristiinan kokemusta kuolemasta.



	 81

5.1 Kuoleman läheisyys

Niin Ristiinan kuin Julian ja Mariankin tarinat tuntuvat vahvasti ruumiissa. Heidän

kokemuksensa ja niiden kuvaukset ovat usein hyvin ruumiillisia. Ristiinan tarinassa on myös

vahva tunne siitä, että kaikki mitä hänelle tapahtuu on kovin väistämätöntä ja nimenomaan

ruumiiseen jo syntymässä merkittyä. Jo syntymässä on luotu ne olosuhteet, jotka vievät hänet

juuri sellaiseen elämään, jota hän nyt elää. Kuolemakin on läsnä heti syntymästä alkaen.
Minä en muista syntymääni, enkä sen jälkeisiä vuosia, mutta ruumiini kyllä muistaa.
Ruumiissani on jäljet epäonnistuneista hengitysharjoituksista. Kurkku muistaa kuristuksen,
rintakehä tukehtumisen. Äiti ei pystynyt nukkumaan, koska ääntelin oudosti. Vedin kerralla
liikaa ilmaa sisääni, enkä osannut päästää sitä ulos puuskuttamatta. Hengitystä pidättäessä
ähkin ja korahtelin ja tuon tuostakin saattoivat kasvoni muuttua sinisiksi ja koko ruumiini
veltoksi. Heti synnyttyäni aloin tehdä kuolemaa, mutta arkkua minulle ei ehditty veistää. (VR,
21.)

Murrosikäiselle Marialle kuolema on tuttu asia äidin kuoleman kautta. Julian elämää kuolema

koskettaa vasta, kun hän itse ymmärtää sairastavansa anoreksiaa ja olevansa tekemässä

hidasta itsemurhaa syömättömyydellään. Ristiina sen sijaan suorastaan janoaa kuolemaa, tai

ainakin haluaa päästä mahdollisimman lähelle sitä kuolematta kuitenkaan oikeasti. Ristiinalle

kuoleman pohtiminen ja sen läheisyyden kokeminen tuntuu olevan jopa jonkinlaista viihdettä.

Ystävänsä Pirtan kanssa kylälle kävellessä he viihdyttävätkin itseään keksimällä

itsemurhakeinoja. Pirta voisi vetää ranteet auki, syödä myrkkysieniä tai ampua haulikolla

aivot pellolle. Ristiinalle sen sijaan ei ole mitään muuta tapaa kuolla kuin hukuttautuminen.

Ristiinalla tuntuu olevan vahva luottamus siihen, että todellinen kuolema ei ole vielä viemässä

häntä. Ehkä tämän takia hänen on mahdollista elää kuoleman rajamailla ja nauttia siitä ilman

pelon tunnetta. Vaikka alla olevassa katkelmassa Ristiina ilmaisee tietävänsä

kuolinpäivänsäkin, silti myöhemmin ilmenee, ettei hän ehkä tiedäkään sitä. Ristiina näkee

välillä jonkinlaisia unia tai näkyjä, joissa on mukana hänen kuollut enonsa. Kerran Ristiina

ajaa pyörällä enon perässä yrittäen tavoittaa tätä ja kysyy enolta huutaen, kuinka monta päivää

ja kuinka monta tuntia on vielä siihen, kun Ristiina saa kuolla.

Virkistin itseäni kuoleman virrassa tietäen, ettei lopullinen siirtyminen vielä tapahtuisi.
Irrotessani olin jo nähnyt hautakumpuni, oman nimeni kiveen hakattuna, ristin kuolinpäivän
edessä. Tiesin, ettei minua tultaisi hakemaan vielä pitkään aikaan, ja jos tultaisiinkin, ei
minulla olisi mitään hätää. (VR, 23.)
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Ristiina ja hänen poikaystävänsä Kari leikittelevät kuolemalla muun muassa ronskilla

päihteiden käytöllä ja viillellen itseään veitsellä. Lisäksi he viihtyvät radanvarressa testaten

rohkeuttaan viipymällä kiskoilla aivan junan tuloon asti. Kari kutsuu Ristiinaa kuolemaan

hänen kanssaan. Ristiinan mielessä Karin kutsu muuttuukin hänen omaksi äänekseen. He

molemmat kutsuvat toisiaan mukaan yhteiseen kuolemaan. Jossain vaiheessa Ristiina

kuitenkin kyllästyy Karin itsemurhauhkauksiin. Ristiina ajattelee, ettei Karin uhkaus tappaa

itsensä kuulosta enää jännittävältä vaan pelottavalta, uhkaavalta ja kiristävältä. Se ei

kuulostanut enää siltä, että he voisivat tehdä sen yhdessä, vain he kaksi.

Ristiinalle villi tanssi kuoleman kanssa on vähintäänkin parempaa kuin toimettomuus. Kun

Maria katsoo peilistä luurankomaiseksi laihtunutta ruumistaan ja havaitsee kuoleman

läheisyyden, hänkään ei yllättäen tunne pelkoa tai kauhua vaan sanoo tuntevansa riemua. Julia

sitä vastoin ei hakeudu tietoisesti kuoleman ulottuville, eikä ilmaise minkäänlaista ilon

tunnetta huomatessaan kuoleman läsnäolon. Jo ennen syömishäiriöön sairastumista hän kokee

mustan ja harmaan ahdistuksen tappavaksi. Joulukuun alun pimeänä aamuna Julia uskoo

kaikkien kadulla kulkevien ihmisten olevan saman ahdistavan tunteen uhreja. Kukaan vain ei

uskalla sanoa sitä ääneen eikä kertoa, että se tappaa.

Kuolemaan liittyy myös se anoreksiaan kuuluva tunne, että on ikään kuin elävänä kuollut.

Tätä tunnetta kuvailin jo luvussa 3.2, kun kuvasin omasta elämästä vieraantumisen tunnetta.

Tässä luvussa voisin kuitenkin vielä mainita tämän tunteen yhteyden kuoleman symboliseen

läheisyyteen. Syömishäiriöön sairastuvat eivät ole aikuiseksi kasvaessaan valmiita

kohtaamaan elämän epävarmuutta, vaan kaipaisivat vielä vanhempiaan jakamaan maailmansa

selkeästi hyvään ja pahaan. Elämän epävarmuudesta ja sen sietämättömyydestä johtuen

syömishäiriötä sairastava päätyy lopulta ikään kuin vetäytymään sivuun omasta elämästään.

(Ks. SM, 186.)

Se hetki, kun anoreksiaa sairastava huomaa elämäntapansa olevan kuolemaksi, voi olla

merkittävä käännekohta syömishäiriön etenemisessä. Marialle tuo hetki aiheutti

poikkeuksellisesti ilon tunnetta, kuten jo edellä kuvasin. Hän huudahtaa olevansa kuolemassa

kummalliseen sairauteen, jonka nimeä ei ole edes ehtinyt sanoa ääneen. Kuoleman

läheisyyden ja omien rutiinien tappavuuden ymmärtäminen ei kuitenkaan välttämättä tapahdu

yhdessä hetkessä, vaan kuolema saattaa ikään kuin hiipiä tietoisuuteen pikku hiljaa. Julialle
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yhdeksäsluokkalaisen elämä tuntuu olevan jo ennen anoreksiaa niin synkkää, että pelkkään

ahdistukseenkin voisi kuolla. Hitaasta itsemurhasta Julia puhuu kuitenkin ensimmäisen kerran

vasta loppukeväästä. Vähän tätä ennen hän kuvaa, kuinka omat vanhemmat puhuvat Julian

huoneen oven takana Julian tilasta ja hänelle tilanne tuntuu siltä, kuin hän olisi jo kuollut ja

kuuntelisi haamuna vanhempiensa muistelua. Julia kuvaa myös olevansa aave tai enkeli, joka

on saavuttanut korkeimman. Tuo korkein ei kuitenkaan kuulosta kovin lohdulliselta tai

varsinkaan loisteliaalta. Päinvastoin se kuulostaa kovin surulliselta ja samalla

väistämättömältä. Hän tietää, että hän kuolee, jos ei tee mitään nykyiselle elämäntavalleen.

Julialle kuolema ja kuoleman läheisyys tuntuukin olevan pelkästään hyvin synkkä asia. Julia

kokee kuoleman olevan hänessä ikään kuin tarttuvana tautina tai ainakin sellaisena, että

lähellä olevat ihmiset voivat tuntea sen kosketuksen. Anoreksiaa sairastanut Mari kuvaa myös

tunteneensa itsensä hirviöksi, joka saastuttaa kaiken, mihin hän koskee (SM, 316). Julia voi

nähdä äitinsä silmistä itsessään olevan mustan pulppuavan veren ja pelon ajan. Tuo musta veri

ja pelon aika merkitsevät kuolemaa. Tavatessaan erilaisia lääkäreitä ja pelokkaita psykologeja

Julia kokee heidän tietävän, että Julia voisi pelkällä katseellaan polttaa heidän sydämet

jäiseksi erämaaksi ja kuoleman omaksi. Vielä anoreksian loppuvaiheessa Julia ajattelee

olevansa maailman huipulla, mutta huomaa nyt, että häntä olla työntämässä sieltä alas. Tuuli

vetää häntä syvyyksiin ja hän putoaa aivan kohta. ”Maa murtuu mun alla, ja mustat rotkot

aukeaa vihdoin kammottavaksi tyhjyydeksi ja mä putoan. Vihdoin. Mä putoan ja putoan ja

putoan. Kaikki on ohi.” (IM, 181.)

Julian epätoivo ja ahdistus aiheuttaa hänelle myös voimakasta vihan tunnetta. Tuo vihan

tunne purkautuu hänellä ajoittain hyvin väkivaltaisina ajatuksina ja unina. Itseään kohtaan hän

myös toteuttaa fyysistä väkivaltaa syömisestä rankaisemiseen. Vappupäivänä Julia on taas

perheensä kanssa sukulaisilla kylässä. Julia tuntee ahdistusta siitä, että kaikki tuntuu toistuvan

samanlaisena – maailma vain pyörii ja pyörii, eikä pysähdy koskaan. Julia alkaa tuntea vihaa

kaikkia läsnä olevia sukulaisiaan kohtaan. ”Mä tapan teidät, kuristan ja raatelen. Te

tukehdutte vielä omaan paskaanne. Ja mä vaan nauran. Mä vihaan. Vihaan teitä.” (IM, 153.)

Kuolinkellojen kalke tuntuu Ristiinan tarinassa soivan useimpien kyläläisten päässä ja

kutsuvan heitä kuolemaan. Nämä kellot soivat muun muassa Pirtan poikaystävän Aslakin

päässä. Samassa yhteydessä Ristiina kuvaa omaa ja ystäviensä ahdistusta näin: ”Sen mustan

oudon voiman, joka nielaisi sisuksiinsa ja kidutti. Kuvaan ei mahtunut valoa, ei päivän lohtua
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tai uhmaa. Se oli musta kuva, joka kasvoi mielessä ja pakotti tekemään kaiken aina uudestaan,

odottamaan vielä sekunnin kaksi ennen syöksyä elämän haaleaan syliin.” (VR, 116.)

Julian kuoleman ahdistuksen sijasta Marialle kuolema vaikuttaa olevan ainakin aluksi jotain

paljon positiivisempaa, kuten se on Ristiinallekin. Ristiinasta poiketen Marialle kuolemakin

merkitsee jotain pyhää. Maria ajattelee kuoleman olevan nukahtamista ja samalla armon

vastaanottamista. Pyörtyessään R-kioskin lattialle Maria ajattelee olevansa kuolemassa. Kun

hän putoaa polvilleen maahan, hän ajattelee tämän olevan hyvin sopiva tapa kuolla. Ranteet

paljastettuina, polvillaan hän uhraa itsensä uskolleen ja ottaa vastaan kuoleman armolahjan.

Julian tarinassa äiti on se, joka pystyy kiskomaan Julian takaisin elämään. Äiti voi herättää

Julian henkiin taas ja vetää hänen kylmän ruumiinsa ylös haudasta. Hiljalleen Julia alkaa

itsekin tuntea halua elää. Kun hän tuntee, että elämä on jo häviämässä hänestä, hän kysyy,

olisiko kuitenkin jotain, josta hän voisi vielä pitää kiinni päästäkseen takaisin elämään.

Hänestä tuntuu kuitenkin, että kukaan ei kuule hänen avunhuutoaan ja kuoleman rotkot ovat

repeytymässä auki hänen edessään. Nyt Julia tajuaa olevansa todella kaukana elämästä –

sellaisesta, arkisesta elämästä, jota muut ihmiset elävät. Onneksi äidin pehmeät kädet ottavat

hänet syliinsä ja kantavat hänen elämäänsä kuoleman läpi.

5.2 Syömishäiriön paholaismainen olemus

Olen vain koti jollekin kamalalle… Jonkin kummallisen uhri, olento, ulkokuori, jota kaikki
sättivät loisen aiheuttamien hankaluuksien takia. Luulevat, että se olen minä, joka tekee
kaiken tämän. Hyvänen aika, minähän pidän tätä kaikkea yhtä kammottavana kuin hekin!
(SM, 85.)

Syömishäiriöiset itse viittaavat usein syömishäiriöönsä jonkinlaisena oliona, joka on saanut

heidät ja heidän mielensä valtaansa. Olio on jotain muuta kuin minä itse. Tuo olio on

vallannut syömishäiriöisen mielen ja ruumiin, eikä syömishäiriötä sairastavalla ole käsitystä,

miten sen saisi vaiennettua ja miten siitä pääsisi eroon. Tällä oliolla on usein ääni, jonka

syömishäiriöinen kokee kuulevansa päänsä sisällä tai tuntee sen koko kehossaan. Tuo ääni

käskee syömishäiriöistä toimimaan tietyllä tavalla, tiettyjen rutiinien mukaan, ja moittii, jos

sitä ei tottele. Tuota ääntä kuvatessaan syömishäiriöiset yleensä kokevat, että se ei ole heidän

oma äänensä, vaan kuuluu jollekin vieraalle olennolle. Tuo olento on syömishäiriö. Toisaalta

tuon sisäisen äänen tai olennon voi ajatella olevan ahdistus. Voisi siis oikeastaan sanoa, että
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näissä sisäisen äänen ja sisäisen olennon kuvauksissa ollaan syömishäiriöisen tunnemaailman

ja ahdistuksen tunteen kuvaamisen ytimessä. Syömishäiriön uhrit ajattelevat siis tavallaan itse

olevansa demonisten voimien vallassa samaan tapaan kuin renessanssin ja uskonpuhdistuksen

aikana ravinnosta kieltäytyvien lihansa kiduttajien yleisesti ajateltiin olevan (Forsström 2015).
Levitin jalkojani ja se tuli esiin. Se outo, vastenmielinen, joka sai jäsenet nykimään silloin,
kun olin paikoillani. Se tuli esiin ja hyppäsin minusta ulos, ja hetken sain tanssia sen kanssa ja
tuntea, kuinka ruumiini liikkui esteettä. Sillä, pakkoliikkeitteni jumalalla, ei ollut
tummanpunaista mustalaishametta. Se oli ruma ja hahmoton. Sen suupielet roikkuivat
alaspäin. Sen silmät harittivat eri suuntiin. Se pysyi minusta kaukana, kun hymyilin sille. Kun
katsoin pahasti, se sukelsi sisääni ja katosi, enkä voinut pyytää anteeksi, kun en enää sitä
nähnyt. (VR, 13.)

Ristiina viittaa ahdistukseensa tai jonkinlaiseen sisäiseen levottomuuteensa usein fyysisillä

ilmauksilla, kuten kutinana tai pakkoliikkeinä ja yllä myös konkreettiselta vaikuttavana

olentona, jonka on mahdollista tulla esiin jalkojen välistä ja palata takaisin Ristiinan sisään.

Ristiina kokee, että sama piru, joka hänen sisällään metelöi, on vallannut myös Karin, mutta

ilman samaa ääntä. Ristiinalle hänen oma sisäinen levottomuutensa on myös hyvin äänekästä.
Tulin terveeksi heti, kun sen kärki vain hipaisi kivun herkkiä saaria. Tulin terveeksi,

kun näin Karin ilkamoivan hymyn, joka yllytti riisumaan takin ja puseron, paljastamaan ihon
ja ne, jotka piileksivät ihon alla, ne, jotka nostivat näppylöitä pintaan ja metelöivät niin, että
minun piti tunkea sammalta korviin. Meteli tuli sisältä. Kukaan muu ei sitä kuullut. Ei
Karikaan, vaikka käskin hänen painaa korvansa ihoon kiinni. Hän kuuli vain sydämenlyönnit
ja hän laski niitä ääneen. Hän laski, kunnes ne hidastuivat, antoivat tilaa jollekin uudelle, eikä
meteli enää mahtunut olemaan minussa.

Se siirtyi Kariin, ilman ääntä.
Meteli ilman ääntä on kutinaa. Kutina on kivun salakavala muoto.
Kari väitti, että se oli piru, joka raapi. (VR, 18.)

Juliakin kuvaa sisäistä tuskaansa piruksi. Jo anorektisen lukuvuotensa joulukuussa Julia

kertoo, kuinka hänestä tuntuu, että hän olisi taivaassa ja piru olisi päässyt sinne mukaan hänen

olallaan. Piru kuiskii Julialle jatkuvasti samoja hirveitä juttujaan eikä jätä Juliaa koskaan

rauhaan.
Hän ei tiennyt, että läskien myötä pakkoliikkeet olivat kadonneet näkyvistä. Ne olivat

vetäytyneet ihon alle, takaisin sisäelinten limaisen pinnan alle. Ne upottautuivat syvälle
selkäydinnesteeseen ja muodostivat kouristelevan yhteisön, oman pienen helvetin, josta
kimposi käskyjä suoraan aivoihin:

- Mene asemalle! (VR, 156.)

Ristiinalle ahdistus ja tuska on hänen ja koko kylän kohtalo tai kirous, jonka he ansaitsevat ja

jota ei voi välttää. Se on kaikkialla Ristiinan ympärillä ja kaikissa kylän ihmisissä. Tuo

ahdistus puhuu erilaisilla äänillä ja voi olla olemukseltaan esimerkiksi kuin musta kummitus.
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Joskus sillä on hänen oman äitinsä ääni: ”Siksi talon nurkalla tuuli soitti äidin äänellä mustaa

mantraa, joka kivettyi meidän kaikkien hartioille.” (VR, 72.) Tuo sama ahdistus saa ihmiset

käyttäytymään eri tavoin hullusti. Ristiinan äiti masentuu ja yrittää lopulta itsemurhaakin. Isä

käy vieraissa ja ryyppää. Kari viiltelee, ryyppää ja kulkee koko ajan hyvin lähellä kuolemaa.

Naapuritalossakin on omat ongelmansa. Ristiina purkaa ahdistustaan ensin ahmimalla kaikkea

– ruokaa, seksiä, päihteitä, kuolemaa. Lopulta hän lakkaa syömästä, kun on saanut kuulla

riittävän monta kertaa olevansa jotenkin liikaa eikä Karikaan enää välitä hänestä. Sama

ahdistus vaivaa siis koko Ristiinan perhettä. Levottomuutta ja ahdistusta kuvaavalla kutinalla

on Ristiinan mukaan ruumis ja tuon ruumiillisen olennon solvauksia hän joutuu kuuntelemaan

valveilla maatessaan. Unessa hän sen sijaan uskaltaa käydä sen kimppuun ja paljastaa

kotkankyntensä. Ristiina sanoo kutinan tuntuneen ensin hyvältä, mutta juuri tähän

perustuukin tuon kutinan kierous. Ensin se viettelee ja houkuttelee ja vasta sitten paljastaa

arpiset kasvonsa eikä lopu enää koskaan.

Sekä Ristiina että Julia näkevät välillä hyvin väkivaltaisiakin painajaisia. Ristiina kuvaa muun

muassa unta, jossa lappalaisukko murskaa isän kivekset hampaillaan ja polttaa äidin korvaan

merkin. Ristiinan tuo ukko raahaa ulos ja painaa haarojen väliin kuumana hehkuvan raudan.

Yhdessä Julian painajaisessa on nauravia viiksimiehiä, jotka hohottavat yhä isommalla

äänellä niin, että hohotus muuttuu huudoksi ja huuto karjunnaksi. Karjuvien viiksimiesten

hampaat ovat veriset. Sekä Ristiinalla että Julialla unikuvat alkavat pikku hiljaa vallata mielen

myös päivällä. Ristiina puhuu jossain vaiheessa anoreksian takia lähestyvästä kuolemasta

mustakaapuisina. Nuo mustakaapuiset leijailevat hänen huoneessaan myös hänen valveilla

ollessaan. Aivan Ristiinan tarinan lopussa nuo mustakaapuiset viedään junalla Kiirunaan ja

jäljelle jää valo. ”Oli pakko ryömiä lähemmäksi ja antaa susien hyökätä ja raadella, repiä irti

ohut nahka ja kaluta rikki raskaiksi käyneet luut.” (VR, 156.)

Varsinaisen käskevän tai sättivän paholaisen äänen lisäksi anorektiset henkilöhahmot tuntuvat

kuulevan sisällään myös muunlaisia ääniä, jotka nekin kuvaavat jollain tavalla tunteita, jotka

ovat ainakin osasyynä anoreksiaan ajautumiseen. Ristiina kuvaa elävänsä elämää, jossa päivät

ovat tahmeita mutta turvallisia. Samaan aikaan hänen sisällään ulvovat pillit. Pillien ulvonta

jatkuu kenties niin pitkään, kunnes kaikki pyöreys on saatu poskista pois ja pömpötys

vatsasta. Myös Vieraan Marian usvaisen maailman lävistää korkea sävel, joka on pitkään

tasaisena jatkuva nuotti. Tuohon korkean nuotin lävistämään maailmaan ei kuulu sellaiset

tavalliset asiat kuin munkkipossut, silakat, lounaat, kahvikupilliset, meetvurstileivät tai
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suklaapatukat. Nuo asiat kuuluvat siihen maailmaan, missä muut elävät. Valitettavasti

Mariankin täytyy edelleen kulkea tuossa tavallisten ihmisten maailmassa, vaikka hänen usvan

valtaama maailma on eri. Tästä syystä hänen tapojaan ei ymmärretä tavallisessa maailmassa.

Sairaalassa tajuttomana maatessaan Ristiina yrittää opetella erottamaan hyvät äänet pahoista.

Sisäisiä ääniä on siis olemassa sekä pahoja että hyviä. Anoreksiaan sairastuessa lakkaa vain

pikku hiljaa erottamasta hyviä ääniä ja kuulee vain ne pahat luullen niitä hyviksi. Hyviä ja

pahoja ääniä kuunnellessaan Ristiina liukuu elämän ja kuoleman välitilan lävitse ja on jo

sulautumassa kuolemaa merkitsevään valoon, kunnes Kari ottaa häntä kädestä ja sanoo, että

vielä ei ole Ristiinan aika mennä.

Julia kuulee päässään huutavan ja raivoavan omatuntokuoron haukatessaan isoäidin tekemää

munkkia. Omatuntokuoro saa Julian miettimään, miten hän voisi poistaa itsestään munkin

aiheuttaman lämmön ja löysyyden. Isoäidin puhuessa Julia ei kykene kuulemaan mitään

muuta kuin huudon päänsä sisällä. Tuo huuto saa hänet pitämään itseään täysin hulluna, koska

on mennyt syömään rasvaisen munkin. Julia nousee pöydästä silmät mustina ja lähtee ulos

juoksemaan. Toisena päivänä nukkumaan mennessään Julia tuntee olonsa todella

ahdistuneeksi, kun hän miettii tulevaa unetonta yötä. Yö tulee olemaan jälleen yhtä

kärsimystä. Yöllä hänen kaikki möröt ovat olemassa ja pelottelevat häntä. Nuo möröt

kuitenkin saalistavat hänet vasta päivän valossa, kun kukaan ei aavista mitään. Huhtikuussa

Julia kertoo, miten tuo erilaisina ääninä ja olioina kuvattava ahdistus- ja syömishäiriömöykky

valtaa hänet.

Vartalo on löysää mutaa, rasvaista saastaa, silmät mustaa verta täynnä, loputonta vihaa, ikuista
tuskaa. - - Mää päästän sen sisään, mustat sormet verisuonien verkostoihin, kylmät kädet
keuhkojen ympärille. (IM, 149.)

Ihanassa meressä Julian valtaavaa syömishäiriötä kuvataan myös yöllisinä, merellisinä

näkyinä, joihin alkaa pikku hiljaa ilmestyä hopeiset hait. Tulkitsen, että nuo hait voisivat

merkitä nimenomaan syömishäiriötä. Aluksi hainevät viiltävät meren pintaa. Myöhemmin

Julia katsoo peloissaan haiden silmiä ja sileitä siipiä ja haluaa pois. Vähän tämän jälkeen hän

sanoo hopeisten kylkien välkkyvän hänen ohuen ihonsa alla. Tässä vaiheessa hän sanoo

oppineensa rakastamaan omaa elämäntapaansa niin, ettei ymmärrä, miksi hänen pitäisi luopua

siitä. Hänen itse valitsemansa tapa elää on hänen oikeus vapauteen ja omaan elämään. Julialla

tuntuu olevan kovin ristiriitainen suhde omaan elämäntapaansa. Toisaalta hän ei haluaisi

jättää sitä ja kokee sen omaksi oikeudekseen valita oma elämäntapansa. Toisaalta hän tuntuu
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olevan kovin peloissaan siitä, mitä on tekemässä itselleen. Kun on jo seuraavan lukuvuoden

elokuu Julian elämä vaikuttaa olevan vain vaihtelevia ja yksinäisiä ajatuksia ja sekavia näkyjä

siitä, mitä hänen tulevaisuus voisi olla tai onko sitä ollenkaan. Yhtenä elokuun päivänä Julia

kuulee, kuinka joku huutaa. Hänen mustaan maailmaan on ilmestynyt punaisen sävyjä.

Käsissä on verta ja vesi on entistäkin mustempaa. Julia miettii, kuka hänelle on tehnyt kaiken

tämän. Joku tuntematon olento on kuristanut hänen elämänsä kukan niin veriseksi ja

yksinäiseksi, että huutoja ei voi enää kuulla.

6 VEDEN SYMBOLIIKKAA

Ihmeellinen meri

Kummalliset kalat liukuvat syvyydessä,
tuntemattomat kukat loistavat rannalla;
olen nähnyt punaista ja keltaista ja kaikki toiset värit –
mutta ihana meri on vaarallisin nähdä,
se herättää tulevien seikkailujen janon:
mitä on tapahtunut sadussa, on tapahtuva minullekin.

(Södergran, Edith – suom. Uuno Kailas)

6.1 Veden symboliikkaa

Päädyin lainaamaan tämän luvun alkuun Edith Södergranin runon Ihmeellinen meri (Det

underliga havet). Sama runo on mottorunona myös Ihanan meren alussa. Itse tulkitsen runon

merkityksiä tähän yhteyteen tuotuna niin, että meren ja merimaiseman voi ajatella

symboloivan minuutta ja liitettynä syömishäiriöiseen kokemukseen erityisesti tulevaisuuden

minuutta aikuisena naisena. Syvyydessä liukuvat kummalliset kalat ja tuntemattomat kukat

ovat vielä tyttönä elävälle minuudelle outoja osia tulevasta itsestä ja elämästä. Tuo

naiseudessa väistämättä vastaantuleva tytölle vielä tuntematon elementti on samaan aikaan

kiehtova ja uhkaava. Samaan aikaan meri toisaalta herättää tulevien seikkailujen janon, mutta

on toisaalta vaarallisuudessaan pelottava. Syvyyspsykologiassa vesi on käsitetty

tiedostamattoman vertauskuvaksi, jolloin kalat taas voidaan nähdä persoonallisuuden

syvempien kerrostumien ruumiillistumiksi (Suuri symbolikirja,  s.v.  kalat).  Vesi  voi

symboloida minuuden ohella myös seksuaalisuutta. Tähän liittyen kalojen on ajateltu
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edustavan hedelmällisyyttä ja kuuluvan näin yhteen myös äidillisyyden kanssa (Suuri

symbolikirja, s.v. kalat). Toisin sanoen tässäkin runossa meren voisi ajatella kuvaavan myös

nimenomaan minuuden seksuaalisuutta, jolloin naiseksi kasvamassa olevalle tytölle juuri

seksuaalisuus on se minuuden tuntematon puoli, samalla kiehtova ja uhkaava.

Ihanassa meressä teoksen nimikin viittaa tulkintani mukaan yllä kuvaamani tapaiseen

symboliikkaan. Merta määrittävä ihana on sekin suoraan Kailaan suomentamasta Södergranin

runosta, vaikka runon nimessä onkin hieman tästä poikkeava sana ihmeellinen. Positiivinen

määre ihana tuntuu teosta lukiessa kovin ristiriitaiselta ja sellaiseksi se on varmasti

tarkoitettukin. Ajattelen sen viittaavan toisaalta samaan houkuttelevuuteen, jota yllä kuvasin.

Anoreksiaan ajautuvalle tytölle tuo määre on vain aluksi ehkä kovin sarkastinenkin, kun hän

ei oikein kykene näkemään hänen kohtaamassaan naiseuden meressä mitään ihanaa. Sen

sijaan hän näkee vain sen vaarallisuuden ja uhkaavuuden. Ehkä anoreksiaan sairastuvan Julian

voi ajatella olevan etsimässä hänen merensä ihanuutta, positiivista kokemusta elämästä

aikuisena naisena, ja teoksen lopussa hän pääseekin jo lähemmäs sitä. Saman tapaista matkaa

tekevät myös Ristiina ja Maria kulkiessaan läpi syömishäiriön kohti selkeämpää ja

positiivisempaa mielikuvaa tulevaisuudesta.

Sekä Ristiinalle että Julialle vesi on merkittävä elementti. Julialle tuo vesi on unikuvien

merivettä ja Ristiinalle se on kotitalon vieressä virtaavan joen vettä. Ristiinalle veden

merkitys on konkreettisempi, Julialle vain unimaailman symboliikkaa. Vesa Haapalan

mukaan vesisymboliikka on kautta historian ollut länsimaisen kirjallisuuden yleisimpiä

keinoja peilata minuutta ja sen salaisia ulottuvuuksia (2005, 392). Södergranin runoissa

merimaiseman voi nähdä myös runon minän mielialan symbolina (ks. mt. 59).

Ihanan meren alussa on siis mottorunona sama Södergranin runo Ihmeellinen meri Uuno

Kailaan suomentamana kuin minulla tämän luvun alussa. Tämän lisäksi merelliset kuvat ovat

mukana läpi koko teoksen yöllisinä painajaiskuvina. Loppua kohti nämä kuvat ilmestyvät

Julian mieleen yhä useammin ja päivälläkin. Merelliset näyt on erotettu muusta tekstistä

kursiivilla. Näiden voi ajatella kuvaavan tai symboloivan monenlaisia yhteen kietoutuvia

asioita. Ne kuvaavat Julian sisäistä varjojen maailmaa ja sellaisena eräänlaista tuskaa ja

ahdistusta. Meren syvyyksiin joutumisen voi ajatella viittaavan myös aikuisuuteen ja

naiseuteen kasvamista ahdistavana kokemuksena, jota ei voi paeta ja joka täytyy oppia

hyväksymään, mutta joka tällä hetkellä on Julialle jotain kovin pelottavaa. Läpi Julian tarinan
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mukana kulkevat merikuvat poikkeavat Södergranin runosta ollen paljon uhkaavampia.

Naiseuden kohtaamisen lisäksi näiden unien tai näkyjen voisi ajatella kertovan jotain myös

omien ajatusten ja oman mielen kohtaamisesta. Julian näkemä meri on hopeinen ja musta.

Toisaalta meri on siis kovin synkkä, mutta siinä välkehtii kuitenkin hopeinen kuun valo.

Merta ei voi vihata, vaikka mieli ehkä tekisikin. Ainakaan sitä ei voi unohtaa, kuten naiseksi

kasvamista ei voi mitenkään välttää. Tuleva minuus naisena pelottaa Juliaa. Tuntuu siltä, kuin

häntä vedettäisiin kohti aikuisuutta väkisin, ja Julia kokee tuon tunteen hyvin uhkaavana. Hän

vajoaa kohti jotain tuntematonta ja pelottavaa.
Mä seison ja katson merta. Se on hopeinen ja musta ja jatkuu ikuisesti. Ei merta voi vihata, ei
sitä voi unohtaa. Ja silti… mua pelottaa. Mä tunnen, miten mua vedetään sameaan syvyyteen.
Kosteat vesikasvit nuolee mun kasvoja ja kietoutuu mun valkoisiin reisiin. Mä vajoan. (IM,
41.)

Osittain Julian merinäyt toistuvat samanlaisina mutta niihin vain tulee jotain lisää ajan

kuluessa. Tammikuussa näkyihin ilmestyy hopeiset hait. Mielestäni hait voisivat olla tässä

syömishäiriön vertauskuvana samaan tapaan kuin alaluvussa 5.2 kuvatut erilaiset möröt ja

paholaiset. Toisaalta haiden voi ajatella viittaavan myös anoreksian aiheuttamaan kuolemaan

tai kuoleman mahdollisuuteen. Seuraavan katkelman alussa on täsmälleen samat sanat kuin

edellä lainaamassani unessa mutta se jatkuu vielä seuraavasti: ”Ja vihreän sameuden keskellä

mä nään ne jo: hopeiset hait liukuvat hitaasti läpi hämärän, läpi kivien, kuunsäteitten ja

kuoleman.” (IM, 122, kursiivi alkuperäinen.) Toukokuussa Julia näkee haiden läsnäolon

keskellä päivääkin. Hait katsovat nyt häntä silmiin eikä Julia voi enää liikkua mihinkään

haiden katseen alta. Jää on peittänyt meren eikä ulospääsyä enää ole. Keuhkot täyttänyt vesi

voisi kuvata ahdistuksen tunnetta. Hait myös kuiskivat Julian korviin verisiä sanoja. Välillä

hait ovat Julialle niin konkreettisesti olemassa, ettei niistä kertovaa kuvausta ole erotettu

muusta tekstistä kursiivilla. Maaliskuussa peiliin katsoessaan Julia näkee peilistä miten hait

uivat hänessä ja niiden hopeiset evät välkkyvät Julian pitsin ohuen ihon läpi. Yön

painajaiskuvista on tullut osa todellisuutta. Vielä elokuussa Julia tuntee haiden läsnäolon

konkreettisesti, vaikka muut jo luulevatkin Julian olevan parantumassa. Hän tuntee, miten hait

uivat hänen mustassa veressään. Hänen musta verensä on pimeyden lähde.

Toukokuussa unet sekoittuvat muutenkin todellisuuteen ja Julia kokee, että unet vievät hänet

virtana pois todellisuudesta. Julian sulkiessa silmät hän ajautuu pehmeiden aaltojen mukana

pois todellisuudesta. Hän kuulee kuitenkin äidin äänen jostain kaukaa ja tuntee äidin kädet

ihollaan. Äidin ääni on kuin itkevien kurkien ääni ja kädet kuin vihreiden vesikasvien
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kosketus. Julia lepää veden lämmössä kuunnellen kurkiäidin itkua. Hän kokee nousseensa

paratiisiin ja ikuiseen aurinkoon, missä kaikki todellinen on katoamassa.

Elokuun lopussa näyissä tapahtuu käänne. Jäätelötötterö kädessä satamassa istuessaan Julia

katsoo merta. Kursiivilla erotettu merinäkymä palaa hänen mieleensä, mutta hän ei enää halua

katsoa haiden verisiä hampaita. Hän ei halua kuolla. Hän haluaa elää. Näin merinäkymä

muuttuu. Haiden evissä välkehtivien kuun säteiden sijasta meren valaisee nyt kultaiset

auringonsäteet, jotka tanssivat meren syvyydessä kuin holvikirkon käytävillä. Nyt Julia

pystyy jo näkemään meren ihanuudenkin.

Vappuna Julia käyttää merisymboliikkaa hieman eri tavalla kuvaten omaa haluaan päästä

eroon tuskastaan. Hän sanoo haluavansa upottaa kaiken tuskansa kylmänsiniseen valtamereen

sekä tappaa ja raadella anorektisen elämänsä samaan tapaan, kuin hopeakylkiset hait ovat

tähän asti raadelleet häntä. Hän haluaisi lopulta myös itse vajota tuohon viileänsiniseen ja

raskaanraukeaan mereen, jossa anoreksiaa ja muuta tuskaa ei olisi enää olemassa. Siellä olisi

vain sininen ja vihreä liikkeiden varmuus ja ajatusten selkeä keveys. Kuitenkin tässä

todellisuudessa hänen kämmenensä kihelmöivät sekä huutavat väkivaltaa ja tuskaa. Tuska on

äärimmäistä totta.

Julia näkee myös toisenlaista unta, jossa on mukana vesielementti. Tuossa unessa haiden

sijasta pimeässä vedessä tanssii kauniita naisia. Kauniiden naisten kasvot loistavat hämärässä

ja he hymyilevät toisilleen valkoisilla hampaillaan. Julia yrittää koskea naisia ja puhua ja

huutaa heille, mutta naiset vain hymyilevät. Kun Julia kääntää kasvonsa, hän näkeekin äitinsä

ja isoäitinsä hymyilevät kasvot. Heidän kasvonsa ovat kuluneet ja haaleat. Tämän unen voisi

tulkita viittaavan Julian kohtaamiin ristiriitaisiin naisen malleihin, joihin hän ei tunnu saavan

yhteyttä.

Julia kuvaa usein sisällään olevaa pimeyttä tai pahuutta mustaksi mereksi tai mustaksi

vereksi, ikään kuin musta veri tai meri olisi saastuttanut hänen sisuksensa ja muuttanut hänet

pahaksi. Tuo musta meri tai veri on se, joka saa hänet toimimaan, niin kuin hän toimii. Se on

saanut vallattua hänet sisältä päin eikä hän voi sille enää mitään. Julia kokee myös vahvasti,

että voi saada saman mustan veren virtaamaan myös muissa ihmisissä, jos häntä katsoo

tarpeeksi syvälle silmiin. Helmikuussa hän kuvaa kokemusta siitä, miten anoreksia on saanut

hänet valtaansa näin:
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Mä tiedän, että jotain on särkynyt, että koko tätä rakennelmaa pitkään yksin kantanut korsi on
naksahtanut poikki, että nyt kaikki on irti, mustat vedet virtaa vapaana minne ne haluaa,
silmiin, sydämiin ja sieluihin. On alkanut pelon aika, kauhun kausi, eikä kukaan ole turvassa,
kaikkein vähiten minä. Sillä mä olen kaiken tän keskellä, mun rinnassa on musta kylmyyden
lähde ja siitä pulppuaa mustaa verta meidän kaikkien päälle. Ja mä tiedän, että se tahtoo mut
kokonaan, koko voiman, koko ruumiin, koko elämän, kunnes on vain kuihtunut nahka ja
sammuneet silmät. Eikä musta edes tunnu miltään. (IM, 128.)

Kun äiti huomaa Julian ruoan tähteillä täyttämän roskiksen ja kysyy Julialta syytä siihen, Julia

tuntee, kuinka äiti syöksyy hänen sisällään liikkuvien tummien, veristen vesien aiheuttaman

aallon mukana Julian sisään. Kun äiti katsoo Juliaa, hänen silmänsä ovat muuttuneet mustaksi

pelosta, kauhusta, vihasta ja Julian sisällä virtaavasta mustasta verestä. Myöhemmin Julia

kuvaa, kuinka musta vesi on saanut hänet. Musta vesi juoksee hänen veressään ja läikkyy

ohuen ihon alla tummana ja ihanana. Musta aalto vie Juliaa ja kuohuu hänen ympärillään niin,

ettei hän enää kuule mitään muuta. Hän on juossut niin pitkälle mustaan mereen, ettei enää

muista, mistä hän sinne tuli. Sairaalassa muita anorektikkoja katsoessaan Julia näkee, että he

kaikki tietävät uivansa samassa mustassa meressä.

Seuraavaksi tarkastelen Ristiinan kotitalon vieressä virtaavan joen merkitystä Ristiinalle.

Valon reunalla alkaa joen kuvauksella. Muiden varoittelusta huolimatta Ristiinalle joki ja sen

jää on turvallinen paikka. Hänelle jäällä luistelemisesta tulee hyvä olo, koska silloin tietää

olevansa kuoleman ulottuvilla. Ristiina kokee, että joki on osa häntä. Joki virtaa hänessä, eikä

jäälle meno -kiellot, siksi koske häntä. Ahne joki on nielaissut moni muita uhreja, mutta

Ristiina ei voi joutua sen ansoihin, koska hänellä on joen mieli. Kuolema kutsuu häntä ja

rakastaa, mutta Ristiina uskaltaa vastustaa sitä. Hän ei putoa kuoleman reikään, vaikka se

merkitsee hänet suudelmillaan. Myös joen ahneus ja siihen liittyvä kuoleman läheisyys

merkitsee Ristiinalle mahdollisuutta hyvältä tuntuvaan jännitykseen. Kun jokeen avautuu uusi

railo pakkasen laskiessa, Ristiina on vain niin innoissaan jännityksen aiheuttamasta sydämen

tykytyksestä.

Ristiina antautuu joelle laskeutuen veteen isän kairaamasta reiästä. Hän upottaa hyiseen

veteen kivistävän vatsansa ja kun hyinen vesi turruttaa ruumiin, jää kipukin avantoon.

Ristiinan talon kohdalla joessa on voimakas virtaus, joten kesällä siihen ei voi hypätä uimaan,

mutta nyt avannossa se on mahdollista. Hyinen vesi puristaa ajatukset kiveksi ja pakottaa

lopulta nousemaan pintaan. Kivuttomana Ristiina leijailee lämpimältä tuntuvassa

pakkasvirrassa alastomana ja ylväänä. Ristiina kuvaa jokea usein, ikään kuin se olisi
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persoona, jota voi kuvata kuin ihmistä. Ristiina tietää, miten joen kanssa käyttäydytään, koska

he ovat joen kanssa yhtä. Ristiina osaa tyynnytellä joen aallot ja rauhoittaa sen mielen.

Ristiina osaa myös lähestyä jokea sen toivomalla tavalla. Ensin täytyy seisoa rauhassa

rannalla odottaen ja antaa ajatusten tulla ja mennä. Täytyy antaa kirkkauden tulla ja valaista

joen niin, että se kutsuu: ”Tule!” Ristiinan mukaan joki suojelee häntä, jos hän käyttäytyy sen

mielen mukaan. Sen sijaan jos hän ei tottele joen tahtoa, se päästää onttoja huokauksia ja avaa

äkkiä Ristiinan eteen sysimustan railon, joista ojentuvat hukkuneiden sinertävät raajat.

Ristiina kuvaa omaa kykyään sukeltaa joessa sen mielen mukaan seuraavasti:
Olin oppinut sukeltamaan, kunnes pimeys valtasi mielen ja muutuin kevyeksi ja
sulavaliikkeiseksi, kalankaltaiseksi. Opin odottamaan tiukujen helähdyksiä ja valkoista valoa
hohtavien enkeleiden ilmestymistä vedenalaiseen valtakuntaan, ja vasta sitten uin pintaan ja
annoin aaltojen työntää minut rantaan kaukaisella saarella. (VR, 30.)

Ristiinalle todellisuuden ja vertauskuvallisten näkyjen välinen raja on hyvin häilyvä. Ihan

aluksi joen kuvaus on suhteellisen tai ainakin osittain konkreettista, mutta yllä olevan

katkelman kuvaus tuntuu jo kokonaisuudessaan symboliselta.

Ristiina tuntee usein velvollisuutta toimia joen tahdon mukaan. Joki käskee häntä muun

muassa sanomaan, että hukuttautuminen olisi hänelle ainoa mahdollinen tapa tehdä itsemurha,

kun he nimeävät Pirtan kanssa haluamiaan keinoja tappaa itsensä. Vasta kun he ovat kävelleet

joen ulottumattomiin kylälle asti, Ristiina voi sanoa, että hän voisi myös juoda Koskenkorva-

pullon ja ajaa isän autolla metsään. Ristiina tarvitsee jokea, joka pystyy kantamaan hänen

lihaansa ja lämmöstä raskasta ihoaan. Joki myös kantaa hänet talven yli kohti petollista,

anoreksiaan vievää kevättä. Ristiinan on mahdollista myös kaatua jokiveden syliin, kun

ympäröivä maailma ahdistaa. Joki ottaa hänet vastaan, hyväilee ja keinuttaa pehmeästi. Joki

on hänen lohduttajansa.

Kohtauksessa, jossa Ristiina kokee sulautuvansa samaksi äitinsä kanssa äidin sulautuessa

isoäitiin, Ristiina kuvaa heidän ympärillään levittäytyvän himmeän sinisen ja kullankeltaisen

harson. Mummon kadottua Ristiina kokee ruumiinsa menettävän muotonsa ja luiden hajoavan

tomuksi. Ristiina yhteydessä äitiinsä on samalla suuri ja ääretön, mutta myös jotain pientä ja

haaleaa. Äiti liplattelee hiljaisena virtana läpi talon hauraiden seinien. Joessa ja äidissä on

Ristiinalle jotain samaa, jollain tavalla saman tapainen merkitys. Ehkä joki symboloikin

Ristiinalle äitiä tai naiseutta ja eräänlaista potentiaalista äitiyttä. Jos Ristiinan äiti voi olla niin

kuin virtaava joki lohduttavana sylinä, niin myös Ristiina itse on joki. Ahmittuaan itsensä
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täyteen ruokaa enon hautajaisissa Ristiina voi pahoin ja tuntee matojen nakertavan hänen

ahmimansa ruoan hänen vatsastaan ja nälkä yltyy koko ajan uudestaan. Lopulta Ristiina ei

silti enää pysty syömään, vaan käpertyy makaamaan enon vuoteeseen. Painaessaan kädet

kipeää vatsaansa vasten hän näkee, kuinka joki virtaa puhtaana halki vihreän maiseman ja

nielaisee hänet sisäänsä. Joen kanssa he ovat yhtä. Hän näkee myös Karin sukeltamassa joen

pohjavirrassa, mutta pian Kari on noussut joentöyräälle. Ristiina kelluu joen selällä ja näkee,

kuinka Karin huulet liikkuvat. Kaukaa kuuluva junan ääni estää kuitenkin Ristiinaa

kuulemasta Karin sanoja. Kelluessaan joessa Ristiina on turvassa kuin äidin sylissä. Karin

sanoillakaan ei ole enää Ristiinalle merkitystä.

Ihanassa meressäkin vesielementtinä on kerran meren sijasta joki. Joki viittaa Julialla

virtaavaan vereen ja on samalla osa veren ja meren yhdistävää merkityskenttää. Hänen

verensä virtaa kuin levoton joki. Samaan tapaan kuin merimaisemassakin kaikkialla on

mustaa ja kylmää, eikä sellaisessa maisemassa pysty edes itkemään.

6.2 Seksuaalisuus

Vesi symboloi usein seksuaalisuutta. Sekä Julian meri että Ristiinan joki voivat viitata myös

seksuaalisuuden kokemiseen. Jos Julian meri symboloi naiseksi kasvamisen pelottavaa

houkuttelevuutta, voi naiseksi kasvamisen ajatella tarkoittavan myös erityisesti

seksuaalisuuden hyväksymistä. Samalla tavalla Ristiinan äidillinen joki voi symboloida myös

naiseuden seksuaalista puolta. Seuraavaksi tarkastelen myös muilta osin kuin vesisymboliikan

osalta sitä, millaisena seksuaalisuus näyttäytyy tarkastelemissani teoksissa.

Syömishäiriöiset ja erityisesti anorektikot kokevat itsensä usein aseksuaaleiksi ja haluavat

paeta omaa seksuaalisuuttaan. Bulimikon ahmivaan elämään seksuaalisuus ja seksi liittyvät

sen sijaan luontevammin kuin anorektikon kaikesta nautinnosta kieltäytyvään elämäntapaan.

Tutkimistani teoksista vain Ristiina harrastaa seksiä ennen syömishäiriöön sairastumistaan.

Vieraan ja Ihanan meren päähenkilöistä poiketen Ristiina haluaa kokea muuttuvan kehonsa

myös seksuaalisena. Vieraassakin kuvataan Marian seksielämää mutta vasta aikuisena kauan

syömishäiriön jälkeen.
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Vaikka ulkopuolelta anoreksiaa katsovalle saattaa vaikuttaa siltä, että anorektikko hoikkaa

ihannevartaloa tavoitellessaan haluaisi itselleen myös seksuaalisesti houkuttelevan vartalon,

niin tulkintani mukaan anorektikon tavoite on yleensä hyvin toisenlainen. Ainakaan

tarkastelemilleni henkilöhahmoille Marialle ja Julialla seksuaalisuudella ei tunnu olevan

oikein mitään merkitystä. Ikään kuin seksuaalisuutta ei oikeastaan olisi heidän maailmassa

olemassakaan. Julialla tosin yölliset merimaisemat voisivat kertoa aikuisuuden mukana

tulevan seksuaalisuuden uhkaavuudesta. Arkielämässään Julia ei tunnu kuitenkaan olevan

millään tavalla kiinnostunut seksistä. Mielestäni vaikuttaakin ennemmin siltä, että

laihtuminen on anorektikolle vain tapa yrittää elää oikein ja vaatimusten mukaan, eikä keino

tavoitella seksikästä vartaloa. Päinvastoin laihduttamalla lopulta pitkälle yli ihannevartalon

mittojen anorektikot ennemmin yrittävät päästä kokonaan sekä seksuaalisen subjektiuden että

objektiuden ulkopuolelle. Samaan tapaan myös lihava vartalo voi jättää tytön seksuaalisen

kilvoittelun ulkopuolelle (ks. Lahikainen 2007, 115). Seksuaalisuuden ulkopuolelle

jättäytymiseen anorektikoilla on varmasti erilaisia syitä. Yhtenä syynä voi olla sekin, että

pelkää olevansa joka tapauksessa seksuaalisesti epäkelpo, jolloin on helpompaa unohtaa oman

ruumiinsa potentiaalinen seksuaalisuus (ks. SM, 255). Joka tapauksessa aikuisuudessa vastaan

tulevan seksuaalisuus on varmasti kaikille nuorille jännittävä ja pelottavakin asia.

Seksuaalisen naiseuden ahtaus voi myös saada aikaan jonkinlaista kapinamieltä, jolloin

syömishäiriöön sairastuva tyttö voi pyrkiä muokkaamaan naiseudesta itselleen paremmin

sopivaa pyrkimällä kokonaan ei-seksuaaliseksi olennoksi. (SM, 256.) Syömishäiriöön

sairastuvalle oman naiseuden ja sopivan seksikkyyden asteen löytäminen voi vaikuttaa

mielettömän vaikealta, kun ei toisaalta haluaisi tulla pidetyksi missään tapauksessa ainakaan

huorahtavana. Seksuaalisuus voi tuntua samaan tapaan yksiselitteisen likaiselta kuin ruokakin,

eikä sillä kannata siis sotkea itseään. Naiseuteen tuntuu ylipäätään liittyvän paljon ristiriitoja.

Pitäisi osata olla myös toisaalta riittävän vahva ja itsenäinen mutta samalla miellyttävä ja

herkkä. (SM, 264.)

Romanssin täydellinen puuttuminen Ihanassa meressä viittaa anoreksian kuvauksia

nuortenromaaneista tarkastelleen Päivi Lappalaisen mielestä siihen, että Julia on selkeästi

oman elämänsä subjekti, ja Ihana meri pyrkiikin vahvasti tyttöjen valtauttamiseen (2006,

149). Toisaalta nykyajan individualistinen yksin pärjäämisen ideologia johtaa siihen, että

tyttöys on melkoista taiteilua itsenäisyyden ja riippuvuuden välillä. Joka tapauksessa Julian

viettelijänä toimii poikaystävän sijasta anoreksia.
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Sekä lihavuudella että äärimmäisellä laihuudella voi jättäytyä väkivaltaiselta ja epätasa-

arvoiselta vaikuttavan seksuaalisen maailman ulkopuolelle (Lappalainen 2006, 120).

Epänaisellisuudessaan ja epäseksikkyydessään anorektinen ruumis kuitenkin muotoutuu

suhteessa naiseuden ja naisellisen kauneusihanteen kulttuurisiin määritelmiin (Puuronen

2007, 236). Voidaan sanoa, että sekä anorektikot että lihavat elävät samassa hoikkuuden

tyranniassa. Anorektikon ja lihavan naisen tavassa kokea oma ruumiinsa, sen potentiaalinen

seksikkyys ja ympäröivä maailma onkin paljon samaa. Anorektikko kadottaa (seksuaalisen)

naiseutensa kilo kilolta. Sekä lihavuudessa että anorektisuudessa yhteiskunnallinen paine

pienentää oman ruumiin kokoa kaventaa lopulta anorektikon tai lihavan henkilön käsitystä

itsestään (seksuaalisena) naisena. Hiljalleen oma ruumis ja persoona alkaa tuntua täysin

näkymättömältä tai olemattomalta. Kun oma naiseus ei tunnu sopivan haluttavan naiseuden

hyväksyttävään muottiin, anorektiset tytöt tai naiset voivat usein kokea myös olevansa häkissä

tai vankeja. Toisaalta seksuaalisesti sopimaton ruumis voi tuntua myös vapauttavalta,

suojaavalta ja turvalliselta. (Puuronen 2007, 236–237.)

Ristiina kuvaa seksuaalisen ruumiin heräämistään ja ensimmäisiä seksuaalisia kokemuksiaan

hyvin ronskiin tyyliin niin kuin muitakin ruumiillisia kokemuksiaan. Hän kuvaa sekä

itsetyydytystään että seksuaalisia kokemuksia Karin kanssa ja jopa hänen koiransa Pulla

pääsee vahingossa nuolemaan hänen alapäätään. Tätä kautta Ristiina oikeastaan löytääkin

itsetyydytyksen nautinnon. ”En osannut estellä, kun se hyppi tasangon ylitse ja lipoi

sukuelimiäni pienellä kielellään, kunnes portti aukesi ja sormet uivat kuin itsestään

ihmeelliseen valtakuntaan.” (VR, 59.) Koira kuitenkin joutuu väistymään Ristiinan omien

sormien tieltä. ”Sillä ei ollut asiaa sänkyyni sen jälkeen, kun vedenalainen paratiisi tuli

todeksi omassa huoneessani.” (VR, 59.) Tässä lainauksessa Ristiina viittaakin seksuaaliseen

nautintoonsa vesisymboliikalla vedenalaisena paratiisina.

Ristiinalle seksillä tuntuu olevan aluksi voimaannuttava vaikutus. ”Ei haitannut, vaikka talo

oli raivoa täynnä, kun minussa virtasi rakkaus, verenpunaisena ja puhdistavana.” (VR, 57.)

Seksi on jotain, jonka kautta voi tuntea elävänsä taas hieman enemmän. Ristiina jopa kokee

seksin likaisuuden sijasta puhdistavaksi. Ennen ensimmäistä kertaa Ristiina oli tuntenut

olonsa läskiksi Karin sanojen kautta. Seksuaalinen kokemus Karin kanssa vie kuitenkin tuon

tunteen ja saa aikaan hyvän olon. ”Reisiläskit puristuivat ilosta kasaan, melkein sulivat pois.”

(VR, 54.) Seksuaalisen kokemattomuutensa ennen kokeiluja Karin kanssa Ristiina todistaa

sillä, että luulee Karin siemensyöksyä virtsaksi. Seksuaalisuutensa rajoja Ristiina hakee myös
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parhaan ystävänsä Pirtan kanssa. ”Pirtalla oli lyhyt tukka ja hän sai olla poika ja käydä

makaamaan alastoman ruumiini päälle.” (VR, 111.)

Ristiinan asennetta elämään voi hyvin kuvata sanalla ahmiminen – tämä kuvaa hänen

tapaansa syödä, hamuta mahdollisimman äärimmäisiä kokemuksia ja se liittyy myös hänen

tapaansa suhtautua seksiin. Samalla hänen suhtautumisensa moniin asioihin elämässään on

myös hyvin pakkomielteistä, niin seksiinkin. Pakkomielteisyyteen liittyy myös se, että hän

kokee, ettei itse voi pakkomielteilleen mitään. ”Joku tarttui ranteeseen ja pakotti käden

housuihin.” (VR, 91.) Tässä hän siis kuvaa itsetyydytystä. Myös seksillä ja itsetyydytyksellä

Ristiina yrittää lievittää ahdistustaan ja kipuaan. ”Pelko liittyi käteen, joka livahti jalkojen

väliin ja katosi käytävään. Pelkäsin, että kipu pysähtyisi eikä virtaisikaan ulos sormenpäistä.”

(VR, 117.) Ristiinalla on myös ahdistavia seksuaalisia kokemuksia. Mielenterveydeltään

epävakaa eno yrittää lähennellä Ristiinaa. Ristiinan oma isä käy jatkuvasti vieraissa. Ristiina

myös näkee seksiin liittyviä painajaisia. Alla olevan painajaiskuvauksen jälkeen Ristiina

sanoo herättyään äidilleen: ”Net on kussu minut märäksi.” Tulkitsen kusen viittaavan tässä

spermaan, koska Ristiina luuli siemensyöksyä aiemminkin virtsaksi.
Sängyn alta nousi virnuileva mies, joka kohotti nauraen palavaa soihtua. Käännyin selälleni.
Miehet uivat jonossa ylitseni. Heidän sukuelimensä hipoivat hikisiä kasvojani. Heidän
pohjattomat pupillinsa nielaisivat silmäni. Vedin lakanani ylitseni ja kuolin. Kun heräsin
eloon, sängyn alta nousi mies, joka kohotti nauraen palavaa soihtua. (VR, 119.)

7 VALON SYMBOLIIKKAA

Nocturne

Hopeankuulas illan kuu,
yön aalto sininen,
välkelaineet loputtomiin
toisiansa seuraten.
Varjoja kaatuu poikki tien,
Rantapensaiden itku on vaimeaa,
mustat jätit vartioivat vetten hopeaa.
Syvä hiljaisuus kesän sydämessä,
uni ja unelma, –
kuu lipuu meren yllä,
hellä ja valkea.

(Södergran, Edith – suom. Pentti Saaritsa)
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7.1 Pimeydestä kohti kirkkautta

Syömishäiriöistä kokemusta ympäröivästä maailmasta ja omasta elämästä voisi kuvata

niinkin, että lapsuudesta irtautumaan pyrkivä nuori eksyy matkalla kohti aikuisuutta

epäselvään valojen ja varjojen vaihteluun ja alkaa siten kammoksua mahdottomalta

vaikuttavaa tulevaisuuttaan (ks. SM, 221). Ratkaisuyrityksenä elämänsä mahdottomuuteen

hän yrittää jakaa maailmansa selkeämmin toisaalta valoa ja toisaalta pimeyttä tuottaviin

asioihin. Karin Johannissonin mukaan kaikkein mustimmasta melankoliasta puuttuu valo

kokonaan (2012, 37). Sen sijaan on vain ruumista odottava kuilu. Syömishäiriötäkin voisi

kuvata mustaksi painajaiseksi (SM, 336). Tässä alaluvussa tarkoituksenani on tarkastella sekä

pimeyden että valon erilaisia merkityksiä yhteydessä anoreksiaan. Sekä pimeyteen että valoon

liittyy hyvin paljon sekä vakiintunutta symboliikkaa että vakiintuneita arkisessa

puhekielessäkin paljon käytettyjä sanontoja. Näin aikuinen Maria kuvaa menneisyyden

pimeää salaisuuttaan, jota hän ei mielellään toisi päivänvaloon:
Minulla oli salaisuuteni. Asiat, joiden en olisi toivonut tulevan päivänvaloon. Saatoin nähdä,
miten ne sähisisivät, innostuisivat ja haukkoisivat henkeään, kun pohjoisen pikkupitäjän
juorueukot antaisivat vanhassa Esson baarissa lausuntoja siitä, mitä tapahtui kun olin
neljätoista. Pastorin pimeä puoli paljastuisi, Pako-papin menneisyys. (VI, 12.)

Tämän luvun alkuun olen lainannut Södergranilta runon Nocturne. Södergranin runon

yömaisema on erilainen kuin tunnetummassa, reilu kymmenen vuotta aiemmin julkaistussa

Eino Leinon Nocturnessa (1903). Södergranin maisema on tässäkin runossa merimaisema.

Eino Leino sen sijaan kuvasi runossaan maalaismaiseman peltoa, metsää ja vaaraa. Sana

nocturne tarkoittaa taiteessa nimenomaan öisen maiseman kuvaa. Tässä Södergranin öisen

maiseman kuvauksessa keskeinen elementti on meren lisäksi kuun valo. Hopeinen kuun valo

on vahvasti läsnä myös Ihanan meren Julian merinäyissä, joita kuvasin alaluvussa 6.1. Kuu,

passiivisesti valoa vastaanottavana taivaankappaleena, symboloi yleensä naisellisuutta (Suuri

symbolikirja, s.v. kuu). Auringonvalo on välitöntä valoa, ja kuun valo on heijastumaa

suuremmasta auringonvalosta (Suuri symbolikirja, s.v. valo). Kuun ja naisen välinen yhteys

perustuu myös kuukautisiin, joiden suomenkielinen nimikin viittaa kuukauden kautta kuuhun.

Ihanan meren öisten kuu- ja merinäkymien voisi kirjan alussa tulkita ilmestyvän juuri

kuukautisten aikaan, koska ne ilmaantuvat päivämäärämerkintöjen mukaan noin kuukauden

välein. Kuuhun symbolina liittyy myös sen kuukausittainen uudelleensyntyminen, joka on

nähty muun muassa ylösnousemuksen vertauskuvana (Suuri symbolikirja, s.v. kuu).
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Naisellisuuden lisäksi kuun on ajateltu merkitsevän tuonpuoleista, ihmistä tai kirkkoa

jumalallisen auringon valon heijastajana, hedelmällisyyttä, äidillisyyttä ja tyttölasten

syntymää (Suuri symbolikirja, s.v. kuu). Södergranin runon hellän ja valkean meren yllä

lipuvan kuun valon voisi tulkita myös viittaavan kuunvalon äidilliseen puoleen.

Inkakulttuurissa kuulta, auringon sisarena ja vaimona ja siten koko suvun äitinä, haettiin

suojaa kuulle omistetuista tiloista (Suuri symbolikirja, s.v. kuu).

Tässä luvussa käsittelen siis valon ja pimeyden merkityksiä tarkastelemissani romaaneissa.

Kuvaan tarkastelemieni henkilöhahmojen kokemuksia sekä pimeydestä että valosta ja

kirkkaudesta. Edellä kirjoitin, että kuu ja kuun valo symboloi naiseutta. Toisaalta voidaan

nähdä että valo yleensä on miehistä ja pimeys on naisellista. Pimeys jonkinlaisena pahuuden

symbolina ja valo sille vastakkaisena hyvyyden symbolina ovat erittäin vakiintuneita hyvin

arkisessakin kielenkäytössä. Usein puhutaan ihmisen pimeästä puolesta tarkoittaen sellaisia

persoonallisuuden piirteitä, joita ihmisen tulisi jotenkin hillitä ja piilottaa. Ne ovat siis

piirteitä, joita ei pidetä yleisesti hyväksyttyinä. Ihmisen sisäisellä pimeydellä voidaan

tarkoittaa myös väliaikaisia surun, tuskan tai vihan tunteita. Syömishäiriöön liitettynä sisäinen

pimeys tuntuu tarkoittavan sekä mahdollisesti ohimeneviä tunteita että pysyvämpää

persoonallisuuden piirrettä. Sisäinen pimeys kuvataan usein myös jonkinlaiseksi olennoksi,

joka on vallannut ihmisen. Tällaisesta sisäisestä paholaisesta kerroin enemmän jo alaluvussa

5.2. Tämän luvun toisessa alaluvussa käsittelen vielä erilaisia uskonnonomaisia viittauksia ja

uskontosymboliikkaa tarkastelemissani syömishäiriöromaaneissa. Olen liittänyt

uskonnonomaiset viittaukset tähän lukuun, koska myös valosymboliikka liittyy monelta osin

uskonnollisiin tai uskonnonomaisiin kokemuksiin. Itse valo onkin jumaluuden ja henkisyyden

vertauskuva (Suuri symbolikirja, s.v. valo).

Yhdessä tarkastelemistani teoksista sana valo on mukana jo romaanin nimessä. Millaisia

merkityksiä Peuran romaanin nimellä Valon reunalla voisi olla? Valon reunalla oleminen

tarkoittaa ainakin sitä, että on vielä valon puolella mutta kuitenkin aivan lähellä pimeyttä.

Nimen voisi ajatella viittaavan kokonaisuudessaan Ristiinan tapaan suhtautua elämään.

Hänhän oikeastaan elää koko ajan aivan valon reunalla, jos ajattelee pimeyden viittaavan

kuolemaan, tuonpuoleiseen tai yleensä elämään, jossa eletään yleisiä sääntöjä vastaan.

Tällainen reunalla eläminen on Ristiinan tapa koetella rajojaan aikuisuuden kynnyksellä. Hän

haluaa tietää, kuinka pitkälle elämän rajoja voi venyttää, kuinka lähelle kuolemaa voi päästä

selviten silti hengissä. Kaikissa tarkastelemissani teoksissa valo ja pimeys voivat viitata
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monen tasoisiin asioihin, mutta tarkoituksenani on nyt tarkastella lähinnä syömishäiriöön ja

sen taustalla olevaan ahdistukseen liittyvää valon ja pimeyden symboliikkaa. Valo symboloi

yleensä jotain puhdasta, tavoiteltavaa, kaikin puolin positiivista. Kun Ristiinan kotona käy

vieraita, hän kuvaa heidän talon tulvivan aivan pienen hetken ajan kirkkaassa valossa. Muuten

koti on harmaa ja hämärä kaikesta siitä tuskasta, mitä sekä äiti että isä ja Ristiina itsekin

kokevat. Tässä valo siis kuvaa jotain positiivista – hetkellistä ilon tunnetta pimeyden keskellä.

Kaikissa tarkastelemissani teoksissa valoa ja pimeyttä käytetään paljon kuvaamaan erilaisia

syömishäiriöön liittyviä tuntemuksia. Peuran teoksessa Ristiina elää koko ajan valon reunalla.

Vieraan Maria kutsuu aikaa, jolloin hän sairastui anoreksiaan, valon kevääksi. Marialle jopa

kipukin voi olla valonkaltaista ja kirkkautta, samoin nälän tunne. Ihanan meren Julian

yöllisissä kauhukuvissa kuun hopeinen valo välkähtelee meren pinnassa aivan kuin

Södergranin runossakin:

  Me seistään ja katsotaan merta. Se on hopeinen ja musta ja jatkuu ikuisesti. Ei merta voi
vihata, ei sitä voi unohtaa. Ja silti… niin nopeasti ja niin hiljaa… kuin kuunsäde veden
pinnalla. (IM, 7.)

Julia viittaa usein anoreksian ja ahdistuksen valtaamaan elämäänsä alaluvussa 6.1 kuvatun

mustan veden ja mustan veren lisäksi pimeytenä. Anorektisten rutiinien vallatessa pikku hiljaa

Julian elämää on ulkonakin tunnelmaan sopivasti pimein aika vuodesta. Julian kuvauksen

mukaan mustat päivät leijuvat toistensa perässä kuin kuolevat joutsenet. Samalla Julia päästää

pimeyden hitaasti sisäänsä. Ohi lipuvilla päivillä ei ole muuta merkitystä kuin se, että ne saa

jotenkin suoritettua loppuun. Julia on aloittanut anorektisen taistelunsa ja sanoo, ettei hänellä

ole valinnanvaraa. Hän siis kokee, ettei tiedä, miten muutenkaan voisi ahdistavalta tuntuvassa

elämässään toimia. Julia luo hyvin lohdutonta ja väistämätöntä kuvaa siitä, miten hän ajautuu

elämään anorektisten rutiinien hallitsemaa elämää. Kaikki hänessä ja hänen ympärillään on

mustaa ja pimeää niin, ettei oikein ole mahdollista erottaa, mikä on ollut tuon kaiken

pimeyden alkulähde. Pimeys vain on kaikkialla. ”Ja jossain taas musta veri valuu musta tähän

mustaan yöhön, tähän taloon ja tähän elämään.” (IM, 134.) Öisessä pimeydessä Julia näkee

itsensä haamuna peilissä. Yön lohduttomuus saa tuulenkin kuulostamaan itkulta mustissa

puissa. Kuunsäde on ainoa valo yössä ja nuo säteet saavat Julian ihon välähtämään hiljaa.

Kesän tullessa Julian kuvaus omasta olemisestaan alkaa olla hyvin irrallaan todellisuudesta.

Ruumiillista olemustaan hän kuvaa heinäkuussa niin, että hänen ihonsa on litistynyt luiden

pintaan ja hän on muuttunut niin kevyeksi, että nousee lentoon. Hän nousee niin korkealle,
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että tähdet pulppuaa suihkuna hänen silmiinsä samalla, kun pimeä veri kohisee hänen

korvissaan. Vaikka ulkona on kesä ja valoisaa, Julian sisällä on vain pimeys. Näin Julia kuvaa

anoreksiaansa Ihanan meren viimeisellä sivulla: ”Ei ole sairautta, tartuntaa, oireita tai

lääkitystä, on vaan minä ja pimeys mussa.” (IM, 184.)

Julia kokee, että hänen sisäinen pimeytensä on sellaista, että se vaikuttaa myös ympärillä

oleviin ihmisiin. Kun äiti on palannut etelän matkaltaan aurinkoisena ja hyväntuulisena, hän

joutuu pian takaisin kodin synkkään todellisuuteen Julian kohdatessaan. Äiti kuuntelee

pelokkaana Julian aiemminkin toistamia selityksiä siitä, miten tämä on jo syönyt eikä tällä ole

enää nälkä. Samalla musta veri läikähtää äidin silmissä ja saa etelän auringon laskemaan

hitaasti sihisten jäiseen pimeyteen, jonka Julia luo ympärilleen.

Julialle anoreksia ja siihen johtanut ahdistus on pääasiassa pimeyttä, vaikka anoreksiaan

liittyvä onnistuminen suorituksissa saa hänetkin hetkittäin tuntemaan olonsa vahvaksi ja siinä

mielessä valoisaksi. Tuolloinkin hänen omat silmänsä ovat jään kylmät ja tyhjyydestä mustat,

mutta hän kokee olevansa tulossa täydelliseksi ja nousevansa vielä kirkkauteen kimaltavien

enkelten sisareksi. Toisaalta absurdissa liioittelevuudessaan tämä ilmaus kuulostaa siltä, että

siinä voisi olla pilkahdus sarkasmia siitä, miten anorektikoiden yleensä ajatellaan

tavoittelevan täydellisyyttä. Kirkkauteen nouseminen enkelten seuraksi kuulostaa tietysti

myös mahdolliselta kuolemalta. Joka tapauksessa onnistuminen esimerkiksi koulun kokeissa

voi saada aikaan hetkellistä vahvuudenkin tunnetta. Silti tunnelma erityisesti Ihanassa

meressä on kovin synkkä ja muuttuu koko ajan synkemmäksi. Julia ei myöskään tunnu juuri

ilmaisevan onnistumisen tunnetta, vaan tavoitteet kasvavat koko ajan sitä mukaa, mitä

pitemmälle niissä pääsee, eikä missään kohtaa ehdi tuntea oloaan tyytyväiseksi itseensä. Aina

voisi olla parempikin ja tehdä enemmän.

Maria sen sijaan kuvaa anoreksiaansa ja siihen johtaneita syitä ennemmin valaistumiseksi.

Hän myös nimittää anoreksian aikaa valon kevääksi. Anoreksiaan tuntuukin liittyvän

yleisemminkin jonkinlainen kirkkauden ja valon tunne, joka yhdistyy uskonnonomaiseen

ylösnousemiseen, kohoamiseen. Se, mikä on ollut ennen anoreksiaan johtavaa

elämäntapamuutosta, on pimeyttä ja ahdistusta. Syömättömyydellä ja muilla rutiineillaan

anorektikon voi ajatella tavoittelevan lisää valoa ja selkeyttä elämäänsä – eräänlaista

valaistumista. Useimmat eivät vain koskaan koe saavuttavansa sitä, vaan joutuvat yrittämään

koko ajan enemmän, niin että päätyvätkin ajamaan itseään kohti tuhoa. Joka tapauksessa
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vaikuttaa siltä, että sisäinen pimeys on ollut jo ennen syömishäiriötä. Syömishäiriö on yritys

tehdä jotain sille pimeydelle. Samalla syömishäiriö ratkaisuyrityksenä merkitsee sisäisen

pimeyden kohtaamisen välttelyä. Syömishäiriöön sairastuva peittää sisäisen pimeyden äänet

jatkuvalla ja koko ajan lisääntyvällä tarpeella puuhastella jotain koko ajan ja peittää kaikki

muu tiukkojen rutiinien alle. Tiedostamattaan hän välttää viimeiseen asti itsensä ja sisäisen

maailmansa kohtaamista. Pelkkä oleminen on anorektikolle sietämätöntä (SM, 376).

Oleminen ilman mitään tekemistä on raskaampaa kuin mikään muu, koska silloin joutuu

kuuntelemaan omia tunteitaan ja pään sisäisiä ajatuksiaan, joiden synkkyys pelottaa.

Syömishäiriön uhrit tuntuvat pelkäävän itseensä tutustumista, koska voisivat löytää sisältään

jotain täysin epäkelpoa (SM, 398).

Jossain vaiheessa sairautta anorektikot saattavat kokea ainakin hetkellisesti eräänlaista

muiden yläpuolelle nousemista. Toisaalta tämä ehkä on vain tarvetta nostaa itseään, kun on

tottunut pitämään itseään jatkuvasti jotenkin kelpaamattomana. Tässä vaiheessa anoreksiaan

sairastunut voi silti kokea voiman tunnetta siitä, että on onnistunut olemaan muita parempi

edes itsensä näännyttämisessä. Tuo voiman tunne on kuitenkin aika hetkellistä ja pian

anoreksia tuntuu ennemmin vankilalta ja oma käyttäytyminenkin suorastaan hulluudelta.

Tunne valosta, kirkkaudesta ja leijumisesta liittyy varmasti myös näläntunteeseen ja siihen,

että anorektikko ei ikään kuin sotke kehoaan ruoalla. Tätä kautta samaan merkitysryppääseen

liittyy myös anoreksiassa tärkeä puhdas-likainen -dikotomia. Syömättömyyteen yhdistyy

tietysti myös keveys, joka saa olon leijuvaksi.

Kouluruokalassa lihamurekkeen syömisestä kieltäytyessään Maria ajattelee lihamurekkeen

kuuluvan kokonaan toiseen maailmaan. Hänen maailmaansa se ei kuulu. Marian maailma on

maailma, joka päättyy häikäisevään kirkkauteen. Näin Maria siis kokee uuden elämäntapansa

merkityksen ainakin alkuvaiheessa. Maria on hämmentynyt oman olemassaolonsa

merkityksestä ja hakee sille merkitystä uskonnollisista teksteistä. Tuon merkityksen hän

ajattelee löytävänsä Paavalin kirjeistä ja päättää, että hänen tehtävänään on perustaa oma

seurakunta. Hän kuvaa kokemustaan niin, että näki valon raamattua lukiessaan. Pari kuukautta

anorektisen herätyksensä jälkeen hän sai kohtauksen, jota itse ajatteli armolahjaksi, vaikka

lääketieteellisesti ilmaistuna se saattoi olla vain glukoosivajeen aiheuttamaa tajunnan

alenemista ja nälkäharhaa. Joka tapauksessa hän koki, että ehtoollisella taivas avautui hänelle,

hän tunsi leijuvansa ja näki kirkkauden, jollaista ei ollut koskaan nähnyt. Marialle kaikki

valon keväänä tapahtunut liittyy uskontoon ja hän koki tuolloin kaiken uskonnollisena



	 103

herätyksenä ja valaistumisena. ”En minä pelkästään laihduttanut, miten arkipäiväinen sana!

Minä laajensin näkymätöntä, kutsuin tuulta ja ilmaa ja yötä luokseni, sisälleni. Ja valoa.

Valoa.” (VI, 86.)

Anorektisista rutiineistaan Maria puhuu katumusharjoituksina. Nekin ovat siis kaikki osa

hänen uskonnollista ohjelmaansa. Hän sanoo suunnitelmansa olevan kirkas, mikä tarkoittaa

syömisen minimoimista niin, että juuri pysyy vielä hengissä. Ruoka sotkisi suunnitelman.

Ruoka estäisi kokemasta sitä henkistä puhtautta ja kirkkautta, jota voi nälkäisenä ja vatsa

tyhjänä tuntea. Isän ja ystävä Nean puututtua Marian laihtumiseen Maria ajattelee sen

merkitsevän vain eräänlaista risteystä hänen projektissaan. Hänet on tunnistettu ja hänen

toiminnalleen annettu kauhistuksen ja epäuskon sävyttämä tuomio. Silti hänellä ei ole mitään

aikomusta lopettaa tai hidastaa, vaikka maallisesta näkökulmasta hänen uskonnollinen

kilvoittelunsa vaikuttaakin mielipuoliselta. Näin hän suhtautuu paljastumiseensa: ”Vaati

valtavia uskonponnistuksia pitää suuntansa. Aurinko halkaisi minut, vaikken minä sitä

tarvinnut. Kirkkaus oli asunut minussa jo pidemmän aikaa. Oli vain kiihdytettävä vauhtia.”

(VI, 212.)

Pääsiäisen aikaan Maria kuvaa ympärilläänkin olevan epäluonnollisen valoisaa. Tuolloin hän

painaa enää 32,6 kg. Hän tuntee leijuvansa ja on onnellinen. Hän kuvaa tuota hetkeä

ruumiillisten tuntemusten kautta. Hänen ihonsa alla kihelmöi ja pääsiäisrakettien räjähdellessä

kaikki näyttää selvärajaiselta. Hänen kuulonsa herkistyy ja aika etenee valopalatsimaisina

sekunteina. Vielä tässä vaiheessa Maria kuvaa anorektista elämäänsä onnellisena ja valon

täyttämänä kokemuksena. Jonkinlainen käänne tapahtuu, kun Marian uskonkumppanit alkavat

epäillä Marian uskonnollisen projektin luonnetta, kun Maria on ollut jo sairaalassa

pyörtymisen vuoksi mutta karannut sieltä. Kun Marian seurakunnan jäsen Irina ottaa asian

puheeksi, huomaa Mari vihan kuultavan äänensä läpi vastatessaan Irinalle. Hän hämmästyy

itse vihaa äänessään ja miettii, miksi juuri nyt kaiken kirkastuessa hänen on oltava vihainen.

Hän itse on edelleen ajatellut, että hän on juuri lunastamassa maailman ja aurinko tanssii

hänen henkensä ympärillä. Kun hän kohta huomaa, että ei tosiaan enää osaa syödä eikä siten

hallitse enää itseään, hän lopulta tajuaa itsekin, että jotain on pielessä.
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Vuosia anorektisen valon kevään jälkeen Maria tapaa tulevan miehensä ja kokee valon

merkityksen erilaisena kuin valon keväänä.
Sanoin kyllä kiitos, ojensin käteni, revin korvapuustista palasia. Nojasin kyynärpäät polviini ja
ajattelin että tämä oli valon päivä, mutta erilaisen valon kuin silloin, sinä huhtikuun päivänä
vuosia sitten. (VI, 277.)

Toisin kuin Marialle, Ristiinalle valo merkitsee ennemmin syömishäiriöisen elämän taakse

jäämistä kuin sen aloittamista. Valon reunalla -romaanin lopussa ilmestyvän valon voi

kuitenkin tulkita eri tavoin. Jo aiemmin Ristiina on kuvannut oman anorektiseksi laihtuneen

ruumiinsa hehkuvan kellertävää valoa. Samalla hän kuvaa myös syksyn ja talven tuloa, jolloin

lumikin tuo valoa hänen maailmaansa, jonka junan huuto halkaisee joka yö. Myöhemmin

Ristiina kuvaa hetkeä, jolloin hänet lopulta haetaan helikopterilla sairaalaan.

Helikopterikyydin tosin voi tulkita myös Ristiinan harhaksi kuvauksen ollessa tässä kohtaa

hyvin epärealistista. Hän juoksee kylään perustetulla pakolaisleirillä etsien aiemmin

tapaamaansa pakolaispoikaa, joka on Ristiinan mukaan yhtä kipeä kuin hän. Pakolaiset eivät

ihmettele hänen laihuuttaan ja siksi hän tuntee kuuluvansa joukkoon. Tapahtumahetken

kuvaus muuttuu pikku hiljaa hyvin symboliseksi. Ristiina sanoo pudottavansa sekä turkkinsa

että nahkansa ja tanssivansa luittensa ympärillä. Sitten hän levittää siivet ja nousee lentoon.

Hän lepää lähteen yllä muttei löydä lähteestä kuvajaistaan. Lopulta hän sanoo olevansa

matkalla valoon ja olevansa sulautumassa siihen, kunnes helikopteri saapuu. Tässä

ylösnouseminen ja valoon sulautuminen tuntuvat viittaavan kuolemaan. Vielä sairaalassakin

Ristiina kokee edelleen olevansa sulautumassa yhä kirkastuvaan valoon, kunnes Kari ottaa

häntä kädestä kiinni ja sanoo: ”Ei vittu, Ristiina. Ei vielä!” (VR, 162.) Tämän jälkeen Ristiina

sanoo palaavansa ruumiiseensa ja löytää itsensä lopulta ahmimasta kinkkua ja lanttulaatikkoa.

Vaikka edellä sanoin, että valo tuntuisi merkitsevän yllä kuvatuissa tilanteissa Ristiinalle

kuolemaa, niin romaanin viimeisen sivun kuvauksessa saapuvan valon tulkitsisin ennemmin

ahdistuksen häviämiseksi ja siten uuden elämän alkamiseksi. Toisaalta sen voisi tulkita myös

jonkinlaiseksi taivaalliseen paratiisiin saapumiseksi. Joka tapauksessa viimeisen sivun

pituisen luvun otsikkonakin on ”Valo”. Kun Ristiina on koko teoksen ajan kulkenut aivan

valon reunalla melkein pimeydessä, niin nyt saapuu vihdoin valo. Kun Ristiinalle ahdistusta

luoneet mustakaapuisetkin häipyvät nyt Kiirunaan, jää jäljelle vain valo. Valo muuttuu koko

ajan kirkkaammaksi ja niin äidinkin mielenterveysongelmat paranevat. Isä pesee ikkunat ja

valo täyttää aiemmin ahdistuksesta pimeän kotitalon. Ristiina pakkaa laukun ja jättää kodin.
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Tässä voisi ajatella, että ahdistuksesta ja syömishäiriöstä luopuminen ja aikuiseksi tuleminen

on Ristiinalle mahdollista vain niin, että hän lopulta astuu junaan ja jättää kotikylänsä. Kylä,

joka on teoksessa monella tavalla symboloinut Ristiinan ahdistusta, on pakko jättää taakse,

jotta ahdistus voisi kadota. Toisaalta voisi myös ajatella, että juna, johon Ristiina astuu on

kuoleman juna.

   Odotin junaa puupinon takana ja luin sormet kohmeessa.
   Luin miehestä, joka lopetti syömisen ja vapautui kaikista vaivoistaan. Hän eli vedellä ja
valolla kuin kasvi.
   Juna pysähtyi asemalle. Kiipesin kyytiin ja kävelin menosuuntaan. (VR, 165.)

7.2 Anorektinen valaistuminen ja muu uskontosymboliikka

Nykyään anoreksiaa ei ehkä arkisessa ajattelussa ihan heti liitettäisi uskontoon tai pidettäisi

mitenkään uskonnollisena ilmiönä. Kuitenkin Anne Puuronen (2004) tekee juuri näin omassa

väitöskirjassaan, jossa hän pohtii muun muassa anoreksian uskonnonomaisia piirteitä. Satoja

vuosia sitten paastoamista täydellisellä syömättömyydellä pidettiin vielä yleisemminkin juuri

uskonnollisena ilmiönä. Itsensä näännyttäjät olivat pyhimyksiä (Forsström 2015). Heidän

syömättömyyttään kutsuttiin nimellä anorexia mirabilis, yliluonnolliseksi ruokahalun

puuttumiseksi. Ruokahalun puuttuminen oli ihme, johon vain pyhimykset pystyivät.

Mystikkojen paasto merkitsi pyrkimystä täydellisyyteen Jumalan silmissä. Se liittyi

hurskauden ja puhtauden ihanteisiin. Lopulta siinä tavassa, miten anorektikot usein

nykyäänkin itse puhuvat sairaudestaan on paljon yhtymäkohtia uskonnosta puhumiseen.

Puurosen mukaan anoreksiaa voi monella tavalla verrata uskontoon. Anorektikot kuvaavat

anorektista toimintaansa usein ilmaisuilla, joilla perinteisesti kuvataan uskonnollista

käyttäytymistä (2004, 257). Vielä laajemmin terveellisiin elämäntapoihin suhtautuminen

yleensä ottaen muistuttaa aikamme maallistuneessa kulttuurissa uskontoa.

Olen jo aiemmissa luvuissa maininnut useaan kertaan, kuinka Vieraan Marialle koko

anoreksia on osa uskonnollisen valaistumisen tavoittelua. Anorektiset rutiinit ovat hänen

katumusharjoituksiaan, joilla hän pyrkii samaan sielunsa ja ruumiinsa puhtaaksi ja ajatukset

selkeän kirkkaiksi. Kun äitinsä menettänyt papin tytär Maria ei tiedä, miten naiseksi

kasvetaan ja millaista elämää naisen tulisi elää, löytää hän elämänohjeensa Paavalin kirjeistä.

Näin Maria itse kuvaa syitä siihen, miten on ajautunut hakemaan elämälleen suuntaa Paavalin

kirjeistä ja henkisestä puhdistautumisesta:
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Jos on neljätoista, jos on alkanut kasvattaa kahta levottomuutta herättävää eriparista rintaa ja
valuttaa verta sisuksistaan eikä voi kertoa kaikesta tästä äidilleen, koska tämä makaa hiljaa
multakerroksen alla; jos on yhtä lepattavaa, värisevää tunnetta vailla suuntaa, vailla rajoja,
saattaa tulla lukeneeksi Paavalin kirjeitä niin kuin minä. (VI, 77.)

Kuvasin jo edellisessä alaluvussa Marian kokemusta siitä, kuinka hän näki kirkkauden,

jollaista ei ollut ennen nähnyt, vastaanottaessaan ehtoollista. Hän itse tulkitsi tämän osaksi

hänen uskonnollista herätystään ja ajatteli olevansa oikealla tiellä, vaikka kyse saattoi olla

nälkäharhasta. Tuolloin Maria oli jo alkanut välttää syömistä erityisesti sunnuntaisin, jolloin

hänen ruumiissaan piti olla tilaa ehtoollisella vastaanotettavalle Jeesuksen ruumiille. Marialle

ruoan välttäminen merkitsee myös kaiken maallisen välttämistä. Hän haluaa tavoitella

puhdasta henkisyyttä, johon täysi vatsa ei sovi. Nälkä merkitsee hänelle siunauksellisuutta.

Perinteisesti yksi anoreksiaan liittyvä piirre on tarve menestyä mahdollisimman hyvin

koulussa. Tämä merkitsee loputonta koulukirjojen pänttäämistä. Tarkastelemistani

henkilöhahmoista tällaista kuvataan oikeastaan vain Julian tarinassa. Sen sijaan Maria pänttää

koulukirjojen sijasta raamatun lukuja ja etsii sieltä epätoivoisesti vastausta siihen, miten tulisi

elää. Vastauksen hän luulee löytäneensä Paavalin kirjeistä. Perustaessaan Seuraavan

Saapumisen Seurakuntaansa yhdessä uskonsisarensa Irinan kanssa Maria kokee, että kaikki

on päivänselvää. Nyt hän on löytänyt suunnan elämälleen. Seurakunnan perustamispuheeseen

Maria ja Irina ovat poimineet otteita Paavalin kirjeistä ja lisäksi sanovat myös, että heidän

tehtävänään on puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastasta. Illalla jumppaliikkeitä

tehdessään Maria katsoo Irinan nimittämiä parantajan käsiään ja kutsuu Jeesusta, Jumalaa ja

enkeleitä sisäänsä.

Maria ottaa Paavalin puheet ruumiin tuomittavuudesta hyvin kirjaimellisesti. Ruumiin liha

himoitsee henkeä vastaan. Se on kuoleman ruumis, josta Marian tulee pelastua. Ruumiin

lihassa ei ole mitään hyvää. Niinpä Marian täytyy pyrkiä eroon ruumiinsa liiallisuudesta.

Päntättyään Paavalin sanoja Mari katsoo ruumistaan peilistä ja näkee reisien lihan lihana, joka

on kuoleman ruumista ja siitä hänen henkensä on syytä pelastua. Peilin edessä Maria nimeää

ruumiistaan kohdat, jotka kaipaavat muovaamista, jotta ruumis ei estä matkaa kohti henkistä

pelastumista. Myöhemmin kahden pullan aiheuttama lihomisen tunne saa Marian tuntemaan

häpeää, jota hän ei edes kykene sanomaan ääneen. Hän kokee, ettei voi tunnustaa tällaista

heikkoutta eikä siten ripittäytyä tekemästään synnistä. Kun Maria painaa 33 kilogrammaa

ajattelee hän noiden numeroiden viittaavan pyhään kolminaisuuteen, joskin vielä lähemmäs
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pyhän kolminaisuuden ydintä hän voisi päästä saavuttamalla pyöreän 30 kilogrammaa. Kuten

anoreksiassa yleensäkään, paino ei ole Mariallekaan koskaan riittävän alhainen.

Kun Maria joutuu pyörryttyään ensimmäisen kerran sairaalaan, hän karkaa sieltä. Sairaalassa

hän kuulee, kuinka joku sanoo hänet nähtyään anorexia nervosa. Marian mielestä ihmiset

ovat vain tietämättömiä eivätkä ymmärrä häntä, kun kuvittelevat hänen kärsivän anoreksiasta.

Kolmantena sairaalapäivänään Maria päättää kadota sairaalasta. Hänen on jatkettava

valitsemaansa laupeudentyötään. Bussia odottaessaan Maria vertaa omaa sairaalasta

karkaamistaan Jeesuksen haudasta poistumiseen. Sairaalassa hänen tyhjä sänky löydettäisiin

samaan tyyliin kuin raamatussa Jeesuksen tyhjä hauta. Maria elää ihmetekojen aikaa, mutta

on samalla liian väsynyt ja viluissaan ihmetekoihin. Maria päättää kuitenkin koota uskonsa

vielä kerran ja lunastaa tehtävänsä oman seurakuntansa Jeesuksena. Pian Maria kuitenkin

joutuu uudestaan sairaalaan ja tajuaa, että hänen ihmetekonsa ovat epäonnistuneet. Hänen

opetuslapsensa ovatkin aivan tavallisia ihmisiä, eikä loskainen Kajaanintie, jossa sairaala

sijaitsee, olekaan mikään Emmauksentie. Maria ei ollutkaan Jeesuksen seuraaja. Marian isä

oli yrittänyt vakuutella Marialle jo aiemminkin, että Marian tila ei ole yhteydessä uskoon,

vaan kyse on täysin maallisesta asiasta. Tälläkin kertaa isä yrittää palauttaa Marian maan

pinnalle ja vakuuttaa Marialle, ettei tämä ole messias alkuunkaan vaan tavallinen tyttö, joka

on eksyksissä.

Ihanassa meressä Julia puhuu itsestään ja muista anorektikoista usein enkelinä. Mielikuva

anorektikoista enkelinä ei välttämättä aina viittaa niinkään uskonnollisuuteen tai ainakaan

erityisesti kristinuskoon, vaan voi viitata tulkintani mukaan myös lähinnä anorektikoiden

keveyteen, kalpeuteen ja keveydestä johtuvaan tuntemukseen leijumisesta ja ylös

kohoamisesta ja tietysti myös elämän ja kuoleman rajalla olemiseen. Joulukuussa Julia kuvaa

myös toisenlaista kokemusta enkelistä. Kun Julia pääsee koulusta joululomalle, hän kokee

siitä niin suurta helpotusta, että pitää bussissa viereen istuvaa naista hänen jouluenkelinään,

joka tuo hänelle rauhan tunteen ahdistaneen lukukauden jälkeen. Julia nukahtaa bussiin ja kun

hän herää vieressä istunut enkeli on kadonnut. Silti vielä kotiin juostessaan Julia kokee

hiljaisuuden ja valtavan valkeuden, ikään kuin olisi Jumalan sylissä. Nyt kun hän saa olla

hetken erossa koulusta, ei mikään tunnu enää pelottavalta. Toisaalta tästä huolimatta juuri

joululoman aikana Julia alkaa pikku hiljaa ajautua vahvemmin kohti anorektista elämäntapaa.
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Julian kokemus itsestään vaihtelee monella tavalla äärilaidasta toiseen. Toisaalta Julia pitää

itseään enkelinä tarkoittaen tällä myös jonkinlaista muiden yläpuolella tai tavallisten ihmisten

tavoittamattomissa olemista. Toisaalta hän kokee välillä itsensä myös jonkinlaiseksi piruksi

tai saatanan sanansaattajaksi. Psykologin vastaanotolla käydessään Julia ajattelee olevansa

noita ja saatanan sanaa julistava profeetta, joka voisi yhdellä katseella polttaa psykologin

sydämen jäiseksi erämaaksi. Myöhemmin Julia kuvaa anorektikoiden ristiriitaisuutta niin, että

he samalla toisaalta rukoilevat Jumalaa mutta toisaalta palvovat saatanaa, joka heissä asuu.

Saatana tekee heistä ruumiinsa orjia ja raastaa pois kaiken ilon. Saatana kiduttaa ja saa heidät

uskomaan, että he ansaitsevat kaiken. Aivan romaanin viimeisillä sivuilla ja anoreksiasta

paranemisprosessin käynnistyttyä Julia sanoo Jumalan valinneen hänet. Jumala on kuljettanut

hänet tulen läpi hänen sairastuttuaan anoreksiaan ja nyt Jumala on hymyillen ohjannut hänet

veden äärelle, josta paraneminen ja takaisin elämään kiinni pääseminen voi alkaa.

Olen jo aiemmin maininnut, että Ristiina itse kutsuu anoreksiaansa todella pitkäksi

ramadaniksi, kun isä sanoo Ristiinan sairastavan anorexia nervosaa. Ehkä Ristiina voisi

tarkoittaa tällä, että kyseessä on ollut ennemmin puhdistava paasto ja ruumiillisesta saastasta

eroon pyrkiminen kuin sairaus. Varsinaista uskonnollista merkitystä Ristiinan paastolla ei

kuitenkaan tuntuisi olevan. Toisaalta Ristiina kuitenkin lukee kiinnostuneena myös

buddhalaisen Bhaisajyarajan tarinaa. Bhaisajyarajan palvoi buddhaa eli opettajaansa

Auringon ja kuun säteilyä ja päätti uhrata tälle oman ruumiinsa. Bhaisajyarajan sytytti itsensä

palamaan ja paloi tuhansia vuosia soihtuna Auringon ja kuun säteilyn kunniaksi. Luettuaan

Bhaisajyarajanista Ristiina työntää kätensä liekkeihin, mutta vetää käden heti kirkaisten

takaisin. Ristiina tuntee itsensä vihaiseksi, kun ei kykene samaan toisen munkin kanssa.

Toisesta munkista puhuessaan hän viittaa ohimennen ajatukseen, että olisi jonkinlainen

munkki itsekin. Ristiina ei pettymyksekseen kaikesta huolimatta kykene yhtä

antaumukselliseen henkistymiseen kuin oikea munkki.
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8 PÄÄTÄNTÖ

Sieluni

Sieluni ei taida kertoa eikä tietää totuutta,
sieluni taitaa vain itkeä ja nauraa ja väännellä käsiään:
sieluni ei taida muistaa eikä puolustaa,
sieluni ei taida punnita eikä näyttää toteen.
Kun olin lapsi, näin meren: se oli sininen,
nuoruudessani löysin kukan: se oli punainen,
nyt istuu sivullani muukalainen: hän on väriä vailla,
mutta minä en pelkää häntä enempää kuin neito

lohikäärmettä.
Kun ritari saapui, oli neito punainen ja valkoinen,
mutta minulla on tummat renkaat silmien alla.

(Södergran, Edith – suom. Aale Tynni)

Tässä pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut erityisesti syömishäiriön taustalla olevaa

ahdistuksen tunnetta ja sen ilmaisua tutkimuskohteeksi valitsemissani kolmessa kotimaisessa

syömishäiriöromaanissa. Ennakkokäsitykseni syömishäiriöstä oli, että se on syömishäiriöön

sairastuvalle itselleen merkityksellinen tapa reagoida ahdistuksen ja epävarmuuden tunteisiin,

jotka hän useimmiten kohtaa juuri aikuistumisen kynnyksellä. Tutkimukseni pääkysymyksenä

oli, millainen on syömishäiriön taustalla oleva ahdistuksen tunne. Tarkemmin sanottuna olen

tutkielmassani tarkastellut sitä, miten ahdistuksen tunnetta ja muita anorektisia merkityksiä

kuvataan tarkastelemissani teoksissa. Kaunokirjallisia teoksia tarkastellessani olen

kiinnittänyt huomiota siihen, millä tavalla näiden teosten päähenkilöt ilmaisevat ahdistustaan

ja millaista symboliikkaa teoksissa liitetään syömishäiriöön. Tarkastelemani romaanit ovat

Kira Poutasen Ihana meri (2001), Maria Peuran Valon reunalla (2005) ja Riikka Pulkkisen

Vieras (2012). Näiden kaunokirjallisten teosten lisäksi tutkielmassani on ollut mukana myös

Laura Hakalan toimittama teos Siskonmakkarat – Miltä syömishäiriö tuntuu (2009). Tähän

teokseen on koottu yhdentoista syömishäiriötä sairastaneen naisen omaelämäkerrallisia

kirjoitelmia kokemuksistaan syömishäiriöstä. Olen käyttänyt heidän kirjoituksiaan

vertailukohtana tarkastelemieni romaanien kuvaukselle syömishäiriöstä.

Tässä opinnäytetyössäni olen analysoinut syömishäiriöön liittyviä merkityksiä omissa

luvuisssaan vieraantuneisuuden, ruokaan ja syömiseen kuuluvan symboliikan, kuoleman

merkitysten sekä valon ja veden symbolisten merkitysten kautta. Nämä osa-alueet olen

tulkinnut erityisen merkityksellisiksi kohdeteosteni syömishäiriön representaatioissa.
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Vieraantumisen tunnetta olen tarkastellut monesta näkökulmasta ja yhdistänyt samaan

merkityskenttään myös lapsuudesta aikuisuuteen siirtymisen uhkaavuuden anorektisessa

kokemusmaailmassa. Joka tapauksessa tarkastelemissani kaunokirjallisissa syömishäiriön

representaatioissa vieraantuneisuus ja ulkopuolisuus vaikuttavat hyvin perustavalta osalta

syömishäiriöistä minuudenkokemusta. Juuri tuo vieraantuneisuuden tunne, jonka

tarkastelemani henkilöhahmot kohtaavat siirtyessään lapsuudesta kohti aikuisuutta, tuntuu

olevan se tunne, joka aiheuttaa henkilöhahmoissa ahdistusta. Tuo ahdistus taas johtaa siihen,

että henkilöhahmot pyrkivät hakemaan elämäänsä selkeyttä rutiineilla, jotka lopulta johtavat

syömishäiriöön.

Jos vieraantuneisuus, ulkopuolisuus ja lopulta elämältä eristäytyminen kuvaavat anoreksian

taustalla olevan ahdistuksen tunteen muotoutumista, niin ruoka, rasva, läski sekä syöminen,

ahmiminen, nälkä ja syömättömyys kuvaavat niitä konkreettisia asioita, joilla tarkastelemani

anorektiset henkilöhahmot reagoivat tuohon ahdistukseen. Tutkielmani neljännessä luvussa

olen tarkastellut sitä, millaisia merkityksiä nämä asiat sisältävät syömishäiriöromaanien

kuvaamassa anorektisessa kokemusmaailmassa, ja miksi ruoka ja syöminen ovat niin

merkityksellisiä asioita anorektikon kokemusmaailmassa ja sitä kautta myös anoreksian

kaunokirjallisissa representaatioissa. Tässäkin yhteydessä syömishäiriöromaanit kuvaavat

hyvin tämän päivän yhteiskuntaa. Rasva ja syöminen ja oman kehon rajojen hallinta ovat

hyvin merkittäviä asioita aikamme terveysuskon täyttämässä maailmankuvassa.

Maallistuneessa yhteiskunnassamme yhteiskuntakelpoisuutta voi osoittaa hallitsemalla

syömistään ja ruumiinsa rajoja. Tarkastelemani romaanit tuovat esiin sen, miten tämä

terveellisen elämäntavan korostunut merkitys voi vaikuttaa naiseksi kasvamassa olevan tytön

tapaan pyrkiä elämään hyvää elämää, jos ympäristön viestit ottaa liian kirjaimellisesti ja

yrittää noudattaa hyvän elämän ohjeita liian tunnollisesti.

Tutkielmani viidennessä luvussa olen tarkastellut anorektisen todellisuuden kuolemaan

liittyviä merkityksiä. Lisäksi olen yhdistänyt tähän lukuun syömishäiriöön liittyvän

paholaissymboliikan tarkastelun. Tarkastelemani romaanit antavat kuolemalle erilaisia

merkityksiä riippuen päähenkilön tavasta hahmottaa maailmaa. Joka tapauksessa ne kaikki

tuovat esiin sen, miten kuolema tulee hiljalleen väistämättä merkitykselliseksi asiaksi osana

syömishäiriöistä elämää. Siinä vaiheessa kun päähenkilöt tajuavat olevansa oikeasti

lähestymässä kuolemaa, se alkaa tuntua kaikille päähenkilöille ahdistavalta asialta, vaikka eri

päähenkilöt ovat aiemmin kokeneet kuoleman merkityksen elämässään hyvin eri tavoin.
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Elämäntapansa tappavuuden tajuaminen merkitsee myös jonkinlaista käännekohtaa

syömishäiriön kokemisessa. Se, että päähenkilöt huomaavat elämäntapansa vievän heitä kohti

kuolemaa, saa heidät tajuamaan myös sen, että heidän on pakko tehdä jonkinlainen muutos

elämässään. He huomaavat vihdoin, että tällä tavalla ei voikaan saavuttaa hyvää elämää.

Syömishäiriötä sairastavat kuvaavat usein syömishäiriötä omasta tahdosta riippumattomaksi

sisäiseksi ääneksi, jota he eivät pysty enää jossain vaiheessa syömishäiriötä hiljentämään.

Samanlaista kokemusta syömishäiriöstä toistavat myös tarkastelemani romaanit. Alaluvussa

5.2 olen kuvannut sitä, miten syömishäiriötä kuvataan erilaisiksi paholaista vastaaviksi

olennoiksi syömishäiriöromaaneissa. Tällainen tapa kuvata syömishäiriötä sisäisen pimeyden

ääneksi yhdistää syömishäiriön jälleen ahdistuksen tunteeseen. Tuo sisäinen ääni voisi yhtä

hyvin kuvata ahdistuksen tunnetta kuin syömishäiriötä.

Tarkastelemissani romaaneissa merkittävässä roolissa on myös veteen ja valoon liittyvät

symboliset ja vertauskuvalliset merkitykset. Näitä tarkastelen tutkielmani kahdessa

viimeisessä analyysiluvussa. Veden rooli on merkittävä erityisesti Peuran ja Poutasen

romaaneissa. Poutasen Ihanassa meressä vesielementti on mukana jo romaanin nimessäkin.

Myös Peuran teoksessa Ristiinan talon vieressä virtaava joki on hyvin merkittävä elementti.

Molemmissa vesi tuntuu kuvaavan päähenkilöiden sisäistä maailmaa ja ilmaisevan heidän

minuuden syvempiä kerroksia. Yhdessä veden ilmaisemien merkitysten kanssa olen

tarkastellut myös seksuaalisuuden merkityksiä tarkastelemilleni henkilöhahmoille. Pulkkisen

ja Poutasen romaaneissa toistuu anoreksialle tyypillinen kuva siitä, että seksuaalisuus ja seksi

ovat anoreksiassa usein vahvasti poissaolevia. Sen sijaan Peuran romaanissa seksi ja

seksuaalisuus on aluksi läsnä aika vahvastikin. Toisaalta myös Peuran Ristiina päätyy lopulta

kaikenlaisen elämän ahmimisen jälkeen elämään aiempaa askeettisempaa elämää myös seksin

suhteen samalla, kun lakkaa syömästäkin. Vaikuttaa siis siltä, että anoreksia ja seksi sopivat

sangen huonosti yhteen anoreksian sisältäessä kaikesta nautinnosta kieltäytymisen. Lisäksi

seksi tuntuu anorektikoille usein samaan tapaan elämää sotkevalta asialta kuin ruokakin. Näin

on myös tarkastelemissani syömishäiriöromaaneissa.

Valon ja pimeyden merkitysten lisäksi pohdin näiden kanssa samassa luvussa myös

anoreksiaan liittyvää kokemusta valaistumisesta ja sitä kautta myös muista uskontoon

liittyvistä merkityksistä. Pimeys kuvaa sekin usein anoreksiaan liittyvää ahdistusta. Tällainen

pimeiden tunteiden ja sisäisen pimeyden kuvaus onkin merkittävässä roolissa
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tarkastelemissani romaaneissa. Valon ja pimeyden merkityksiin liittyy myös

uskonnonomaisuus niin, että anoreksiaa kuvattaessa kuvataan usein myös jonkinlaista

tunnetta valaistumisesta. Jossain vaiheessa anorektiset hahmot voivat kokea syömishäiriöisten

rutiinien vievän heitä kohti selkeämpää elämää ja siten on kyse myös valaistumisesta. Silti

ainakin syömishäiriön loppuvaiheessa synkkyys ja pimeys ovat anorektisten henkilöhahmojen

kokemusmaailmaa paremmin kuvaavia sanoja. Sen sijaan syömishäiriöstä eroon päästessä

joko parantumalla tai kuolemalla on mahdollista päästä taas kohti valoa.

Tutkielmassani olen siis tarkastellut kolmen kotimaisen syömishäiriöromaanin

representaatioita syömishäiriöstä ja anoreksiaa sairastavien tyttöhahmojen

kokemusmaailmasta. Olen nostanut esiin erityisesti sen, miten näissä romaaneissa on kuvattu

ahdistuneisuutta, joka synnyttää romaanien anorektisissa hahmoissa tarpeen tehdä jotain

elämälleen. Epävarmuudessaan tyttöhahmot tuntuvat kuulevan ympäristön toistamat ruokaan

ja syömiseen liittyvät hyvän elämän ohjeet erityisen korostuneesti ja hakevat siten selkeyttä

elämäänsä nimenomaan näiden ohjeiden lopulta äärimmäisen orjallisella noudattamisella.

Lisäksi olen tarkastellut anoreksian kuvausta erityisesti kielen ja sen ilmaisemien merkitysten

kautta. Tähän liittyen olen kuvannut muun muassa kuolemaan, anorektiseen valaistumiseen ja

sisäisen pimeyden kuvaukseen liittyviä merkityksiä. Tätä kautta olen pyrkinyt osallistumaan

keskusteluun syömishäiriöiden merkityksistä pohtimalla niihin liittyviä tunteita ja

symboliikkaa kaunokirjallisissa teoksissa. Tutkielmani keskeisimmän tuloksen voisi

muotoilla niin, että Keskeisenä tuloksena tutkielmassani on se, että tarkastelemani romaanit

nostavat esiin tulkinnan syömishäiriön merkityksellisyydestä kokijalleen reaktiona

ahdistuksen tunteeseen samaan tapaan kuin omaelämäkerralliset kirjoitelmatkin.

Mielenkiintoisena jatkona tutkielmalleni voisikin olla nimenomaan omaelämäkerrallisten

kokemusten vertailu kaunokirjallisuuden luomaan kuvaan syömishäiriöistä.

En tiedä, onko tutkielmallani merkitystä siltä kannalta, että se voisi pitkällä tähtäimelläkään

olla mukana vaikuttamassa siihen, että syömishäiriöt alkaisivatkin hiljalleen vähetä. Tähän

tavoitteeseen tietysti toivoisin kaiken syömishäiriökeskustelun voivan johtaa omalta osaltaan,

mutta kuten Siskonmakkaroihin omasta  syömishäiriöstään  kirjoittanut  Tanja  Tuulinen  on

mielestäni hyvin oivaltavasti todennut pohdintansa tuloksena, on lopulta hyvin vaikeaa

tunnistaa saati muuttaa kaikkia niitä yhteiskunnassamme olevia asioita, jotka vaikuttavat

nuorten naisten tai miesten sairastumiseen. Vaikuttaa siltä, että tällaisessa maailmassa

syömishäiriön voisi jopa sanoa olevan yksinkertaisesti joidenkin ihmisten tapa kasvaa, kuten
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Tanja Tuulinen asian ilmaisee. (SM, 391.) Joka tapauksessa tästäkin yhteiskunnallisesta

ilmiöstä on hyvin tärkeää keskustella ja tähän tärkeään keskusteluun olen omalla

tutkielmallani halunnut osallistua. Uskon, että keskustelulla syömishäiriöilmiöstä on

yhteiskunnassamme laajempikin merkitys kuin pelkästään syömishäiriön ymmärrettävyyden

ja ehkäisemisen tavoittelu. Tätä ilmiötä tarkastelemalla paljastuu sekä yhteiskunnasta että

ihmisyydestä asioita, jotka ovat merkityksellisiä muissakin yhteyksissä kuin vain yhteydessä

syömishäiriöihin.
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Liite 1: Edith Södergranin runot alkuperäiskielellä

Smärtan

Lyckan har inga sånger, lyckan har inga tankar, lyckan has ingenting.
Stöt till din lycka att hon går sönder, ty lyckan är ond.
Lyckan kommer sakta med morgonens susning i sovande snår,
lyckan glider undan i lätta molnbilder över djupblå djup,
lyckan är fältet som sover middagens glöd
eller havets ändlösä vidd under baddet av lodräta strålar,
lyckan är maktlös, hon sover och andas och vet av ingenting…
Känner du smärtan? Hon är stark och stor med hemligt knutna nävar.
Känner du smärtan? Hon är hoppfullt leende med förgråtna ögon.
Smärtan ger oss allt vad vi behöva –
hon ger oss nycklarna till dödens rike,
hon skjuter oss in genom porten, då vi ännu tveka.
Smärtan döper barnen och vakar med modern
och smider alla de gyllene bröllopsringarna.
Smärtan härskar över alla, hon slätar tänkarens panna,
hon fäster smycket kring den åtrådda kvinnans hals,
hon står i dörren när mannen kommer ut från sin älskade…
Vad är det ännu smärtan ger åt sina älskningar?
Jag vet ej mer.
Hon ger pärlor och blommor, hon ger sånger och drömmar,
hon ger oss tusan kyssar som alla äro tomma,
hon ger den enda kyssen som är verklig.
Hon ger oss våra sällsamma själar och besynnerliga tycken,
hon ger oss alla livets högsta vinster:
kärlek, ensamhet och dödens ansikte.

Livet

Jag, min egen fånge, säger så:
livet är icke våren, klädd i ljusgrön sammet,
eller en smekning, den man sällan får,
livet är icke ett beslut att gå
eller två vita armar, som hålla en kvar.
Livet är den trånga ringen som håller oss fången,
den osynliga kretsen, vi aldrig överträda,
livet är den nära lyckan som går oss förbi,
och tusende steg vi icke förmå oss att göra.
Livet är att föräkta sig själv
och ligga orörlig på bottnen av en brunn
och veta att solen skiner däruppe
och gyllene fåglar flyga genom luften
och de pilsnabba dagarna skjuta förbi.
Livet är att vinka ett kort farväl och gå hem och sova…
Livet är att vara en främling för sig själv
och en ny mask för varje annan som kommer.
Livet är att handskas vårdlöst med sin egen lycka
och att stöta bort det enda ögonblicket,
livet är att tro sig vara svag och icke våga.
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Jag

Jag är främmande i detta land,
som ligger djupt under det tryckande havet,
solen blickar in med ringlande strålar
och luften flyter mellan mina händer.
Man sade mig att jag är född i fångenskap –
här är intet ansikte som vore mig bekant.
Var jag en sten, den man kastat hit på bottnen?
Var jag en frukt, som var för tung för sin gren?
Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot,
hur skall jag komma upp för hala stammarna?
Däruppe mötas de raglande kronorna,
där vill jag sitta och speja ut
efter röken ur mitt hemlands skorstenar…

Vierge moderne

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol…
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet…
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria

villkor…

Livets syster

Livet liknar döden mest, sin syster.
Döden är icke annorlunda,
du kan smeka henne och hålla hennes hand och släta

hennes hår,
hon skall räcka dig en blomma och le.
Du kan borra in ditt ansikte i hennes bröst
och höra henne säga: det är tid att gå.
Hon skall icke säga dig att hon är en annan.
Döden ligger icke grönvit med ansiktet mot marken
eller på rygg på en vit bår:
döden går omkring med skära kinder och talar med alla.
Döden har veka drag och fromma kinder,
på ditt hjärta lägger hon sin mjuka hand.
Den som känt den mjuka handen på sitt hjärta,
honom värmer icke solen,
han är kall som is och älskar ingen.
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Det underliga havet

Sällsamma fiskar glida i djupen,
okända blommor lysa på stranden;
jag har sett rött och gult och alla andra färger, –
men det granna, granna havet är farligast att se,
det gör en törstig och vaken för väntande äventyr:
vad som har hänt i sagan, skall hända även mig!

Nocturne

Silverskira månenskväll,
nattens blåa bölja,
glittervågor utan tal på varandra följä.
Skuggor falla över vägen,
strandens buskar gråta sakta,
svarta jättar strandens silver vakta.
Tystnad djup i sommarens mitt,
Sömn och dröm, –
Månen glider över havet
vit och öm.

Min själ

Min själ kan icke berätta och veta någon sanning,
min själ kan endast gråta och skratta och vrida sina händer;
min själ kan icke minnas och försvara,
min själ kan icke överväga och bekräfta.
När jag var barn såg jag havet: det var blått,
i min ungdom mötte jag en blomma: hon var röd,
nu sitter vid min sida en främling: han är utan färg,
men jag är icke mera rädd för honom än jungfrun var för draken.
När riddaren kom var jungfrun röd och vit,
men jag har mörka ringar under ögonen.

	


