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1  ALUKSI 

Tarkastelen arktisen hysterian ja korpelalaisuuden representaatioita Bengt Pohjasen (s. 1944) 

Korpela-trilogiassa sekä niitä kerronnallisia keinoja, joiden kautta korpelaliikettä ja arktista 

hysteriaa teoksissa representoidaan. Arktinen hysteria on ollut etelän näkökulmasta katsoen 

hämmentävä, eksoottinen ja hieman kiusallinen ilmiö. Näin kaamoshurmoksesta kirjoittaa 

Pekka Tarkka Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu -romaanin (1964) arvostelussa (Uusi 

Suomi 31.10.1964): ”Kirjallisuus näyttää joskus viittaavan siihen, että kaamosseuduilla erilaiset 

voimakkaat tunnetilat kuuluvat asiaan. - - Elämä suorastaan pursuaa jäisestä maaperästä: 

ruumiita tehdään ja lapsia pannaan alulle ennätysvauhtia kuin hengen hädässä.” Tarkka viittaa 

kritiikissään myös 1800-luvun kansatieteen käsityksiin, joiden mukaan primitiivinen uskonto 

on ekstaattista lihan ja hengen kulttia, ja ihmettelee, että tällaiselle näkemykselle näyttäisi 

olevan ”edelleenkin merkillisesti kaikupohjaa”. Arktisen hysterian levittämisestä moitittiin 

1960-luvulla etenkin Mukkaa ja Kariniemeä. Nykyään sen voi yhdistää moniin pohjoisen 

kirjailijoihin Rosa Liksomista Maria Peuraan, Hanna Hauruun ja Katja Kettuun. Ekstaattiselle 

lihan ja hengen kultille löytyy ”merkillisesti kaikupohjaa” nimenomaan Pohjasen tuotannossa. 

 

1.1  TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT 

Halu ymmärtää arktista hysteriaa ja tuoda sitä esille pohjoiselle ominaisena ristiriitaisena 

voimavarana on vaikuttanut aihevalintaani. Bengt Pohjasen romaanisarja Kristalliarkki (KA, 

1987), Kolmen kyynärän jumalat (KK, 1988) ja Korpelan enkelit (KE, 1989) kertoo Ruotsin 

Tornionlaaksossa 1930-luvulla vaikuttaneesta korpelalaisuudesta ja sitä 1980-luvulla tutkivista 

kirjailijoista. Korpelaliikkeen apokalyptiset ja millenaristiset1 piirteet sekä tabuja rikkoneet 

seurakäytännöt herättivät suurta kohua niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Korpela-trilogia 

kertoo lestadiolaisuudesta irtautuneen kapinaliikkeen johtajista ja seuraajista sekä villityksen 

                                                 
1 Apokalyptiikka liittyy eskatologiaan eli oppiin viimeisistä tapahtumista ennen maailmanloppua ja viimeistä tuomiota. Millenarismila 

tarkoitetaan uskoa siihen, että Kristus perustaa maan päälle tuhatvuotisen valtakunnan, jossa hän hallitsee tuomiopäivään saakka. 

Valittujen yhteisö tempaistaan pelastukseen dramaattisesti ja yliluonnollisesti.  Millenarismin tradition toinen linja nousee 

fransiskaanisesta tuhatvuotisen valtakunnan ajatuksesta: tässä hengen valtakunnassa ihmiskunta tulee yhdeksi rukouksessa ja 

vapaaehtoisessa köyhyydessä. Toisen tradition alkuperä on juurettomissa köyhissä, joiden liikkeissä millenarismi on profeetallista, eli 

profeetat ja tulevat messiaat tulkitsevat maailmanmenoa millenarististen näkyjensä valossa. Korpelalaisuus liittyy tähän traditioon. 

Millenarismia on esiintynyt myös ei-kristillisissä yhteisöissä, esimerkiksi lakota- eli sioux-intiaaneilla. (Pursiainen 2001, 1–2.)  
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aiheuttamasta kollektiivisesta, sukupolvien yli vaikuttavasta häpeästä. Pohjasen Korpela-

romaanien pohjalta on tehty useita näyttämösovituksia2, mutta kirjallisuudentutkijoita teokset 

ja kirjailijan tuotanto ylipäätään ovat kiinnostaneet huomattavan vähän.3  

 

Kristalliarkissa vanha Oskar Leander kertoo 1980-luvulla muistojaan ja käsityksiään 

korpelalaisista ja 1930-luvun Tornionlaaksosta, jossa monet ääri-ideologiat houkuttelevat 

ihmisiä utopioillaan. Leander on kuljettanut ähtäriläistä Toivo Korpelaa saarnamatkoilla ja 

osallistunut korpelalaisten seuroihin. Korpelalaisten pääprofeetta Martinson on Leanderin hyvä 

ystävä, samoin Jorinda ja Hannes Kuutto sekä seuroissa haitaria soittava Joutten Valde. 

Leanderin kertomuksessa korpelalaisuus muodostuu monesta vaiheesta. Karismaattinen Toivo 

Korpela kulkee aluksi saarnaamassa Tornionlaakson kylissä, vaikka herättää jo myös 

vastarintaa. Yhtäkkiä hän ei enää palaa kannattajiensa luokse. Hänet korvaa pyhästä himosta ja 

kristalliarkista saarnaava Martinson. Korpelalaisista aletaan kertoa räävittömiä tarinoita; he 

joutuvat myös julkisuuden riepoteltavaksi. Martinsonin mielisairaalajakson aikana  johtoon 

nousevat Kalle Nartimo, Arthur Vaara ja Tyra Linn, ja korpelalaisten karnevalistinen pyhä 

teatteri saa yhä rajumpia muotoja. Kun profetia kristalliarkista jää toteutumatta, uskonnollinen 

hurmos kääntyy ruumiilliseksi hekumaksi; seksuaalisuus ja juopottelu riistäytyvät käsistä. 

Lopulta alaikäisiin sekaantuminen johtaa pidätyksiin, korpelalaisia suljetaan vankilaan ja 

mielisairaalaan. Liike painuu maan alle, ja korpelalaiset eristetään muusta yhteisöstä. 

 

Kolmen kyynärän jumalissa kirjailijakertojat Lars ja Olof yrittävät selvittää, mitä 1930-luvulla 

tapahtui, kuka oli Toivo Korpela ja mistä hurmosliikkeessä lopulta oli kysymys. Molemmat 

kirjoittavat romaania korpelaliikkeestä. Lars kutsuu Oskar Leanderia isoisäkseen; biologinen 

isoisä hän ei Larsille ole. Olof on syntynyt Kuutossa, mutta kasvanut Leanderissa Larsin kanssa. 

Hän voi olla Kuuton Jorindan ja Leanderin poika; joka tapauksessa hän on saanut alkunsa 

villityksen sekavina loppuaikoina.  Korpelaliikkeen fiktiivisten tutkijoiden kolmas pyörä on 

elokuvaohjaaja Tomas Linn, jonka täti on Tyra Linn, korpelalaisten naisprofeetta. Tomas saa 

                                                 
2  Pohjasen meänkielinen Kuutot sai ensi-iltansa Pajalassa, Tornedalsteaternissa 1987. Oulun kaupunginteatterin Jerusalemin tanssin (1990) 

käsikirjoituksen teki Ilpo Tuomarila Pohjasen romaanien pohjalta. Luulajan Norrbottens-teatterin Dagning; röd! (1993) perustui 

Pohjasen samannimiseen, ruotsinkieliseen Korpela-romaaniin. 

3  Brita Turusen gradun aiheena on dokumentaarisuus  Pohjasen romaanissa  Kristalliarkki ( Oulun yliopisto 1990).  Eva-Britt Tiger 

    tarkastelee  Pohjasen Poikkinaitu-näytelmää  kirjallisuushistoriallisesta ja  uskontofilosofisesta  näkökulmasta  (Umeå universitetet 
 1995).  Erik  Jonsson  vertailee  karnevalistista  ja groteskia  Pohjasen  Trevliga djävlar -romaanissa ja  Nikanor Teratologenin (Sten 
 Niclas Birger Lundkvist) Hebbershålsapokryferna-teoksessa (Umeå universitetet 2005). 

 



4 
 

elokuvansa tehtyä, mutta Larsin ja Olofin kirjaprojektit takkuavat; jossain vaiheessa Olof saa 

kuitenkin romaanin julkaistua. Kirjailijoita uhkaillaan ja jopa noidutaan. Larsin käsikirjoitus 

palaa, Olof polttaa omansa. Molempien mielenterveys reistailee, alkoholinkäyttö riistäytyy 

käsistä. Larsin vaimo, Kuuttojen sukuun kuuluva Ann-Marie, on sairastunut psykoosiin. Olofin 

vaimo Christine on saanut tarpeekseen miehensä uppoutumisesta korpelalaisuuteen. Larsin, 

Olofin ja Tomasin lisäksi kertojina toimivat pääprofeetta Martinson ja kommunisti Matti Kursu, 

joka on nuorena kulkenut hupimielessä korpelalaisten seuroissa ja joka on samasta Laulumaan 

kylästä kuin Martinson. Olof kertoo osuutensa Tukholmassa asuvalle Laila-Erikalle. Tämän äiti 

on nuorena journalistina liikkunut pohjoisessa raportoimassa korpelalaisista. Tomas kohdistaa 

kerrontansa naisystävälleen Ninalle, jota sanotaan myös Rakeliksi; Ninalla on suhde myös 

Olofin kanssa.  Korpelan enkeleissä Larsin ja Olofin ponnistelut jatkuvat. Ulkoisten vastusten 

ja vihollisten sijasta keskeisiksi nousevat nyt kirjailijoiden sisäiset demonit ja riivaajat. Lars ja 

Olof hakevat etäisyyttä kirjoittamiseen matkustamalla Kreikkaan. Heidän jo valmiiksi kireät 

välinsä tulehtuvat. Vierailu Athoksella saa Larsin kääntymään pois maailmasta, hän päättää 

vaihtaa kirjailijuuden munkkiuteen ortodoksiluostarissa. Trilogian jälkimmäisissä osissa 

kerronta liikkuu Larsin ja Olofin mielenliikkeitä seuraten havainnoista uniin, harhakuviin ja 

takaumiin, kirjallisuustieteellisiin ja filosofisiin pohdintoihin sekä muiden puheiden ja tekstien 

referointiin ja kommentointiin. Fiktiivinen maailma nivoutuu kirjoittamisen metamaailmaan: 

pohtiessaan korpelaliikettä he samalla kommentoivat mahdollisuuksiaan ja keinojaan kertoa 

siitä. Romaaneissa on hämäävä dokumentaarisuuden leima. Ne leikittelevät 

dokumentaarisuudella; fiktiiviset kirjailijakertojat muun muassa esiintyvät vakavasti otettavina 

korpelalaisuuden tutkijoina. Postmoderni leikittely ja moniselitteisyys leimaavat myös teosten 

rakennetta, henkilögalleriaa ja juonikuvioita. 

 

Korpela-trilogia hahmottaa tilannetta, joka on jälleen kovin ajankohtainen: miten ihminen 

vastaa yhden totuuden ääriliikkeen kollektiiviseen imuun, kun tulevaisuus näyttää kaoottiselta 

ja uhatulta – ja miten häpeän kanssa eletään, kun hurmos on ohi. Sartren eksistentialistista 

termiä käyttäen Korpela-trilogia on situaatioiden teatteria. Situaatio – tilanne johon ihminen 

asetetaan ja joka valaisee ihmisen tilan tärkeää aspektia – on metaforisesti ilmaistuna tulva. Sitä 

edustaa trilogiassa ennen muuta korpelalaisuus, joka vertautuu kiinnostavasti 1930-luvun 

yleiseurooppalaisiin ääriliikkeisiin, kommunismiin ja fasismiin. Tulvasta on eräällä tapaa kyse 

arktisessa hysteriassakin: virta paisuu yli äyräidensä ja vie mukanaan kaiken, minkä irti saa.  
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Korpelalaisuus4 on Tornionlaakson hävettyä ja kiellettyä lähihistoriaa, johon kirjailija on 

perehtynyt ilmeisen huolellisesti. Bengt Pohjanen on kertonut tutkineensa romaaneitaan varten 

perinpohjaisesti Ruotsin Tornionlaakson lestadiolaisuutta ja korpelalaisuutta. Hän on myös 

haastatellut tapahtumissa mukana olleita henkilöitä. (Turunen 1990, 29, 80.) Romaaneissa 

todelliset henkilöt esiintyvät rinnakkain fiktiivisten ja puolifiktiivisten henkilöiden kanssa ja 

dokumentaarinen aineisto sekoittuu sepitettyyn.  Paikannimistä useimmat ovat todellisia, osa 

fiktiivisiä. Pohjasen tavoitteena ei ole tarjota lopullista totuutta korpelaliikkeestä, vaan kertoa 

jotain sellaista, minkä vain romaani pystyy kertomaan5. Milan Kunderan (2013, 63) sanoin 

romaanikirjailija ei ole historioitsijoiden juoksupoika, ”ja jos Historia kiinnostaakin häntä, se 

tekee sen projektorina joka kääntyilee ihmiselämän ympärillä valaisten sitä ja sen 

odottamattomia mahdollisuuksia, jotka rauhan tilassa, Historian pysytellessä paikallaan, eivät 

toteudu vaan pysyvät näkymättömissä ja tuntemattomina.”   

 

Samantyyppistä kerrontatapaa noudatetaan yleensä läpi koko trilogian; Pohjasen Korpela-

trilogia rakentuu toisin. Sen ensimmäisessä osassa on selkeä rakenne ja perinteinen realistinen 

kertoja, mutta jatko-osissa kertojarakenne monimutkaistuu ja hämärtyy ja aikatasot limittyvät 

toisiinsa. Ehyt maailma sirpaloituu ja hajoaa. Valokeilaan nousevat totuuden etsijät, 

kirjailijakertojat Lars ja Olof, jotka 1980-luvulla yrittävät hahmottaa kuvaa 1930-luvun 

tapahtumista. Samoista asioista kerrotaan useita kilpailevia versioita. Romaanit kuljettavat 

monia tarinalinjoja rinnakkain ja toisiinsa limittyneinä: Korpelan saarnamatkat ja konflikti 

lestadiolaisten kanssa, korpelaliikkeen vaiheet alkuajoista täydelliseen kaaokseen ja vaiettuun 

häpeään, Leanderin ja hänen perheensä vaiheet,  Ruotsin Tornionlaakson olot 1930-luvulla, 

Korpelan osallistuminen kansalais- ja talvisotaan, Korpelan elämä Ähtärissä, korpelaliikkeen 

jälkimainingit puoli vuosisataa villityksen jälkeen sekä Larsin ja Olofin tutkimusmatkat ja 

heidän passiontäyteiset luomisprosessinsa. Esseistiset ja draamalliset jaksot sekoittuvat 

tarinoihin. Unet ja harhanäyt lisäävät teosten ontologisia tasoja. Trilogian jälkimmäiset osat 

kommentoivat pitkin matkaa omaa fiktiivisyyttään, rakentumistaan ja tarkoitusperiään. 

                                                 
4 Lennart Lundmarkin Protest och profetia. Korpela-rörelsen och drömmen om tidens ände (1985) on tähän mennessä ainut korpelalaisuutta 

käsittelevä julkaistu kokonaistutkimus. Vanhoillislestadiolaisen version tarjoaa Kullervo Hulkko teoksessaan Minä lähetän teidät (1956). 

5 Ajatus tästä romaanin perimmäisestä tehtävästä on peräisin Milan Kunderalta ja jo häntä aiemmin Hermann Brochilta. 
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Postmodernin kaunokirjallisuuden tuntomerkkinä6  nähty metafiktiivisyys haastaa pohtimaan 

faktan ja fiktion rajoja, historian totuuksien painoarvoa ja menneisyyden representaatioiden 

taustalla vaikuttavia valtasuhteita. Vasta trilogian päätösosassa postmoderni kerronta virittyy 

äärimmilleen. Määrittelenkin Kolmen kyynärän jumalat ja Korpelan enkelit postmoderneiksi 

historiallisiksi romaaneiksi. Erilaisia kerrontaratkaisuja hyödyntävistä romaaneista muodostuu 

erityislaatuinen kokonaisuus, eräänlainen kohoava portaikko7. Nimitän tätä uniikkia 

trilogiamuotoa jatkossa portaikkotrilogiaksi. Teosten välisistä eroista huolimatta tarkastelen 

trilogiaa yhtenä kokonaisuutena, käsittelemieni teemojen ja ongelmanasettelujen mukaan.  

 

Tutkimuskysymykseni on kaksiosainen: Millaisia representaatiota arktiseen hysteriaan ja 

korpelalaisuuteen liitetään Bengt Pohjasen Korpela-trilogiassa? Millaisin kerronnallisin keinoin 

arktista hysteriaa ja korpelalaisuutta representoidaan? Representaatio määritellään esittämiseksi 

tai edustamiseksi. Representaatiot heijastavat todellisuutta, mutta myös muovaavat ja tuottavat 

sitä: kuten Leena-Maija Rossi toteaa, representaatio on aina politiikkaa. Tärkeää on kysyä, mitä, 

miten, miksi ja missä representoidaan, sekä sitä, kuka tai mikä representaation kohdetta saa 

edustaa. (Rossi 2010, 261, 264–265, 270.) Postmodernin romaanin kohdalla on radikaaleimmissa 

tulkinnoissa puhuttu jopa representaation hylkäämisestä. Esimerkiksi McHale (1987, 39) ja 

Saariluoma (1992, 44) kuitenkin toteavat, ettei postmoderni kirjallisuuskaan voi koskaan päästä 

kokonaan eroon representaatiosta. Arktiselle hysterialle annetut merkitykset ovat tähän asti 

suodattuneet vahvasti kolonialismin kautta, mutta voisiko arktista hysteriaa lähestyä myös toisin? 

Yksilöllisen subjektin problematisoituminen on ominaista postmodernille romaanille samoin 

kuin kerronnan hajoaminen ja metafiktiivisyys eli se, miten teksti kommentoi omaa 

sepitteellisyyttään ja rakentumistaan. Pyrin selvittämään, miten metafiktiivisyys Korpela-

romaaneissa ilmenee ja mihin se liittyy. Miten teosten rakenne ja kerrontakeinot kytkeytyvät 

niiden temaattiseen sisältöön? Minkä vuoksi Korpela-romaanien sarja on rakennettu nimenomaan 

kuvaamakseni portaikkotrilogiaksi: miksi eri osissa tarvitaan erilaisia kerrontatapoja?  

Korpela-trilogiaa voisi tarkastella monesta muustakin lähtökohdasta, kuten uskontofilosofisina 

teoksina tai lestadiolaisuudesta ammentavan pohjoisen eksistentialismin heijastumina.  

                                                 
6 Esimerkiksi Saariluoma 1992, 23–24; Hallila 2006, 37. 

7 Olavi Jama (1995, 125) on luonnehtinut Korpela-trilogian osia portaiksi, joita pitkin Pohjanen kulkee ”reportaasinomaisesta 

naturalismista kohti postmoderneja kerrontaratkaisuja”. 
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Kiinnostava on myös teosten naiskuva ja suhde naiseuteen. Nämä näkökulmat rajautuvat 

suurelta osin tarkasteluni ulkopuolelle. Kytkökset naiseuteen vaativat kuitenkin jonkin verran 

huomiota – onhan jo Kristalliarkin mottona pääprofeetta Martinsonin arvio korpelalaisten ja 

lestadiolaisten ”suurkristittyjen” välisen konfliktin keskeisestä syystä: ”Mehän emme uskoneet 

saarnamiesten väitettä, että Jumala oli vaimoihmisessä vain luonut nokan ja Piru viskannut 

perseen perään.” Protestiliikkeelle nimen antaneen Toivo Korpelan ajattelussa naiseus saa jopa 

metafyysisiä merkityksiä: hänelle nainen edustaa miehen taivaallisia kasvoja (KE, 51). 

 

Romaaneissa on runsaasti intertekstuaalisia viittauksia maailmankirjallisuuteen, Raamattuun, 

Pohjasen muihin teoksiin ja Korpela-trilogian muihin osiin. Lestadiolainen puhe huokuu läpi 

teosten kielestä. Intratekstuaalisia viittauksia ei voi jättää huomiotta; suoriin intertekstuaalisiin 

viittauksiin paneudun vain joiltakin osin. Intertekstuaalisuus laajasti käsitettynä on kuitenkin 

tutkielmani tärkeitä lähtökohtia. Teoreettista taustaa etsin Mihail Bahtinin romaaniteorioista, 

etenkin hänen pohdinnoistaan romaanin polyfonisuudesta ja karnevalismista. Keskeisiä käsitteitä 

ovat myös groteski ja subliimi. Julia Kristeva kehitteli Bahtinin teorioita eteenpäin, ja nämä 

Bahtinin näkemyksiä radikaalimmat ja modernimmat tulkinnat avaavat Korpela-trilogian 

maailmaa osuvammin kuin Bahtinin alkuperäiset teoriat.  Hyödynnänkin niitä usein Kristevan 

suodattamana ja hänen kehittelemänsä intertekstuaalisuuden kautta. Metafiktion osalta tukeudun 

Hutcheonin ja Waughin teoretisointeihin Mika Hallilan näkemyksillä täydennettynä. 

 

Pohjasen Korpela-romaanien ymmärtämiselle on oleellista, että ne nähdään osana laajempaa 

kontekstia, suhteessa Ruotsin Tornionlaakson kulttuurisiin, yhteiskunnallisiin ja historiallisiin 

rakenteisiin. Katvealueelta ponnistavan marginaalisen kirjallisuuden tarkastelussa on luontevaa 

poimia mukaan myös muutamia postkolonialismin ja kulttuurintutkimuksen ideoita. Ne 

tarjoavat näkökulmia pohjoisen rajamaan valtasuhteisiin ja toiseutettujen vastarinnan 

muotoihin, joiden kautta Korpela-trilogian sisällöllisiä merkityksiä voidaan avata. Bahtinin 

teoriat romaanin polyfonisuudesta ja karnevalismista ja etenkin Kristevan jatkokehittelyt 

Bahtinin teorioista kytkeytyvät kiinnostavasti metafiktioon ja ylipäätään postmodernismiin, 

mutta myös valtasuhteisiin ja alistettujen vastarintaan. Kolmeen suuntaan laajeneva 

teoriakokonaisuus voi vaikuttaa yllättävältä. Erikoislaatuisia ovat kuitenkin myös Pohjasen 

trilogian kerrontastrategiat: sarjan ensimmäinen osa on rakenteeltaan ehyt ja kerronnaltaan 

realistinen, postmodernit  kerrontakeinot tulevat näkyviin toisessa osassa ja virittyvät 
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äärimmilleen kolmannessa. Laaja ja haastava kokonaisuus edellyttää tavallista laveampaa 

teoriataustaa.  Kirjallisuudentutkimuksessa voi yleensäkin vain harvoin tukeutua vain yhteen 

teoriaan. Kahden tai tässä tapauksessa kolmen teoreettisen lähestymistavan yhdistäminen tekee 

kohdeteoksille paremmin oikeutta; yhden vahvuudet voivat korvata toisen puutteita. 

Lähestymistavat painottuvat työssäni eri tavoin, ne eivät ole tasavahvoja: postkolonialismin ja 

kulttuurintutkimuksen ideoiden tarkastelu jää kokonaisuuden kannalta vähäiseksi. Niitä 

käsittelen vain siinä määrin, mikä on välttämätöntä Korpela-trilogian kontekstualisoinnille. 

 

1.2   ARKTINEN HYSTERIA JA LESTADIOLAISUUS  

Kuten Markku Ihonen on todennut, suomalaisissa kansankuvauksissa ylivoimaisen  voimakkaat 

tunnetilat ja ruumiilliset ääritilat laukeavat sovittavaan huumoriin, mutta arktisen hysterian 

kirjallisuudessa ne purkautuvat hallitsemattomina. Arktisen hysterian kirjallisuudessa liikutaan 

usein tunneskaalan ääripäissä: syvimmässä, lähes lamaantumisen kaltaisessa masennustilassa 

tai tunteiden pidäkkeettömässä ruumiillisessa ilmaisussa. Tyypillistä sille ovat pohjoisen 

elämänpiirin pimeys ja ahdistus, kuolema ja itsetuho, impulsiivinen seksuaalisuus, sosiaalis-

taloudellinen pysähtyneisyys, uskonnollisten yhteisöjen vallankäyttö sekä uskonnollisen ja 

seksuaalisen ahdistuksen kytkeytyminen toisiinsa. (Ihonen 1999, 231.) 1960-luvulla etenkin 

Mukan tuotanto muovasi rajusti käsityksiä arktisesta hysteriasta.  Sanna Karkulehto (2010, 218) 

poimii pohjoisen nykykirjailijoiden teoksista lisää arktisen hysterian ilmentymiä pedofiliasta 

insestiin, syrjäytymisestä päihdeongelmiin. Kun pohjoisen kirjailijoilta aiemmin odotettiin 

uusromantiikan ja tarunhohtoisen mystiikan sävyttämää kaamoshurmosta, nykyään pohjoisen 

kirjallisuuden eksotiikkahorisonttiin kuuluu yhä rujompi tabujen murskaaminen.8 Ihonen ja 

Karkulehto puhuvat arktisesta hysteriasta ennen kaikkea pohjoissuomalaisena ilmiönä, tosin 

Ihonen nostaa esiin muitakin kuin pohjoissuomalaisia arktisen hysterian kirjailijoita, kuten 

Marko Tapion. Arktinen hysteria huokuu myös Bengt Pohjasen tuotannosta: arktinen angst 

näyttäisi ylittävän valtakunnanrajan ainakin meän- ja suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa.   

 

                                                 
8  Lapin-kirjallisuuden maailmansotien välisestä traditiosta ks. Lehtola 1997. Termiä eksotiikkahorisontti käyttää Olavi Jama (2010, 254) 

   kuvaillessaan Timo K. Mukan vaikeuksia nousta  kotimaisen kirjallisuuden kaanoniin  valtakulttuurin katvealueelta:  etelän   sivilisaation 

   vastakohtana näyttäytynyt Lappi kaikkineen oli varattu eksotiikan käyttöön, eikä sieltä ollut asiaa laatukirjailijoiden ydinjoukkoon. 



9 
 

Timo Hännikäisen (2013, 109) mukaan arktisen hysterian käsite sisällyttää itseensä ajatuksen 

suomalaisen mentaliteetin syvästä paradoksaalisuudesta: ”kultivoituneen rinnalla on aina jotain 

kesytöntä ja vaarallista, jota mikään uuden ajan edistysaskel ei kykene kokonaan turruttamaan”. 

Arktisesta hysteriasta puhuttiin jo 1860-luvun venäläisessä šamanismitutkimuksessa. Siperian 

šamanismia selitettiin psykopatologisesti, arktisen hysterian ilmentymismuotona. Ajateltiin, 

että arktisten seutujen autius, kylmyys, pimeys ja vitamiinien puute synnyttävät  erityisiä  

mielenterveyden  häiriöitä.9    Hysterialla on tarkoitettu ruumiillisia oireita, joille ei löydy 

somaattisia syitä, ja sen  on nähty ilmenevän myös teatraalisina eleinä ja tunteenpurkauksina 

sekä erilaisina hämärätiloina. Sana juontuu kreikan sanasta hysteros, kohtu. Jo Hippokrates 

puhui liikkuvasta kohdusta. Viimeistään Freudin ajoista lähtien hysteriaa on pidetty lähes 

yksinomaan naisten oireyhtymänä. 1800-luvulla  hysteriasta  tuli psykiatrian muotidiagnoosi.  

Hysterialle alttiina pidettiin itsekeskeisiä, tunnekuohuihin taipuvaisia, suggestioalttiita naisia. 

Ilmiöön liitettiin myös patoutunut, torjuttu seksuaalisuus. (Ihonen 1999, 218–219.) 

 

Erityisesti kirjallisuudessa tavattava arktinen hysteria on Ihosen mielestä paljolti konstruktio, 

kulttuurisesti tuotettu ja ylläpidetty käsitys. Esimerkiksi feministitutkijat ovat nähneet 

freudilaisen hysteriateorian yhteiskunnallisena vallankäyttönä, keinona väheksyä naisia. Kun 

ihminen leimataan psykiatrisilla termeillä vaikkapa depressiiviseksi tai hysteeriseksi, se tekee 

hänestä jollain lailla huonomman. Samaa ajattelutapaa seuraillen Ihonen kritisoi sitä osaa 

arktisen hysterian kirjallisuudesta, jossa käsitellään lestadiolaisuutta: siinä on hänestä kyse 

lestadiolaisia etnosentrisin keinoin leimaavista representaatioista, joita valtaväestö tarvitsee 

oman identiteettinsä tukemiseen. (Ihonen 1999, 220, 232.) Ihonen perustelee käsitystään 

erikoisella tavalla: kaiken aikaa lestadiolaiseen liikkeeseen kuuluneiden kirjailijoiden kuten 

Antti Hyryn ja Niilo Rauhalan teksteissä arktista hysteriaa ei esiinny, eikä se ole tavallista 

myöskään saamelaiskirjallisuudessa, arktisen alueen ytimessä. Lestadiolaisuudesta irtautuneita 

kirjailijoita kuten Paavo Rintalaa ja Anna-Maija Ylimaulaa sekä liikkeen ulkopuolella, mutta 

sen vaikutuspiirissä eläneitä pohjoisia kirjailijoita Ihonen ei hämmentävästi pidä tässä 

yhteydessä mitenkään huomionarvoisina – paitsi sikäli, että arktista hysteriaa voi hänen 

mielestään esiintyä erityisen paljon tällaisten kirjailijoiden teoksissa juuri siksi, että 

                                                 
9 Tähän viittaa ironisesti Kolmen kyynärän jumalien kertoja Olof keskustellessaan 1930-luvulla korpelalaisten toiminnasta raportoineen 

tukholmalaisen journalistin kanssa:  ”Äitisi kysyi uskonko karhun henkeen.  Sanoin, että pohjoisen pakkanen ja pitkä kaamos, synkät 

maisemat, nälkä ja vitamiinien puute synnytti sellaista uskontoa ja sai aikaan seksuaaliorgastisia liikkeitä.” (KK, 189–190.) 
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erottautuminen lestadiolaisuudesta on heille osa välttämätöntä identiteettityötä. (Ihonen 1999, 

232–234.) Toisin kuin Ihonen väittää, arktista hysteriaa esiintyy merkittävässä määrin myös 

saamelaiskirjallisuudessa. Esimerkiksi Eino Guttormin Árbeeatnan luohti (1981) kuuluu 

vahvasti arktisen hysterian kirjallisuuteen; teos on jäänyt suomentamatta.10 Arktisen hysterian 

havaitsemista saamelaiskirjallisuudessa on voinut vaikeuttaa juuri se, että sitä on käännetty 

kovin niukasti. Saamelaisessa kuvataiteessa esimerkiksi Merja-Aletta Ranttilan tuotanto on 

dramaattisesti arktisen hysterian leimaamaa.  

 

Ihosen kanssa voi olla samaa mieltä siitä, että kirjallisuuden arktinen hysteria on joiltakin osin 

konstruktiota eli kulttuurisesti tuotettua ja ylläpidettyä – tähänhän viittaa myös puhe pohjoisen 

kirjallisuuden eksotiikkahorisontista. Kirjallisuuden representaatiot ovat aina konstruktiivisia 

esityksiä. Ne muokkaavat käsityksiä alitajuisesti ja vaikuttavat myös toisiin representaatioihin, 

mikä on voinut jossain määrin yhtenäistää lestadiolaissaarnojen ja saarnamiesten kuvauksia. 

Vaikka ei pitäisikään arktisen hysterian kirjallisuuden kätkettynä tehtävänä torjutun 

lestadiolaisen vähemmistön toiseuttamista, Ihosen pohdinnat joka tapauksessa todistavat 

arktisen hysterian voimasta ja tietynlaisesta kiusallisuudesta. Tässä yhteydessä on syytä 

muistaa, että myös korpelalaisuuden representaatiot ovat alusta saakka olleet kulttuurisesti 

tuotettuja ja ylläpidettyjä konstruktioita – ja mitä suurimmassa määrin politiikkaa.  

 

Arktisen hysterian yhteydet feminiinisyyteen, ruumiillisuuteen, emotionaalisuuteen ja 

seksuaalisuuteen ovat moninaiset – ja yllättävän monia kytköksiä niillä puolestaan näyttäisi 

olevan lestadiolaisuuden pohjavirtauksiin. Vahvasti tunneperäinen pohjoinen herätysliike on 

voinut toimia arktisen hysterian voimanlähteenä myös tunnerekisterinsä kautta. 

Kulttuurintutkijat muistuttavat, että valta rakentuu usein tunteiden varaan. Tunteiden 

sosiaalisuudesta kertoo häpeä, jota tunnetaan toisen katseen edessä. Loukatessaan ulkoisen 

auktoriteetin normeja ihminen menettää kunniansa toisten silmissä, ja häpeän tunne saa hänet 

mukautumaan kulttuuriseen ympäristöönsä. Ihmiset siis sisäistävät yhteiskunnan normit 

säädellessään tunteitaan ja niiden ilmaisemista sen mukaan, mitä pidetään toivottavana ja 

hyväksyttävänä. Esimerkiksi loukkaantumisen, vihan ja ahdistuksen tunteet voi joutua 

tukahduttamaan, jolloin kielletyiksi koetut tunteet voivat tulla esille verhotusti tai purkautua 

                                                 
10 Suullinen tieto Veli-Pekka Lehtolalta 2.3.2016. 
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yllättävillä tavoilla. (Lehtonen 2014, 243, 248–250.) Juuri näin tapahtuu arktisen hysterian 

ilmentymissä: tunteet purkautuvat rajusti ja hallitsemattomasti.  

 

Pohjoisen herätysliikkeen seuroissa ekstaattiset liikutukset ovat olleet sallittuja, ehkä jopa 

toivottavia: kertovathan ne uskon pidäkkeettömästä voimasta. Äärimmäisiä tunteita ei siis ole 

tarvinnut hävetä oman yhteisön sisällä. Lestadiolaisuus alkoi levitä heti Lars Levi 

Laestadiuksen (1800–1861) kuoleman jälkeen. Herätysliike lieveilmiöineen on arktisen 

hysterian oleellinen käyttövoima, mutta liikkeen vaikutus pohjoisen mentaliteettiin on 

merkittävä myös hengellisyyden ulkopuolella. Kuten Olavi Jama on todennut, lestadiolaisen 

uskonnollisen keskustelun traditio on Tornionlaaksossa yhtä vanhaa kuin Aleksis Kivestä 

lähtien rakennettu suomalaisen kansalliskirjallisuuden perinne. Herätysliike on tarjonnut 

pohjoisen ihmisille yhteisen kielen, jolla on keskusteltu perimmäisistä kysymyksistä – omasta 

uskonnollisesta vakaumuksesta täysin riippumatta. Lestadiolaisuuden kieli on ”ikään kuin 

olosuhteiden pakosta” siirtynyt koko tunnerekisterin käyttöön, maallistenkin ihmissuhteiden 

ilmaisuvälineeksi. (Jama 2010, 150–151.) Voi olettaa, että lestadiolaisen keskustelun tradition 

ohella siirtymän yleiseen käyttöön on kokenut niin ikään se erityispiirre, että tunteiden 

pidäkkeetön ilmaiseminen on joissakin yhteyksissä sallittua ja luontevaa. Siirtymä on siis 

tapahtunut sekä lestadiolaisen kielen (joka kantaa mukanaan myös tunteita) että lestadiolaisten 

seurakäytäntöjen ekstaattisuuden kautta.  

 

Miksi arktinen hysteria koetaan eri tavoin etelässä ja pohjoisessa? Tunteiden ylenkatsominen 

liittyy kognitiiviseen ihmiskäsitykseen: kun henki tai järki korotetaan jalustalle, tunteet 

tuomitaan toisarvoisiksi ja jopa haitallisiksi ihmisen toiminnalle ja ajattelulle (Lehtonen 2014, 

243).  Feministifilosofi Allison Jaggarin mukaan järki on länsimaisessa filosofisessa traditiossa 

liitetty henkiseen, kulttuuriseen, universaaliin, julkiseen ja maskuliiniseen, kun taas tunne on 

yhdistetty irrationaaliseen, fyysiseen, luonnolliseen, yksityiseen ja feminiiniseen. Tunteet 

ilmentävät tietyssä paikassa tiettynä aikana vallitsevia sosiaalisen elämän muotoja, ja tunteet 

rakentuvat nimenomaan sosiaalisesti. Jo lapsina opimme, mitä kulttuurissamme pidetään 

soveliaina reaktioina eri tilanteissa ja miten tunteita saa ilmaista. (Jaggar 1989, 145, 150–151.) 

Arktiselle hysterialle on ominaista tunteiden avoin näyttäminen – eli myös Jaggarin pohdintoja 

seuraillen arktisen hysterian taustavoimaksi voi ajatella lestadiolaisuuden yhteisöllisyyttä ja 

liikkeen seurakäytäntöjä vahvoja tunteita herättävine saarnoineen ja liikutuksineen. Pohjoisen 
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ihmisille, riippumatta uskonnollisesta vakaumuksesta, on siis ollut sosiaalisesti hyväksytympää 

purkaa patoutuneita tunteita irrationaalisesti, rajusti ja fyysisesti. Länsimainen psyyke rakentuu 

kuitenkin pidättyväisyyden varaan, kuten esimerkiksi feministifilosofi Teresa Brennan (2004, 

25) on todennut: ihmiset pitävät tunteitaan ja tuntemuksiaan yksityisinä ja katsovat olevansa 

emotionaalisesti itsensä varassa. Tunteet kuuluu sijoittaa säiliöön, ja niitä on luvallista purkaa 

vain hallitusti. Tämä voisi selittää, miksi arktinen hysteria on etelän pidättyväisen, länsimaisen 

psyyken näkökulmasta koettu hämmentävänä ja kiusallisena. Ihosen (1999, 228) mukaan myös 

luterilaisessa kirkossa uskonto on ihmisen yksityisasia: liikutukset rikkovat tätä yksityisyyttä, 

kun ihminen ilmaisee spontaanisti muille omaa uskonnollista kokemustaan. 

 

Herätysliikkeen kytkös feminiinisyyteen, ruumiillisuuteen ja tunteisiin näkyy jo Laestadiuksen 

filosofiassa. Pentikäinen ja Pulkkinen (2011b, 165, 181) kiinnittävät huomiota Laestadiuksen 

taipumukseen nähdä Kristus feminiinisenä, äidillisenä hahmona ja hänen haluttomuutensa 

puhua Jumalasta ”taivaallisena Isänä”.11 Kosti Joensuu (2011, 17) nostaa esiin Laestadiuksen 

biologis-luonnontieteellisen vitalismin: vastakohtana valistuksen rationalismille Laestadius 

painottaa ruumiillisuutta ja tunne-elämän merkitystä tietoisuuden, moraalisuuden ja 

jumalasuhteen mahdollisuusehtona. Ihmisen todellista luontoa ei Laestadiuksen mukaan siis 

voi käsittää ajatuksen vaan tunteen ja vietin muodossa. Kuten Aini Linjakumpu (2011, 24) 

toteaa, lestadiolaisuudessa on alusta lähtien ajateltu, että usko ei ole järjen vaan sydämen asia: 

tämä ajattelumalli ei ole kadonnut liikkeestä, vaan se on aina kuulunut opin ytimeen. 

Lestadiolaisuus on siis perusluonteeltaan emotionaalinen herätysliike, ja feminiinisyys ja 

ruumiillisuus korostuvat jo liikkeen opilliset perusteet luoneen Laestadiuksen ajattelussa. 

 

Pohjoisen kirjallisuudelle on ollut ominaista jyrkkä polaarisuus, joka on myös arktisen 

hysterian tärkeä elementti. Keskeisiä temaattisia vastakohtapareja ovat luonto ja kulttuuri, 

syntymä ja kuolema, etelä ja pohjoinen, kaaos ja järjestys. Veli-Pekka Lehtola löytää ilmiölle 

vertailukohdan Kanadasta: lappilaiselle maailmalle on ollut ominaista juuri samankaltainen 

polariteettien jännite, josta Margaret Atwood puhuu kanadalaisten kohdalla. Kanadan 

                                                 
11 Selitys voi heidän mukaansa löytyä Laestadiuksen henkilöhistoriasta ja traumaattisesta isäsuhteesta. Laestadius välttelee Isä-sanan 

käyttöä ja puhuu Jumalasta mieluummin Taivaallisena Vanhimpana, joka saa äidillisiä piirteitä: esimerkiksi metafora Taivaallisen 
Vanhimman rintojen imemisestä toistuu usein hänen julistuksessaan. ”Herätystoiminnassaan ja siitä versoneessa liikkeessä Laestadius 
näyttämöllisti oman mielenmaisemansa, mikä prosessi jatkuu hänen julistustaan seuranneessa herätysliikkeessä edelleen”, toteavat 
Pulkkinen ja Pentikäinen (2011a, 9). Bengt Pohjanen on luonnehtinut Laestadiusta jopa yhdeksi ensimmäisistä feministiteologeista 
(Agon 32/2011, 39): ”Se näki Jumalan enämpi vaimonpuolena ko vihasenna miehenä.” 
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uudisasukkaiden tapaan myös Lapin uudisasukkaat joutuivat muokkaamaan identiteettiään 

suhteessa vieraaseen maailmankolkkaan, tuomisinaan oma suomalais-talonpoikainen taustansa, 

jolla ei selviydytty pohjoisen oloissa. Atwood näkee nuoren kanadalaisen identiteetin syntyneen 

epävarmuudesta kahden vahvan kulttuurin välimaastossa; hänen keskeisiä käsitteitään ovat 

selviytyminen (survival) ja uhrina oleminen (victims). Kanadalaisille tyypillistä polariteettien 

jännitettä Atwood on nimittänyt paranoidiksi skitsofreniaksi.12 Sen taustalla sisäisiä konflikteja 

tuottavat kaksi kieltä ja kaksi kulttuuria, idän ja lännen välinen etäisyys sekä luonnon ja 

kulttuurin ristiriita. (Atwood 1972, 32–36, 62–63; Atwood 1970, 62; Lehtola 1997, 20–21.) 

Uhrina oleminen, selviytyminen ja paranoidin skitsofrenia luonnehtivat osuvasti myös Ruotsin 

Tornionlaaksoa, jossa sisäisten konfliktien taustalla on peräti kolmen kielen ja kulttuurin 

ristiriita: saamen, suomen ja ruotsin. Keskeisiksi temaattisiksi vastakohtapareiksi omassa 

työssäni nousevat lestadiolaisuuteen kytkeytyvät saastaisuus ja puhtaus, huoruus ja rakkaus 

sekä hurskaus ja syntisyys, sillä ne ovat Korpela-romaanien tulkinnalle merkityksellisimpiä. 

 

1.3  BENGT POHJANEN JA MONIKULTTUURINEN KONTEKSTI 

Kolmikieliset kirjailijat ovat maailmalla harvinaisia; ilmiö on mahdollinen vain Tornionlaakson 

tapaisella rajaseudulla. Bengt Pohjasen esikoisromaani Och fiskarna svarar Guds frid (1979) 

kuvaa opettaja Kurt-Göran Polemalmin identiteettikriisiä ja sisäisiä ristiriitoja. Nimi on 

vaihtunut Polosesta Polemalmiksi13 ja kieli ruotsiksi, mutta edelleen hän tuntee olevansa vieras 

kaikkialla. Pohjasen pienoisromaani Lyykeri (1985) oli ensimmäinen meänkielinen14 romaani, 

ja hänen avauksensa suomen kielellä oli Kristalliarkki. Kiinnostavasti Pohjasen kohdalla saman 

teoksen erikieliset versiot poikkeavat usein selvästi toisistaan. Kielen, merkitysten ja kerronnan 

problematiikka nousee näkyviin Korpela-trilogiassakin. Kirjailijakertojat Lars ja Olof työstävät 

                                                 
12 Toisin kuin Lehtolan tekstistä voisi ymmärtää, Atwood ei käytä termiä paranoidi skitsofrenia Survival-teoksessaan, vaikka luonnehtiikin 

siinä kyseistä ilmiötä. Paranoidi skitsofrenia -termiä hän käyttää runokokoelmansa The Journal of Susanna Moodie (1970, 62) jälkisanoissa: 

”If the national illness of the United States is megalomania, that of Canada is paranoid schizophrenia.” 

13 Myös Kolmen kyynärän jumalien ja Korpelan enkelien kirjailijahahmo Olof on sukunimeltään Polemalm eli ”samaa” Polosten sukua. 

14 Termi meänkieli vakiintui käyttöön 1980-luvulla, jolloin tornionlaaksolaisten tietoisuus omasta identiteetistä ja oman kulttuurin 

erityisasemasta kasvoi voimakkaasti. Poliittisista syistä meänkieli tulkitaan omaksi kielekseen, lingvistisesti se kuuluu suomen 

peräpohjalaismurteisiin. Meänkielisen kulttuuritaistelun myötä alettiin kehittää myös omaa kirjakieltä. Ensimmäinen meänkielinen 

romaani oli Pohjasen Lyykeri (1985) ja ensimmäinen näytelmä hänen kirjoittamansa Kuutot (1987). Pohjasen kääntämä Markkyksen 

evanjeeliymmi tornionlaaksoksi ilmestyi 1988, loput Uuden Testamentin evankeliumikäännökset vuoteen 2000 mennessä. Matti Kentän ja 

Bengt Pohjasen laatimat meänkielen kieliopin perusteet, Meänkielen kramatiikki, julkaistiin 1996. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Markuksen_evankeliumi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Markuksen_evankeliumi
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kumpikin romaania korpelalaisuudesta. Lars kysyy Olofilta, ”miten aiot romaanissasi ruotsiksi 

selittää asian, joka on tapahtunut niin suomeksi” (KK, 11). Sukulaissieluja Pohjanen on 

ymmärrettävästi löytänyt monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä toimivista kirjailijoista, 

jotka kirjoittavat muulla kuin äidinkielellään. Silmät avasi Tukholmassa 1985 pidetty 

seminaari, johon osallistui kirjailijoita eri puolilta maailmaa: ”Ko net olit aivan ko olisit 

Kassassa kasuhneet. Ko net ymmärsit kaikki minun vitsit, net ymmärsit kaikki net hankaluuet, 

net rikkauet, net rajanylittämiset ja monet kielet. - - Salman Rushdie oli kirjottannu justhiinsa 

kirjan ’Keskiyön lapset’, ja mie olin kirjottannu tämän ’Kasaland’. Rushdie selitti, ette hään oli 

tehny oman kirjansa siihen malhiin, että hään selitti sen tarinan  päässä omalla intian kielellä, 

mutta kirjotuskone kirjotti englantia. Ja se sano, ette siksi se englanninkieli on niin kummaa 

siinä hänen kirjassa.” Pohjanen oli kirjoittanut Kasalandin (1985, suom. Konin hinta 1990) 

samalla tavalla – Korteniemen ja Peuran haastattelussa Pohjanen itse kutsuu sitä ensimmäiseksi 

Ruotsissa kirjotetuksi interferenssiromaaniksi.15 (Korteniemi & Peura 2004, 164.) 

 

Pohjanen on ammentanut monien teostensa aiheet lapsuutensa elämänpiiristä, Pajalan Kassan 

kylästä, jossa lestadiolaisuus ja kommunismi kamppailivat ihmissieluista. Näiden omiksi 

koettujen ideologioiden ohella myös salakuljetus ja mehukkaat tarinat ovat olleet meänkielisen 

väestön vastarinnan muotoja suhteessa valtakulttuuriin.  Pohjasen äiti oli harras lestadiolainen, 

isä taas oli ateisti ja ammattijoppari eli salakuljettaja. Koti oli vilkas läpikulkupaikka, jossa 

varsinkin sotien jälkeen majaili monenlaisia kulkijoita ja pakolaisia. Suomen suomi murteineen 

tuli sitä kautta tutuksi. Myös ruotsi oli kirjailijalle luonnollinen kieli jo lapsena, vaikka kielen 

hallinta vahvistuikin vasta koulussa. Pohjanen on painottanut monikulttuurisen ympäristön 

rakentamaa moraalista perustaa, josta hänen mielestään voisi ottaa oppia muukalaisvihan 

levitessä: ”Minun isä pruukasi sanoa, ette ko tässä mennee niin paljon väkeä, muistakaa, ette 

älkää kysykö mistä net tuleva ja mihinkä net menevä eikä niitten nimiä. Ihmisiä net oon nekki.” 

(Korteniemi & Peura 2004, 163.) Pohjoinen on Brita Turusen (2010, 167) mielestä Pohjasen 

teksteissä ensisijaisesti metafyysinen kokemus ja sisäinen maailma; keskeistä hänen 

teoksissaan on sen pohtiminen, mikä tarkoitus ihmisen olemassaololla tässä maailmassa on. Itse 

näen pohjoisen keskeisempänä elementtinä kuin Turunen. Myös Pohjasen eksistentialismin 

                                                 
15 Pohjasen termi on osuva. Käännöstieteessä interferenssillä tarkoitetaan käännöksen ominaisuutta, joka ilmenee lähtötekstin kielellisten 

piirteiden heijastumisena käännöksessä. Interferenssi voi ilmetä myös laajemmin kulttuuristen elementtien ja tekstikonventioiden 

siirtymisenä lähdetekstistä kohdetekstiin. www.tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:interferenssi (20.4.2016). 

http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:interferenssi
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määrittelisin hieman toisin: hän tutkii teoksissaan ihmisen olemassaolon arvoitusta. Pohjasen 

eksistentialismissakin erottuu vahvasti sen pohjoinen pohjavirta.  

 

Kieliraja on ollut Tornionlaaksossa sekä luokkaraja että uskonnollinen raja. Äidinkieli on 

määrännyt uskon, mutta myös ihmisarvon ja sosiaalisen aseman. Näin Pohjanen kuvaa ilmiötä 

omaelämäkerrallisessa Jopparikuninkaan pojassa (2006, 31; kursivoinnit Pohjasen): ”Ruotsin 

sanalla ’medborgare’ tarkoitettiin vain ummikkoja, ruotsia puhuvia. Me, jotka olimme 

kasvaneet äidinkieleltämme meänkielisinä, olemme alamaisia, ’undersåtar’.16  Tätä taustaa 

vasten on ymmärrettävää, että Pohjasen kirjailijantie on muodostunut toisenlaiseksi kuin 

Kassan kylää muistuttavasta, Tornionjoen vastarannalla sijaitsevasta Orajärven kylästä 

ponnistaneella Timo K. Mukalla.17 Syyt Pohjasen myöhäiseen avaukseen eivät välttämättä ole 

olleet pelkästään yksilöllistä laatua. Mukka ryhtyi heti ammattikirjailijaksi, kun taas Pohjanen 

hankki ensin opillista sivistystä. Hän valmistui papiksi, opiskeli suomen kieltä ja väitteli 

Tukholman yliopistossa tohtoriksi Antti Hyryn tuotannosta. Ennen ryhtymistään vapaaksi 

kirjailijaksi 1984 hän toimi pitkään pappina ja jonkin aikaa myös yliopiston lehtorina18.  

 

Pohjasen Laestadius-romaanissa Ropandes röst (1981, suom. Huutavan ääni 1999) joukko 

kertojia luotaa Laestadiuksen elämää useista eri näkökulmista, korpelalaisromaanissa Dagning; 

röd! (1988) postmoderni kerronta vahvistuu entisestään. Kertojat vaihtuvat tiheään tahtiin, 

tyylilaji vaihtelee dokumentista saarnaan, teksti on tutkimuksia parodioiden jaoteltu alalukuihin 

ja jopa alalukujen alalukuihin; alaviitteetkin ovat käytössä. Postmodernit kerrontaratkaisut ovat 

ylipäätään ominaisia Pohjasen keskeisille teoksille. Myös Korpela-trilogian kertojahahmo Olof 

toivoo muuttuvansa ”Italo Calvinon  liekiksi ja kristalliksi, taiteeksi, josta täysin puuttuu 

teologia ja länsimaisen romaanitaiteen perversio, sen perisynti: realismi” (KE, 9).   

 

                                                 
16 Ruotsinkielistä tarkoittava sana ummikko on hyvä esimerkki alistettujen käänteisen vastarinnan diskurssista. Kielitaidon puute ja 

mykkyys näyttäytyvätkin kolonisoijissa, ei kolonisoiduissa meänkielisissä. 

17 Mukan ja Pohjasen kirjailijantietä on vertaillut Olavi Jama (1995, 135–137).  

18 Sittemmin ortodoksiksi kääntynyt Pohjanen työskenteli liki kymmenen vuotta evankelisluterilaisen kirkon pappina pohjoisen 

seurakunnissa (Malmberget/Malmivaara, Muonionalusta ja Överkalix/Ylikainuu) – siis alueilla, jotka kuuluivat korpelalaisuuden 

vaikutuspiiriin. Tukholman yliopiston lehtorina Pohjanen työskenteli 1981–1983. 
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1.4  1930-LUVUN KOLONISOITU TORNIONLAAKSO JA KORPELALAISUUS 

Lehtonen ja Löytty (2007, 110) toteavat Saamenmaan olleen siirtomaan asemassa niin kaikkien 

Pohjoismaiden kuin Venäjänkin sisällä. Yllättävän usein tutkijoilta näyttää unohtuvan, että myös 

Tornionlaakson suomenkieliset ovat olleet kolonisoituja suhteessa Ruotsiin.  Niin meänkieliset 

kuin saamelaisetkin saivat virallisen aseman Ruotsin kansallisena kielivähemmistönä vasta 

2000-luvun vaihteessa.  Uusi aika oli alkanut 1809, jolloin Ruotsin ja Venäjän raja vedettiin 

Tornionjokeen, keskelle yhtenäistä kieli- ja kulttuurialuetta. Joen itäpuolella hallintokieli vaihtui 

ruotsista venäjään, mutta suomi säilytti asemansa kansan kielenä. Ruotsin Tornionlaaksossa 

suomenkielisten kulttuuri joutui valtakulttuurin puristukseen. Vielä 1800-luvun puolivälissä 

opetusta annettiin suomeksi ja koulukirjat olivat suomenkielisiä; vuoteen 1927 mennessä 

suomenkielinen opetus oli tyystin hävinnyt. (Rantonen & Savolainen 2010, 20; Jama 1995, 98–

99.) Paikannimiä oli alettu ruotsintaa jo 1800-luvulla. Kallonmittauksia ja rotumäärityksiä tehtiin 

pohjoisen suomalaisväestön keskuudessa 1930-luvun lopulle asti.  Ruotsin rotuhygienisesti 

epäpuhtain väestö paikallistettiin juuri Lappiin ja Västerbotteniin eli suomalaisten ja saamelaisten 

asuinalueille. Ruotsalaisia kehotettiin välttämään seka-avioliittoja näiden vähempiarvoisten 

naapurikansojen edustajien kanssa. (Tamminen 2015, 35–36, 83–87, 92.)  1930-luvulla seudun 

suomenkielisen väestön toiseus oli näin ollen paljon syvempää kuin pohjoissuomalaisten. 

Kätkettyjen vallankäytön muotojen avulla alistetut suomenkieliset saatiin vähitellen 

vakuuttumaan, että valtaapitävien intressit ovat heidän omienkin etujensa mukaisia. Kuten Rauna 

Kuokkanen (2007, 151) toteaa saamelaisten kolonisaatioon viitaten, hegemonian tehokkaimpia 

apuvälineitä on ollut koululaitos ja sen harjoittama ”arvopesu”. Bengt Pohjasen kouluvuosina 

omaa äidinkieltä ei saanut puhua edes välitunneilla:  ”Se piiskattiin meistä ankarilla otteilla pois. 

- - Kieli on ihmisen sielun sormenjälki – ellei hänen kielensä kelpaa, hän itsekään ei kelpaa. Se 

on syvä trauma, jota valtaväestön on vaikea ymmärtää.” (Gerkman-Kemppainen 2005, 30.) 

Kirjallisuuden merkitys valtasuhteita ja rajoja kyseenalaistavana kohtauspaikkana korostuu 

monin tavoin Pohjasen tuotannossa. Myös Korpela-trilogia valottaa Ruotsin Tornionlaakson 

meänkielisten torjuttua toiseutta ja antaa äänen häpeän ja alemmuudentunteen vaientamille.  

Koko Tornionlaaksoa leimannutta korpelalaisuutta Pohjanen sivuaa myös Rajan kolmas huone 

-teoksessa (2011, 34); esiin nousee oman kielen merkitys menneisyyden prosessoinnille:  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalais-saamelaiset_kielet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalais-saamelaiset_kielet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalais-saamelaiset_kielet
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Oman kirjoitetun kielen ja oman kirjoitetun historian ansiosta meidän uskonnollinen häpeämme 

olisi ollut huomattavasti pienempi. Sitä olisi voinut pitää marginaaliin piirrettynä 

kirjoitusvirhemerkintänä meidän tarinassamme. Nyt siitä tuli jotakin, minkä kanssa emme ole 

kunnolla pärjänneet. Se vain tipahti lestadiolaisuuden itseymmärryksen ahterista tunkioon, jota 

kutsutaan korpelalaisuudeksi. - - Pelätään ruotsalaisten luulevan, että koko Tornionlaakso on 

seksiliikutuksen hurmiossa, eikä järki pysy sellaisissa päissä valelemalla. Tähän häpeään 

ehättää apu Amerikasta. Ajatella, suuressa maailmassakin on omat Korpelansa!  

 

Ruotsin Tornionlaakson tilannetta monimutkaistaa se, että niin suomalaiset kuin ruotsalaisetkin 

tulivat alun perin uudisasukkaina saamelaisten alueelle. Kuten Lehtola (1997, 27) toteaa, 

kolonisoidun ja kolonisoijan välinen ero on kielellisesti ja kulttuurisesti selkeä, mutta 

uudisasukaskulttuuri sijoittuu henkisesti aina rajamaalle: se kokee erilaisuuden vanhan maan 

perinteeseen, mutta erilaisuuden tulkinta ja perustelut ovat ongelmallisia. Uudisasukaskulttuurin 

problematiikka rajautuu kuitenkin tarkasteluni ulkopuolelle, sillä Pohjasen teoksissa nousee esille 

nimenomaan ruotsalaisen ja kolonisoidun suomenkielisen kulttuurin välinen suhde.  

Kolonisoitujen uhriuttaminen voi passivoida ja lannistaa: siksi on tärkeää nähdä myös toiseutetun 

kulttuurin voima. Lehtola (1997, 27) muistuttaa, että kolonisoitujen vähemmistöjen kokemalla 

traumalla on myös myönteinen, tervehdyttävä puolensa; valtakulttuurin  ja paikallisen kulttuurin 

välisestä suhteesta kehkeytyy uudenlainen, oma todellisuusnäkemys. Kulttuurien välimaastossa 

voi kokea ulkopuolisuutta molempiin tai kaikkiin ympärillä vaikuttaviin kulttuureihin, mutta 

ympäröivän maailman tarkastelutapoja kehittyy monipuolisemmin kuin vahvan valtakulttuurin 

vakiintuneessa tilanteessa, jossa oma näkökulma maailmaan selittää jo kaiken. Homi K. Bhabhan 

pohdinnat liminaalisuudesta eli kulttuurien rajoilla ja väleissä tapahtuvien ilmiöiden 

merkittävyydestä tulevat lähelle tätä ajatusta. Bhabha puhuu kolmannesta tilasta (Third Space) ja 

tulkinnan kolmannesta paikasta, jolla hän tarkoittaa avointa, hybridistä tilaa kulttuurien väleissä. 

(Bhabha 1994, 36–38.) Tornionlaaksossakin on opittu luovimaan kulttuurien välimaastossa, 

varmuuksien ja ehdottomuuksien ulkopuolella. Sopeutuminen vallitsevaan tilanteeseen ja 

heterogeenisten ainesten sulauttaminen uudenlaisiksi synteeseiksi on ollut toimiva 

selviytymisstrategia. Myös täysin ristiriitaisia, näennäisesti toisensa poissulkevia elementtejä on 

sujuvasti liitetty toisiinsa – jopa harras uskovaisuus ja tulenpalava kommunismin aate ovat 

voineet mahtua saman ihmisen maailmankatsomukseen. Tämä näkyy Korpela-trilogian 

maailmassa. Kristalliarkin Leander kehuu Korpelan seuroissa parannuksen tehnyttä kommunisti 

Metelivaaraa, joka ei lähtenyt korpelalaisten hullutuksiin mukaan ja jolta kommunismikaan ei 
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riistänyt uskoa. Metelivaaran pirtin seinällä on Stalinin kuva Juhani Raattamaan19 vieressä. (KA, 

174.)  Leanderin lestadiolainen vaimo taas turvaa sekä Jumalaan että loitsuihin: kaikki tietävät, 

että hänessä on ”noidan vikaa”. Trilogian Tornionlaakso on kirjailija Olofin mukaan ristiriitaisten 

piirteiden kärjistymisnäyttämö, Platonin ja Aristoteleen kohtaamispaikka.  Se on ”pyhyyden ja 

saastan maa, totalitaaristen maailmankatsomusten hovi ja jakautumisen valittava kehto” (KE, 10). 

Tälle arktisen hysterian taistelukentälle saapuu Toivo Korpela saarnaamaan paratiisin 

tuoksuvasta portista. Yhteiskunnallisia oloja leimaavat työttömyys, raju lakkoliikehdintä ja 

kommunismin nousu. Korpelalaisuus kehittyy kommunismin vastavoimana jumalallisen toivon 

kipinäksi toivottomuuden keskelle. Vielä vahvemmin korpelalaisuus näyttäytyy trilogiassa  

lestadiolaisuuden antiteesinä, protestina sen ankaraa sääntöuskovaisuutta ja kontrollia vastaan.  

Mitä Ruotsin Tornionlaaksossa tapahtui ja kuka oli karismaattinen lestadiolaissaarnaaja Toivo 

Korpela? Jeesuksen sanansaattaja, uskonnollinen keinottelija, kommunisti, lapuanliikkeen 

vakooja, juoppo huoripukki, köyhien ja raskautettujen ystävä? Käsityksiä on yhtä monta kuin 

vastaajiakin. Korpelalaisuuden synty kytkeytyy Korpelan ja SRK:n eli Suomen 

Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen välisiin ristiriitoihin, jotka kärjistyvät välirikoksi. 

Vuonna 1932 Korpela suljetaan tottelemattomuutensa ja hänen elämäntapojaan koskevien 

syytösten vuoksi liikkeen ulkopuolelle, minkä jälkeen vanhoillislestadiolaiset eivät pidä häntä 

enää edes käsityksiltään lestadiolaisena. Ilpo Pursiainen toteaa, että välirikon jälkeen 

Korpelasta tulee lainsuojaton: hänestä voidaan sanoa ja uskoa mitä tahansa. Korpela-liike 

syntyy vasta talvella 1933–1934, jolloin Toivo Korpela ei enää saavukaan jokatalviselle 

saarnamatkalleen, kuten on tehnyt 1920-luvun lopusta saakka. Korpelan seuraajien johtajaksi 

nousee Niilo Holmgren20. Hänen vaikutuksestaan ryhmä alkaa saada millenaristisia piirteitä. 

Uskovaisten kiivas maailmanlopun ja Palestiinan arkin odotus nousevat yleiseen tietoisuuteen 

Kiirunassa kevättalvella 1935, jolloin Korpela on jo lopullisesti lähtenyt Tornionlaaksosta.21 

Luulajalainen kommunistien Norrskenflamman-lehti uutisoi hurmosliikkeestä ensimmäisenä, 

ja lähiviikkojen ajan miltei kaikki Suomen ja Ruotsin päivälehdet raportoivat korpelalaisten 

                                                 
19 Maallikkosaarnaaja Juhani Raattamaa (1811–1899) oli Laestadiuksen läheinen työtoveri ja hänen työnsä jatkaja. 

20 Niilo Holmgren on Pursiaisen tutkimuseettisistä syistä luoma pseudonyymi. Pursiaisen artikkeli on vuodelta 1999: korpelalaisuuteen 

liittyvän häpeän voi siis arvella eläneen aina 2000-luvulle asti.  Lennart Lundmark puhuu tutkimuksessaan Ensimmäisestä profeetasta 

(Första Profeten). Lundmark perustelee pseudonyymien käyttöä sillä, ettei korpelalaisia koskevien oikeuden pöytäkirjojen 

salassapitoaika ollut vielä umpeutunut. Vanhoillislestadiolainen Hulkko käyttää jo 1956 korpelalaisten johtohahmoista oikeita nimiä, 

joista osan myös Brita Turunen mainitsee gradussaan. Bengt Pohjasen trilogiassa pääprofeetan nimi on fiktiivinen Teodor Martinson. 

21 Vuoden 1932 jälkeen Toivo Korpela vierailee Ruotsin Tornionlaaksossa vielä kerran, syksystä 1934 tammikuuhun 1935. 
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edesottamuksista. Kuten Pursiainen toteaa, korpelalaisille tämä tasoltaan kirjava  uutisointi luo 

kuolemattoman maineen. Kiirunan rukoushuoneen eteen saattaa kertyä tuhansia uteliaita 

seuraamaan uskovaisten äänekkäitä kokouksia. He tanssivat, pelaavat korttia ja kiroavat 

perkeleitä ja Baabelin porttoja helvettiin. Vuonna 1937 alkoholi tulee mukaan kuvioihin. 1939 

ryhmään yhdistetään  seksuaaliset hurjastelut; siitä tulee ”orgialahko”. Tarinat muuttuvat yhä 

värikkäämmiksi ja alkavat elää omaa elämäänsä. (Pursiainen 1999, 75, 77–78.)  

 

Samana vuonna 1939 kolme alaikäistä tyttöä tulee raskaaksi. Yli 40 korpelalaista tuomitaan 

sakkoihin siveyden vaarantamisesta, kuusi saa vankeutta viinankeitosta ja alaikäisiin 

kohdistuneesta haureudesta. Pääprofeetta toimitetaan syyntakeettomana mielisairaalaan. 

Tapahtumat käsitellään suljetuin ovin, mikä ruokkii entisestään ihmisten mielikuvitusta ja takaa 

korpelalaisille elävän maineen arktisen hysterian malliesimerkkinä. Liikkeestä tulee hävetyin 

osa tornionlaaksolaista historiaa. Pursiaisen mukaan ”häpeä” kytkeytyy korpelalaisuuden arvon 

ja todellisuuden kolminkertaiseen kieltämiseen: Kaksimielinen tarinaperinne kieltää 

korpelalaisuuden todellisuuden vääristelemällä sitä. Toinen kieltäminen liittyy samanaikaiseen 

täydelliseen vaikenemiseen. Kolmas liittyy vanhoillislestadiolaisten tarpeeseen kieltää 

isyytensä korpelalaisuuteen siirtämällä liike kokonaan lestadiolaisen tradition ulkopuolelle.22 

Näin tukahdutetaan korpelalaisten protesti, jota 1930-luvun oloissa voi pitää sekä modernina 

että äärimmäisen radikaalina. (Pursiainen 1999, 74, 81–82.)  

 

Kristalliarkin Leander ja Kolmen kyynärän jumalien kirjailijakertoja Lars kuvaavat 

korpelalaisuuden haavoja tähän tapaan: 

 

Tämä on arka paikka vieläkin, koska näillä seuduilla ei voi värrempää [pahempaa] haukkunimeä 

saada kuin korpelalaisen. Vaikka siitä on pyörähtänyt viisikymmentä vuotta, niin naapuritkaan 

eivät uskalla mennä niihin perheisiin kylästelemään jotka olivat villityksessä mukana. Ne eivät 

halua kirjojaan kastella. (KA, 86–87.) 

 

[N]e, jotka olivat syntyneet niinä vuosina eivät tietenkään voineet tietää isistään ilman tarkkoja 

verikokeita; ja häpeä esti taas sen ratkaisun. Lääkäri kysyi, oliko mahdollista, että Ann-Marie 

itse oli enkeli ja me läheisiä sukulaisia, vaikkapa niin läheisiä, että. (KK, 125.) 

                                                 
22 Lestadiolaisen korpelalaisuustulkinnan vaikuttavuutta on Pursiaisen (1999, 83) mukaan lisännyt se, että lestadiolaisen Oskar Kostetin 

laudaturtyö (1950) ja lestadiolaisen Kullervo Hulkon Minä lähetän teidät (1956) muodostavat perustan useimmille myöhemmistä 

korpelalaistulkinnoista. Vanhoillislestadiolainen tutkijapappi Hulkko  yhdistää korpelaliikkeen jehovantodistajiin ja lahkolaishenkiseen 

kirjallisuuteen ja pitää Toivo Korpelaa liikkeen ensimmäisenä johtajana, joka olisi hyväksynyt myös liikkeen opit. Kiinnostavasti 

liikkeen leviämistä käsitellessään Hulkkokin puhuu arktisen napaseudun hysteriasta, ”suomalaisten ja lappalaisten erikoisesta 

ennakkoalttiudesta hurmosilmiöihin”.  (Hulkko 1956, 161–162, 168, 170.)  
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Jälkimmäisessä lainauksessa Lars viittaa kipeään ongelmaan,  korpelalaisten ”ehtoollisen 

vieton” seurauksena syntyneiden lasten epäselviin sukulaisuussuhteisiin. Larsin raskaana oleva 

vaimo Ann-Marie on joutunut mielisairaalaan, sillä hän pelkää odottavansa lasta velipuolelleen, 

ja aborttia hän ei uskovaisena voi tehdä. Larsin mielestä sisarussuhde on mahdoton ajatus.   

 

Korpelalaisuutta on kuvattu kirjallisuudessa jo ennen Pohjasta: Ernst ja Henning Sjöströmin 

omakustanteena julkaisema korpelalaisromaani Silverarken (1969) herätti ilmestyessään suurta 

kohua. Heikki Toppilan romaani Ja niin tuli kevät taas (1945) on niin ikään yhdistetty 

korpelalaisuuteen. Hempeän rakkaustarinan taustalla esiintyvä uskonliike on kuitenkin kuvattu 

viitteellisesti ja sen yhtymäkohdat korpelalaisuuteen vaikuttavat kovin löyhiltä. Takakannen 

tekstissäkin puhutaan ”hihhulien synkästä uskonkiihkosta”23.  Korpelalaisuutta on usein pidetty 

Timo K. Mukan Maa on syntisen laulun groteskien, seksuaalisesti latautuneiden seurakohtauksen 

esikuvana. Pursiainen (1999, 76) kiistää näkemyksen: kaksimielisten korpelalaisjuttujen perinne 

on hänen mielestään lähes huomaamatta nielaissut Mukan esikoisromaanin seurakohtauksessa 

esitetyn lestadiolaisen saarnaajalaitoksen kritiikin.24 Pursiaisen huomio on tärkeä muistutus siitä, 

että tulkinnat voivat joskus lukkiintua automaattiasentoon. Mukalla tiedetään olleen omakohtaisia 

kokemuksia lestadiolaisseuroista, ja varmasti hän oli kuullut tarinoita korpelalaisista. Mukan 

synnintuntoa lietsova saarnamies ei kuitenkaan sovi Pohjasen trilogian antamaan kuvaan 

korpelalaisista, jotka sallivat seksuaalisuden eräänlaisena pyhän himon sakramenttina. 

Korpelalaisten seksiaktit perustuvat lisäksi yhteiseen sopimukseen.25 Alaikäisten tyttöjen 

kohdalla tämä kyseenalaistuu; korpelaliikkeen evoluutiossa ”piikuuksien ottaminen alaikäisiltä” 

näyttäytyy kaoottisimpien loppuaikojen ilmiönä.  Maa on syntisen laulun saarnamies taas 

                                                 
23 Vanhoillislestadiolainen Kullervo Hulkkokin (1956, 168) kiirehtii yhdistämään Toppilan romaanin korpelalaisiin: ”Toppila vain 

erehtyy käyttämään kirjassaan harhaanjohtavasti ’hihhuli’-nimeä, vaikka on kysymys korpelalaisista.” Hihhuleilla tarkoitetaan nykyään 

monenlaisia  ääriuskovaisia, mutta aiemmin se viittasi nimenomaan äärilestadiolaisiin. Vielä WSOY:n Nykysuomen sanakirjan 7. 

painoksessa  vuodelta 1980 hihhuli määritellään (jyrkimpään) lestadiolaissuuntaan kuuluvaksi henkilöksi. 

24 Myös Jama (1995, 111–112) liittää Mukan seurakohtauksen lestadiolaisuuteen ja tietyin varauksin korpelalaisuuteen, tosin Jamankaan 

mielestä saarnamiehen käytös ei vastaa käsityksiä korpelalaisista. Seurakohtausten korpelalaistaustaa ovat Pursiaisen mukaan 

korostaneet lestadiolaisuutta lähellä olevat tutkijat kuten Jouko Talonen, Juha Pentikäinen ja Markku Ihonen. Korpelalaisuus on heille 

”roskakori, jonne he saattoivat sysätä monia lestadiolaista julkisuuskuvaa tahraavia piirteitä” (Pursiainen 1999, 76, 84). 

Korpelalaisuuden vaikutusta Maa on syntisen laulun seurakuvaukseen painottaa myös Leena Mäkelä-Marttinen (2008, 121). 

25 Myös Lundmarkin (1985, 62) tutkimuksen mukaan korpelalaisten seksuaaliset rituaalit perustuivat osapuolten suostumukseen.  
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manipuloi härskisti nuorta uskovaista tyttöä ja käyttää häntä hyväkseen.26 Aika ajoin 

lestadiolaissaarnaajia on syytetty tällaisesta aseman väärinkäytöstä myös todellisuudessa.  

 

2   ROMAANIN MONIÄÄNISYYDESTÄ JA METAFIKTIOSTA  

Portaikkotrilogian aloittava Kristalliarkki edustaa yhtenäistä maailmaa ja ehyttä kerrontaa. Myös 

Leaderin puheeseen kietoutuu jo monta ääntä: hän kommentoi ahkerasti Korpelasta ja 

korpelalaisista kerrottuja mielipiteitä, juoruja ja tarinoita. Trilogian jatko-osat ovat menippolaisen 

satiirin postmoderneja, polyfonisia perillisiä. Ne ovat rakenteeltaan pirstaleisia ja kerronnaltaan 

intertekstuaalisia ja itserefleksiivisiä. Muutkin metafiktion keinot parodiasta mise en abyme -

peilirakenteisiin ovat käytössä. Kertojat vaihtuvat taajaan ja subjektin asema hämärtyy. Hämäriä 

ovat usein kertojanvaihdoksetkin. Seuraavan lainauksen toisella tai kolmannella rivillä kirjailija 

Olof vaihtuu profeetta Martinsoniksi kesken virkkeen. Vaihdoksen laukaisevat tervan tuoksu ja 

intertekstuaalinen Proust-viittaus pieniin aistimuksiin, jotka saavat aikaan mielikuvien vyöryn: 

Mutta se edellinen ilta, huutooni yöllä heräämiseni ja Christine ja tervan tuoksu, petite 

madeleineni, huulet, joita olin pelännyt suutelemalla rakastaa, suu, jolla rupesin puhumaan, 

tunnustamaan, ettei se tietenkään aivan päivän tasolla se meidän puuhamme siihen aikaan ollut, 

niinä vuosina; meidän seuroihimme tuli, varsinkin alkuaikoina miehiä – niin kuin tuo Kursun 

Matti – joilla ei ollut autuuden asia tärkeimmällä sijalla, eikä sydämen asiana; eivätkä ne miehet 

kysyneet mikä meille kaikille on korkeinta, kalleinta ja ihaninta auringon alla.  (KK, 57.)  

 

 

Martinsonin kertojajakso alkaa siis kesken Olofin lauseen ja jatkuu sitten yhtenäisenä luvun 

loppuun asti.  Martinsonin kyseenalaistama Kursun Matti on yksi Kolmen kyynärän jumalien 

kertojista. Kolmas luku on Larsin kerrontaa, mutta heti sen alkusivulla hänen ääneensä 

sekoittuu Martinsonin ääni. Lars kuuntelee salaiselta nauhaltaan samat Martinsonin lauseet, 

jotka aiemmin liukenivat Olofin puheeseen: ”Ei se tietenkään aivan päivän tasolla se meidän 

herätysliikkeemme siihen aikaan ollut - -.” (KK, 105–106.) Larsin mukaan nauhalla on ainut 

profeetta Martinsonilta saatu haastattelu. Lukija joutuu ihmettelemään, miten Larsin salaisen 

nauhan puhe saattoi aiemmin sekoittua Olofin ääneen. Onko Olof varastanut Larsin nauhan? 

                                                 
26 Samanlaisia saarnamiehiä ovat kuvanneet muun muassa Matti Hälli ja Paavo Rintala. Hälli piirtää teoksessaan Kosken kuuluvissa (1967) 

parodisen kuvan hurmoskokouksia pitävästä saarnaaja Tiukumäestä, joka tuntee niin väkevien rohtojen mahdin kuin seurakuntansa 

naisten henkiset ja ruumiilliset kiusaukset. Liukas manipuloija on myös Rintalan Rikkaan ja köyhän (1955) saarnamies Jalmari Isopaasi. 
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Vai ovatko Lars ja Olof yksi ja sama kirjailijahahmo, joka romaaneissa jakautuu kahtia? Jos 

näin tapahtuu, mikä on kirjailijahahmojen keskinäinen suhde: onko Lars Olofin varjo vai 

sittenkin päinvastoin? Yksiselitteistä vastausta Korpela-romaanit eivät tarjoa. 

 

2.1   POLYFONIA JA KARNEVALISMI  

Korpela-trilogian henkilöhahmot, kertojat ja kerronnalliset rakenteet käyvät vuoropuhelua sekä 

keskenään että historiankirjoituksen, kirjallisuuden ja tarinaperinteen sekä niiden tuottamien 

kuvien ja ajatusten kanssa. Pohjasen romaanit ovat siis dialogisia ja polyfonisia. Mihail 

Bahtinin mukaan mikään lausuma ei synny tyhjiössä vaan aina vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. Teksti on monien kirjoitusten dialogi; monikerroksinen tekstuaalisten pintojen 

risteyskohta, joka kantaa mukanaan merkkejä toisista teksteistä. Moniarvoisen poeettisen sanan 

logiikka toteutuu täydellisesti vain virallisen kulttuurin reunoilla. (Kristeva 1993, 22.) 

Murroskausille on tyypillistä, että ihminen joutuu irralleen totutuista elämänarvoista: ne eivät 

tunnu enää pätevän uudessa todellisuudessa. Tähän liittyy toivo, että vanhan elämän sirpaleista 

voidaan koota uudenlainen, toimiva olemisen tapa. Tärkeämpää kuin uuden tiedon keruu on 

vanhan, usein myyttisen todellisuuden ja tiedon löytäminen. Olemisen rajat eräällä lailla 

raukeavat; asiat nähdään samanaikaisina. (Peuranen 1995, 158.)  Rabelais-tutkimuksessaan 

Bahtin tarkastelee keskiajan loppua ja uuden ajan alkua tällaisina murroskausina. Toisenlaisen 

olemisen kulmakiveksi Bahtin löytää kansan naurukulttuurin eli karnevaalisuuden27. 

Karnevaali on koko historiansa ajan vaikuttanut virallisen yläkulttuurin katvealueella, usein 

väärin ymmärrettynä, väheksyttynä tai vainottuna. Karnevalistinen alakulttuuri on uutta luova 

voima, joka tekee valtakulttuurin naurunalaiseksi ja kyseenalaistaa sen totuudet.  

 

Polyfonialla, kerronnallisella moniäänisyydellä, Bahtin tarkoittaa kerronnan kielellistä 

moniaineksisuutta niin rakenteellisessa kuin ideologisessakin mielessä. Polyfonisessa 

romaanissa äänet eli dialogin osapuolet liittyvät toisiinsa tasa-arvoisina ja toisiinsa 

sulautumattomina, eli kerronnassa ei ole yhtä vallitsevaa näkökulmaa. Kristeva kuvaa Bahtinin 

                                                 
27 Bahtin (1991, 179–180) muistuttaa, ettei karnevaali kaikkien monimuotoisten karnevaalityyppisten juhlallisuuksien merkityksessä ole 

kirjallinen ilmiö. Sen maailmankuva voidaan kuitenkin transponoida kirjallisuuden kielelle, mitä hän kutsuu karnevalisaatioksi.  
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”sanan dialogisuutta” intertekstuaalisuuden28 (intertextualité) käsitteellä. Bahtin tarkastelee 

tekstiä kirjoitusten mosaiikkina; dynaamisena prosessina, jossa teksti kehkeytyy suhteessa 

toiseen rakenteeseen. Kristeva korostaa siirtymää merkkijärjestelmästä toiseen ja siitä 

aiheutuvaa subjektin paikan horjahdusta. ”Minä” kutsuu paikalle toisen henkilön; kaikunsa, 

joka on minälle ”sinä”, ja joka puolestaan sanoo minälle ”sinä”. Kieli parodioi itseään, luopuu 

esittämisen roolistaan ja tuottaa karnevalistista naurua. (Sivenius 1993, 8–9.)  

 

Bahtinin mukaan romaanin moniäänisyys on perintöä myöhäisantiikin menippeialta eli 

menippolaiselta satiirilta. Se on yhtä aikaa koominen ja traaginen eli vakava samassa 

merkityksessä kuin karnevaali: siinä käytettyjen sanojen status on poliittisesti ja sosiaalisesti 

häiritsevä. Menippeia ei kunnioita etikettiä eikä pyhiksi koettuja asioita. Se vapauttaa puheen 

sen historiallisista rajoituksista ja johtaa mielikuvituksellisen ja filosofisen kekseliäisyyden 

rohkeuteen. Näennäisesti yhteensopimattomat tilanteet kasvattavat kielen vapautta, fantastiset 

kertomukset ja usein mystinen symbolismi sulautuvat makaaberiin naturalismiin. Sana 

vapautuu ennalta annetuista arvoista eikä pelkää itsensä häpäisemistä. Hulluus, unet, 

haavekuvat ja kuolema nousevat kertomuksen materiaaliksi. Ne tuhoavat ihmisen eeppisen ja 

traagisen yhtenäisyyden ja hänen uskonsa identiteettiin ja syihin. (Bahtin 1991, 168–174; 

Kristeva 1993, 40–41.) Menippeia hyödyntää kontrasteja, jyrkkiä siirtymiä sekä kaikenlaisia 

yhteensopimattomuuksia kuten ylhäinen ja alhainen, nousu ja putoaminen. Menippolainen 

satiiri rakentuu Kristevan (1993, 41) mukaan kuin sitaattien katukiveys: se sisällyttää itseensä 

kaikki genret, minkä rakenteellinen merkitys on ilmaista kirjailijan etäisyyttä omaan tekstiinsä 

ja muiden teksteihin. Myös karnevalistiselle kirjallisuudelle – samoin kuin postmodernille 

fiktiolle – on ominaista vahva heterogeenisyys; se yhdistää toisiinsa erilaisia tyylejä ja 

rekistereitä. Ontologista horisonttia rikkovat kokonaisuuteen limittyvät erilaiset genret kuten 

kirjeet, esseet ja draamatekstit. (McHale 1987, 172.) Multigeneerisyys on myös Pohjasen 

Korpela-trilogialle ominaista laaja-alaista intertekstuaalisuutta. 

 

Menippolaisen satiirin rakenne on ambivalentti. Siitä saa alkunsa kielen kautta tapahtuva 

esittäminen ikään kuin näyttämöllepanona ja toisaalta kielen tutkiminen korrelatiivisten 

merkkien järjestelmänä. Menippolaisen tradition kieli on samanaikaisesti ulkoisen tilan 

                                                 
28 Intertekstuaalisuuden käsite vakiintui pian kirjallisuustieteeseen, mutta sai hieman toisenlaisen merkityksen: sillä alettiin käsittää 

kirjailijan viittauksia muihin teksteihin tai lainauksia muista teksteistä Käsitteen merkityksen muututtua Kristeva menetti  
kiinnostuksensa intertekstuaalisuuteen ja alkoi käyttää sen asemesta musiikista peräisin olevaa transposition-käsitettä. 
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esittämistä ja sen oman tilan tuottavaa kokemusta. Ruumiin, unen ja kielen tutkimisesta 

rakentuva menippolainen satiiri tarttuu ajankohtaisiin asioihin: sen diskurssi tuo julki 

päivänpolttavat poliittiset ja ideologiset konfliktit. (Kristeva 1993, 41–42.) Menippeia on lajina 

siis osallistuva ja kriittinen, mutta myös syvällinen, perimmäisiä kysymyksiä käsittelevä: se 

pohtii elämää ja kuolemaa ja koko maailmankatsomusta. Keskiajalla menippeiaa piti kurissa 

uskonnollisten tekstien auktoriteetti, porvarillisella ajalla yksilön ja tavaroiden absolutismi. 

Vasta moderni ajattelu vapautti romaanin menippolaisen voiman. Moderni polyfoninen 

romaani ruumiillistaa eurooppalaisen ajattelun pyrkimyksiä murtautua ulos kausaalisesti 

määräytyvien identtisten substanssien kehyksistä.  Se kurottautuu kohti dialogin kautta 

etenevää ajattelutapaa; etäisyyden, suhteiden, analogian ja transfiniittisen vastakkainasettelun 

logiikkaa. Polyfonisessa romaanissa eurooppalainen ajattelu ylittää siis aristotelista ajattelua 

konstituoivat ominaisuudet (identiteetin, substanssin, kausaalisuuden ja määritelmän) 

omaksuakseen toiset ominaisuudet: analogian, suhteen ja vastakohdan eli dialogismin ja 

menippolaisen ambivalenssin. (Kristeva 1993, 43–44.)  

 

Romaania alettiin romantiikan aikana pitää elämää laajimmin kuvastavana kirjallisuudenlajina, 

rikkoohan se hybridinä kategoriana kaikkia rajoja ja sulauttaa itseensä erilaisia elementtejä ja 

malleja. Romantiikan traditiota on kantanut eteenpäin kaikenlaisia rajoja vieroksuva 

postmodernismi. Nykykirjallisuudessa lajien sekoittamisesta on usein tehty postmodernia 

leikkiä. Kuten Lyytikäinen muistuttaa, lajimallit ovat silti jossain mielessä aina lähtökohta: 

lajitraditiot ja -mallit vaikuttavat nykyäänkin, ja uudistuminen tapahtuu usein unohdettujen 

lajien renessanssin kautta. Näin ovat syntyneet myös monet postmodernin romaanin suosimat 

lajityypit. Autofiktiossa omaelämäkerrallinen traditio ja tunnustuskirjallisuus sekoittuvat 

metafiktioon ja modernistisen romaanin muotoihin. Metafiktiivinen historiallinen romaani taas 

muokkaa vanhaa historiallisen romaanin perinnettä29 tuomalla siihen toisten romaanityyppien 

piirteitä. (Lyytikäinen 2006, 183.) 

 

Bahtinin lajiteorian pohjana on nimenomaan romantiikan kaudella syntynyt rajojen ylittämisen 

poetiikka, joka nosti romaanin kirjallisuuden korkeimmaksi muodoksi. Romaanitaiteen 

huipulle hän korottaa moniäänisen, polyfonisen romaanin. Karnevalistinen perinne on 

                                                 
29 Historiallisen romaanin vaiheista ks. Marita Hietasaari 2011, 32–43. 
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suodattunut menippolaiseen diskurssiin ja toteutuu juuri polyfonisessa romaanissa. Kuten 

Lyytikäinen toteaa, Bahtin nostaa esiin marginaaliin sysätyn epävirallisen tradition ja näyttää, 

että lajien rikkominen ja sekoittuminen sekä kanonisoitujen lajien kritiikki on aina ollut 

olemassa. Rajoja ylittävän ja niitä koettelevan tradition rooli ja asema on vaihdellut eri 

aikakausina, mutta aina sen kritiikki on kohdistunut aikansa kulttuurisiin käytäntöihin, 

ideologioihin ja normistoihin. (Lyytikäinen 2006, 176–177.)  

 

Bahtinille kaunokirjallisen teoksen dialogi voi olla monologinen, ja se mitä yleensä kutsutaan 

monologiksi, on usein dialogista. Dialogisten monologien mestariksi hän nostaa Dostojevskin. 

Dialogi on kirjoitusta, jossa toinen on luettavissa. Bahtinin dialogi kuvaa siis kirjoitusta yhtä 

aikaa subjektiivisena ja kommunikatiivisena, eli se pitää kirjoitusta intertekstuaalisena. 

(Kristeva 1993, 24–26.) Epiikassa puhuja, eepoksen subjekti, ei käytä toisen puhuntaa: kielen 

dialoginen leikki ilmenee vain kerronnan tasolla eikä tekstuaalisen manifestaation tasolla kuten 

romaanimaisessa rakenteessa. Näin monologisuus säilyy eeppisen rakenteen järjestäytymisen 

periaatteena. Kertojan absoluuttinen näkökulma on yhtäläinen jumalan tai yhteisön 

näkökulman kanssa: eeppinen logiikka on kausaalinen ja teleologinen, se on uskoa sanan 

puhtaaseen, kirjaimelliseen merkitykseen. (Kristeva 1993, 35–36.) Bahtinille tällainen 

narratiivinen diskurssi on monologismi; koodin alistamista normeille, yhdelle jumalalle. Myös 

realistinen romaani, jota Bahtin kutsuu monologiseksi (kuten Tolstoin romaanit), kehittyy tässä 

tilassa. Realistisen kuvauksen kertomukselliset ja kuvailevat elementit ovat siis monologisia; 

vain karnevaali ylittää sekä kielellisen koodin että sosiaalisen moraalin säännöt, omaksuu unen 

logiikan ja luo itse oman lakinsa. Kielellisen (tai loogisen tai sosiaalisen) koodin ylittäminen 

karnevaalissa on itse asiassa mahdollinen ja tehokaskin vain, koska se omaksuu toisen logiikan. 

Karnevalistinen diskurssi murtaa kieliopin ja semantiikan rajoittaman kielen lait, ja sen myötä 

siitä tulee sosiaalinen ja poliittinen vastaväite. Bahtinille dialogismi on rienausta, kaiken nurin 

kääntämistä ja kyseenalaistamista. (Kristeva 1993, 22, 28–29.) 

 

Kirjailija voi käyttää toisen sanaa antamalla sille uuden merkityksen säilyttäen samalla sen 

aiemman merkityksen. Kahden merkkien järjestelmän risteytymästä syntyneellä uudella sanalla 

on siis kaksi merkitystä, eli sana on ambivalentti. Kahden merkkien järjestelmän risteymä 

relativisoi tekstin; kirjallisuudenlajien evoluutiossa tämä näyttäytyy parhaiten menippolaisissa 

ja karnevalistisissa teksteissä. Ambivalenttien sanojen kategorioita ovat imitaatio, parodia ja 
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kätketty sisäinen polemiikki. Imitaatio tai toisto ottaa imitoitavan vakavasti eikä suhteellista 

sitä, mutta tyylittely luo toisen sanaan etäisyyden – kirjailija käyttää silloin vierasta sanaa omiin 

tarkoituksiinsa ja relativisoi sen. Parodiassa kirjailija tuo toisen sanoihin vastakkaisen 

merkityksen. Kätketylle sisäiselle polemiikille on ominaista toisen sanan aktiivinen, 

muokkaava vaikutus kirjailijan sanaan: vieras diskurssi on läsnä puhunnassa, jonka muotoa 

kirjailija muuttaa. Esimerkkejä kätketystä sisäisestä polemiikista ovat omaelämäkerta, 

poleemiset tunnustukset, dialogin repliikit ja naamioitu dialogi. (Kristeva 1993, 31.) 

 

Karnevaali on olennaisesti dialoginen: se muodostuu suhteista, etäisyyksistä, analogioista ja 

vastakohdista, jotka eivät sulje toisiaan pois. Kristevan Bahtin-tulkintoja seuraillen 

karnevaalissa kaksi tekstiä kohtaa toisensa, on keskenään ristiriidassa ja suhteellistaa toinen 

toisensa. Karnevaalin osallistuja on yhtä aikaa näyttelijä ja katsoja. Hän menettää tietoisuuden 

omasta henkilöstään ja kahdentuu näytelmän subjektiksi ja leikin objektiksi. Subjekti häviää: 

tekijän rakenne tulee esiin anonyymisyytenä, joka yhtä aikaa luo ja näkee itsensä luotavana; 

minuna ja toisena, ihmisenä ja naamiona. (Kristeva 1993, 36.) Postmodernin romaanin 

perusominaisuutena pidetään kokonaisuutta koossa pitävän subjektin hämärtymistä – 

yksilöllinen, johdonmukainen minä yleensä hajoaa tai katoaa näkyvistä. Yksittäisen ihmisen 

elämä ei postmodernissa enää näyttäydy yhtenäisenä tarinana; elämäntarina ei voi toimia 

romaanin kantavana rakenteena. Postmodernissa romaanissa ei kuvata realismin tavoittelemia 

”pyöreitä” henkilötyyppejä, eikä myöskään keskushenkilön tajunta ole enää tapahtumia koossa 

pitävä keskus kuten modernismissa. Minä näyttäytyy pikemminkin erilaisten voima- ja 

merkityskenttien satunnaisena leikkauspisteenä. (Saariluoma 1992, 26–27, 39.)  

 

Bahtinin ajattelussa dialogisuus ei tarkoittanut sitä, ettei kielellä puhuttaisi todellisuudesta. 

Kristevan laaja-alainen intertekstuaalisuus liittyy yhteisten kirjallisten koodien ja 

konventioiden omaksumiseen ja vuoropuheluun sekä subjektin eheyden ongelmaan. Taustalla 

on ajatus, että kaikki tekstit ovat muiden tekstien kyllästämiä. Liisa Saariluoman (1992, 25) 

mukaan Kristevan intertekstuaalisuudessa tekstien kokonaisuudesta muodostuu autonominen 

tila, jonka sisällä uusi teksti syntyy: ”Koko tavoiteltava todellisuus näyttäytyy teksteinä, jotka 

luovat sen, mitä kutsumme todellisuudeksi.”  Saariluoman tulkinta Julia Kristevan 

jälkistrukturalistisista näkemyksistä on kuitenkin kovin jyrkkä. Ajatus kaikkien tekstien 

yhteydestä aiempiin teksteihin ei välttämättä sulje pois referentiaalista suhdetta tekstien 
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takaiseen todellisuuteen, eikä koko ihmisen kohtaamaa todellisuutta näin  ollen  tarvitse nähdä 

pelkästään tulkittavien tekstien verkostona. Tekstit eivät synny hermeettisessä autonomisessa 

tekstiavaruudessa, vaan niitä tuottavat tietyssä historiallis-kulttuuris-yhteiskunnallisessa 

todellisuudessa elävät ihmiset. 

Bahtin painottaa karnevaalin dramaattista aspektia – dialogisen muutoksen merkityksessä se on 

tuhoisaa, kyynistä ja vallankumouksellista. Kyseenalaistamalla kielen lait karnevaali haastaa 

samalla jumalan, auktoriteetin ja sosiaalisen lain.30 Karnevalistisen näyttämön kyynisyys 

vertautuu nietzscheläiseen dionyysisyyteen: se tuhoaa jumalan ja asettaa tilalle omat lakinsa. 

Tuotuaan julki harkitun kirjallisen tuottamisen rakenteen karnevaali paljastaa myös tässä 

rakenteessa vallitsevan tiedostamattoman; seksuaalisuuden ja kuoleman. Niiden välisestä 

vuoropuhelusta muotoutuu karnevaalin kaksikkorakenne: ylhäinen ja alhainen, syntymä ja 

tuho, ruoka ja ulostus, ylistys ja rienaus, nauru ja kyyneleet. Karnevaalin naurukaan ei ole vain 

parodista vaan pikemminkin vakavaa; yhtä aikaa koomista ja traagista.  Ainoastaan siten se voi 

välttyä olemasta lain ja sen parodian näyttämö ja olla toisen näyttämö. (Kristeva 1993, 36, 38.) 

 

Bahtin korostaa erityisesti groteskia rajoja rikkovana voimana; groteski kuuluu myös Pohjasen 

Korpela-trilogian keskeisiin tyylikeinoihin. Oleellista groteskissa on virallista ja arvokkaana 

pidettyä nurin kääntävä näkökulma. Groteskia realismia leimaa elämän materialistis-

ruumiillinen ulottuvuus ja kaiken korkeana pidetyn alentaminen. Se on vastavoima kaikelle 

materiaalis-ruumillisista juurista irrottautumiselle, kaikelle abstraktin ideaaliselle ja kaikille 

vaatimuksille irtautua maan ja ruumiin merkityksistä. Puhtaasti henkinen, ylevä ja ideaalinen 

esiintyy siinä vain alennettuna. Alentaminen tarkoittaa myös elämän ulottamista vatsaan ja 

sukuelimiin; yhdynnän, siittämisen, synnyttämisen, ahmimisen ja ulostamisen akteihin. (Bahtin 

2002, 20–21.) Bahtinin (2002, 27) mukaan kirjallisuudessa koko keskiaikainen parodia perustuu 

ruumiin groteskiin konseptioon. Esi- ja varhaisromantiikan myötä groteskista tulee yksilöllisen 

maailmantuntemuksen ilmaisumuoto. Nauru säilyy myös romanttisen groteskin elementtinä: 

kuten Bahtin (2002, 36) toteaa, monoliittisen vakavuuden oloissa mikään groteski ei ole  

                                                 
30 Lyytikäinen kiinnittää kuitenkin huomiota karnevaalikulttuurin ambivalenssiin. Nurinkääntäminen on usein ollut vain 

poikkeustila: sille on tehty tilaa virallisessa kulttuurissa, vaikka sen sisältöjä olisikin torjuttu. Näin karnevaali on eräänlaisena 
paineentasausventtiilinä voinut toimia myös hierarkian säilyttäjänä. Jos matala määritellään korkean ehdoin ja sen näkökulmasta, 
matala pysyy paikallaan ja ylläpitää hierarkiaa. Vasta kun matala pyrkii yleisesti hyväksyttyjä merkityksiä määritteleväksi tahoksi, se 
voi horjuttaa valta-asemia. (Lyytikäinen 2006, 178–179.) 
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mahdollista. Nauru kuitenkin redusoituu ja saa muodoikseen huumorin, sarkasmin ja ironian. 

Keskiöön nousee groteskin synkkä, inhoa tai kauhua herättävä, demoninen luonne. 

 

Groteskin kenttään kytkeytyy sen vastakohdaksi asettuva subliimi. Myöhäisantiikin 

Longinuksen nimiin liitetyssä tutkielmassa Peri hypsous (Korkeasta tyylistä) subliimi esitetään 

tyylin ylevyytenä, joka ylittää kaiken teknisen osaamisen. 1700-luvulla Edmund Burke 

määritteli subliimin esteettiseksi kokemukseksi, joka edustaa ihmiselle kaikkea sitä, minkä hän 

pelkää olevan häntä itseään suurempaa ja voimakkaampaa. Ihmisjärjen ylittävää subliimia ei 

voi sellaisenaan esittää inhimillisessä kommunikaatiossa, se ilmenee ainoastaan muiden 

kategorioiden kautta. Yksi kiertotie on ironia: subliimi haastaa oman subjektimme 

kaikkivoipaisuuden, joten säilyttääksemme edes uskottavuuden rippeet joudumme lähestymään 

sitä ironian avulla – samalla ironisoiden myös oman kokemuksemme ja esitystapamme. Toisen 

kiertotien tarjoaa groteski, joka subliimin tavoin kyseenalaistaa inhimillisen subjektin 

kaikkivoipaisuuden. Groteskin kokemus vie kohti subliimia eli sitä pistettä, jossa minän ja sen 

ulkopuolen välisen rajan illuusio alkaa horjua.  (Alanko & Korhonen 2000, 8–9.)  

 

Monissa Pohjasen teoksissa, kuten Jopparikuninkaan pojassa, lestadiolaisuus näyttäytyy 

meänkielisen marginalian vastarinnan muotona siinä missä kommunismikin – ne ovat kasvaneet 

omasta maaperästä eivätkä ole etelän valtakulttuurin tyrkyttämiä ideologioita. Lestadiolaisuus 

on karnevalistista Jumalan pyhää teatteria; performanssia, parodioita ja groteskeja kuvauksia: 

 

Meänkielinen jumalanpalvelus oli pyhää teatteria, karnevaalia ja näytelmää ilman parrasvaloja 

ja jakoa näyttelijöihin ja katsojiin, näytelmiä joita ei tultu katsomaan, vaan jotka elettiin todeksi. 

Ainoastaan näissä näytelmissä ihmisten oli mahdollista kellistää koko järjestys keskellä 

vasemmiston ja oikeiston kulttuurista ja kielellistä painostusta. Me olimme tämän näyttämön 

suvereeneja valtiaita. (Pohjanen 2006, 119.) 

 

 

Korpela-trilogian korpelalaiset kehittävät tästä pyhästä teatterista äärimmäisen version, jonka 

tarkoituksena on vapauttaa heidät lestadiolaisuuden lietsomasta häpeästä ja synnintunnosta. 

Korpelalaisten karnevaali ei kestä vain yhtä römppäviikkoa vaan venyy vuosien mittaiseksi. Jos 

poliisi tulee kokouspaikalle, hänelle tarjotaan ensin vieraanvaraisesti kahvia ja lohivoileipiä, ja 

kuulumisten vaihdon jälkeen noustaan taas näyttämölle.  Toimintansa korpelalaiset perustelevat 

karnevalismin perusoppien mukaisesti Raamatun sanalla, vedoten lestadiolaisten omaan 

ehdottomaan auktoriteettiin: 
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Martinson kysyi, katsoiko Jumala Aabrahamille synniksi sen, että se otti kaksi vaimoa, ja 

Jaakobille, että se otti kaksi vaimoa, sisarta, ja niitten piiat. - - Martinson muistutti Lootistakin, 

joka oli juonut itsensä päihin ja tehnyt omille tyttärilleen lapsia, ja Daavidista, joka oli ottanut 

seitsemän vaimoa, ja Salomosta, jolla oli ollut tuhat vaimoa. - - Se kertoi Kaanaan häistä, 

joissa Jeesus oli tehnyt kuusi tynnyriä viinaa elikkä niin paljon, että kaikki saivat häävikseen 

olla päissään. Martinson kysyi maailman ihmisiltä, jos niitä niissä seuroissa oli, mitä ne 

ajattelivat pyhien esi-isien askeleista, olivatko ne pyhiä vai saastaisia. Martinson sanoi niille 

maailman ihmisille, että jos he pitivät ne askeleet pyhinä, niin niitä piti seurata, naida ja juoda 

Jumalan kunniaksi. (KA, 217–218.)  

 

 

 

2.2   POSTMODERNI HISTORIALLINEN ROMAANI  

Metafiktiossa nähdään keskeisinä fiktiivisyyteen kytkeytyvä refleksiivisyys sekä fiktion omaa 

keinotekoista luonnetta korostavat piirteet, joihin lukijan huomio suunnataan. Se on fiktiota 

fiktiosta, romaani joka pohtii oman konstituoitumisensa ehtoja. Cervantesin Don Quijote, Sternen 

Tristram Shandy ja Diderot’n Jaakko Fatalisti mainitaan usein varhaisina romaanilajin 

edustajina, joissa näkyy metafiktiivisiä piirteitä. Kuten Kristeva (1993, 41) muistuttaa, 

menippolaisessa satiirissakin on kyse myös kielen ja kirjoituksen tutkimisesta.31 Metafiktion 

käsite syntyi kuitenkin vasta postmodernin kontekstissa, koska sitä tarvittiin käsitteellistämään 

tutkijoiden havaitsemaa romaanien lisääntynyttä itserefleksiivisyyttä. Sittemmin metafiktion 

käsiteala on muuttunut ja laajentunut painotuksiltaan. Se on siirtynyt 1970-luvun 

pohjoisamerikkalaisesta kokeellisesta antiromaanista kirjallisuuden valtavirtaan, selittämään ja 

kuvaamaan eri maiden ja eri aikakausien romaaneja. Metafiktion formalistinen leimakin on 

haalistunut: nykyään käsitteellä viitataan sekä muotoon että sisältöön liittyviin seikkoihin.  

Postmodernismin ja metafiktion diskurssit ovat pitkään olleet kietoutuneina toisiinsa, mitä selittää 

käsitteen syntytausta. Myös Linda Hutcheonin ja Patricia Waughin metafiktioteoriat kytkeytyvät 

postmodernia koskeviin kysymyksenasetteluihin. Metafiktio näyttäytyy kuitenkin molemmilla 

kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan ja laajenee niin, että sitä voi löytää eri aikakausien 

romaaneista. Waughin (1984, 2) usein siteeratun määritelmän mukaan metafiktio kiinnittää 

tietoisesti ja systemaattisesti huomiota asemaansa artefaktina ja tekee tämän esittääkseen 

                                                 
31 Esimerkiksi roomalaisen Marcus Terentius Varron (116–27 eaa.) Bimarkus-teoksessa (Kaksois-Markus) kaksi Markusta keskustelevat 

siitä, pitäisikö tekstissä käyttää trooppeja vai ei. 
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kysymyksiä todellisuuden ja fiktion suhteesta.32 Hutcheon (1980, 7) jaottelee metafiktion neljän 

kriteerin perusteella: se voi olla näkyvää tai piilotettua, kielellistä tai kerronnallista. Hallila (2005, 

10) moittii Hutcheonin ja Waughin teoretisointeja siitä, että metafiktion käsitteen määritelmä 

jätetään liian avoimeksi ja elastiseksi.33 Postmodernistinen romaani ja metafiktio on usein 

samaistettu, ja monet tutkijat ovat myös vähätelleet metafiktiota vain kokeellisen romaanin 

piirteenä tai keinona. Metafiktion teoretisointeja on yleisesti kritisoitu romaanin muodon 

merkityksen korostamisesta sisällön kustannuksella. Eskapistiseksi moitittu metafiktio alettiin 

oikeastaan vasta 1990-luvulla nähdä myös yhteiskunnallisen ja kulttuurisen todellisuuden 

kuvaajana. Metafiktion kriittinen, poliittinen ja emansipatorinen potentiaali nousivat näkyviin 

ennen kaikkea feministisen ja postkolonialistisen tutkimuksen myötä. Käsitteen kriittisyys ja 

poliittisuus on niiden diskursseissa nähty etenkin siinä, että metafiktio kieltäytyy hyväksymästä 

mitään esittämisen konventiota muuna kuin konventiona.  

Postmodernismi on relativismia, absoluuttiset totuudet kieltävää ajattelua. Sen tyypillisiä piirteitä 

ovat fragmentaarisuus, tekstuaalisuus/intertekstuaalisuus, ambivalenssi ja binariteettien 

purkautuminen, parodia, ironia, itsereflektio sekä peli ja leikki, jossa merkitykset eivät kiinnity 

mihinkään. (Hallila 2006, 60–62.) Ambivalenssilla tarkoitetaan tässä sitä, että postmodernismi 

sisällyttää itseensä vastakohtaisuuksia ja ristiriitoja. Binariteettien purkautumista ovat esimerkiksi 

toden ja fiktion sekoittuminen sekä korkean ja matalan välisen rajan hämärtyminen. 

Itserefleksiivisyyttä on pidetty merkkinä romaanin keinojen ehtymisestä, jopa sen kuolemasta. 

Toki ilmiöllä voi olla muitakin merkityksiä; sen voi nähdä romaanin uudelleen keksittynä 

ilmaisukeinona, jolle on käyttöä uudessa historiallis-yhteiskunnallis-kulttuurisessa tilanteessa.  

Huomio on jo kääntynyt romaanin kuolinkamppailun ennustelusta toisaalle, kuten feministiseen 

ja postkoloniaaliseen romaaniin.  

Myöhemmissä teorioissaan Linda Hutcheon ehdottaa postmodernismille ominaisimmaksi 

romaanityypiksi historiografista metafiktiota, jolle on ominaista historiallisuus, poliittisuus ja 

kriittisyys. Historiografinen metafiktio ei Hutcheonin (1988, 5) mukaan ole vain metafiktiota eikä 

pelkästään historiallinen romaani, ja se on teoreettisesti tietoinen sekä historian että fiktion 

                                                 
32 Hallila (2006, 110, 115) löytää Waughin määritelmästä lähes sanasta sanaan William Gassin varhaisen metafiktiomääritelmän (Gassin 

teoksessa Fiction and Figures of Life, 1970, s. 25), mihin Waugh ei omassa tutkimuksessaan kuitenkaan viittaa. 

33 Waugh ja Hutcheon pyrkivät metafiktion teorioissaan erottamaan käsitteen postmodernismista. He eivät silti sivuuta postmodernin 
problematiikkaa ja keskity vain metafiktion teoretisointiin yleisesti romaania koskevana ilmiönä, mitä Hallila (2006, 69) pitää 
valitettavana: joutuessaan samalla kommentoimaan myös postmodernismia he tekevät metafiktion käsitteestä epäitsenäisemmän. 
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sepitteellisyydestä ja konstruktioluonteesta. Hallila (2006, 72) kritisoi Hutcheonin mallia siitä, 

että se redusoi useimmat nykyromaanit yhdeksi romaanityypiksi, joka edelleen on metafiktiota ja 

mahdollisesti sittenkin laajempaan metafiktiiviseen skaalaan sisältyvä romaanityyppi.34 

Hutcheon kieltämättä antaa historiografiselle metafiktiolle kovin laajan merkitysalan. 

Tietynlaista postmodernia romaanityyppiä käsite kuitenkin määrittää osuvasti: esimerkiksi 

Pohjasen portaikkotrilogian jälkimmäisiin osiin se soveltuu erinomaisesti. Kirjailijakertojat 

kommentoivat omaa kerrontaansa ja kiinnittävät lukijan huomiota esitystapaan. Korpela-trilogian 

romaanit täyttävät historiografisen metafiktion määritelmän myös siinä suhteessa, että ne ovat 

sekä historiallisia että poliittisesti kantaaottavia.  

Fiktion ja todellisuuden suhde problematisoituu usein postmodernissa metafiktiossa. 

Postmoderneina historiallisina romaaneina myös Kolmen kyynärän jumalat ja Korpelan enkelit 

ottavat kantaa siihen, miten mennyttä kuvataan ja tulkitaan, kenen totuuksia kerrotaan ja mistä 

vaietaan. Kuten Hutcheon (1988, 117, 160) toteaa, kerronnan moniäänisyys on tyypillistä 

historiografiselle  metafiktiolle:  kertojaääniä ja näkökulmia  voi olla useita,  tai kertoja voi olla 

avoimesti manipuloiva. Historiografinen metafiktio ei myöskään tavoittele historiallista 

uskottavuutta vaan leikittelee virallisen historiankirjoituksen totuuksilla ja konventioilla. 

Päähenkilöt ovat usein eksentrisiä tai marginaalisia hahmoja, millä teokset kunnioittavat 

erilaisuutta, moninaisuutta ja kulttuurista heterogeenisyyttä. Tämäkin pätee Korpela-trilogiaan, 

jonka henkilöhahmot edustavat Ruotsin Tornionlaakson marginaalisia suomenkielisiä. Monet 

heistä ajautuvat uskonnollisen toimintansa vuoksi jopa toiseutetun alakulttuurinsa marginaliaan.  

Hutcheonin näkemyksiä on kritisoinut muun muassa Fredric Jameson (1991, 5–6): hän luonnehtii 

postmodernismia myöhäiskapitalismin kulttuuriksi, jolle on ominaista pinnallisuus ja 

historiallisuuden heikkeneminen. Kun Hutcheon näkee postmodernin historiallisen romaanin 

suhtautuvan menneisyyteen kriittisesti ja parodisesti, Jamesonin (1991, 17, 25) mukaan kyse olisi 

vain pastissista, tyhjästä parodiasta: historiallinen romaani ei pysty enää esittämään menneisyyttä 

vaan ainoastaan käsityksiämme siitä. Hutcheon (1988, 146, 212) muistuttaa, että näin on ollut 

aina – historiografinen metafiktio korostaa juuri sitä, että niin menneisyys kuin nykyisyyskin ovat 

                                                 
34 Hallilan (2006, 115) mukaan nimenomaan väitteet metafiktion epäpoliittisuudesta ja eskapistisesta luonteesta saivat Hutcheonin 

kehittämään historiografisen metafiktion käsitteen kuvaamaan postmodernille ominaisinta romaanityyppiä. Hutcheon haluaa siis 
todistaa, että postmodernismissa on kriittistä, emansipatorista ja poliittista potentiaalia, jota hän ei näyttäisi tunnistavan metafiktiossa. 
Hutcheonilta jää Hallilan mielestä tässä yhteydessä huomaamatta, että hänen oma aiempi teoriansa metafiktiosta avaa 
romaanitutkimukselle postmodernistisen kontekstin ylittäviä väyliä ja että metafiktio käsitteenä voisi tässä mielessä olla poliittiset ja 
ideologiset kontekstit ylittävä teoreettinen ja metodinen käsite. (Hallila 2006, 72.) 
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aina sosiaalisten, poliittisten ja ideologisten käsitteiden jäsentämiä. ”The past was never 

’simpler’; it has only been simplified”, toteaa Hutcheon (1988, 212). 

Kun romaanin itserefleksiivisyydestä puhutaan metafiktion käsitteellä, korostetaan sitä, että 

romaani reflektoi itseään jollakin perspektiiviltään eri tasolla kuin romaanissa kerrotun fiktiivisen 

tarinan tasolla. Itsereflektio tapahtuu silti osana fiktiivistä diskurssia. Romaani kirjallisuuden 

lajina on jo lähtökohdiltaan reflektiivinen sekä suhteessa romaanin traditioon että itseensä. 

Metafiktion itsereflektio, erotukseksi romaanin yleisestä reflektiivisyydestä, on Hallilan mukaan 

avoimella tavalla kirjallisuusteoreettista ja -filosofista: siinä esitetään teoreettisia ja filosofisia 

kysymyksiä osana romaanin kokonaisuutta. (Hallila 2006, 132–133.) Metafiktion onkin arveltu 

vaativan lukijalta uudenlaista kompetenssia ja tekevän hänet tietoiseksi roolistaan aktiivisena 

merkityksenantajana. Kysymys lukijan uudesta roolista liittyy metafiktion tekstuaalisiin 

ominaisuuksiin; toisaalta jo metafiktioon tekstinä kuuluu lukijan problematiikka. Metafiktion 

käsitettä ei voi täysin ymmärtää, ellei huomioi näitä molempia näkökulmia. (Hallila 2006, 161–

162.) Hutcheonin (1980, 6–7) mukaan lukija tehdään metafiktiossa tietoiseksi fiktiivisestä 

todellisuudesta, jonka luomiseen hän lukiessaan osallistuu. Lukijasta tulee näin teoksen aktiivinen 

toinen tekijä. Hänellä on vapaus tulkintoihin, mutta myös vastuuta merkityksen muodostajana.  

Metafiktiossa romaanityyppinä yleensä kielletään realistisen kertomuksen mahdollisuus kuvata 

todellisuutta todenmukaisesti. Kirjallisuuden ja todellisuuden referentiaalinen suhde osoitetaan 

epästabiiliksi. Kun realistinen romaani väittää kuvaavansa todellisuutta oikein ja luo 

kielellisyyden häivyttävän todellisuusilluusion, metafiktio osoittaa tällaisen illuusion 

keinotekoisuuden.  (Hallila 2006, 95–96, Saariluoma 1992, 23.) Metafiktio siis paljastaa, että 

realistisina pidetyt romaanit eivät ole totuudenmukaisia representaatioita todellisuudesta vaan 

tiettyjä konventioita noudattavia kirjallisia konstruktioita. Tosin tässä yhteydessä on muistettava, 

että metafiktio kyseenalaistaa usein omatkin konventionsa. 

Waugh painottaa metafiktion rakentumista opposition kautta: metafiktio luo todellisuusilluusion 

ja samalla paljastaa sen illuusioksi. Metafiktio on nimenomaan keino paljastaa fiktion 

sepitteellisyys, jolloin Waughin mielestä kyseenalaistetaan myös todellisuuden luonne: 

metafiktio auttaa meitä ymmärtämään, että todellisuus jossa elämme on samalla tavalla 

konstruoitu, ”fiktiivinen”. (Waugh 1984, 6, 16, 18.) Todellisuuden kieltäminen on silti eri asia 

kuin todellisuusilluusion kieltäminen, ja nähdäkseni myös Waugh puhuu pikemminkin 
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jälkimmäisestä. Metafiktio näyttää representaatioiden moniäänisyyden ja suhteellisuuden sekä 

paljastaa realistisen ja modernistisen romaanin todellisuuskuvauksen konventioiksi ja 

konstruktioksi. Tämän loogisena seurauksena ei kuitenkaan ole todellisuuden fiktiivinen luonne 

tai se, ettei sanataiteella olisi aina jonkinlainen suhde todellisuuteen. Todellisuuden 

representaatiot sen sijaan ovat aina fiktiivisiä, rakentuvathan käsityksemme todellisuudesta 

ajattelun ja kielen välityksellä.  

Mika Hallila nimeää metafiktiolle kolme keskeistä laji- ja tyylipiirrettä. Ensinnäkin 

kirjallisuusteoreettinen ja -filosofinen diskurssi tuodaan metafiktiossa osaksi fiktiivistä maailmaa. 

Toiseksi metafiktio osoittaa realismin ja modernismin todellisuuskuvauksen kaunokirjalliseksi 

konventioksi. Kolmanneksi metafiktiota määrittävät tietyt kirjallisuuden keinot, kuten parodia, 

mise en abyme -rakenteet ja allegoria. (Hallila 2006, 81.) Romaanityyppinä metafiktion suhteen 

traditioon voi käsittää yhtä aikaa säilyttäväksi ja tuhoavaksi. Samalla kun se on fiktiota fiktiosta 

ja romaanina olemisen pohdiskelua, se on uusi romaanikäsitys; romaanin uusi tapa olla romaani. 

Sanoutuessaan irti aiemmasta perinteestä romaani voi tehdä sen vain suhteessa siihen, 

kommentoimalla sitä, eli paradoksaalisesti säilyttämällä yhteyden siihen, minkä haluaa kumota. 

(Hallila 2006, 83, 86.) Metafiktioon liittyvä intertekstuaalinen alluusioiden verkostokin kutsuu 

paikalle kirjallisuuden tradition.  

Metafiktiolle on niin ikään ominaista totunnaisten alistussuhteiden rikkominen. Niitä tuhotaan 

esimerkiksi kilpailevilla kertojilla ja vastakkaisilla kertojapositioilla. Ajatus fiktion metatasosta 

tuntuu jopa edellyttävän, että fiktiossa on kehyksiä ja hierarkkisia suhteita, joita rikotaan. 

Kertojien ja henkilöiden tason ohella tällainen on muun muassa romaanin fiktiivisen maailman 

ja sitä pohdiskelevan tason suhde, ja nämäkin tasot voivat metafiktiossa vaihdella asemiaan 

sisä- ja ulkopuolisina. Kertojan ja tekijäsubjektin rooli näyttäytyy usein problemaattisena. 

(Hallila 2006, 89–90, 103.) Liisa Saariluoma määrittelee postmodernin romaanin 

postindividuaaliseksi romaaniksi. Postmodernin romaanin maailmat ovat diskursseissa 

konstruoituja, ja romaani tarkastelee näitä erilaisten diskurssien rakentamia maailmoja, niiden 

yhteentörmäyksiä ja rajanylityksiä. Ei silti ole olemassa epistemologista positiota, josta nämä 

erilaiset väitetyt todellisuudet voitaisiin asettaa suhteisiin toistensa kanssa ja luoda niiden välille 

jonkinlainen hierarkia. Yksittäinen ihminen rakentuu jokaisen diskurssin määrittämässä 

todellisuudessa eri tavoin; subjekti on itsekin alisteinen diskursiivisten maailmojen 

pluralismille. Puuttuu siis vahva, kiinteä subjekti, joka pystyisi määrittämään diskursseissa 
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konstruoitujen maailmojen suhteen diskurssien takaiseen reaaliseen todellisuuteen. 

(Saariluoma 1992, 41, 43.) Romaanin käytäntö ei kuitenkaan juuri koskaan ole niin radikaalia 

kuin radikaaleimmissa teorioissa esitetään. Postmoderni romaanikaan ei luovu täysin 

representaatiosta, henkilökuvauksesta tai juonesta, eikä se eliminoi kokonaan yksityisen 

ihmisen todellisuuden kokemista ja toimintaa subjektina. Pikemminkin on kyse perinteisen 

kartesiolaisen subjektikäsityksen haastamisesta ja uudenlaisen subjektikäsityksen määrittely-

yrityksistä. (Saariluoma 1992, 44.) 

 

Parodiaa esiintyy metafiktiossa niin kielen kuin rakenteen tasolla. Waugh (1984, 69) nimeää 

metafiktion parodialle kaksi tehtävää: kriittinen funktio paljastaa, miten tietyt konventionaaliset  

muodot pystyvät ilmaisemaan vain niille sopivia sisältöjä; luova funktio vapauttaa ne 

ilmaisemaan nykyisiä asiantiloja. Parodian ja sen kohteen suhteet ovat metafiktiossa hyvin 

kompleksisia. Intertekstuaalisen parodian kohteena ovat muut romaanit tai lajityypit; 

intratekstuaalisesti romaani voi parodioida itseään. Parodia on metafiktion keino lukea kriittisesti 

fiktiota, ja uutta luova funktio parodialla on esimerkiksi ironisessa suhteessa parodioitaviin 

teoksiin. (Hallila 2006, 99–100, 108.) Romaanin metafiktiivisyys usein ironisoi ja parodioi myös 

ajatusta itsereflektiosta, kuten kaikkia muitakin romaanin teoreettisia haltuunottoyrityksiä. 

(Hallila 2006, 159.)  

Parodian ohella mise en abyme on yleisimpiä keinoja kiinnittää lukijan huomio kerrontaan; 

samalla se toimii dialogisuhteessa romaaniin. Mise en abyme on eräänlainen peilirakenne, jonka 

kautta romaani viittaa itseensä joko rakenteen tai tarinan tasolla. Romaanin juoni tai sen osa tai 

teoksen rakenne tai rakentumistapa paljastetaan yksittäisessä tekstinkatkelmassa. Metafiktio 

ilmaisee omaa reflekviivisyyttään niin ikään allegorian kautta; allegoriaksi metafiktion teorioissa 

on kutsuttu pitkää peilirakennetta. Mise en abymessa esitetään usein sen tekstin kritiikki, johon 

se sisältyy. (Hutcheon 1980, 53, 55.) Siinä on nähty myös romaanin tulkinnallinen avain, jolla 

sen merkitystä voidaan selvittää; muun muassa McHale (1987, 125) on tätä mieltä. Hallila pitää 

McHalen lukutapaa kuitenkin yksiviivaisena; useammin peilirakenne kritisoi ja ironisoi itse 

romaania, tekijän omia pyrkimyksiä tai vaikkapa lukijaa ja tämän odotuksia. Hallilan mukaan 

mise en abymen tehtävänä voi olla myös luoda rakenteeltaan epäyhtenäiseen romaaniin 

yhtenäisyyttä: esimerkiksi Italo Calvinon Jos talviyönä matkamies -romaani jäsentyy 

kokonaisuudeksi metafiktiivisellä tasolla, mise en abymejen kautta. (Hallila 2006, 173–176.)  
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3  HURMOSLIIKKEEN REPRESENTAATIOT: 1930-LUKU 

Korpela-trilogian tapahtuma-ajoista varhaisempi, korpelaliikkeen vuosikymmen, on koko 

Euroopassa raju murroskausi, jota leimaavat totalitaristiset ääri-ideologiat. Natsit nousevat 

1930-luvulla valtaan Saksassa, fasistit Italiassa. Neuvostoliittoon muuttaa 1930-luvun alussa 

kymmeniä tuhansia ihmisiä rakentamaan ihanneyhteiskuntaa, joka paljastuu totalitaristiseksi 

ansaksi. Suomessa jyllää samaan aikaan lapuanliike. Ruotsissa natsipuolue on suosituimmillaan 

maan kolmanneksi suurin poliittinen ryhmittymä, ja eugeniikka on arvostettu tieteenala toisen 

maailmansodan loppupuolelle asti. Kristalliarkissa uusien aatteiden mainingit leviävät myös 

syrjäiseen Tornionlaaksoon. Vakiintuneet arvojärjestelmät horjuvat. Työmailla lakkolaiset, 

rikkurit ja poliisit ottavat rajusti yhteen. Kommunistien kannatus nousee dramaattisesti 

pohjoisen köyhissä pitäjissä.35 Väkeä muuttaa paremman elämän toivossa niin Neuvostoliittoon 

kuin Amerikkaankin. Toiset alkavat odottaa kristalliarkkia ja Palestiinan-matkaa. 

 

Siirtymä yhtenäiskulttuurista moderniin tapahtuu Ruotsin Tornionlaaksossa varsinaisesti 1950-

luvulla, mutta murroksen merkit alkavat näkyä jo 1930-luvulla. Modernisaation muotoihin 

kuuluvat esimerkiksi uudet vasemmistoideologiat ja ammattiliitot. Myös idea yhtenäisestä 

ruotsalaisesta kansankodista alkaa hahmottua jo 1930-luvulla. Kristalliarkissa Leanderiin 

hankitaan auto, jota aletaan käyttää taksina. Oskar Leander aikoo jatkaa hevoskauppaa niin 

kauan kuin ostajia riittää. Hän tuntee syvää epäluuloa nykyajan erikoisuuksien perässä 

juoksevia kiirunalaisia kohtaan: ”Nehän ovat hullun fiinejä ihmisiä, siellä syntyneet ummikot 

ja sinne muuttaneet meikäläiset. Niistä oli tullut ylpeitä, niin että ajoivat jo omilla autoilla ja 

moottoripyörillä, joissa oli akantappajat.” (KA 53.) Modernin maailman uutuuksia ovat myös 

ehkäisyvälineet. Kun Leanderin vaimon uskonsisaret tulevat katsomaan uutta vauvaa, nämä 

kiittävät Jumalaa lapsesta ja Leanderin vaimoa siitä, että hän antoi lasten tulla eikä sekaantunut 

”uuden ajan konsteihin, jotka väkisin pakkasivat Jumalan lasten keskellekin” (KA, 18).   

 

                                                 
35 Vuoden 1932 valtiopäivävaaleissa kommunistit saavat Pajalan kunnassa peräti 45,2 prosenttia äänistä. Joillakin alueilla kommunistien 

kannatus on jopa 70 prosenttia. (Lundmark 1985, 137.) 
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3.1  KORPELALAISUUDEN PROTESTIN SYYT JA TAUSTAT 

Kristalliarkin Tornionlaakson suomenkieliset ovat vahvasti kolonisoituja, kuuliaisia Ruotsin 

alamaisia. He kunnioittavat virkamiehiä valtiovallan edustajina, mutta valtakunnanrajaa he eivät 

kunnioita. Entinen tullimies Oskar Leander ansaitsee leipänsä salakuljettamalla hevosia 

Suomesta ja myymällä niitä pohjoisen Tornionlaakson kyliin eli yläkyliin – seudulle, jossa 

korpelalaisuus saa eniten kannattajia (ks. Lundmark 1985, 33, 66). Monissa muissakin Pohjasen 

teoksissa joppaus on sekä normaalia liiketoimintaa että alakulttuurin vastarinnan muoto. 

Marginaaliin sysätyt tornionlaaksolaiset näyttäytyvät Pohjasen teoksissa ylipäätään passiivisen 

vastarinnan mestareina; sen keskeisiä muotoja ovat joppauksen ohella oma kieli ja uskonto, 

tarinat, häväistysjutut ja huumori. Atwoodin kanadalaisen identiteetin kohdalla käyttämästä 

käsiteparista (survival ja victims) korostuu siis selviytyminen. Uhrina olemisestakin voi selviytyä. 

Korpela-trilogian henkilöt tietävät olevansa toisen luokan kansalaisia oikeiden ruotsalaisten 

rinnalla. Sukunimen vaihtaminen ruotsalaiseksi on jo harppaus ylöspäin, mutta sosiaalisesta 

noususta haaveilevan on syytä vaihtaa kieltäkin. Uusi sukunimi voi häivyttää näkyvistä myös 

lähiomaisten osallistumisen korpelaliikkeeseen. Olofin sukulaismies Tage Jardelin on edennyt 

Kiirunan kaivoksen johtoportaaseen. Tagen entinen sukunimi on Jaaravuoma, ja hän on nainut 

samasta Kuutonpään suvusta kuin Lars. Matti Kursun mukaan Jaaravuomat ”eivät vielä tänäkään 

päivänä tunnusta, että ne olisivat olleet missään tekemisissä näitten villiintyneitten korpelalaisten 

kanssa” (KK, 35). Myös Olof on ruotsintanut sukunimensä ja kirjoittaa romaaniaan ruotsiksi. 

Korpela kysyy Leanderilta, kumpia tornionlaaksolaiset haluavat olla, suomalaisia vai ruotsalaisia. 

Tämä vastaa, että ruotsalaisia mutta suomenkielisiä. Leander kertoo 1920-luvulla koetusta 

pelosta, että Ruotsin Tornionlaakso vaihdettaisiin Ahvenanmaahan. Se oli saanut seudun 

suomenkielisetkin edistämään ruotsin asemaa oman kielen ja kulttuurin kustannuksella:  

Ihmiset olivat itsekin olleet mukana yrittämässä ruotsin kieltä alueen kieleksi ja koulukieleksi, 

vaikka eivät itse osanneet sen vertaa ruotsia, että sotaväessä olisivat pärjänneet. Papitkin olivat 

sitä mieltä, että suomalaiset saarnamiehet pitäisi passittaa Suomeen. Se oli minun mielestäni 

tärkein tekijä silloin, kun Korpelaa yritettiin Suomeen. Se tuli mustatakkien perseen takaa.  

(KA, 35.) 

 

Alistetut on siis saatu uskomaan, että valtaapitävien intressit ovat heidänkin etunsa. 

Tornionlaaksolaisten toiseus muuttuu kuitenkin voimaksi, kun siirrytään hengellisiin asioihin. 

Leanderin papeista käyttämä nimitys ”mustatakit” kuvaa virallisen luterilaisen kirkon asemaa 
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Ruotsin Tornionlaaksossa. Kolmen kyynärän jumalien kertojakaartiin kuuluvan Matti Kursun 

mukaan seudun lestadiolaiset eivät ole koskaan pitäneet pappeja edes kristittyinä; kirkossa on silti 

käyty ja pappeja kunnioitettu valtion virkamiehinä.  

Tornionlaaksoa kohtaa raju lama 1930-luvun alussa. Pientilalliset ovat riippuvaisia metsätöistä, 

joita riittää yhä harvemmille ja yhä surkeammalla palkalla. (ks. Lundmark 1985, 155–156.) 

Toivo Korpela saa jalansijaa seudulla juuri laman pahimpina vuosina, ja Kristalliarkissa hän 

hyödyntää taitavasti ihmisten hätää. Hän arvostelee saarnoissaan yhteiskuntaa ja kirkkoa, ja 

Leanderin mielestä tällainen sopi ”niille ihmisille kuin käsineuvo käteen” (KA, 145). 

 

Korpela oli köyhien puolta ja uskalsi haukkua Pajalan kirkkoherrankin siitä, että se ei antanut 

rakentaa köyhien taloa lähelle pappilaa. Ja Korpela tiesi maailman asioista ja kirkon, Suomen, ja 

minun ja monen muun kautta, Ruotsin, varsinkin tämän Tornionlaakson. Ja niistä se sitten puhui 

ja sai niitä ihmisiä mukaan, jotka eivät enää jaksaneet uskoa saarnamiesten pörinöitä eivätkä 

kommunistien hourauksia. (KA, 145–146.) 

 

Korpela tarjoaa siis vaihtoehdon niille uskovaisille, jotka ovat kommunistiagitaattorien kanssa 

samaa mieltä yhteiskunnan epäkohdista, mutta jotka eivät voi liittyä kommunisteihin, koska 

nämä kieltävät Jumalan olemassaolon. Aineelliseen hätään nivoutuvat maailmalta kantautuvien 

uutisten luomat uhkakuvat, joista saarnamies Korpela tekee tunteita kiihdyttäviä uskonnollisia 

tulkintoja.  Matti Kursu muistuttaa 1930-luvun tulenarasta ilmapiiristä:  

 

Että jos puhutaan ajan varjoista niin kyllä me ennen Korpelan tänne tuloa elimme kuin pääskysen 

varjon alla, mutta kun sieltä rupesi nousemaan merestä niitä petoja, joista Korpelakin puhui, niin 

me jouduimme suuren kotkan varjon alle. Köyhyys niin kurjaa, ettei sitä sanoilla voi selittää; ja 

ihmisten sydämet kuin ilmapuntarit ennen myrskyä. (KK, 43–44.) 
 

Kursu käyttää tässä Laestadiukselta ja Raamatun Ilmestyskirjasta lainattuja kielikuvia; 

ristiriitojen kärjistymisnäyttämöllä Tornionlaaksossa se sopii myös kommunistille. 1930-luvun 

loppua kohti olot kohenevat. Malmikentille tarvitaan työmiehiä, kun Ruotsi alkaa myydä 

Saksalle rautamalmia. Moni työmies ei kuitenkaan korpelalaisten seuroissa käytyään palaa enää 

savottaan. Matti Kursuun korpelalaisten tauti ei tartu, vaikka hänkin hyppii heidän seuroissaan 

Jerusalemin tanssia kuin hullupäinen. Kursu kertoo käyneensä pyytämässä korpelalaisia 

palaamaan takaisin savottatöihin, mutta Palestiinan arkin odottajia työnteko ei enää kiinnosta. 

”Että, vaikka olen kommunisti, en minäkään pysty selittämään tätä hurmosliikkeen valtaa ja 

voimaa vain viittaamalla köyhyyteen missä elettiin. Piru siinä oli tekijänä.” (KK, 48.) 
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Leander kiittelee korpelaliikettä siitä, että ilman sitä vielä useammat ihmiset olisivat langenneet 

kommunismin tai fasimin villityksiin. Kommunisti Kursukin on kiitollinen hurmosliikkeen 

syttymisestä, mutta aivan toisesta syystä: ”[N]uoriso olisi muuten mennyt uskontoon ja me 

olisimme menettäneet ne kaikki.” (KK, 23.) Uskonnolla Kursu tarkoittaa luonnollisesti 

lestadiolaisuutta. Kursun mielestä liikettä ei myöskään pitäisi kutsua korpelalaisuudeksi: ”[S]itä 

tulivat johtamaan Martinsonin Teodor ja Vaaran Artur ja Linnin Tyra, jotka rupesivat 

selittämään hullutuksia. Ei Korpela veikkosten henki sitä laittanut niin käsin, eikä sitä 

tarkoittanut, että aikuisista ihmisistä tulisi täysin holtittomia pörröjä.” (KK, 23–24.) 

 

Psykologit Freudista lähtien ovat nähneet uskonnon ja erotiikan toisilleen läheisinä ilmiöinä 

(Ihonen 1999, 231). 1930-luvun räjähdysherkkä ilmapiiri, ääriryhmien nousu, talouslama ja 

Tornionlaakson suomenkielisten kulttuurinen toiseuttaminen näyttäytyvät Korpela-trilogiassa 

hurmosliikkeen taustatekijöinä, mutta sen tärkein sisäinen moottori on kuitenkin lestadiolaisuus. 

Ankarilla kielloilla rajoitettu, vaikeasti kurissa pidettävä seksuaalisuus aiheuttaa ihmisissä 

musertavia syyllisyyden ja häpeän tunteita. Tiivis uskonyhteisö hallitsee ihmisiä juuri näiden 

tunteiden avulla – arktisen hysterian kirjallisuudelle tyypillisesti. Korpelalaisten vastarinta 

ruotsalaista valtakulttuuria kohtaan on trilogiassa osaksi tiedostamatonta; lestadiolaisuuden he 

haastavat tietoisesti. Hurskauden takaa pilkottaa usein tekopyhyys. Leander ja Martinson tuntevat 

uskovaisia isäntiä, jolla on viinapullo piilossa kaapissa, tallissa ja halkopinossa. Kursukin toteaa 

ironisesti, että lestadiolainen usko on aina ehdottomasti kieltänyt alkoholin käytön: häissä ei 

tarjota viinan tippaa, mutta silti hääväen joukossa on humalaisia.  

Oskar Leander on vanhan järjestyksen mies, mutta moraalin hän käsittää jo modernin ihmisen 

tavoin. Hänelle moraali ei ole absoluuttinen, ennalta annettujen määräysten kokoelma, kuten 

lestadiolaisyhteisö ajattelee, vaan kulttuurin itsensä tuottama konstruktio. Leanderin mielestä 

lestadiolaisten ahtaat hurskaussäännöt myös kääntyvät itseään vastaan: 

 

Meillä päinhän tanssia ja kortinlyömistä ja teatteria on aina pidetty kauheina synteinä, ja sitä ovat 

vaimot aina itkeneet, kun lapset ovat lähteneet tanssiin kallista uskoaan kieltämään. - - [N]ehän 

itkemisillään itse kielsivät lapsiltaan uskon. Mutta akoillahan on paha tunto, ne eivät ymmärtäneet 

siihen aikaan, eivätkä ymmärrä vieläkään, että omatunto on sitä mitä sinne on valettu. (KA, 81.) 

 

Toivo Korpelakin ihmettelee, mitä syntejä tanssi ja kortinpeluu ovat, jos vertaa niitä maailman 

hallitusten tekemisiin.  Liittoon kuuluminenkin on lestadiolaisten mukaan Perkeleestä, mutta 
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Korpelan mielestä siinä ei ole mitään pahaa. Korpela puhuu radikaalisti myös naisten asemasta; 

heitä ei hänen mielestään enää kunnioiteta, eivätkä he itsekään kunnioita itseään. 

Lestadiolaisten saarnamiesten tekopyhyys ja heidän oman moraalinsa venyvyys nousevat 

näkyviin Kristalliarkissa. Näin Leander muistelee Korpelan seuroja, joihin lestadiolainen 

saarnamies Vallgren tunkeutuu vaatimaan tätä tilille synnistään – Korpela on selittänyt toisen 

ähtäriläismiehen parannuksentekokertomuksen omanaan ja jäänyt valheesta kiinni: 

 

Vallgren väitti Pääkön hänelle kertoneen, että Toivo Korpelalla oli henki vain sieraimissa ja että 

sen syli oli saastaa täynnä ja että se oli kelvoton saarnamiehen korkeaan tehtävään. - - Vallgren 

sanoi, että Pääkön Mikko oli sairastunut ja että sen täytyi mennä kotiin ja että Helimaan Kalle oli 

sen kanssa matkalla. Helimaan Kalle oli hieroja. Se joutui saarnavirastaan pois, sillä kun lipsahti 

käsi. Näin minulle kerrottiin yläkylissä ja sen todisti Korpelakin. Ja sen kyllä uskoin ja uskon 

vieläkin. Ne saarnamiehet, joilla itsellä oli henki sieraimissa, panettelivat Korpelaa kätkeäkseen 

omat syntinsä. (KA, 59.) 

 

 

Hyökkäyksissään Korpelaa vastaan kylien lestadiolaisjohtajat viljelevät arktisen hysterian kieltä, 

etenkin Tornionlaaksolle ominaista puhtauden ja saastaisuuden vastakohtaparia. Samat retoriset 

keinot ovat käytössä myös saarnapirteissä: veriruskeat synnit pestään pois Siionin pyhien 

lähteiden vedellä. Vallgrenin hyökkäyksestä kertova Leander nostaa Korpelan vertailukohdaksi 

saarnamies Helimaan.  Toivo Korpelalla on lipsahtanut kieli, Helimaan Kallella käsi. Helimaan 

mainitseminen asettaa lestadiolaisten johtohahmot epäilyttävään valoon; kelpaahan tämä heille 

yhä matkakumppaniksi, vaikka on syyllistynyt paljon raskaampiin synteihin kuin Korpela.  

Parannuksenteko on lestadiolaisyhteisössä kollektiivinen tapahtuma, ja omaa parannuksentekoa 

kuuluu myös muistella jälkeenpäin. Leanderista korpelalaiset johtaa harhaan juuri lestadiolainen 

oppi parannuksenteosta julkisesti yhteisön edessä tai vähintään toisen uskovan kanssa.  

Niillähän oli parannuksesta semmoinen käsitys, ettei ihminen voi Jumalan kanssa sopia kahden 

kesken. Jumalan löysi sisaresta ja veljestä. Luulen, että siitä lestadiolaisen jumaluusopin 

kappaleesta sai kolmen kyynärän jumala alkunsa ja johti siihen, että Martinson julisti itsensä 

kolmiyhteiseksi Jumalaksi ja kehotti muitakin etsimään Jumalaa peilistä. (KA, 21.)  

 

Leanderin puheesta nousee esiin kaikissa trilogian osissa esiintyvä symbolinen esine, peili. Tässä 

se kytkeytyy uskonnolliseen viitekehykseen, Raamatun luomiskertomukseen: ”Ja Jumala loi 

ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi.” (1 Moos. 1:27) Ilkkuessaan itseään 

hurskaina pitävien lestadiolaisten riitaisuutta ja jakautumista yhä uusiin kuppikuntiin Leander 

toteaa, että parannuksenteosta heillä sentään kaikilla on sama käsitys, ”hietalalaisillakin ja 
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uusheränneillä, kuulemma Oulun ponsilaisillakin36 ja kaikilla muilla laisilla, jotka siinä uskossa 

kilvoittelevat ja riitelevät keskenään oikeasta taivaan tien opista ja autuudesta” (KA, 21). 

Maailmalta kantautuvat uutiset ja uudenlainen poliittinen kuohunta saavat uskovaiset pelkäämään 

maailmanloppua. Viimeinen pisara on uusi Raamatun-käännös; pyhiin teksteihin kajoaminen on 

korpelalaisten mielestä Perkeleestä.37 Korpelalaisten profeetat saavat ilmestyksiä 

Ilmestyskirjassa mainitusta hävityksen kauhistuksesta, ja pedon merkille löytyy nyt selitys: uusi 

Raamatun-suomennos. Martinson suree, että kirkko tieten tahtoen vetää Jumalan vihan 

puoleensa: ”Se rupesi itkua puristaen kertomaan taivaan enkeleistä ja tämän maailman lopusta ja 

tulevasta vihasta ja hävityksen kauhistuksesta, jonka se väitti olevan Jumalan vihollisen ja 

paikassa, missä sen ei pitäisi olla, kirkkojen alttarilla.” (KA, 184–185.) Martinson kertoo vielä 

vankilassa viruessaan kiittäneensä Jumalaa, että tämä antoi pommien pudota Helsinkiin samana 

päivänä, kun Hävityksen kauhistus otettiin virallisesti käyttöön Suomessa ja 

Tornionjokilaaksossa (KK, 83). Uusi Raamatun-käännös otettiin todellisuudessa käyttöön jo 

ennen talvisodan syttymistä.38 Sodan tulkitseminen Jumalan välittömäksi rangaistukseksi uudesta 

Raamatun-suomennoksesta on trilogian maailmassa siis korpelalaisten käsityksiä vahvistava 

tarina, joka on muuttunut ”faktaksi”. Myös Leander kertoo sen ikään kuin tosiasiana (KA, 165).  

 

3.2  KORPELALAISTEN VASTARINTA JA KORPELA-TRILOGIAN KARNEVALISMI 

Kulttuurintutkijoiden mukaan ihmiset eivät asetu vallitsevaa järjestelmää vastaan, olipa se 

kuinka huono tahansa, jos se kykenee takaamaan heille edes sellaisen määrän tyydytystä, joka 

ylittää vaihtoehdon etsimiseen liittyvät suuret riskit ja ponnistukset. Kapina syttyy vasta sitten, 

kun hallitsevalla järjestelmällä ei ole ihmisille enää mitään tarjottavaa. Tyytymättömyyden 

                                                 
36 Ponsilaisiksi kutsutaan Tornionlaaksossa SRK:n oululaisia kristittyjä ja kristillisyyden johtajia. ”He olivat tuomitsemassa tämän 

seudun saarnamiehiä ja kristityitä  helvettiin siitä syystä, että ne kannattivat joidenkin saarnamiesten Amerikan matkaa. - -[O]ululaiset 
lähettivät ponsia pitkin Suomen maata ja Ruotsin ja saivat siitä nimensäkin, että olivat ponsilaisia.” (KA, 57.) 

 
37 Korpela-trilogiassa ei mainita, että uusi Raamatun-käännös on myös entistä nykyaikaisempaa suomea ja että se näin ollen poikkeaa 

vanhaa käännöstä enemmän Tornionlaakson arkaaisesta murteesta. Pohjasen ruotsinkielisessä korpelaliikettä käsittelevässä 
romaanissa Dagning; röd! tämä Raamatun kielen modernisointi mainitaan yhtenä tuohtumuksen syynä. (Pohjanen 2011, 409.) 

38 XI yleinen Kirkolliskokous otti Vanhan Testamentin uuden suomennoksen käytäntöön vuonna 1933. XII yleinen kirkolliskokous otti 

Uuden Testamentin uuden suomennoksen käytäntöön vuonna 1938. Talvisota syttyi 30.11.1939. 
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ilmaisemisen aiheuttamat vaivat ja vaarat näyttävät silloin pienemmältä pahalta kuin 

mukautumisen tarjoamat laihat etuudet. (esim. Lehtonen 2014, 372–373.) Kulttuurintutkijoiden 

pohdinnat todistavat korpelalaisten äärimmäisestä ahdingosta. Pohjasen trilogiassa 

korpelalaisuus näyttäytyykin sen kannattajille viimeisenä toivonkipinänä.  

 

Toisin kuin trilogian muut lestadiolaiset saarnamiehet, Korpela ei lietso ihmisissä synnintuntoa 

ja eikä kannata lestadiolaisten ahtaita hurskaussääntöjä eli ”erämaanlisäyksiä”. Häntä 

moititaankin siitä, ettei hän katkaise vanhalta Adamilta niskoja poikki. Korpelan mielestä vanha 

Adam on siihen liian sitkeä. Jos sen yrittää hukuttaa kastamalla kuten helluntailaiset, se nousee 

pintaan kuin korkki. Jos sen ajaa kiveliöön, se rupeaa erämaassa keittämään itselleen pontikkaa. 

Korpelan mukaan ”synnin puusta aina jää kanto hietikkoon eikä se lähde raatamalla eikä 

repimällä - - [S]e kanto lähtee taas helposti, jos sen nostaa suoraan ylöspäin. Niin täytyy synnin 

kanto nostaa ylös, taivaan ja armon voimalla.” (KA, 96.) Näin Korpela tulee kylväneeksi siemenet 

Martinsonin seksuaalilibertinistisille ideoille. Myös Leanderille on jäänyt käsitys, että Korpela 

itse antaa alkusysäyksen villitykselle, vaikka ei olekaan enää paikalla sen syttyessä eikä hyväksy 

korpelalaisten uusia oppeja. Seksuaalisuus väreilee ilmassa ja vaimojen posket alkavat punoittaa, 

kun Korpela Neistenkankaan seuroissa kuvailee kuulijoilleen paratiisin tuoksuvaa porttia:   

[Korpela] väitti ihmisen seisovan pelon ja rakkauden välissä, kun kutsu tulee paratiisin 

tutkimiseen, ja luuli ihmisen langenneenakin vielä aavistavan paratiisin menetyksen suuruuden.  

Korpela väitti paratiisin portin olevan maan päällä. Niissäkin seuroissa se oli jo raollaan ihmisille 

koettelemuksena ja kiusana, vaikkakin kaikkia rakastavana ja kutsuvana. - - [S]e oli ainoa, jota 

piti etsiä vaikka se kaikilla oli jo. Korpela sanoi portin hymyhuulin tulevan sitä vastaan, joka sinne 

halusi. Korpela ihmetteli sen portin venyvyyttä, että se pystyi sekä pienentämään että isontamaan 

itseään tarpeen mukaan ja täydentämään täydellisyyttään tuoksuillaan, jotka kutsuivat köyhiä. 

Niitten takia portti hyväksyi maan maun. (KA, 79.)   

 

Minulle on moni sanonut, ja olen lehdistäkin lukenut, että ne ehtoollisen vietot Laulumaassa 

olisivat olleet Martinsonin keksimiä ja Korpela syytön siihen, että ihmiset rupesivat seuroissa 

koinimaan. En uskalla mennä vannomaan, mutta minulle tuli siinä Neistenkankaalla Isoahon 

pirtissä sellainen tunne, että Korpela puhui pillusta. (KA, 80.)  

 

 

Martinsonin radikaalin uskonopin perustelut edustavat karnevalismin suhteellisuutta ja 

vallankumouksellisuutta. Hän kysyy, mitä seuraväki ajattelee Raamatun pyhien esi-isien 

askelista: ovatko ne pyhiä vai saastaisia. Jos niitä pitää pyhinä, niitä pitää seurata; naida ja ryypätä 

Jumalan kunniaksi kuten Raamatun profeetat tekivät. Korpelalaisten tunnot vapauttavalle opille 

haetaan siis perustelut Raamatusta, eli kapinoiva vastakulttuuri käyttää hyväkseen haastamansa 

kulttuurin elementtejä.  Samalla keinolla puolustaudutaan myös virallisen valtakulttuurin 
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edustajia vastaan. ”Eikä niille voinut virkakunta mitään; ne löivät herroille Raamatun nokan alle 

ja käskivät lukea”, toteaa Matti Kursu (KK, 24).  

Bahtinin mukaan keskiajan karnevalistinen nauru vapautti tiettyyn rajaan asti ulkoisesta 

sensuurista, sorrosta ja polttorovioista. Vielä oleellisempaa on, että nauru vapauttaa ihmisen 

sisäisestä sensuurista, jota hänessä on tuhansia vuosia kasvattanut pyhän, auktoriteetin kieltojen 

ja vallan pelko. Nauru puhdistaa fanatismista ja kategorisuudesta, naiiviudesta, pelosta sekä 

yksipuolisuudesta ja yksimerkityksisyydestä. (Bahtin 2002, 85–86, 110.) Kirjailijakertoja 

Larsin pappiveli pitää korpelalaisia aikansa radikaaleina. ”[N]e tekivät vallankumouksen, 

korjasivat omaatuntoaan heittämällä perityt erämaanlisäykset sinne minne ne kuuluvat elikkä 

helvettiin. Larsin veli sanoi, että ne kaatoivat Baabelin porton: yhteiskunnan ja kirkon ja 

lestadiolaisuuden.” (KK, 173.) Väkivaltaa korpelalaiset eivät käytä, mutta Karesuvannossa sillä 

uhkaillaan valtakulttuurin edustajia karnevalistisen naurun raikuessa – korpelalaiset rupeavat 

miesvoimin kaatamaan kirkkoa väylään ja uhkaavat uhrata papin. 

 

Kiroamisviikoillaan korpelalaiset esittävät Mooseksen virsiä. Ne ovat karnevalistiselle 

toripuheelle tyypillisiä kirouksia: korpelalaiset häätävät kovaäänisesti Baabelin porttoa 

helvettiin. Bahtinin (2002, 149) mukaan karnevalistista ambivalenssia edustavat orgaaniset 

siirtymät ylistyksestä kiroukseen ja takaisin, samoin kirouksen kohteen tietty epämääräisyys. 

Kun lestadiolaiset katsovat omaavansa yksinoikeuden totuuteen, torin kirousten takaa kuultavat 

”suuruskovaisten” suvaitsemattomuus ja pelottelu. Karitsan virret taas ovat maallisia lauluja: 

Villiruusua ja Norjan valssia Jouttenmaan Valden haitarin säestyksellä – subliimiin 

hengellisyyteen yhdistetään siis profaani tanssimusiikki. Karnevalismissa koko maailma 

näyttäytyy naurettavana ja suhteellisena, ja lisäksi nauru on ambivalenttia: se iloitsee ja pilkkaa, 

kieltää ja myöntää, hautaa ja synnyttää uudelleen. Karnevalistinen nauru kohdistuu aina myös 

karnevaalin osanottajiin itseensä. (Bahtin 2002, 13.) Karnevaali on jäljittelyn ohella 

korpelalaisen vastarinnan keskeisiä strategioita, ja he asettuvat myös itse naurun kohteeksi. 

Korpela-trilogian kerronnassa karnevalismi kytkeytyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan, myös 

mitä groteskeimpiin yhteyksiin. Leander tapaa saarnamies Toivo Korpelankin ulkohuussista 

Kuuton Hanneksen apumiehenä etsimässä humalaisen Kuuton kadottamaa brovningia39 

ulostekasasta: ”Kuutto kiroili ja  Korpela kaivoi prinkan reiästä hangolla.” (KA, 22.) 

                                                 
39 Browning-pistooli kirjoitetaan Korpela-romaaneissa ilman w-kirjainta, joten käytän siitä itsekin samaa kirjoitusasua. 
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Yhtäkkinen valtakunnallinen sensaatiojulkisuus ja kylillä kerrotut korpelalaisjutut muovaavat 

uskovaisten käyttäytymistä. Eräänlaisena protestina he ryhtyvät toimimaan entistä näkyvämmin 

heille annetussa roolissa. He muun muassa sitovat poronsarvia päähänsä ja ajavat toisiansa 

takaa pihamaalla, mikä on vanha lasten ulkoleikki ylisessä Tornionlaaksossa. 

 

Härkimysviikolla ne rullasivat lattialla, mutta niillä oli vaatteet päällään. Eivät ne kontanneet 

alastomien vaimoihmisten yli, eivätkä kokeilleet kuinka monta vaimoa kerkesi kontata yli ennen 

kuin kulli rupesi seisomaan.  

    Minä luulen, että monet nämä temput tehtiin vasiten kyläläisten kiusaamiseksi. - - Ne nauroivat 

kyläläisten puheita kippurassa ja panivat poronsarvet päähän ja juoksivat pihalla ja huusivat pöötä. 

(KA, 210.) 

 

 

Leander siistii ja oikoo tässä korpelaisista kerrottuja tarinoita; asioiden todellinen laita jää 

arvoitukseksi. Korpelalaiset vastaavat saamaansa julkisuuteen kääntämällä asetelman ironiaksi, 

peilaamalla heihin iskettyä hurmosliikkeen leimaa ja vetämällä karnevalistiset esityksensä vielä 

pitemmälle kuin heiltä odotettaisiin. Leanderin mukaan nämä ”hullutukset” tulevat 

korpelaliikkeeseen Martinsonin ollessa pari viikkoa mielisairaalassa keväällä 1935:  

 

Ja sen reissun aikana Nartimo-hyvä ja Linnin Tyra rupesivat lyömään korttia ja soittamaan hanuria 

ja tanssimaan ja leikkimään lattialla kuin lapset. Martinson on minulle kertonut, että hän 

hospitaalista päästyään kielsi ne hommat, ja kielsi sattajärveläisiä raakaamasta päänsä. Martinson 

oli vielä sinä keväänä ollut sitä mieltä, että ihmiset saisi lestadiolaisuudesta irti muullakin tavalla 

kuin tekemällä itsensä niin hulluksi, että ne hylättäisiin ja niiden luultaisiin olevan semmoisia. 

Martinson oli näet lähtenyt niitä repimään irti siitä helvetin tuskasta, jossa ihmiset olivat, ja sen 

ruoskan alta, jonka haavat kirventelivät. Epäonnistuttuaan sanan voimalla siinä työssä sekin lähti 

Nartimon ja Vaaran ja Linnin Tyran linjalle ja käski ruveta rakentamaan Jerusalemin muuria 

Könsbergiin ja leikkimään ja tekemään itseänsä maailman silmissä hulluksi. (KA, 116–117.)  

 

Eläimiksi muuttuneet ihmiset sekä seksuaaliset ja lapselliset leikit kuuluvat karnevalismin 

perusmuotoihin. Sattajärven nuorukaiset manifestoivat ryhmähenkeään ja kapinaansa ajamalla 

päänsä kaljuksi. Karnevalismin muotoja edustaa myös elämän ja kuoleman rajan 

hämärtyminen. Linnin Tyra on saanut ennustuksen, että pääprofeetta Martinson ja profeetta 

Aaron eli Vaaran Arttu tulevat menettämään elämän hengen kolmeksi ja puoleksi päiväksi, 

mikä vertautuu Jeesuksen ristinkuoleman jälkeisiin tapahtumiin: Jeesuskin heräsi kolmantena 

päivänä kuolleista.  Koiranleuka Leanderin mukaan ennustus toteutui 1937, kun miehet olivat 

niin kovassa kohmelossa, että heidän luultiin kuolevan. Tyra julistaa miehet kuolleiksi ja 

varoittaa uskomasta heidän sanomisiaan lähipäivien aikana. Pääprofeetta puhuukin ohi roolinsa 
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ja kyseenalaistaa korpelalaisten hullutukset. Pääprofeetan yllättävään selvyyskohtaukseen 

kytkeytyvät jälleen groteskit kuvat: 

 

Martinson otti naamarin naamastaan ja teki siitä trötön ja oksensi siihen ja rupesi ikään kuin 

hetkeksi heräämään ja kyselemään oliko se oppi ja ne lattialla rullaamiset ja koinimiset Jumalasta 

vai Nartimosta. - - Se kysyi minultakin, että mitä Leander viisaana miehenä luulee tästä uskosta. 

Minä sanoin - - että se sinänsä oli hyvä asia, mutta sanoin sen menneen häneksi kuin Kontta-Jussin 

naimisen ja helvetin tietä kuin sen hevosen viinan takia. (KA, 168.) 

 

 

Valde keskeyttää haitarinsoiton ja kysyy, kannattaako seuroja jatkaa, jos jumala on kuollut. 

Martinson on nimittäin juuri ennen ”menehtymistään” ehtinyt julistaa itsensä kolmen kyynärän 

kolmiyhteiseksi pääjumalaksi. Lattialla lasten kanssa telmivä Kuutto julistetaan jumalan 

sijaiseksi; tässäkin näkyy karnevalistinen korottamisen ja madaltamisen aihe. Karnevaalikielen 

muodoista ja symboleista huokuu muutoksen ja uudistumisen henki, tietoisuus hallitsevan vallan 

ja hallitsevien totuuksien suhteellisuudesta. Nurin kääntämisen logiikka vaihtaa toisiinsa ylhäisen 

ja alhaisen, kasvot ja takapuolen. Karnevaalikielen luonteeseen kuuluvat myös parodian ja 

ivamukaelman muodot, alentamiset, profanoinnit, narrien kruunaukset ja arvon riistot. (Bahtin 

2002, 12.) Vastustajan tekemistä naurunalaiseksi parodian keinoin esiintyy Korpelan enkeleiden 

viidennessä, draaman muotoon kirjoitetussa luvussa. Arkkia odottaessaan pääprofeetta, Nartimo 

eli Mooses ja Vaaran Arttu eli Aaron parodioivat lestadiolaisten hurskaussääntöjä:  

Mooses: Kaikki maallinen pois; olen myynyt kauppani ja jakanut tavarani köyhille Jumalan 

lapsille. (Huitaisee; kaataa olutpullon). Kaikki raataminen kohta poissa. 

Aaron: Eikä ole sääskiä taivaan niityllä. 

Profeettojen profeetta (nauraa): Ei tarvitse enää pikiöljyä! 

Mooses: Kuulkaa, veljeni, ruvetaan saarnaamaan pikiöljy maailman suurimmaksi synniksi, 

epäuskon tuotteeksi. 

Aaron: Ja saunominen. (KE, 130; kursivoinnit Pohjasen tekstissä.) 

 

Karnevalistista naurua ja groteskeja kuvia sisältyy myös Leanderin kertomukseen siitä, miten 

Martinson pääsee vuonna 1939 hänen neuvojensa avulla vankilasta Piitimen mielisairaalaan, 

josta Laulumaan miehet käyvät noutamassa hänet kotiin:  

 

Käskin sen [Martinsonin] piirtää niitä naamoja ja purevia koiria ja muita eläimiä, joita hän 

vanhana viinamiehenä varmaan oli horroksissa nähnyt ja pelännyt ja tapellutkin niitten kanssa. 

    Martinson pääsi piirtämisellä linnasta pois. Se oli piirtänyt suuren hirven näköisen hirviön ja 

kaksi ristissä makaavaa silliä. Se oli väittänyt lääkärille, että hirvet hänen kotiseudullaan 

paskansivat silakoita ja muita kaloja, ja ristiin. (KA, 178.)  

 

Martinsonin maininta hänen omituisesta kotiseudustaan sisältää ironista, etäännyttävää 

kolonialismin kritiikkiä: pohjoisessa marginaliassa sijaitseva Tornionlaakso lienee 
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valtakulttuuria edustavalle lääkärille tavattoman eksoottinen maailmankolkka, jonka ihmisiltä 

ja eläimiltäkin voi odottaa omituista käytöstä. Trilogian jatko-osissa ironisia huomautuksia 

Kaamosmaan asukkaiden erikoislaatuisista tavoista harrastaa erityisesti kirjailijakertoja Olof. 

 

Karnevaaliyhteisö on normaalin järjestyksen ja normien ulkopuolella. Ihmisten väliset suhteet 

ja heidän käyttäytymisensä muuttuvat epätavallisiksi, eksentrisiksi ja skandaalimaisiksi. 

(Bahtin 1991, 247.) Hullut koirankonstit ovat Martinsonin mukaan korpelalaisten tietoista 

vastarintaa lestadiolaisuutta ja seudun poliittisia ääriliikkeitä kohtaan – sekä tehokas keino 

torjua niiden edustajien lähestymisyritykset. Larsin nauhoittamassa Martinsonin haastattelussa 

tämä kertoo Sattajärven pojista, jotka tulevat Heiskalan kahvilaan härnäämään lapualaisia, 

lestadiolaisia ”suurkristittyjä” ja kommunisteja. Näitä korpelalaisten vihollisia  Martinson 

luonnehtii Raamatun Ilmestyskirjasta ja Danielin kirjasta poimituin apokalyptisin kielikuvin:   

 

”Minä en ole ikinä käskenyt niitten [Sattajärven poikien] ajaa päänsä kaljuksi, en käskenyt enkä 

kieltänyt, mutta yrittänyt repiä ihmiset irti Baabelin porton sylistä ja punaisen ratsun selästä, ja 

merestä nousevan pedon kidasta. 

    Pojat olivat itse päättäneet ajaa päänsä kaljuiksi ja tulla kaikkien pilkattaviksi ja hyljätyiksi. - - 

[I]rti ne pääsivät; niitä ei enää sen jälkeen puhuteltu suurkristittyinä, eikä hyväksytty 

kommunistien vallankumousta tekevään porukkaan; eivätkä lapualaisetkaan niitä enää yrittäneet 

saada lehmän kelloja soittelemaan Pajalan kaduilla.” (KK, 61.) 

 

[M]e olimme yhdessä päättäneet poikien kanssa, että nauratetaan vihollisemme meille 

vaarattomiksi, annetaan niille vettä myllyyn niin, että hukkuvat. Niin me teimmekin, ja 

naurattamalla ja puhumalla puuta heinää minäkin pääsin Långholmenin vankilasta Piitimen 

hospitaaliin ja sieltä kotiin. (KK, 62.) 

 

Karnevalistista naurua ja nurinpäin kääntämistä on myös seuroissa käydyssä väittelyssä siitä, 

mitä tarkoittaa ilmaus Jumalan karitsasta, joka pois ottaa maailman synnit. Vaaran Arttu kysyy 

lestadiolaiselta Kummun Jalmarilta ja helluntailaisten papilta, onko heidän seurakunnissaan 

todella täysin synnittömiä ihmisiä. Arttu viisastelee, ”että jos ei ollut sielläkään synnitöntä, 

silloinhan Jumalan karitsa ei ollut ottanut pois maailman syntiä täydellisesti, vaan jättänyt 

vaillinaisen työn ja karannut isänsä tykö taivaaseen istumaan ja vahtaamaan meidän 

ihmisparkojen synnin kanssa taistelemista” (KK, 79). Kuutto kysyy väittelijöiltä, miten Jeesus 

poistaisi maailmasta nuuskaamisen synnin. Jalmarin mukaan Jeesus saarnaisi nuuskauksen 

synnin anteeksi nimessään ja veressään. Helluntailaispastorin mielestä Jeesus antaisi kristitylle 

voiman lopettaa nuuskaaminen. Kuuton Hannesta kumpikaan vastaus ei tyydytä: 
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[Hannes] väitti, että Jeesus ei kerkiäisi puhutella kaikkia nuuskan syöjiä koko maailmassa eikä 

antaa voimaa, ja saattaisi käydä niin, että kun Hän oli viimeiselle nuuskan syöjälle juuri antanut 

voiman lopettaa, ensimmäiseltä oli jo loppunut voima ja se oli taas ruvennut syömään nuuskaa tai 

piipunperiä. Jalmarin konsti taas johtaisi siihen, että Jeesuksella menisi koko aika 

anteeksisaarnaamiseen, eikä mitään muutosta kuitenkaan tapahtuisi. - - Hannes mollasi nuuskaa 

suuhun ja sanoi, että jos Jeesus tulisi siihen Hän ottaisi pois maailman synnit mollaamalla itsekin 

nuuskaa huulensa alle ja kehottaisi: ’Lyö, poika, sinäkin nuuskaa suuhun!’ Niin hän yhdellä 

nuuskapullalla poistaisi senkin synnin maailmasta. (KK, 79–80.)  

 

Martinsonin mielestä tämä oivallus oli Kuuton Hanneksen ensimmäinen suuri koirankonsti. 

Hanneksen toisena suurena koirankonstina hän pitää sitä, että tämä suurena Gideonin 

sotamiehenä ”pidätti paskaa monta viikkoa” (KK, 80). Tästä karnevalistisen groteskista 

tapahtumasta kerrotaan myös muita versioita: Kursun mukaan ulostusta pidätti hospitaalista 

palannut Metelivaaran Reino yrittäessään synnyttää Kristusta, ja toisaalla Kursu väittää 

ulostuksen pidättäjäksi Kuuton Börjeä, Hanneksen Jorinda-vaimon poikaa. 

 

Karnevalismi kytkeytyy monin tavoin myös korpelaliikettä tutkiviin kirjailijoihin. Korpelan 

enkeleissä Lars joutuu mielisairaalaan. Olofin mukaan häntä ei kauan siellä pidetä, sen verran 

häiritsevästi hän käyttäytyy villiten muita potilaita korpelalaisuuden hengessä: 

 

Siellä oli, näet, mies, joka oli Julius Caesarina kävellyt Larsia vastaan käytävässä. Lars oli tietysti 

ymmärtänyt yskän ja ruvennut keskustelemaan miehen kanssa ja saanut hänet uskomaan, että hän 

oli Laulumaan Mooses; Lars itse oli ollut Aaron. Mooses ja Aaron olivat saaneet vielä erään 

naispotilaan mukaan Korpelan enkeliksi seuroihin tupakkahuoneeseen. Holst oli soitettu paikalle 

kieltämään pitämästä seuroja, jotka olivat huhujen mukaan hauskat, varsinkin kun osastolla oli 

ollut potilas, jolla oli tapana nelistää käytävässä ja hirnua. Tämä potilas oli saatu seuroihin 

hyppimään Larsin piippu suussa. Se oli purrut varren poikki. (KE, 24.) 

 

Korpela-trilogian groteski liittyy usein henkilöiden mielenterveyden järkkymiseen. Hulluuden 

voi laukaista pitkään kestänyt ryyppyputki, mikä on osittain myös Larsin sairastumisen takana. 

Hänen kirjailijantyössään kokemat metamorfoosit jatkuvat sairaalassa; siellä vieraiden 

identiteettien omaksuminen näyttää kuitenkin viihdyttävän niin häntä kuin muitakin potilaita. 

Yksi potilas muuttuu hevoseksi: eläimen hahmon saava ihminen kuuluu karnevalismin 

peruskuvastoon. Tekstissä mainittu psykiatri Holst on Olofin Tukholmassa asuvan naisystävän, 

Laila-Erikan ex-mies ja salaperäisen Holstin pojanpoika. Metafiktiivisissä pohdinnoissaan Olof 

liittää yhteen korpelalaisten karnevalistisen toiminnan ja kirjailijoiden toiminnan: 

 

Ajattele virtaa, Holst sanoi Larsille, ja palauta mieleesi Kuninkaan tytär, josta me todella pidimme. 

Katso, voit hyvinkin soveltaa rooliteoriaa tähän; ei kukaan, tietääkseni ole vienyt Jumalan teatteria 

niin kauas kuin korpelalaiset; ne jakoivat Raamatun roolit, nousivat näyttämölle, toteuttivat koko 
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näytelmän alusta loppuun niin hyvin, että näytelmä luultiin todelliseksi. Ne joutuivat poliisille ja 

psykiatreille ja yleisölle  vakuuttamaan,  että  tämä oli vain  leikkiä,  näytelmää. - - Me  taas  

käytimme  niiden  näytelmää  hyväksi,  jaoimme  roolit  ja  kutsuimme  yleisöä  juhliin. (KE, 27.) 

  

”Virta” on trilogian juoneksi muuttuva voima, tulva, jonka käänteitä Larsin ja Olofin sankari ei 

osaa aavistaa. ”Kuninkaan tytär” on Tomasin elokuva korpelalaisista. Faktan ja fiktion raja 

hämärtyy korpelalaisten Jumalan teatterissa,40 ja roolit on jaettu ja yleisöt kutsuttu paikalle myös 

korpelaliikettä tutkivien kirjailijoiden teatteriin. Olof peilaa itserefleksiivisiä ajatuksiaan 

tunnettujen romaanikirjailijoiden pohdintoihin: ”Me elämme taas Cervantesin aikaa. Näinhän 

Milan Kundera väittää, ja Carlos Fuentes.” (KE, 28.) Toisaalla Korpelan enkeleissä Olof puhuu 

ironiseen sävyyn myös korpelalaisten ja kirjailijakertojien karnevaalijuhlista:  

Näissä karnevaalijuhlissa, joista minä kerron, asia on ratkaistu juurta jaksaen. Ei vaivaa synti eikä 

ole vaivannut viiteenkymmeneen vuoteen. Niihin karnevaaleihin kannattaisi lähettää kulttuuri-

ihmisiä, jotka juovat ja naivat ja hokevat vapaudesta, mutta heidän sydämensä on siitä kaukana. 

(KE, 11.)  

 

 

Sarkastisella ironiallaan Olof ottaa tässä etäisyyttä korpelalaisten häpeään ja samalla pilkkaa nykyajan 

kulttuuri-ihmisten teennäistä, pakonomaista vapautta. Rivien välissä Olof puhuu aidon vapauden 

kokemisesta: siihen yltävät vain harvat. Tähän tulkintaan ohjaa myös Korpelan enkelien motto: ”Sillä 

monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut”41. 

 

 

3.3  TOIVO KORPELA, MYYTTINEN ÄHTÄRIN KOTKA 

Representaatio on aina todellisuuden tuottamista, muokkaamista ja merkitykselliseksi tekemistä. 

Pursiaisen (1999, 74) mukaan Toivo Korpelan täydellinen sivuuttaminen tai hänen osuutensa ja 

persoonansa vääristely on korpelalaisuutta tähän mennessä käsitelleiden tutkimusten ja 

kaunokirjallisten kuvausten heikkous; poikkeuksen tekee hänestä vain Bengt Pohjasen tuotanto. 

Kuka on Toivo Korpela? Mikä on hänen motiivinsa ja mikä on hänen suhteensa korpelalaisten 

oppeihin? Miksi hän palaa Suomeen ja jättää kannattajansa tuuliajolle? Korpelan enkeleissä 

                                                 
40 Olofin mainitsema ”Jumalan teatteri” sai Suomessa uuden merkityksen vuonna 1987, kun teatterialan opiskelijoiden samanniminen 

ryhmä aiheutti Oulun teatteripäivillä kulttuuripoliittisen selkkauksen anarkistisella performanssillaan. Korpela-trilogian ensimmäinen 
osa ilmestyi samana vuonna Oulun performanssin kanssa, päätösosa Korpelan enkelit kaksi vuotta myöhemmin. 

41 Motto on peräisin Uuden Testamentin Matteuksen evankeliumista (22:14). 
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ajomatkalla Ähtäriin ohjaaja Tomas kertoo Rakelille oman suoraviivaisen käsityksensä Toivo 

Korpelasta. Takapenkillä kirjailijakertoja Olof hiljaa protestoi: 

Tomas sanoi, että Toivo Korpela ei oikeastaan ollut saarnannut arkista eikä uudesta ilmestyksestä, joka 

sisälsi naimiset seuroissa ja tanssit ja kortin pelaamiset ja kiljun juomiset. Korpela oli ollut lestadiolainen 

saarnamies, jonka Oulun ponsilaiset kateudesta olivat julistaneet pannaan ja jonka Ruotsin 

suomalaisväestöä vihaava virkakunta – papit etunenässä – oli passittanut Ähtäriin miettimään 

uskonasioita Sappionjärven rannalle.   

    En jaksanut puuttua asiaan, vaikka tiesin, ettei asia niin yksinkertainen ollut; mutta Tomas oli 

filmintekijä, eikä filmiin mahdu ihmissydän. Yöllä olin Rakelille verrannut Korpelaa nykyisiin 

popmuusikkoihin, jotka saavat nuoret mukaan raivoon menehtymiseen saakka. Vaikka niissä seuroissa 

ei julkisesti naida, niin onhan niissä seksi ensi sijalla. (KE, 43.)  

 

Kristalliarkin Korpela on lempeä ja rauhallinen mies, hänen seurassaan jopa Leanderin poika 

Härje lakkaa änkyttämästä. Korpela ei menetä malttiaan, kun hänen kanssaan haastetaan riitaa, 

vaan odottaa kärsivällisesti sopivaa tilaisuutta vastata. ”Se oli helläluontoinen ja sanoivat sen 

Sattajärvessä niin itkeneen, että tyyny oli ollut  märkä kun saarnamiehet olivat sitä haukkuneet ja 

panetelleet”, kertoo Leander (KA, 49). Hoitokokouksessa liki kymmenpäinen joukko 

Tornionlaakson lestadiolaisjohtajia ja saarnamiehiä on yrittänyt panna Korpelaa ruotuun. Korpela 

on ihmisenä ujo, mutta saarnamiehenä karismaattinen ja tunteisiin vetoava puhuja. Leanderin 

mukaan Korpelassa ei myöskään ole suomalaisille tyypillistä halveksintaa tornionlaaksolaisia 

kohtaan eikä ruotsalaisten sortomieltä. 

Toivo Korpela on ollut Helsingissä valkokaartissa, ja hänen kerrotaan oppineen lukemaankin 

vasta siellä. Hän kulkee säännöllisesti Ruotsin Tornionlaaksossa saarnamatkoilla, kunnes jää 

muutamaksi vuodeksi tulematta. Hänen palatessaan takaisin hurmosliikkeen tulva on jo päässyt 

valloilleen. Korpela poistuu lopullisesti Ähtäriin, ennen kuin korpelalaisten toiminta nousee 

valtakunnallisen huomion kohteeksi. Sittemmin Korpela on ollut talvisodassa. Jatkosodan aikana 

Korpela on mennyt metsäkaartiin, koska hän ei ole halunnut lähteä taistelemaan Hitlerin, 

Ilmestyskirjan pedon rinnalla. Nuorella Korpelalla on ollut Ähtärissä suhde Kuuton Jorindan 

kanssa; naisen oikea nimi on Minna Halsti. Jorinda on paennut kansalaissodan aikana Suomesta, 

ja Leander on tullimiehenä ollessaan pelastanut raskaana olleen naisen Tornionjoen jäältä. Jorinda 

on mennyt naimisiin Kuuton Hanneksen kanssa, ja molemmat liittyvät korpelaliikkeeseen. 

Korpela on ilmeisesti Jorindan vanhimman pojan, Börjen isä. 

Korpela-trilogiassa ei yleensä luonnehdita henkilöiden ulkonäköä, luonnetta tai henkilöhistoriaa: 

heidät vain nimetään ja näytetään tietyssä tilanteessa. Toivo Korpelan olemusta ja vaiheita 
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kuitenkin kuvaillaan; Korpelan enkeleiden Korpela-osuudet myös kerrotaan poikkeavasti hän-

muodossa. Leanderin mukaan Korpela on pitkä, tumma ja komea mies, jolla on huulilla aina 

hymynkare. Korpela on trilogian alussa karismaattinen lestadiolainen saarnamies, joka 

uskonkäsityksiltään kelpaa myös herätysliikkeelle, mutta jonka itsetietoisuutta ja omapäisyyttä 

vieroksutaan. SRK:n kanssa tapahtuneen välirikon jälkeen lestadiolaisten suhtautuminen 

Korpelaan jyrkkenee ja huhupuheet kovenevat. Esimerkiksi juorut Korpelan juoppoudesta ovat 

Leanderista pelkkää panettelua, samoin huhut Korpelan uskovaisilta keräämistä rikkauksista. 

Matti Kursukin painottaa, että Korpela päinvastoin on elänyt köyhyydessä Ähtäriin palattuaan. 

Korpelan maine naistenkaatajana ja huorintekijänä kuuluu Leanderin mukaan samaan sarjaan: 

”Minun tietääkseni se ei näillä seuduilla sekaantunut vaimoihin, paitsi Kuuton Jorindaan, mutta 

sitähän ei kukaan muu tiedä paitsi minä. Kun Korpelaa ei saatu huoruudesta kiinni, niin levitettiin 

semmoista huhua, että Korpela olisi ollut piettiö, jo äitinsä kohdussa kuohittu.” (KA, 82.)  

Taistelu uskovaisten sieluista kytkeytyy Korpela-trilogiassa politiikkaan. Poliittiset ryhmittymät 

työntävät Kopelaa vastapuolen riveihin; kommunisteille hän edustaa fasistista lapuanliikettä, 

oikeistolaisille hän on kommunisti. Myös Kursun mukaan Korpela oli lähetetty Ruotsin 

Tornionlaaksoon nimenomaan hajottamaan nousevaa työväenliikettä. Kursu kuitenkin arvostaa 

Korpelaa lahjakkaana saarnamiehenä, joka oli vedonnut puheillaan nuorisoon ja saarnoissaan 

kaatanut papit, kirkon ja yhteiskunnan. Leanderkin tarkkailee Korpelan poliittisia käsityksiä. 

Kylän vaimot päivittelevät Korpelalle länsiläisten42 uskon jyrkkyyttä. Edes kukkia ei saa pitää 

ikkunoilla, verhoja kutsutaan Perkeleen kalsareiksi ja polkupyörää huorantrillaksi. Leanderin 

mielestä länsiläiset antavat mieluummin rahaa köyhille kuin koristavat kotiaan ja ostavat 

polkupyöriä. Korpela huomauttaa tähän, että köyhille jakaminen on kaunis ja laupias asia ja 

muistuttaa kommunismin periaatteesta: ”Siinä minä ensi kerran huomasin, että Korpelassa oli sitä 

kommunistista henkeä, josta sitä sitten syytettiinkin.” (KA, 26.) Lestadiolaiset saarnaajat 

tuomitsevat jyrkästi ammattiyhdistystoiminnan, ja Leanderin mukaan monet saarnamiehet 

ovatkin lapualaisia. Korpela ei näe liitoissa mitään pahaa, päinvastoin. Avoimeksi jää, onko se 

aito mielipide vai laskelmoitua suosion kalastelua. Leander joka tapauksessa huomaa Korpelassa 

opportunistin piirteitä. Pajalan kommunistien kanssa hän puhuu kuin kommunisti, mutta 

Laulumaassa hän vaikuttaa oikeistolaiselta, koska tietää Martinsonin oikeistolaiseksi.  

                                                 
42 Korpela-trilogiassa esiintyvät Ruotsin Tornionlaakson lestadiolaiset kuuluvat itäläisiin. Länsiläiset ovat uskonkäsityksiltään vielä 

heitäkin jyrkempiä ja askeettisempia.  



50 
 

Kannattajia haaliessaan Korpela kylvää siemenet korpelalaisten epätoivoiselle vapautusliikkeelle 

– ja myös heidän millenarismilleen. Hän lietsoo seuraväen pelkoja lähestyvästä maailmanlopusta 

maalaillen kuulijoidensa silmien eteen kauhunäkyjä maailmalta. Puhe vetoaa varmasti myös 

niihin, jotka ajattelevat yhteiskunnallisista epäkohdista samalla lailla kuin seudun kommunistit: 

[Korpela] sanoi, että Ilmestyskirjassa puhuttiin viimeisten aikojen pedoista. Se väitti, että 

senkaltaisia petoja nousi nyt kuin sieniä maasta ja sanoi niitten olevan erittäin vaarallisia, mutta 

selviä merkkejä maailman lopun tulemisesta. - - Siitäkin on puhuttu, että Martinson itse keksi ne 

maailman loput ja pedot ja arkit, mutta huomasin, että Korpelassa oli maailmanlopun havittelun 

hajua. (KA, 52.) 

  

[Korpela] vakuutti, että maailma on hermoja repivä ja täynnä häikäilemätöntä ryöstöä ja valhetta. 

Korpela kehoitti lihavia Samarian lehmiä kuulemaan sitä sanaa, joka saavuttaa ylpeyden vuorilla 

ne rikkaat, jotka tekevät köyhille vääryyttä ja murentavat vaivaiset. Korpela tiesi, että Jumala on 

pyhyydessään vannonut ja vihassaan aikonut temmata sortajat orjantappuroilla pois ja kalojen 

ongella niitten lapset. (KA, 82.) 

 

Korpela sanoi - - että ihminen on pieni peto, ja Hitler suuri merestä nouseva peto, väkivallan ja 

laittomuuden ihminen, uuden ajan tuote, josta Raamatun Ilmestyskirjassakin puhuttiin niin kuin 

Kiinan kahdesta miljoonasta nälkään kuolleesta ja viimeisen ajan sodan sanomasta. Korpela väitti, 

että kansa tulisi nousemaan kansaa vastaan ja ruttotaudit tulisivat leviämään ja maanjäristys tulisi 

olemaan jokapäiväistä ruokaa. (KA, 84.) 

 

 

Korpelan kielteisiin piirteisiin kuuluvat opportunismin lisäksi omahyväisyys ja itsekehu. Hän on 

täysin tietoinen omasta karismastaan eikä malta olla kerskumatta sillä Leanderille.  

Korpela sanoi, että ihminen on herkkä uskomaan varsinkin, jos sille selitetään ja selittäjä on 

ihminen, joka säteilee luottamusta. Korpela kehui, että hän pystyisi saamaan ihmisiä uskomaan, 

että Jumala on kuutio, jos haluaisi. (KA, 53.)  

 

 

Leander vertaa Korpelan karismaa jopa Hitleriin maagiseen vetovoimaan. Se on ollut vähällä 

tehota jopa kommunistiagitaattori Isakssonin ystävään: tämän kerrotaan käyneen Saksassa 

kuuntelemassa Hitleriä ja joutuneen melkein pakenemaan paikalta, ettei olisi alkanut uskoa 

Hitlerin puheita. Heikkouksistaan huolimatta Korpela on Leanderista kuitenkin mukava mies, ja 

lisäksi ”suurkristittyjen” Vallgrenia ja Pääkköä parempi saarnaamaan ja valehtelemaan; 

keksimään juttuja. Leander kuitenkin  ihmettelee, että Korpela omasta parannuksenteostaan 

kertoessaan valehtelee niin taitamattomasti, että jää kiinni. Korpelan omassa kertomuksessa ei 

sinänsä olisi ollut mitään vikaa, mutta hän vaihtaa sen saarnoissaan toisen miehen 

koskettavampaan kertomukseen. ”[S]e oli Korpelan heikoin puoli: sen raaka valehteleminen vai 

miksikä sen sanoisi. Se ikään kuin uskoi omat puheensa. Mutta niinhän sen ajan muutkin konnat 

uskoivat Hitleristä Pajalan kommunisteihin saakka.” (KA, 79.) 
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Nurkkaan ahdistettuna Korpela turvautuu muulloinkin helposti valheeseen. Hän muun muassa 

väittää hänen parannuksentekokertomuksensa paljastaneen ähtäriläisen saarnaajan kääntyneen 

länsiläisten villitykseen. Ähtärin lestadiolaisille hän puolestaan kertoo Vallgrenin kääntyneen 

länsiläiseksi. Valehtelu ei trilogiassa ole pelkästään Korpelan pahe – kertojillakaan eivät ole aina 

puhtaat jauhot pussissa. Matti Kursu syyttää suoraan myös tutkijapappi Kullervo Hulkkoa 

valehtelijaksi: ”Vaikka kiihkovanhoillislestadiolainen Kullervo Hulkkokin lappaa kokonaisen 

kirjan täyteen valheita, - - sen on pakko tunnustaa, että Korpelan seuroissa tavattiin 

kommunisteja, joiden työtöntä huomispäivää odottava maailmankatsomus romahti, ja että 

juoppoja ja muuten jumalattomia tuli uskoon.” (KK, 21.)43  

Korpelan omituisuuksiin kuuluu se, että saarnatessaan hänellä on tapana katsoa peiliin eikä 

kuulijoihinsa. Kristalliarkin Leander huomaa Korpelan peilin jo Neistenkankaan seuroissa, joissa 

tämä voittaa ”suurkristittyjen” saarnamies Vallgrenin puhetaidossa ja selvittää itsensä kuiville 

oman parannuksentekokertomuksensa vääristelystä: 

Minä huomasin peilin lattialla Korpelan vieressä ja panin silmälle, että Toivo Korpela katsoi 

siihen peiliin melkein koko saarnansa ajan. En luule, että Korpela itse oli sen siihen laittanut, 

vaikka on selitetty kuinka se oli niin itserakas, ettei katsonut ihmisiä silmiin saarnan aikana mutta 

itseään peiliin. Peilin se kyllä otti ja pisti taskuun. - - Mutta sitä mieltä olin silloin ja olen vieläkin, 

että se ujosteli ja sen takia ei katsonut ihmisiä silmiin. Alhaisilta portailta se katsoi, saunassa ja 

reessä ja keskusteluissa. (KA, 71.)  

 

 

Peili voi toki viitata Korpelan narsismiin, mutta se kertoo myös hänen varautuneisuudestaan. Hän 

ei katso ihmisiä silmiin, ja saarnatessaankin hän katsoo kuulijoitaan vain peilin kautta.  Peili voi 

kuvastaa myös Korpelan käsityksiä totuuden perimmäisestä olemuksesta. Korpelan vastaus 

Vallgrenin valehtelusyytöksiin tuo mieleen nimenomaan taiteen tavan heijastaa todellisuutta. Hän 

kertoo seuraväelle, että hänen kertomuksensa omasta parannuksenteostaan on vertaus eikä tilitys 

henkilökohtaisista asioista. Korpelan mukaan itse kertomus on kulta-astia, ja totuus on siinä 

astiassa salattuna. Myös Olof näkee Korpelan taiteilijahahmona: 

Korpela saarnaa, ohjaa, tekee rakennelmia, leikkoo ja ennen kaikkea poistaa. Korpela oli taiteilija; 

tapahtumien, kertomisen, todellisuuden, unien ja muutaman idean nöyrä palvelija; semmoisena 

sitä ei saata kiinnittää huomiota kaikkiin yksityisiin seikkoihin; on vain valittava mielivaltaisesti 

faktamassasta se, mitä kaadetaan eteen - -.  (KE, 56.)  

                                                 
43 Viimeinen lause uskoon tulleista kommunisteista, juopoista ja muuten jumalattomista on lähes suora lainaus Hulkon (1956, 155) 

historiikista. Hulkko moittii siinä Korpelaa pyrkyryydestä, tottelemattomuudesta, kristittyjen panettelusta, valehtelusta ja erikoisesta 
mielenkiinnosta naiskuulijoita kohtaan ja vihjaa, että tällä on tunnollaan kätkettyjä rikoksia. Hän kertoo Korpelan todetun elämältään 
ala-arvoiseksi mieheksi, jonka vaelluksesta useat saarnaajat ovat esittäneet raskaita syytöksiä. (Hulkko 1956, 153–155, 157–158.) 
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Korpelan tapa hahmottaa todellisuutta ei noudata arkiajattelua vaan taiteen logiikkaa, johon 

kuuluu tietty suurpiirteisyys. Matkalla yläkyliin Korpela myös selittää Leanderille ajatuksiaan 

tarinoista  –  niitä ei omista kukaan, vaan  ne kuuluvat sille,  joka ne löytää  ja  joka osaa ne kertoa. 

Leander ihailee ja kadehtii Korpelan kertojantaitoja; tullimies Raution murhankin tämä kuvailee 

seuraväelle, kuin olisi sen omin silmin nähnyt, ja käyttää kertomusta uskonsanomansa tukena: 

Se rupesi kuvaamaan Rautio-vainaraukan tappamista ja muistutti meitä Aabelin taposta ja vertasi 

sitä Kristuksen vereen, joka taas ei vaatinut kostoa. Korpela sanoi sen veren kastelleen Golgatan 

kiviä ja sammalta ja vieläkin kaikuvan maailman ääriin puhuvana verenä ja veren äänenä 

Siionista.- - Minä ymmärsin mitä Korpela tarkoitti niillä puheilla vertauksista. Se sai silläkin 

jutulla selitetyksi kahden veren eri äänet - -. (KA, 74.)  

 

 

Korpela pitää yleisönsä taitavasti hyppysissään. Kun väki alkaa liikehtiä levottomasti, hän nappaa 

jostakin uuden tarinan ja saa kuulijat jälleen mukaansa. Korpela saa seuraväen jopa nauramaan. 

”Se sai ihmiset kuuntelemaan ja pois luuloista, että Jumalan sanan selittäminen oli yhtä joluamista 

ja synkkää synnin takia parkumista”, muistelee Leander (KA, 77). 

Myös Martinson on pannut merkille, ettei Korpela katso toista ihmistä silmiin vaan väistää, ja 

että hän saarnan aikana katsoo toisinaan peiliin: ”[E]n tullut kysyneeksi siitä häneltä, katsoiko 

hän ikään kuin peilistä peiliin vai painoiko häntä jokin asia, josta hän ei voinut ihmisten kanssa 

puhua. Profeetalla on usein orjantappuran piikki lihassa.” (KK, 59.) Ähtärissä Korpela on siittänyt 

naapurissa piikana olleelle nuorelle Jorindalle aviottoman lapsen. Tämä voi painaa hänen 

omaatuntoaan, mutta ehkä vielä todennäköisemmin ”orjantappuran piikki” liittyy hänen 

sotakokemuksiinsa. Korpela on osallistunut kansalaissotaan valkoisten puolella. Olofin 

ohjeistuksessa ohjaajalle Korpela talvisodassa Taipaleen taisteluissa miettii Daavidin saamaa 

Jumalan rangaistusta: ”Ei Daavid saanut kieltoa rakentaa Jerusalemin temppeliä Batseban vuoksi, 

niin kuin saarnamiehet luulivat. Daavid oli vuodattanut liian paljon verta.” (KE, 77–78.)44 

Samaisessa Olofin Korpela-hahmotelmassa peili putkahtaa esiin uudessa merkityksessä: 

Silmistä hän [Korpela] siihen aikaan tunsi ihmisen; silmiä hän rakasti, vaikka ei katsonut niihin. 

Siitä puhuttiin paljon. Hänellä oli peili lattialla saarnan aikana. Sen kautta hän katsoi ihmisiä ja 

taivasta, niin kuin Paavali. Peilistä hän näki silmien kaikki vivahteet; uteliaisuuden, kiitollisuuden, 

pelon, Jumalan kasvot ja Perkeleen. (KE, 88.)  

 

 

                                                 
44 Raamatun Batseba on kuningas Daavidin sotapäällikön vaimo, jonka Daavid viettelee. Daavid tapattaa Batseban miehen sotakentällä 

ja ottaa Batseban vaimojensa joukkoon. 
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Peili heijastaa tässä tuonpuoleisuutta ja näyttää ihmisen todelliset kasvot hänelle itselleen tai 

muille. Silmät ovat ikkuna ihmisen sisäiseen todellisuuteen, josta toinen voi nähdä ainoastaan 

heijastuksen. Myös tuonpuoleisen ihminen tavoittaa vain heijastuksena. Taivaan katselu peilin 

kautta assosioituu Tolstoin Sodasta ja rauhasta poimittuun intertekstuaaliseen viittaukseen, 

joka toistuu Korpelan enkeleissä kahteen otteeseen. Larsin veli, joka on pappi, on joutunut 

lestadiolaisten johtomiesten kuulusteluun syytettynä saarnaamisesta Toivo Korpelan hengessä; 

seisoessaan heidän edessään Larsin veli on ajatellut ruhtinas Andreita Austerlitzissa 

katselemassa ohi kiitäviä pilviä.45 (KE, 53.) Toisen kerran sama Tolstoi-viittaus kytkeytyy 

Korpelaan, jota Olof kuvailee ohjaajalle: ”Mies astuu kolmilaitaiseen, sauvoo järvelle ja soutaa 

kappaleen matkaa ja panee maate veneen pohjalle, katsoo pilviä kuin ruhtinas Andrei 

Austerlitzissä; mies antaa auringon polttaa tervanhajua veneestä, ikään kuin tervan tuoksu 

yhdistäisi hänet maailmaan, näkymättömään ja todelliseen.” (KE, 74.)  

 

Pohjasen trilogian Toivo Korpela on väkevä ja karismaattinen saarnaaja, mutta taistelija hän ei 

ole. Larsin mielestä Korpela on mies, joka häipyy kuin arka kettu. Korpelan poistuminen 

näyttämöltä jättää jälkeensä tyhjiön, jonka Martinson ja liikkeen muut johtajat pyrkivät 

täyttämään. Korpelasta tulee hänen kannattajilleen myyttinen hahmo, Ähtärin Kotka. Kun 

Martinson löytää itsestään kolmen kyynärän jumalan ja elävän Kristuksen, Korpelasta tehdään 

Johannes Kastaja, joka on valmistanut tietä Vapahtajalle. Lars kuvailee tammikuussa 1935 

pidettyjä Sieppijärven seuroja, joissa Korpela esiintyy viimeisen kerran Martinsonin, Nartimon 

ja Vaaran Artun rinnalla. Paikalle on kerääntynyt Korpelaa arvostelevia lestadiolaisia 

saarnaveljiä, häneen uskovia mutta Martinsonia epäileviä, Martinsonin kannattajia sekä 

uteliaita uskottomia. Martinson esittelee korpelalaisten uudet opit Kaanaan häistä härkimys- ja 

kiroamisviikkoihin ja kristalliarkkiin. Tästä syntyvän metakan keskeltä kylän saarnamies kysyy 

Korpelalta, uskooko tämä veljien saarnoihin: ”Korpela, joka isoisäni mukaan ei katsonut 

ihmisiä silmiin saarnatessaan, painaa päätä vielä alemmas ja vastaa rauhallisella äänellään: ’En, 

minä, nämä pojat’.” (KK, 11.)  Korpela siis sanoutuu irti hurmosliikkeen opeista. Tätä repliikkiä 

Lars trilogian edellisessä osassa sanoo Toivo Korpelan persoonallisuuden avaimeksi (KK, 8).   

 

                                                 
45 Ruhtinas Andrei haavoittuu Austerlitzin taistelussa ja kaatuu selälleen. ”Hänen yläpuolellaan ei ollut enää muuta kuin taivas – korkea 

taivas, ei aivan kirkas mutta silti mittaamattoman korkea taivas, jolla verkkaan ryömi harmaita pilviä. ’Miten hiljaista, rauhallista ja 
juhlallista, aivan toista kuin minun juoksuni’, ruhtinas Andrei ajatteli, ’niin toisenlaista kuin tämä meidän juoksemisemme, 
huutamisemme ja tappelemisemme. - - Kaikki on tyhjää, kaikki on petosta – kaikki muu paitsi tuo ääretön taivas. Ei ole muuta, ei 
mitään muuta kuin se. Eikä sitäkään ole, ei ole mitään, on vain hiljaisuus ja rauha.’ ” (Tolstoi 1975, 413.) 
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Jos korpelalaisuudesta tulee Tornionlaaksossa tabu, tulee Toivo Korpelasta kotipitäjässään 

Ähtärissä jonkinlainen persona non grata. Larsin, Olofin ja Tomasin yritykset kerätä siellä tietoja 

Korpelasta saavat suorastaan surrealistisia sävyjä. Ähtäriläisen huoltoaseman hoitaja pitää nimeä 

jotenkin tuttuna; hän kysyy, oliko kyseessä joku urheilija. Hotellin vastaanotossa Korpelaa ei 

tunneta. Peruskoulun rehtorin mukaan Korpela oli asunut Sappionjärven rannalla erakkona. 

Rehtori oli kuullut sahalla kysytyn puutavaraa ostaneelta Korpelalta, tarvitsiko tämä lautoja 

arkkiin; Korpela ei ollut vastannut halaistua sanaa. Löytyy pappi, joka on antanut Korpelalle 

viimeisen voitelun, ja toinen, joka on haudannut hänet. Ähtärin kirkossa Olof tarkkailee vanhoja 

ihmisiä, joiden olisi pitänyt muistaa Toivo Korpela, mutta jotka eivät sitä tunnustaisi, ”sillä karja 

kuolee, sukulaiset kuolevat, tiedän sen mikä ei ikinä kuole: kuolleen miehen tuomio” (KE, 60). 

Olof ihmettelee, ettei nykyinen pastorikaan tiedä Korpelasta mitään. Suntio näyttää tietävän:  

Suntio seisoi pöydän takana ja katsoi lattiaa; kysyin häneltäkin: hän vastasi, että kaikille löytyy 

suuhun lukko, Korpelallekin ilmaantui hänen kotiseurakunnassaan. Kysyin mistä lukosta hän 

puhui. Suntio vastasi, että pelon lukosta, sanoma tulee, kulkee, vaikenee, vaiennetaan, varsinkin 

jos sanansaattaja on suudellut taivaan kynnystä ja langennut. (KE, 61.)  

 

 

Frans Korpelaksi esittäytyvä mies väittää, että Toivo Korpela oli suuri kälmi. Korpelalla oli ollut 

pitkä likainen tukka ja musta parta vyöhön saakka, ja hän oli lähtenyt Kinura-nimiseen paikkaan46 

saarnaamaan kaivosmiehille kristalliarkista, myynyt siellä Palestiinan tontteja ja joutunut 

lähtemään, kun virkavalta oli puuttunut asiaan. Ähtäriin hän oli palannut rikkaana miehenä ja 

elellyt herranpäiviä suuressa talossaan. Tästä Frans Korpela on aivan varma, hän on sen itse omin 

silmin nähnyt. Sukulaisia he eivät Frans Korpelan mukaan ole, vaikka sukunimi onkin sama. Eräs 

mies vastaa Korpela-kyselyihin kertomalla seikkaperäisesti pelastumisestaan alkoholismin 

kurimuksesta; Lars ottaa kaiken nauhalle. Harmaapäinen sukututkija väittää, ettei Toivo Korpelaa 

ole ollut olemassakaan koko Vaasan läänissä – Korpela on uteliaiden tutkijoiden oma luomus. 

Talvisodassa Korpelan kanssa samassa konekiväärikomppaniassa ollut mies muistaa tämän 

mukavana ja luotettavana miehenä. Vanha nainen puhkeaa itkuun, hän on väsynyt kuulemaan 

valheita Toivosta. Hänen mielestään niitä on turha yrittää oikaista; totuutta ei edes haluta kuulla.   

Lars, Olof ja Tomas osallistuvat myös Ähtärin kunnan järjestämään Korpela-seminaariin. Siellä 

esitelmöi fiktiivinen norrbottenilainen kirjailija, joka näyttäytyy vakavasti otettavana Korpela-

tutkijana. Fiktiiviset tutkijahahmot luovat Pohjasen trilogialle hämmentävää dokumentaarisuuden 

                                                 
46 Franz Korpela puhuu nimenomaan Kinurasta, ei Kiirunasta. 
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leimaa; trilogia parodioi tutkimuksia ja kaikenlaisia historiallisia esityksiä sekä leikittelee 

dokumentaarisuudella.  Norrbottenilainen kirjailija kertoo, että käsitykset Toivo Korpelasta 

saarnamiehenä eroavat toisistaan suuresti. Toisten mielestä hän oli lahjakas ja nerokas, toisten 

mielestä kyyninen petturi. Esitelmöitsijä referoi dokumentteja ja tutkimuksia höystäen niitä 

omilla epätieteellisen suorasukaisilla huomautuksillaan, jotka viimeistään saavat lukijan 

muistamaan, että kyse on fiktiosta. Esimerkiksi 1943 Luulajan hiippakunnan pappiskokouksessa 

piispa Berglund, ”tunnettu huijari ja huoripukki”, on Korpelasta puhuttaessa esittänyt, että 

suomalaisten saarnamiesten kulkeminen Ruotsin Tornionlaaksossa pitää kieltää. (KE, 68.) 

Ähtärin Korpela-seminaarille antaa uhkaavan sävyn vaasalainen hammaslääkäri. Tämä 

ihmettelee, miksi kunniatonta miestä yritetään pukea marttyyriksi, vaikka hän ei sellainen ollut.  

Toivo Korpela oli hammaslääkärin mielestä huijari ja Perkeleen sikiö. Tämän hän halusi lyhyesti 

sanoa Ähtärin kunnan edustajille. Ja sitten hän halusi puhua meille tutkijoille muutaman totuuden 

sanan; hän varoitti meitä pahan ja kirotun asian kanssa elämisestä; se tarttui, siinä oli hengen 

AIDS, tappava tauti; kristillisyydessä, siis elävässä, teatterit ja filmit ja romaanit olivat aina ja 

kaikkina aikoina olleet syntiä, eikä niillä ole mitään merkitystä eikä muuta tehtävää kuin saastuttaa 

nuorten omattunnot ja johdattaa heidät intohimojen teille, mutta voi niitä, joiden kautta pahennus 

tulee, olisi parempi ripustaa myllynkivi heidän kaulaansa ja upottaa ne meren syvyyksiin. - - 

Hammaslääkäri sanoi, että kirous tulee niiden päälle. (KE, 68–69.)  

 

 

Hammaslääkärin puheessa kuuluu bahtinilainen autoritäärinen vieras sana, joka on tyypillistä 

monologismille ja josta voi saada polyfonisen vain parodian avulla. Fanaattisen uskovaisen 

vanhatestamentillisin vertauksin maustettu, tulikivenkatkuinen puheenvuoro onkin vahvasti 

parodinen. Hammaslääkärin uhkaukset saavat kuitenkin ”tutkijat” hiljaisiksi. Lars toteaa 

tilaisuuden jälkeen konjakin äärellä, että hammaslääkäri oli oikeassa. Olof vimmastuu. 

”Murheellisen hahmon ritarilla on aina ollut jotakin tärkeää sanottavana”, sammaltaa Lars (KE, 

69). Karnevalismista sukelletaan syvälle demonisen pahuuden syövereihin:  Cervantesin Don 

Quijoten jälkeen Korpela-kirjailijoiden keskustelussa viitataan Mannin Tohtori Faustukseen.  

Kirjailija, joka leikkii Jumalaa ja saa demoneilta apua, antautuu Larsin mielestä samalla itse 

demonien valtaan. Olof on raivoissaan: 

Jätin Larsin miettimään tohtori Faustustaan ja pelkäämään loitsuja ja surkuttelemaan ja 

vakuuttamaan itselleen, että emme ole tehneet mitään hyvää, että olimme irrottamassa taas 

kertomusta liekkien uhriksi, ja pelkäsimme joutuvamme helvettiin, koska olimme leikkineet 

Jumalaa. (KE, 70.)  
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Vaasalaisen hammaslääkärin uhkaukset vaikuttavat kuitenkin myös Olofiin itseensä. Hän kertoo, 

että tämän jälkeen Larsin käsikirjoitus palaa Luulajassa hänen autonsa mukana ja Olof itse polttaa 

oman käsikirjoituksensa. ”Kertomus lepäsi pari vuotta tämän jälkeen, Laila-Erika!” (KE 70.) 

 

3.4 VAIN HARVAT OVAT VALITUT: LIIKKEEN PROFEETAT JA SEURAAJAT  

Millainen on Korpelan paikan täyttävä Teodor Martinson, korpelalaisten pääprofeetta? Leanderin 

mielestä hän on ”rakasluontoinen mies”. Martinson on niin vieraanvarainen, että tarjoaa aina 

savustettua tai halstrattua lohta myös maafiskaalille, joka kulkee Laulumaassa takavarikoimassa 

korpelalaisten kiljupönttöjä. Martinson on ison talon isäntä ja kauppias, jolla on haaraliikkeitä 

monissa Tornionlaakson kylissä. Vaimo Viola on kyläkoulun opettaja, joka jää pois hyvin 

palkatusta työstään profeetan vaatimuksesta. Martinsonin ensimmäinen vaimo on kuollut 

lapsivuoteeseen, ja miehen kerrotaan surreen tätä vuosia. Kuoleman hyväksyminen on hänelle 

ylipäätään vaikeaa. Korpelaan tutustuessaan Martinsonin pieni poika on juuri kuollut. Leander 

huolestuu; Martinsonin silmissä on outo kiilto. Vankilassa profeetalla on aikaa miettiä myös 

elämänsä vastoinkäymisiä. Hänen puheensa on arktista hysteriaa paljaimmillaan, Timo K. Mukan 

hengessä. Ollaan silmätysten kuoleman kanssa, arkun laidat raapivat haudan routaisia seinämiä:  

Rakkaani, tiedätkö miltä tuntuu haudata nuori aviopuolisonsa? Kun nuori rakastettu lasketaan 

hautaan ja arkun laidat raapivat maaliskuun routaista maata! Se kahina herättää minut vieläkin 

joskus yöllä ja minä herään huutooni - - Kuinka monta iltaa istuinkaan vauva sylissäni ja itkin; 

’Rakkaani’! (KK, 74.)  
 

 

Martinsonin syntymä on kirjattu väärin kirkonkirjoihin, mitä hän pitää yhtenä todisteena pappien 

epäluotettavuudesta ja valheellisuudesta. Syntymäpäiväksi on merkitty 2. kesäkuuta, vaikka hän 

äitinsä mukaan syntyi jo päivää aiemmin. ”On siis päivä, jolloin minua ei pappien mukaan ole 

ollut olemassa. Se tunne, ettei minua ole, seurasi minua koko nuoruusajan. Se oli aiottu ja sallittu; 

sen takia sain olla niin paljon omissa oloissani ja miettiä, lukea Raamattua - -” (KK, 73).  Arktisen 

hysterian ihmisenä Martinsonilla on taipumus mennä kaikessa kohtuuttomuuksiin. Kursun 

mukaan Martinson oli ”mahdoton mies mihin tahansa se rupesi; jos se alkoi ryypätä, sillä ei ollut 

toista päätä, ja kortin pelissä samanlainen ja huoraamisessa.” (KK, 40). Lars kertoo pappiveljensä 

usein ihmetelleen ihmisiä, jotka ovat tuhoutuneet palavasta rakkaudesta Jumalaan; veli pitää 
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Martinsonia tästä hyvänä esimerkkinä. Larsille tulee mieleen kreikkalainen, gnostilaisuutta 

käsittelevä kirja, jota hän on tutkinut Loutrakissa:   

[S]iinä kerrottiin, että Sofian, viisauden, kolmannestatoista luovasta jumalasta lähteneen naisen synti ei 

ollut Luciferin, siis kapinaa Jumalaa vasten, vaan liian palava halu yhdistyä Häneen. 

    Munkki sanoi: kaikki liian pitkälle kehitetty on syntiä. (KE, 172.) 

 

 

Liian pitkälle uskossaan menee jo Martinsonin äitikin; tämä on niin hurskas, ettei oikeastaan 

hyväksy edes lehmien lypsämistä sunnuntaina. Äiti on opettanut pojilleen, että Raamattua pitää 

tutkia itse. Saarnamiesten puheisiin ei pidä sokeasti luottaa – nämäkin ovat vain lihaa ja verta, 

turmeltunutta ja langennutta. Leander arvelee, että tämä äidin hyvää tarkoittava neuvo koituu 

lopulta pojan turmioksi: liian intomielinen Raamatun lukeminen sekoittaa hänen päänsä. Leander 

kuitenkin ihailee Martinsonin lukeneisuutta ja hänen rohkeuttaan haastaa auktoriteetit. 

[O]len ihmetellyt Martinsonin voimaa hylätä Lutherukset ja kaikki suuret meidän elämää 

muodostavat miehet. Se oli minun mielestäni tosi vallankumousta ja niin uskomatonta niillä 

seuduilla, että ihailin niitä ihmisiä, ja ihailen vieläkin. Olin siihen saakka luullut, että olin ainoa 

pitäjässä, joka ei uskonut niihin lutheruksiin. Nykyäänhän papitkin uskaltavat haukkua Lutherusta 

ja nauraa sille ja sen pörinöille. (KA, 165–166; lutherusten kahtalainen kirjoitusasu tekstissä.) 

 

 

Jo Laulumaan seuroissa 1932 Martinson menee pöydän taakse puhumaan paratiisin viattomista 

oloista, joissa vaimoihmiset ja miehet olivat alasti eivätkä hävenneet sitä.  Martinsonilla on siis 

jo tuolloin ajatus ihmisestä Jumalan kuvana, jossa ei ole mitään hävettävää tai likaista. Myös 

maailmanlopun kauhuilta pelastavan kristalliarkin idea alkaa hahmottua: 

[Martinson] väitti häpeän olevan syntiä ja kuuluvan syntisen ihmisen saastaisiin ajatuksiin. - - 

Arkista se puhui kuvallisesti. Martinson sanoi, että Harmagedonin ahdistuksen aikana on 

valmistettu turvapaikka niille, jotka siinä pirtissä uskoivat sanan. Martinson oli siitä iloinen, että 

liiton arkki oli tulossa Lapinmaahan turvapaikaksi niille harvoille sieluille, jotka siinä pirtissä 

istuivat ja uskoivat. Se ei sillä kertaa väittänyt niitten luvun olevan 666. Senhän se keksi vasta 

kolmekymmentäviisi, Linnin Tyran ja Nartimon innoittamana. (KA, 192.)  

 

 

Leander kuljettaa vielä 1934 Toivo Korpelan salaa rajan yli Ruotsin Revonsaareen tapaamaan 

Martinsonia – Korpela on tuolloin pysytellyt jo pitkään Suomessa. Martinson selittää 

Korpelalle liikkeen uusia radikaaleja opinkappaleita ja ennustuksia arkista, joka hakee 

uskovaiset Palestiinaan toisena pääsiäispäivänä 1935. Korpela kalpenee. Martinsonin kertoessa 

uskovaisten keskuuteen laskeutuvasta uudesta Jerusalemista tätä kuitenkin jo naurattaa. 

Fanaatikoksi muuttunut Martinson suuttuu ja saa Leanderinkin pelästymään: 
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Martinson hyppäsi tuolilta  ja rupesi huutamaan,  että Saatanan Baabelin portot, menkää helvetiin, 

helvettiin. - - Sitä [Korpelaa] ei enää naurattanut, eikä ole ihme, että se lähti Ähtärin rauhallisiin 

oloihin. Senhän näki Martinsonista jo silloin, että se oli mennyt sekaisin ja oli niin fanaattinen, 

ettei kannattanut ajatellakaan mitään ojentamista. Sillä oli viuhka päällä. (KA, 198.) 

 

 

Tässä vaiheessa Korpelalla ei siis ole enää mitään mahdollisuuksia vaikuttaa liikkeen toimintaan. 

Tulva on ottanut sen valtaansa: ”[S]outajan on turha potkia tutkainta vastan; kolmilaitainen joutuu 

virran valtaan ja soutaja alkaa tajuta, että järvi on muuttunut hengenvaaralliseksi pedoksi” (KE, 

39.) Leander ihmettelee hyvän ystävänsä muuttumista uskonkiihkoilijaksi, mutta antaa hänestä 

ihmisenä kaiken kaikkiaan silti myönteisen kuvan. Martinson ei esimerkiksi kuulu niihin 

uskonnollisten ääriliikkeiden johtajiin, jotka käyttävät hyväkseen tietämättömiä ja hädänalaisia 

ihmisiä – pikemminkin hyväksikäyttäjänä näyttäytyy Toivo Korpela, joka hankkii itselleen 

kannatusta vetoamalla ihmisten hengelliseen ja aineelliseen hätään. Martinsonin omatkin 

kauppapuodit jäävät uskonasioiden takia hoitamatta, tavarat hän jakaa ilmaiseksi seuraväelle. 

Villityksen loppuaikoina Leander näkee hänen kauppansa hyllyillä Laulumaassa enää muutamia 

ryssänsaippuapaketteja. Martinson joutuu Korpelan tavoin kärsimään ulkopuolisten levittämistä 

perättömistä juoruista, eivätkä ne lopu edes miehen kuolemaan:  

Luulen, että jos taivas on olemassa, niin sinne menisi se mies jos kukaan. Tuossa Könsbergin 

hautausmaalla se lepää, eikä siinä seiso ketään korpelalaista vahtaamassa ja odottamassa sen 

ylösnousemista. Sekin on ihmisten ilkeitä puheita, ja minusta joutavaa kuin mikä. (KA, 111.)  

 

 

Jouttenmaan Valde, korpelalaisten haitarinsoittaja, kertoo Larsille Martinsonin tarkoittaneen 

paljon hyvää, ”[m]utta maailmassa tahtovat hyvät aikomukset mennä helvetin tietä, kuin Kontta 

Jussan koni” (KK, 164). Vankilassa asioita mietittyään Martinson itsekin pahoittelee, että 

villityksen aikana hänen sanomansa ymmärrettiin liian konkreettisesti: 

 

[I]lmestymissanat olivat kuuluneet minulle niin, ettei Jumala ole luonut vain nokkaa 

vaimoihmisessä ja piru viskannut perseen perään. - - Linnassa minä selkisin ymmärtämään sen 

oikein, että ihminen on Jumalan kuva, eikä Perkeleen, niin kuin Luther on opettanut.  Mutta minä 

saarnasin valituille eksyneille, että me saavutamme alastomina olemisen vapauden vasta tulevassa 

maailmassa, jossa me saamme jatkaa seurojamme ja kiittää Jumalaa tanssimalla uuden 

Jerusalemin tanssia, juoda uutta viinaa ja olla kuin Herran enkelit. Tässä iässä ja ajassa me saamme 

vain uskossa nauttia siitä, ja katsella alastomuuttamme ikään kuin peilistä. (KK, 62.)   

 

Tällä kertaa peili siirtää korpelalaisten uuden vapauden opit  konkreettiselta vertauskuvalliselle 

tasolle: kristitty voi tässä elämässä katsoa paratiisillista alastomuuttaan ainoastaan ikään kuin 

peilistä. Martinsonin katumus saattaa olla myös näytösluontoista; yritys päästä vapaaksi 

viranomaisten valvonnasta.  Vangittuna oleva Martinson kysyy nimittäin hieman myöhemmin, 
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mitä Jeesus söi ja joi, ja vetää ilmestymissanansa jälleen aikaisemman oppinsa tasolle. ”Kyllä 

taisi olla viinaa! Kyllä taisi olla lohta ja suolattua poronpaistia! Ja vaimoihmisiä Hänellä oli 

mukana aina!” (KK, 93.) 

 

Toinen profeetta Aaron eli koirankonstien taitaja Vaaran Arttu jää trilogiassa sivurooliin, samoin 

Linnin Tyra sekä profeetta Mooses eli kauppias Kalle Nartimo, jota Leander vieroksuu ”hullun 

fiininä” kiirunalaisena. Rikas Nartimo menettää koko omaisuutensa ja joutuu muiden 

korpelalaisten  tavoin  skandaalijuttujen kohteeksi. Lehdissä häntä syytetään jopa aikeesta tappaa 

seitsemänsataa kiirunalaista lestadiolaista, kunnan johtohenkilöä ja kommunistia. Kyseessä on 

väärinkäsitys; Martinson ennustaa, että sota ja rutto tulevat surmaamaan 700 kiirunalaista, ja 

Nartimo vain lausuu ennustuksen julki Kiirunassa. Pääprofeetta Martinson puolustaa Moosesta: 

Kiirunaanhan aiottiinkin hyökätä Amerikan ja Ranskan taholta ja Hitlerin, mutta kälmit Ruotsin 

johtajat möivät itsensä ja maamme sekä Amerikkaan että Saksaan, ja niin he pettivät Herran 

enkelinkin. - - Ei Nartimon Kallella ollut aikomus ruveta niitä [kiirunalaisia] tappamaan. Kalle oli 

niin helläluontoinen, että hän ei saanut lohelta henkeä, ja katsoi muualle kun poro pistettiin. 

(KK, 71.)  

 

Vaaran Artun veljentytär Anneli edustaa trilogiassa niitä uskovaisia, jotka raskaimmin kärsivät 

lestadiolaisuuden lietsomasta synnintunnosta ja jotka korpelaliike vapauttaa. Anneli on 

aiemmin joutunut menemään keskellä yötäkin lestadiolaissaarnaajan luokse tekemään 

parannusta, koska on nauttinut sukupuoliyhteydestä oman aviomiehensä kanssa.  

 

[Anneli] repi töitä yötä päivää siihen aikaan peittääkseen sen kauhean tuskan, joka herätti hänet 

öisinkin ja pani hänet kulkemaan pitkin Könsbergin kylää pyytämässä ihmisiltä anteeksi. Hän olisi 

joutunut hospitaaliin, jos Korpela ei olisi heidän pirtissään saarnannut elämän evankeliumia ja 

kamarissa hänelle uskoa iloon ja rakkauteen ja autuuteen saakka. (KA, 181.)   

 

Anneli on naimisissa ison talon isännän, Niemen Evertin kanssa. Villitykseen kyllästynyt Evert 

pakottaa Annelin valitsemaan, ja tämä valitsee liikkeen. Anneli muuttaa Martinsonin luo 

eräänlaiseksi kakkosvaimoksi. Vielä vanhanakin hän uskoo korpelalaisten saarnoihin ja kehuu 

Martinsonia. Hän on harvoja korpelalaisia, jotka muistelevat liikkeen vaiheita julkisesti, jopa 

radiossa. Anneli ei häpeä eikä kadu. Hullutuksissa hän sanoo olleensa mukana, koska oli nuori 

ja elämää rakastava.  

 

Reino, Metelivaaran Vinsentin mieleltään häiriintynyt poika, haluaisi olla oikea korpelalainen, 

mutta hän ei saavuta pyhää himoa ja kokee itsensä vieraaksi ja kelvottomaksi. Toisaalta hän 
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näyttäytyy miltei pyhimysmäisenä erakkona, joka istuu vuosikausia navetan ylisillä 

korpelalaisten Siionin muurien vartijana puhaltaen  rikki lyötyyn pulloon. Reino joutuu Piitimen 

hospitaaliin, pakenee sieltä kolmen valtakunnan halki asettuakseen asumaan Jäämeren rannalle; 

tosin sairaalan arkistossa ei ole minkäänlaisia dokumentteja Reinon karkaamisesta. Lars ja Olof 

käyvät etsimässä Reinoa pohjoisesta. Kerrontaan kytkeytyy hänen yhteydessään myös 

metafiktiivisiä tasoja. Olofin mukaan Reino on Larsin romaanin perspektiivi, symboli ja 

näkymätön atmosfääri. Olof on löytänyt sairaalan arkistosta Reinon lääkärille kertoman tarinan, 

jolla Lars ilmeisesti aikoo aloittaa uuden romaaninsa. Näin Reino kertoo lääkärille korpelalaisista: 

Minusta kaikki olivat saavuttaneet uuden täydellisen puhtauden; ne naivat ja joivat, veisasivat 

uuden ilmestyksen uutta virttä uusin kielin; ne toteuttivat pyhä sanaa eli himoa ilman huonoa 

omaatuntoa; ne tekivät sitä kaikki, paitsi minä, joka en siihen pystynyt, sillä sydämeni oli kiveä, 

rintani graniittia, silmäni kvartsia, jäseneni paisuneet ja luuni särkyneet epätoivostani ja 

onnettomuudestani. (KE, 17–18.)  

 

 

Reinon raamatullisia kuvia sisältävään kertomukseen sisältyvä Mukan Kyyhky ja unikko -

teokseen liittyvä intertekstuaalinen viittaus esiintyy Korpelan enkeleissä myös laajempana ja  

jonkin verran alkuperäistekstiä muuntelevana lainauksena, yhtenä kolmannen luvun motoista:  

Ja yö on musta, silmäsi kvartsia. 

Pisara verta on rakkaus. 

Ja yö on musta. (KE, 94.) 47 

 

Reino kertoo päässeensä viettämään ehtoollista Anneli-nimisen Korpelan enkelin kanssa. Hän on 

kuitenkin niin täynnä tuskallista intoa, että ehtoollisenvietto epäonnistuu. Reino itkee katumuksen 

ja syyllisyyden kyyneleitä ja tuntee olevansa ”luterilainen uudestisyntymätön pötky” (KE, 18). 

Reino varastaa isänsä takintaskusta Korpelan antaman peilin ja kiipeää vintille. Hän lyö puukon 

rintaansa, kaivaa sormensa puukonreikään ja yrittää vaihtaa tilalle sydämen, ”joka olisi henkeä, 

sielua ja pyhän himon eli sanan synnyttämää lihaa; siihen minulla oli ymmärtääkseni valta, koska 

olin kolmen kyynärän jumala, minäkin, vaikka heikoin ja risullisin kaikista” (KE, 18). Korpelan 

peilikään ei nyt heijasta pyhyyttä; kivisydän jää Reinon rintaan. Reinon merkitystä korostaa koko 

                                                 
47 Kyyhkyssä ja unikossa (1970, 31) Pieti puhuu kuolleelle Darjalle: ”Huulesi ovat nyt kylmät, ja silmissäsi on vain lasia, vai kvartsiako 

kun et liiku enää. Joka hetki unissani odotin lämmintä aaltoa joka hukuttaisi minut mutta en uskaltanut uskoa siihen. - - Nousit ylös, 
joit olutta ja aloit lausua:  
    Siis kyyhky unikkoa rakastaa. Soi valssi kyyhkysen sydämessä. Soi valssi kyyhkysen sydämessä. Ja yö on musta. 
    Pisara verta on rakkaus. 
    Ja yö on musta.” 
Darian laulu unikkoa rakastavasta kyyhkystä toistuu Mukan romaanissa (1970, 73).  
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Korpelan enkelit -romaanin aloittava raamatullinen motto: ”Sillä monet ovat kutsutut, mutta 

harvat valitut.” (Matt. 22:14.) Reino ei kuulu valittuihin, vaikka ulospäin näyttää aidolta 

korpelalaiselta. Ehkä juuri siksi hänen uskonnollisuutensa saa fanaattisia piirteitä. Isä Albert on 

istuttamassa perunoita, vaikkakin vastahakoisesti, sillä muiden korpelalaisten tapaan hän odottaa 

jo arkkia. Reino pitää isän toimia epäuskon merkkinä ja ampuu vasta ostetun hevosen kotitalonsa 

perunamaalle.  

Hevosen ampuminen ja sydämen kaivaminen rinnasta ovat silkkaa arktista hysteriaa; Reinon 

yritykset synnyttää Kristusta puolestaan ovat Korpela-trilogian groteskia karnevalismia. 

Hospitaalista palattuaan Reino saa päähänsä pidättää ulostusta viikkokaupalla. Isä Albert hakee 

apua liikkeen profeetoilta. Matti Kursun kertomuksessa subliimi kietoutuu rujoimpaan groteskiin, 

kun pyhä henki ja Kristuksen synnyttäminen yhdistyvät ulostamiseen: 

Alperaukka soitti Martinsonille, ja Martinson Linnin Tyralle, joka sai ilmestyksen: poika on 

raskaana pyhästä hengestä. Että, nähkää, ei siitä pirujakaan tule kun miehenpuoli alkaa synnyttää 

Kristusta. Se oli monta päivä synnytystuskissa; se potki sängyn päädynkin irti, tietää sen, 

viikkokaupalla pidättänyt paskaa. Toiset kiittivät Jumalaa ja tanssivat Jerusalemin tanssia ja niin 

se syntyi sitten, jumalattoman pitkä ja kova paska, jota se Reino potki sängyn alle. (KK, 37)  

 

 

Sukuelinten alue kuuluu ruumiin hedelmälliseen alapuoleen, ja myös virtsan ja ulosteen kuvissa 

säilyy yhteys syntymään, hedelmällisyyteen ja uudistumiseen (Bahtin 2002, 132). Kursun 

groteskeilla yksityiskohdilla ja karkealla huumorilla herkutteleva kuvaus on ristiriidassa 

Martinsonin puheiden kanssa; profeetan mukaan ulostusta pidätti koirankonsteihin erikoistunut 

Kuuton Hannes. ”Mutta Kristusta hän ei ollut synnyttämässä, hän osallistui Herran ja Herran äidin 

kaikkiin vaivoihin.” (KK, 80). Kolmannessa versiossa Kursu kertoo Kuuton Börjen synnyttäneen 

Kristusta. Versioiden runsaus kuvastaa menneisyyden representaatioiden fiktiivistä luonnetta ja 

tarinoiden muuntautumiskykyä.  

Virkavallan edustajia kohdatessaan korpelalaiset noudattavat hierarkkisia kuuliaisuussääntöjä. 

Seurapirteissä poliiseja saatetaan kirota ja heidät voidaan häätää ulos karnevalistisin menoin, 

mutta yleiselle tielle tultaessa saattajat rauhoittuvat. Profeetta on itse opettanut korpelalaisia 

kunnioittamaan virkakuntaa ja elämään siivosti Ruotsin alamaisina aina, kun ei pidetä seuroja. 

Villityksen edetessä ulkopuoliset rupeavat kuitenkin pelkäämään korpelalaisia. Leanderin 

mukaan heitä ei tarvinnut pelätä; korpelalaiset rauhoittuvat heti, kun virkavalta tulee paikalle. 
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Lampela, Laulumaan tullimies, otti yhden ainoan kerran pistoolin kotelosta, mutta pisti sen 

takaisin, kun Martinson kysyi siltä rauhallisella äänellään, uskoiko Lampila tosissaan, että ihmiset 

kävisivät virkakunnan päälle. Lampela-raukka pelkäsi niitten huutamista, mutta ne veisasivat 

Mooseksen virsiä ja kirosivat, se oli kiroilukautta ja silloin piti kirota, ja ne kirosivatkin 

pakahtuakseen ennen pääsiäistä. Ne veisasivat itsensä irti kirkkokunnista ja maailmasta ennen 

Palestiinan matkaa. (KA, 208.)  

 

Rauhanomaisesti sujuu myös Martinsonin pidätys Laulumaassa 1939, vaikka profeetta kaksi 

vuotta yhteen menoon ryypättyään onkin ylen siivoton ja pidätyshetkelläkin tukkihumalassa. 

Profeetta makaa henkitoreissaan sängynpohjalla pumpuliin kiedottuna.  Martinsonin pidätys on 

groteski karnevalistinen näytelmä, jossa näyttämölle itseänsä tahrimaan joutuvat myös poliisi 

ja sairaalan henkilökunta. Poliisi Axelssonin tultua Martinsonin pirttiin korpelalaiset naiset 

tarjoilevat hänelle kahvia ja lohivoileipiä. Profeetan veli keskustelee suomea puhuvan poliisin 

kanssa lohenpyynnistä ja muista arkipäivän asioista. ”Poliisi näki siinä yhtä vähän hulluutta 

kuin niissä naisissa, jotka häntä palvelivat pirtissä. Nehän olivat aivan tavallisia ihmisiä, 

täysissä järjissä olevia, kun he eivät olleet näyttämöllä.” (KE, 33.) Profeetta vapautetaan 

pumpulikääreistään ja hänet pestään ja puetaan lähtökuntoon. Humalassa hoiperteleva, virttä 

veisaava korpelalaisten juhlakulkue kantaa sohvan kannella tiedottomana makaavan 

Martinsonin poliisiautoon, joka lähtee kohti Pajalaa.  

 

Pajalassa oli Fonsman-niminen lääkäri, joka oli ummikko ruotsalainen. Profeettaahan ei 

tietenkään saanut viedä putkaan siinä kunnossa. Poliisi sai hänet raahattua sairaalan pöydälle 

makaamaan. Heti kun Fonsman tuli, profeetta nousi näyttämölle ja rupesi esittämään 

maailmanlopun tapahtumia ja taivaan autuutta ja helvetin tulta. Fonsman-raukkahan ei ollut 

käynyt tämän seudun seuroissa ja hän piti profeetan puhetta pahana. Lääkäri seisoi siinä hetken 

ja ihmetteli seudun kristillisyyttä; hän oli huitaissut kättä ja sanonut: voi perkele, mieshän on 

sikana päissään En koske häneen sormellakaan ennen kuin hän selviää. 

    Poliisin oli pakko jäädä sairaalaan yöksi hoitamaan profeettaa. - - Se ei ollut rapeaa hommaa, 

koska profeetta paskansi ja oksensi koko yön. Poliisin piti raahata häntä hinkille; profeetta pyysi 

häntä pyyhkimään takapuoltaan, mutta poliisi antoi hänelle lääkärin pöydältä papereita ja käski 

pyyhkiä itse, koska poliisi ei ole kelvollinen pyyhkimään profeettojen perseitä. Sen profeetta 

hyväksyi ja yritti pyyhkiä itse. 

    Sairaala oli vanha; ikkunoitakaan ei saanut auki, ja poliisi vei juoksujalkaa hinkkiä ulos. Yöllä 

sairaanhoitaja tuli katsomaan miten poliisi toimi hoitajana; hän pisti vyöliinan nenän alle ja 

juoksi.  (KE, 36) 

 

Suomea puhuva poliisi on hybridihahmona tilanteen tasalla; hän osaa vetää oikeasta narusta ja 

välttyy sentään profeetan takapuolen pyyhkimiseltä. Poliisi oivaltaa hyvin myös Martinsonin 

julkisuusarvon – ajomatkalla Pajalasta Haaparannan vankilaan hän poikkeaa kotikylässään 

Kukkolassa näyttämässä profeettaa naapureilleen.  Haaparannan linnassa menneitä pohtiessaan 

Martinson myöntää, että ”vietimme liian rapeasti näitä ehtoollisen kalliita hetkiä. Se ei enää 

ollut päivän tasolla. Jos katsoo yhteiskunnan silmillä. Ja meidän on katsottava niillä niin kauan 
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kuin olemme Ruotsin alamaisia.” (KK, 96.) Valtakulttuurin näkökulmasta korpelalaiset 

menivät siis profeetan mielestä liian pitkälle. Pyhillä silmillä katsoen he kuitenkin vain 

tyydyttivät pyhää Jumalan himoa. Väitteensä tueksi Martinson vetoaa jälleen Lootiin, Davidiin 

ja Hooseaan, joiden seksuaalisia tapoja kuvataan Vanhassa Testamentissa, sekä Jeesukseen, 

joka Kaanaan häissä ”teki kuusi saavia viinaa ja juotti hääväen ellun kanoiksi” (KK, 96). 

 

Laila-Erikan tukholmalainen äiti arvioi Olofille, että martinsonismi ei aluksi ollut primitiivistä 

eikä luonteeltaan šamanistista, vaan päinvastoin harvinaisen nerokasta toimintaa. Äiti on 

nuorena journalistina raportoinut korpelalaisista Dagens Nyheter -lehdelle. Hän ei halua kutsua 

liikettä korpelalaisuudeksi – hänen mielestään Korpela itse saattoi olla vaikka pyhimys. 

Kolonialistisille asenteille allerginen Olof kysyy Laila-Erikan äidiltä, mikä uskonnollisessa 

elämässä lopulta on primitiivistä ja mikä ei:  

 

[L]askiko se meidät, Kaamosmaan oikeauskoiset pyhiinvaeltajat siihen primitiiviseen porukkaan 

ja kaikki omavanhurskaat kirkolliset hienot ladyt korkeatasoisempaan uskontoon ja 

hengellisyyteen. 

    Äitisi kysyi miksi aina pilkkasin Keski-Ruotsin ihmisiä. Sanoin, etten tiennyt, minulla oli vain 

tunne, että vanhat kalavelat olivat maksamatta, ja että tajusin kamalia asioita käydessäni 

Tukholmassa. (KK, 187.) 

 

”Kaamosmaa” on Olofin usein käyttämä ironinen nimitys Tornionlaaksosta kolonialistisen 

katseen suodattamana. Olof ottaa vielä kirjahyllystä Paulaharjun teoksen ja lukee katkelman 

villeistä, nahkoihin pukeutuneista kuuhiaisista, jotka kulkivat poukkoillen tunturien yli, vetivät 

akkojaan perässään ja ripustivat lapsensa puihin. Äiti tiedustelee, uskoiko Olof karhun henkeen. 

Olof vastaa parodioimalla sarkastiseen sävyyn kolonialistisia arktisen hysterian tutkimuksia: 

”Sanoin, että pohjoisen pitkä kaamos, synkät maisemat, nälkä ja vitamiinien puute synnytti 

sellaista uskontoa ja sai aikaan seksuaaliorgiastisia liikkeitä.” (KK, 189–190.) 

 

 

3.5  KORPELALAISUUS PYHÄN VARJONA 

Pohjasen polyfoninen Korpela-trilogia kuvaa Ilpo Pursiaisen luonnehtimaa korpelalaisuuden 

kolminkertaista kieltämistä ja tarjoaa sille vastapuhetta. Korpelalaisia käsittelevä tarinaperinne 

ja lestadiolaistutkijoiden tulkinnat nivoutuvat romaanien kerrontaan. Tapahtumista kerrotaan 
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myös korpelalaisten omia versioita; häpeän ja kieltämisen vaientamat pääsevät ääneen.  

Pääprofeetta Martinson kuuluu trilogian kertojakaartiin; hänen puhettaan kuullaan Larsin salaa 

tekemältä haastattelunauhalta. Leander raportoi tapahtumista korpelalaisten ystävänä ja 

ymmärtäjänä. Myös Lars ja Olof pyrkivät hahmottamaan mennyttä korpelalaisten 

näkökulmasta – jopa niin pitkälle, että he rupeavat epäilemään omaa integriteettiään ja 

puolueettomuuttaan. Moniäänisten representaatioiden kautta nousevat esiin myös 

korpelalaisten uskonopin perusteet. Lestadiolaisuus liikkeen alkukotina tulee näkyville.  

 

Toivo Korpelan representaatiot piirtävät monisärmäisen, ristiriitaisen kuvan liikkeen 

käynnistäjästä ja uskonpaimenesta, joka ulkopuolisten voimaryhmittymien painostuksesta sekä 

luonteensa ja valintojensa rasittamana jättää laumansa oman onnensa varaan. Lars rinnastaa 

Toivo Korpelan Lars Levi Laestadiukseen: 

 
Muista, että hengen suuruutta on; sitä oli Korpelassakin; jos sitä ei käytetä oikein, se tuhoaa ihmisen, 

varsinkin suuren hengen kantajan; ja kaikki, jotka joutuvat hänen kanssaan tekemisiin. Korpela yritti 

taiteen ja uskonnon välistä. Se jää aina yritykseksi. 

    Lars Levi Laestadius oli samanlainen, vaikka livistikin siitä raosta taivaaseen. (KE, 171.) 

 

Kursun mielestä Martinson teki Laulumaalle palveluksen: ”Tähän kylään ei kannata tyrkyttää 

kristinuskoa niin kauan kuin ei sitä töillä todisteta niin kouriintuntuvasti, että kahden hameen 

omistaja antaa toisen hameettomalle.” (KK, 40.) Korpelalaiset harjoittavat alkukristillistä 

käytännön kommunismia. Nartimon ja Martinsonin lisäksi Metelivaaran Vinsent menettää 

uskonsa myötä koko omaisuutensa. Arkin odottajat eivät enää huoli maksua myymistään metsistä 

– omaisuudella ei ole heille enää mitään arvoa. Matti Kursu epäilee, etteivät pitäjän hurskaat ja 

vallanhimoiset rahamiehet lähtisi Jeesuksen mukaan, jos tämä kävelisi kylänraitilla ja pyytäisi 

seuraamaan häntä: 

Vänkkö vastaisi aivan varmasti, ettei lähde kulkujätkien kanssa mihinkään. 

    Saman vastauksen Jeesus saisi kaikilta tämän pitäjän porvareilta ja kauppamiehiltä, mutta jos se olisi 

tullut minun tykö silloin kun minä kaivoin Karvosenvaaran lumikinoksia nälkäpalkoilla niin minähän 

olisin lähtenyt nostelemaan sen miehen kanssa heti. - - [K]öyhälle se olisi helppoa mutta niille paaveille, 

jotka istuvat kädet ristissä rahaläjien päällä ja siunailevat, niille tulisi eteen se neulansilmä, josta 

muistaakseni se sama Jeesus puhui. (KK, 41.)  

 

 

Korpelan seuroissa parannuksen tehneet hyvittävät aiemmin tekemänsä vahingot, tunnustavat 

varkautensa ja palauttavat varastetut tavarat takaisin omistajilleen. Kun arkin tulopäivä lähestyy, 

Jaaravuoman Albert kiiruhtaa Forsströmin Stenin kaupan takahuoneeseen maksamaan 
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Leanderille tältä velaksi ostamaansa hevosta. Kauppias kehuu korpelalaisten vastuullisuutta: 

korpelalaiset maksavat velkansa ennen Palestiinaan menoa, mutta muilta uskovaisilta tahtovat 

laskut unohtua tämän maan päälle, muiden maksettavaksi. 

Himon kaksinapaisuus on korpelalaisten vallankumouksellisen uskonopin keskeisiä ideoita. 

Martinson saarnaa väkevästi pyhästä ja perkeleellisestä himosta vielä senkin jälkeen, kun liike on 

hajotettu. Perkeleen himo syntyy, kun pyhä Jumalan himo kielletään syntisenä ja saastaisena. 

Martinson kertoo itsekin olleensa tämän perkeleellisen, luterilaisen harhan vallassa ja kuvailee 

sitä väkevin, groteskein kielikuvin, puhtauden ja saastaisuuden vastakohtaparia hyödyntäen:  

Olimmeko me luterilaisessa uskossa kunnioittaneet Jumalan pyhää sanaa ja himoa, kun me alituisesti 

olimme kuolettamassa Jumalan luomaa himoa syömällä kuoleman kirjasta, joka herätti himon ja potki 

sitä sängyn alle ikään kuin se olisi ollut paskaa. (KK, 94.)  

  

[M]e otimme himon Perkeleen kautta,  ikään kuin hullut, jotka eivät juo lähteestä vaikka se on lähellä, 

vaan juoksevat hakemaan lähteen vettä rapaojasta, jossa on sammakkoa ja sisiliskoa ja mutaa. Se himo 

on Perkeleestä ja se kunnia menee yksin Perkeleelle ja hänen enkeleilleen. (KK, 95.) 

 

 

Temaattisen vastakohtaparin toinen ääripää näyttäytyy tässä puhtaan lähdeveden kautta. 

Ihmisruumiin alapuolen ja ruumiillisten tarpeiden näkeminen saastaisena on Martinsonin mukaan 

vastoin Jumalan sanaa. Hän itse on antanut ihmisille käskyn lisääntyä ja täyttää maa. ”Häpesikö 

ihminen tätä Jumalan luomaa kunniaa, jonka hän sai ja kuvaa, jota hän oli?” hän kysyy (KK, 94). 

Martinson siis tavoittelee ihmisen paratiisillista alkutilaa, jossa hän ei häpeä alastomuuttaan ja 

ruumiillisuuttaan. Toisaalta korpelalaisuuden uskonopissa näyttäytyy myös eräänlainen 

alkulestadiolaisuus. Laestadiuksen tapaan myös Martinson puhuu feminiinisestä jumaluudesta; 

Karitsan emännästä, kaikkien äidistä.48 Martinsonin ajatukset himon puhtaasta voimasta 

yhdistyvät Laestadiuksen biologis-luonnontieteelliseen vitalismiin. Korpelalaisten pääprofeetta 

ylistää rakkauden iloöljyä, joka kulkee jokaisen ihmisen elimissä ja ruumiinjäsenissä: 

Iloöljy on luomakunnan tärkein voima, mutta – nyt meidän täytyy kiroamalla kirota – se perkeleen 

perkele ja saatanan saatanat ovat saastuttaneet Jumalan iloöljyn eli pyhän himon, jolla kaikki näkyväiset 

ja näkymättömät on tehty; sillä alussa oli sana ja se sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se sana. - -  

Himoton sana on kuollut - -. Himo on sanan voima, jolla kaikki tehtiin ja tehdään! (KK, 91–92.) 

 

 

Martinsonin groteski ryöpytys Jumalan luomien himojen perkeleellisestä kuolettamisesta on rajua 

kapinaa vallitsevia uskonnollisia käsityksiä vastaan. Alapuolen groteskit kuvat yhdistyvät 

                                                 
48 Myös trilogian Toivo Korpela (KA, 74) kutsuu Jumalaa Laestadiuksen tapaan Taivaalliseksi Vanhimmaksi.  
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arktisen hysterian kirjallisuudelle ominaisiin välähdyksiin lestadiolaisista saarnapirteistä. Näissä 

kuvissa saastaisuus ja puhtaus; synti ja hurskaus; rakkaus ja huoruus kietoutuvat toisiinsa ja 

ymmärtävät toisensa täydellisesti. Vastinparin toista ääripäätä ei tarvitse edes mainita; se on 

polyfonisesti läsnä vastakohdassaan:  

Silmä vetää, suu aukeaa, maha himoitsee, käsi ottaa, saarnamies huutaa, kieltää suu täynnä rapaa, 

lompakko rahaa, kulli pystyssä, vitut auki ja synnit anteeksi ja hirttonuora kaulaan, kuolemaa, kuolemaa; 

he syövät kuolemaa ja kuolettavat Jumalan luomia himoja. (KK, 93.)  

 

[V]aikka henkilökohtaiset syyt häpeään ja pelkoon ovat teissä kätketyt, niin kaiken takana on se suuri 

ruskea lohikärme ja järjen perkele, joka on henkensä väärennetyn himon porton kautta juottanut kansat 

huoruuteensa vihan viinalla. - - Kuinka paljon näitä rakkaudettomia maailmassa onkaan? Kuinka he 

vihaavat ja kantavat katkeruutta! Ja sanovat noudattavansa Jumalan käskyjä häpeämällä ja kivittämällä. 

Kuinka   pirullinen   tuo   uskonto  on,   varsinkin  niissä,  jotka   ovat   piruimmalle   rajalle   kristittyjä.  

(KK, 96–97.) 

 

Laestadiuksen filosofian kaikuja voi kuulla niin ikään jälkimmäisessä sitaatissa, jossa Martinson 

puhuu järjen perkeleestä: juuri se vääristää ihmisen ajatukset ja saa hänet pelkäämään ja 

häpeämään Jumalan pyhää himoa. Toisaalla Martinson puhuu kuoleman kirjasta, joka on 

kirjaimellinen sana: ”Missä se on? Järjen silmissä!” (KK, 93.) Laestadius korostaa juuri tunne-

elämää ja ruumiillisuutta tietoisuuden, moraalin ja jumalasuhteen mahdollisuusehtona:  ihmisen 

todellista luontoa ei hänen mukaansa voi käsittää ajatuksen muodossa (Joensuu 2011, 17 ). 

Pyhän himon idea askarruttaa erityisesti kirjailijakertoja Larsia. Hän kohtaa jokivarren nummella 

nuoruudenrakkautensa Anitan, jota hän on aina ikävöinyt. Kokemuksen syvyyttä korostaa 

trilogian kerronnalle harvinainen luonnon läsnäolo. Lars ja Anita sulautuvat luontoon: 

Syleilin Anitaa; puristin sen vartaloa lujasti, ikään kuin olisin halunnut painaa sen sisään itseeni, takaisin 

minuun. Tunsin kuinka oma minuuteni alkoi avartua, laajentua niin, että muutuin Anitan kanssa yhdeksi 

ja me sulauduimme nummeen ja koko kauniiseen kesäiseen iltaan. Olin nuoruudessani Anitan kanssa 

tuntenut jotain vastaavaa, mutta pelko ja häpeä olivat hajottaneet, raastaneet kaikki tunteet, jotka 

liittyivät tähän. (KK, 133.)  

 

 

Lars muistelee lukioaikaista seksuaalista kokemusta Anitan kanssa. Jo silloin hän on tavoittanut 

tämän vierellä samanlaisen kokemuksen: ”[J]a sitten suuri rauha, kaiken täyttävä armon kokemus, 

niin valtava, etten enää tuntenut mitään seksuaalisuutta, mutta iankaikkista harmoniaa; olimme 

olleet yhtä ja yhdessä me.” (KK, 137.) Lars oivaltaa, että iankaikkisuuden portille pääsee 

paastoamalla ja valvomalla ja rukouksilla, mutta myös seksuaalisen kokemuksen kautta – ja että 

juuri tällaisia iankaikkisuuden hetkiä korpelalaisetkin tavoittelivat.  



67 
 

  

[S]illoin kun se kokemus on saavutettu kärsimyksen kaipuun ja menettämisen ja sydämen ikävän tiellä; 

kun se himo sammuu, juuri sillä hetkellä, kymmenesosa sekuntia, siinä on ikuisen rauhan kynnys - -. Ei 

kuolemaa ole nyt, Anita, ei elämää, ei syyllisyyden tunnetta, ei mitään muuta kuin Täydellisyyden hetki. 

Joka sen hetken on kokenut ei kuole enää. Jumalaan sulautumista, nainen ja mies yhdessä, yhteen 

sulautuneina. (KK, 137–138.)  

 

 

Naisen ja miehen pyhä yhteys kytkeytyy trilogiassa myös Toivo Korpelan ajatteluun.  Larsin 

haastattelema auttavasti suomea puhuva, uskovainen ruotsalaistutkija on tavannut 

kuolemansairaan Korpelan Vaasan keskussairaalassa. Hänelle on jäänyt vaikutelma, että tämä oli 

edelleen voimallinen Jumalan mies. Korpela on sanonut tutkijalle, että miehen taivaalliset kasvot 

ovat nainen, ”ja että luokaton yhteiskunta on uuden maan varjo, tuhatvuotinen valtakunta… ja 

kaunis kuin naisen kasvot…  - -  Kuin kiimaisen naisen ja naisen orgasmin hetkellä.” (KE, 51.) 

Lars ihmettelee, mitä soopaa Korpela on puhunut sekoittaen toisiinsa kommunismit, kristukset ja 

orgasmit. Tutkijan mielestä Korpela ei suinkaan puhunut soopaa. Korpelan sanoissa ei hänen 

mielestään myöskään ollut mitään raakaa tai saastaista, päinvastoin: Korpelan puhe naisen 

kasvoista orgasmin hetkellä oli äärimmäisen kaunista ja vaikuttavaa.  

Olof ylistää Larsille Laila-Erikaa jumalallisena, kaiken täyttävänä olentona, jonka kautta myös 

hänen luovuutensa mahdollistuu: Laila-Erika synnytti hänet tekemään korpelaliikettä käsittelevää 

kirjaa. Lars muistuttaa, että Laila-Erika synnytti myös hänet; lattialla oli heidän yhteinen 

vaateläjänsä. Korpelan enkeleiden viimeisen luvun mottoihin kuuluvat Larsin sanat kriitikolle: 

”Käsikirjoitukseni naisten nimi on Sofia, Korpelan peili, hänen enkelinsä.” (KE, 156.) Lars 

kirjoittaa luvussa Olofille, ettei Laila-Erika ollut hänelle muusa tai Korpelan enkeli, vaan 

Pasternakin Lara, elämän kasvot ja Korpelan peili (KE, 157). Korpelan peili saa tässä merkityksen 

metafyysisenä pyhän heijastajana; nainen edustaa miehen taivaallisia kasvoja.  Olof erehtyy 

kuvaamaan Laila-Erikaa myös tälle itselleen jumalattarena, joka synnyttää vapahtajansa, miehen. 

Tukholmalainen virkanainen ei kuitenkaan ymmärrä ajatusta, vaan menettää malttinsa ja joutuu 

vastoin tapojaan jopa kiroilemaan. Rationaalisena, itsenäisyyttään vaalivana naisena hän ei voi 

sulattaa ideaa, joka ainakin pintatasoltaan näyttää naisen alistamiselta.  
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4   KERTOJAT, KOMMENTOIJAT JA UHRIT: 1980-LUKU 

Korpela-trilogian kerronnan ajankohta, 1980-luku, on 1930-luvun tapaan vahva murroskausi. 

Moderni sirpaloituu kovaa vauhtia kohti postmodernia. Kolonisoidut tornionlaaksolaiset ovat 

heränneet vaatimaan oikeuksiaan; 1980-luku on meänkielisen kulttuuritaistelun kiivainta aikaa. 

Ruotsalaisen kansankoti-ideologian 1970-luvulla alkanut hiipuminen kulminoituu Olof Palmen 

murhaan 1986. Väkivallan aalto piinaa jälleen myös manner-Eurooppaa: Länsi-Saksan RAF-

terroristit ovat 1970-luvulta lähtien surmanneet merkittäviä teollisuusjohtajia ja pankkimiehiä, 

Italiassa marxilais-leninistinen Punainen Armeijakunta ja siitä irrottautuneet ryhmittymät 

murhaavat ja sieppaavat huippupoliitikkoja ja korkea-arvoisia sotilashenkilöitä.  

 

Korpelalaisuuden ja kerronta-ajan välinen puolen vuosisadan ero tarjoaa yhden selityksen sille, 

miksi romaanisarja on laadittu portaikkotrilogiaksi. Kristalliarkin Oskar Leander ja hänen 

ikätoverinsa, Kolmen kyynärän jumalien kertojakaartiin kuuluva Matti Kursu edustavat 

agraarista, yhteisökeskeistä maailmaa, ja he turvautuvat 1980-luvullakin realismiin. Jatko-osien 

kirjailijakertojat elävät 1980-luvun maailmassa, jossa moderni on kovaa vauhtia pirstoutumassa 

postmoderniksi. He hahmottavat todellisuutta sirpaloituneena ja rajoiltaan hämärtyneenä. 

Portaikkotrilogiaa on tarvittu myös siksi, ettei hurmosliikkeen syntyä, vaiheita, seurauksia ja 

”tutkimista” voi selittää realismin avulla –  siihen  tarvitaan postmoderneja kerrontastrategioita. 

Realismi tukeutuu näkyvään, aistein havaittavaan maailmaan, ja Korpela-trilogiassa oleellisinta 

on se, mikä on näkymätöntä. Korpela-romaaneissa faktan ja fiktion rajojen hämärtyminen 

tematisoituu, ja tähänkin portaikkotrilogia tarjoaa erityisiä mahdollisuuksia. Kristalliarkin 

realismi pyrkii rakentamaan todellisuusilluusiota ja hahmottamaan tapahtumia kausaalisuuden 

ja tietynlaisen eheyden kautta; Kolmen kyynärän jumalien ja Korpelan enkeleiden postmoderni 

kerronta kyseenalaistaa kaiken totena kerrotun. Portaikkotrilogian jälkimmäiset osat 

parodioivat tutkimuksia ja leikittelevät dokumentaarisuudellaan. Kirjailijakertojat Lars ja Olof 

näyttäytyvät korpelalaisuuden tutkijoina, vaikka he ovatkin Pohjasen fiktiivisiä luomuksia. 

Dokumentaarisuudella leikitellään myös Ähtärin Korpela-seminaarissa, jossa esitelmöivä 

fiktiivinen norrbottenilainen kirjailija esiintyy tutkijana. Postmodernin romaanin piirteenä on 

pidetty peliä ja leikkiä, jonka merkitykset eivät kiinnity mihinkään. Trilogian jatko-osissa 

dokumentaarisuudella leikittely kytkeytyy kuitenkin olennaisesti kysymykseen totuudesta ja 

valheesta: peli ja leikki osallistuvat teoksen merkityksen synnyttämiseen.  
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4.1  KORPELA-TRILOGIAN KERRONTASTRATEGIOISTA JA RAKENTEESTA 

Korpelaliikkeen vaiheet ja jälkiseuraukset suodattuvat Bengt Pohjasen trilogiassa polyfonisesti 

monien subjektiivisten kertojien läpi. Useiden kertojien käyttäminen ja äänien runsaus luovat 

etäisyyttä ja suhteellisuutta. Henkilöhahmojen, ideologioiden, korpelalaistarinoiden ja 

kaunokirjallisten teosten lisäksi vuoropuheluun osallistuvat korpelaliikettä käsittelevät 

lehtiartikkelit, tutkimukset ja dokumentit – unohtamatta taivaallisia sotajoukkoja; Jumalaa 

enkeleineen ja Saatanaa demoneineen.  Kerronta tapahtuu minä-muodossa muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta; esseistiset ja dokumentaariset sekä dialogin ja draaman muotoon 

kirjoitetut jaksot pirstovat kokonaisuutta. Leander on Kristalliarkin ainoa kertoja, jatko-osissa 

Larsin, Olofin ja Tomasin lisäksi kertojina toimivat Matti Kursu, profeettan Martinson ja Larsin 

veli, joka on pappi. Myös Reinolla, korpelalaisten Siionin muurien vartijalla, on oma lyhyt 

kerrontajaksonsa. Larsin veli hahmottelee osuudessaan pohjoisen kirkollisia oloja ja 

korpelalaisuuden teologis-vallankumouksellista perustaa. Olofin metafiktiivisessä puheessa 

pappiveli asetetaan omalle paikalleen: 

 

Larsin veli ei kuulu varsinaiseen teatteriporukkaan, sillä hän on pappi, ja joka pappina pystyy 

toimimaan, ei voi kuulua taiteilijasukuun. Larsin veli on intuitiivinen henkemme, jonka me 

olemme kunnioittaneet täydennykseksi; tarvitsemme hänen ääntään selittämään ja saarnaamaan 

sitä, mitä me integriteettimme takia vältämme kuin tartuntaa. (KE, 27–28.) 

 

 

Tärkeää trilogiassa on myös se, kenelle kerrotaan. Tomas kertoo osuutensa Helsingissä asuvalle 

naisystävälleen Ninalle, joka on kotoisin Tornionjoen itärannalta, Sieppijärveltä. Olof sanoo 

kutsuvansa Ninaa romaanissaan Rakeliksi. Kerronnan hämäryyttä lisää se, että Tomaskin kutsuu 

häntä Rakeliksi. Rakelin äiti on Martinsonin avioton lapsi, eli korpelalaisten pääprofeetta on 

Rakelin isoisä. Lars osoittaa sanansa enimmäkseen Olofille. Tämä kertoo useimmat osuutensa 

Laila-Erikalle, loput Larsille. Ulkoasiainministeriössä Tukholmassa työskentelevä Laila-Erika on 

ollut naimisissa psykiatri Holstin kanssa; tämä hoitaa muun muassa Larsin Ann-Marie-vaimoa. 

Laila-Erikan äiti on kulkenut 1930-luvulla pohjoisessa tekemässä lehtijuttuja hurmosliikkeestä. 

Lars on humalassa kertonut, että Laila-Erikan isä on Toivo Korpela. Laila-Erikan äiti on joka 

tapauksessa pitänyt yhteyttä Korpelaan ja käynytkin tämän luona Ähtärissä.  

Lukijan on vaikea hahmottaa Korpela-trilogian jatko-osia, ellei hän ole lukenut Kristalliarkkia. 

Henkilökaarti on laaja ja henkilöiden keskinäiset suhteet ovat monimutkaisia ja epäselviä. 
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Rinnakkain ja toisiinsa limittyneinä kulkevien tarinaketjujen tapahtumia ja merkityksiä on usein 

vaikea hahmottaa. Kun asioista kerrotaan lisää yksityiskohtia ja uusia versioita, hämäräksi jäänyt 

kuva voi tarkentua – tai niiden myötä se hämärtyy entisestään. Trilogian jälkimmäisissä osissa 

aikatasot liukenevat toisiinsa. Lineaarinen aikakäsitys kumoutuu; kaikki ajat ovat läsnä samassa 

avaruudellisessa tilassa ikään kuin kierteissumuna. Myös tulevaisuus kiertyy menneeseen ja 

nykyhetkeen. Sitaatti Larsin Time Immemorial -kirjasta tarjoaa eräänlaisen metafiktiivisen mise 

en abymen portaikkotrilogian jälkimmäisten osien rakenteesta ja kerronnan dynamiikasta: 

’Eteenpäin vievää voimaa vastustavat viitteet menneeseen aikaan; se antaa semmoisen tunnun, 

että kertomus ei liikukaan A:sta B:hen; se on ajan ulkopuolella ja pyörii vain oman akselinsa 

ympäri saavuttaakseen kaavansa. Tapahtumat eivät johda uuteen tapahtumaan; ne saattavat johtaa 

jo toteutuneiksi tapahtumiksi.’ (KE, 56.)  

 

Vaikka postmoderni romaani ei olekaan orgaaninen kokonaisuus, se voi silti oman logiikkansa 

kautta muodostaa mielekkään kokonaisuuden. (Saariluoma 1992, 50.) Bengt Pohjasen 

portaikkotrilogian jälkimmäiset osat rakentuvat spatiaalisesti, eri tekstinkohtien 

rinnakkaisuutena. Aikatasot ja kertomuslinjat asettuvat rinnakkain toistensa kanssa erilaisten 

analogioiden kautta. Korpelalaisten toiminta vertautuu kirjailijoiden toimintaan, Martinsonin ja 

ja Toivo Korpelan sisäiset kokemukset Olofin ja Larsin kokemuksiin.  Trilogian  henkilöitä ja 

ideologisia ryhmittymiä yhdistää myös yli-ihmisideaan kytkeytyvä hybris ja häikäisevä kyky 

itsepetokseen.49 Postmoderni kerronta haastaa lukijan; toisaalta Kolmen kyynärän jumalien ja 

Korpelan enkeleiden metafiktiivisyys tarjoaa vihjeitä tulkinnoille. Samaan tapahtumaan palataan 

moneen otteeseen: tapahtumat voidaan kuvata samalla tavalla, jopa täsmälleen samoja ilmaisuja 

käyttäen, tai niistä voidaan tarjota aivan erilainen, kilpaileva versio. Toistojen avulla kiinnitetään 

huomiota tulkinnallisesti tärkeisiin kohtiin, mutta toistetut versiot voivat myös kyseenalaistaa, 

suhteellistaa tai hämärtää kerrontaa.  Postmodernille romaanille on tyypillistä, että lukijan 

haasteeksi jätetään ristiriitaisia elementtejä ja aukkoja, joita ei ole tarkoituskaan päättelemällä 

täyttää. Tämäkin ilmentää yksilön voimattomuutta todellisuuden hahmottajana ja yksilösubjektin 

peittymistä erilaisten koodien ja konventioiden alle. (Saariluoma 1992, 49–50.)  

Portaikkotrilogian aloittava Kristalliarkki on alusta loppuun Oskar Leanderin muisteluksia ja 

näkemyksiä saarnamies Toivo Korpelasta ja hänen nimeään kantavasta liikkeestä. Romaani 

jakautuu neljään lukuun, joista jokainen alkaa tornionlaaksolaisella arkkiveisulla, laululla tai 

                                                 
49 Korpelalaisuuden ja kaikkien muidenkin tulvien taustalla vaikuttavaan yli-ihmisideaan palataan luvussa 5.1. 
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runotekstillä. Nekin tuovat lisä-ääniä teoksen polyfoniaan. Alaluvut taas on otsikoitu niistä 

poimittujen tornionlaaksolaisten sanontojen mukaan. Esimerkiksi alaluku ”Ei se vasikka kuole 

jota juotetaan” viittaa lestadiolaisten keskinäisiin riitoihin, joihin myös Korpela kompastuu.  

Kristalliarkin ensimmäisen luvun aloittava arkkiveisu ”Muistojuttu Lapista, nuoresta Korpelan 

papista” representoi Korpelaa uskonhuijarina. Hän näyttäytyy laulussa rahanahneena kieroilijana, 

joka eksyttää herkät Lapin lapset arkkia odottamaan ja johdattaa heidät turmioon. Luvussa 

Leander esittelee saarnamies Toivo Korpelan, kuvailee 1930-luvun yhteiskunnallisia kiistoja ja 

kertoo lestadiolaisten ja Korpelan konfliktista. Toisen luvun aloittava ”Laulumaan murha” on 

arkkiveisu, jolla nuoren Violan sanotaan loitsineen itsensä Martinsonin vaimoksi. Viola on 

laulanut laulua lapsesta saakka, ja Martinson lähettää siinä mainitun, juuri vankilasta päässeen 

murhamiehen noutamaan Violaa Laulumaahan. Leanderin mielestä laulu voi olla loitsu,  joka 

muuttaa maailmaa. Luvussa Korpela päästää irti oman loitsunsa: seuraajia haaliessaan hän tulee 

kylväneeksi korpelalaisten oppien siemenet. ”Pajalan lakkolaululla” alkavassa Kristalliarkin 

kolmannessa luvussa kuvataan lakkoliikehdintää ja poliittista kärhämöintiä. Viimeisen luvun 

aloittava ”Ihana laulu urhoollisesta sotasankarista” on mukaelma Runebergin Vänrikki Stålin 

tarinoista, ”Numero viisitoista Stolt”50. Martinsonin runoilemaksi mainittu teksti kertoo Lapualla 

taistelleesta ryysyläisestä, jonka von Döbeln nostaa sankarien joukkoon. Runebergin Vänrikki 

Stålin tarinat on Korpela-trilogian kontekstissa syvän ironinen esimerkki ihmisen kyvystä huijata 

itseään ja muita; selittää musta valkoiseksi ja nöyryyttävinkin tappio voitoksi. Suomen sodassa 

Ruotsi hävisi yli kolmasosan pinta-alastaan, mutta tässäkin runossa keskitytään voitokkaaseen 

yksittäiseen taisteluun, josta hengissä selvinneiden joukkojen rippeet nähdään urheina 

sotasankareina. Kristalliarkin viimeisen luvun urhona näyttäytyy Martinson, monia taisteluja 

voittanut mutta sotansa lestadiolaisia, kirkkoa ja yhteiskuntaa vastaan hävinnyt profeetta, joka 

yhä saarnaa pyhästä himosta. Leanderin kertomuksen viimeiset sanatkaan eivät viittaa 

korpelalaisten kokemaan häviöön, vaan yhteisiin kokemuksiin: ”Aina kun näen niitä ihmisiä, 

jotka niissä seuroissa silloin olivat, me hymyilemme.” (KA, 223.) 

Myös Kolmen kyynärän jumalien johdantona on korpelalaisista ulkopuolisten silmin kertova, 

opettavainen arkkiveisu. Ensimmäisen pääluvun otsikko on ”Implisiittiset asiantuntijat”: 

kirjailijat Olof ja Lars sekä ohjaaja Tomas Lind ovat sen alalukujen kertojat. Kerrontatilanne 

                                                 
50 Vänrikki Stålin tarinat ovat runoelmia juuri tornionlaaksolaisille kohtalokkaasta Suomen sodasta (1808–1809). Sodan viimeiset taistelut 

käytiin nimenomaan Ruotsin Länsi-Pohjassa, ja Ruotsin hävittyä sodan Venäjälle raja vedettiin Tornionjokeen. 
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haasteineen ja uhkakuvineen hahmottuu, samoin korpelaliikkeen tutkijat ja heidän keskinäiset 

suhteensa. Muita lukuja ei ole otsikoitu. Pohjasen portaikkotrilogian postmodernit jälkimmäiset 

osat eivät ole sitä miltä ne ensi lukemalta näyttävät – vihjeen tästä antaa jo se, että Kolmen 

kyynärän jumaliin on kätketty kaksi toista lukua. Niistä ensimmäinen alkaa Tomasin lyhyellä 

alustuksella; hänen kerrontansa vaihtuu selvärajaisesti kommunisti Matti Kursun kertomukseen, 

jota höystävät groteskit korpelalaistarinat ja naturalistiset kuvaukset 1930-luvun 

Tornionlaaksosta. Toinen toinen luku alkaa hajoamispisteessä olevan Olofin kerronnalla, joka 

vaihtuu kesken virkkeen Martinsonin kerronnaksi. Martinsonin puheet ovat osittain sekavia, 

mutta esiin nousevat myös korpelaliikkeen opinkappaleet perusteineen. Martinson kuvailee 

lisäksi korpelalaisten ja liikkeen ulkopuolisten suhtautumista toisiinsa. Representaatioiden 

suhteellisuuden idea ilmenee siis Pohjasen portaikkotrilogiassa myös muodon tasolla. Romaani 

tarjoaa lukijalle kolme täysin erilaista kokonaisrepresentaatiota korpelaliikkeestä sen mukaan, 

sisällyttääkö hän luentaansa molemmat toiset luvut, Kursun kertoman toisen luvun vai profeetta 

Martinsonin kertoman toisen luvun.  Ero kahden jälkimmäisen kohdalla on dramaattinen; 

tällaisen ratkaisun mahdollistaa nimenomaan romaanin leikittelevä, eksyttävä postmodernismi.  

Kolmen kyynärän jumalien kolmannessa luvussa Lars kertoo käynnistään vaimonsa kotipaikassa, 

jossa vanha, puolikuuro Kuuton Jorinda vielä asuu. Jorindan lapsenlapsi Leif on sekavassa tilassa 

ja ammuskelee brovningilla. Leifiä ahdistaa korpelalaisuuden stigma. Luvussa Lars kohtaa myös 

nuoruudenrakkautensa Anitan. Neljännessä luvussa Olof kertoo hänen, Tomasin ja Larsin 

pappiveljen saunaillasta, jossa Larsin veli esittelee näkemyksiään korpelalaisuudesta. Yhdessä 

alaluvussa veli muuttuu kertojaksi; hänen puheeseensa on upotettu tarinoita seudun ala-arvoisista 

ja mielenvikaisista kirkonmiehistä. Tarinoiden kautta valotetaan uudesta näkökulmasta, 

karnevalistisen naurun säestämänä, tornionlaaksolaisten kokemaa kolonisaatiota. Larsin veljen 

jälkeen kertojaksi vaihtuu Olof, joka pysyy äänessä Kolmen kyynärän jumalien loppuun asti. Olof 

käy Laila-Erikan äidin luona Tukholmassa ja ponnistaa Helsingin kautta takaisin pohjoiseen. 

Romaanin loppu kiertyy takaisin sen alkuun. Teos alkaa humalaisen Olofin puhelusta vaimolleen: 

”’En minä mistään mielisairaalasta soita; Kemin lentokentältä.’ Yritin puhua sammaltamatta, 

mutta Christine löi luurin korvaani.” (KK, 7.) Romaanin lopussa hän kertoo saman Laila-Erikalle: 

”Olit vastassa minua Kemin lentokentällä. Yritin soittaa Christinelle sieltä. Se kysyi, mistä 

mielisairaalasta soitin; yritin puhua sammaltamatta, mutta se löi luurin korvaani.” (KK, 207.) 
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Korpelan enkelit on jaettu viiteen kirjaan51, jotka kaikki on otsikoitu. Jokaisen luvun alussa on 

peräti kolme mottoa. Koko romaanilla on Uudesta Testamentista poimittu motto: ”Sillä monet 

ovat kutsutut, mutta harvat valitut”. Läpikotaisin metafiktiivisen ensimmäisen luvun otsikkona 

on ”Implisiittisen kirjailijan privaatti pateettinen essee”: Olof osoittaa sanansa Laila-Erikalle 

Kreikan Loutrakista, jonne hän on matkustanut Larsin kanssa. Larsin ajatukset liukenevat Olofin 

kerrontaan. Mukana on myös Martinsonin karnevalistinen pidätyskertomus. Toinen luku ”Pirua 

mertaan” on edelleen Olofin kerrontaa – otsikko viittaa korpelaliikkeen tutkijoita uhkaaviin 

vaaroihin. Luvussa he matkaavat Ähtäriin ottamaan selvää Toivo Korpelasta. Luvussa on myös 

lyhyt katkelma, jossa Olof poikkeuksellisesti toimii kaikkitietävänä kertojana: jaksossa kuvataan 

myrskyiltaa, jolloin pappi käy antamassa viimeisen ehtoollisen Korpelalle. Vaihtelua minä-

kerrontaan tuo myös dialogijakso, jossa Lars jututtaa uskovaista ruotsalaista korpelaliikkeen 

tutkijaa. Olof keskustelee unessa viisaan Valdemarin, korpelalaisen haitarinsoittajan kanssa.  

Korpelan enkeleiden kolmas luku, ”(Ohjaajalle) Korpela”, on Olofin ohjeistusta Tomasille tämän 

filmiä varten; Olof kaikkitietävänä kertojana hahmottelee Korpelan elämänvaiheita, luonnetta, 

uskonkäsityksiä ja motiiveja. Neljännen luvun nimi ”Koston päivä” viittaa Tomasin 

samannimiseen korpelalaiselokuvaan ja Raamattuun, Jesajan kirjoitukseen (Jes 63:4), joka on 

myös yksi tämän luvun motoista: ”Sillä koston päivä oli minun mielessäni, ja minun lunastettujeni 

vuosi oli tullut.” (KE, 94.) Tomas kuvailee lyhyesti Larsin ja Olofin kuulokuvan tapaista 

puhelinsoittoa Kreikasta, sen ansiosta hän näkee näyn Koston päivä -elokuvansa alusta ja lopusta, 

joissa hänen vaalimansa realismi saa väistyä. Kerronta muuttuu jälleen postmoderniksi; Olofin ja 

sairaalassa makaavan Larsin dialogi liukenee Olofin ja Laila-Erikan dialogiksi Olof Palmen 

murhan jälkeen. Jaksoja yhdistää absurdi kysymys ”Kuka soittaa pianoa”, jonka Lars tekee kaksi 

kertaa sairaalassa ja Olof kerran Laila-Erikan luona. Larsin ensimmäisen kysymyksen jälkeen 

Olof käynnistää nauhurin; nauhalta tulee Palmen murhan nähneen taksinkuljettajan 

silminnäkijäkertomus. Dialogeissa Lars ja Laila-Erika vaihtuvat vielä muutaman kerran Olofin 

keskustelukumppaneiksi äänten liuetessa toisiinsa. Draaman muotoon laadittu viides luku, 

”Roolit (Larsin jäämistöä)”, jakautuu kahteen kohtaukseen. Toinen tarjoaa tuokiokuvan 

korpelalaisten seuroista, toisessa koulutarkastaja ja  tullimies Lampela käyvät pyytämässä 

Martinsonin Viola-vaimoa palaamaan opettajan työhön. Lyhyt kuudes luku on nimeltään 

”Laurentius”. Se on Larsin kirje Olofille Kreikan Athokselta. Lars on tekemässä ratkaisevan 

                                                 
51 Selvyyden vuoksi puhun jatkossa myös Korpelan enkelien kohdalla kirjojen sijasta romaanin luvuista. 
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siirtonsa, siirtymässä maailmallisesta elämästä luostariyhteisöön.  Larsin puhe on metafiktiivistä 

ja täynnä metafyysisiä pohdintoja. Hän vetää yhteen ajatuksia Korpelasta ja korpelaliikkeestä, 

taiteilijan demoneista sekä kenosiksesta tienä pelastukseen52.  

Multigeneerisyys on Korpela-trilogialle tyypillistä laaja-alaista intertekstuaalisuutta. Kolmen 

kyynärän jumalien ja Korpelan enkeleiden genresekoituksessa hyödynnetään muun muassa 

draamaa, proosarunoa ja esseetä sekä Larsin kehittelemää uutta genreä, esselliä, joka on esseen 

ja novellin välimuoto. Eri genrejä on upotettu toistensa sisään ja niiden rajat on usein 

hämärrytetty. Erilaisten tyylien ja rekistereiden yhdistäminen on tyypillistä   menippeialle ja 

karnevalistiselle kirjallisuudelle, ja vahva heterogeenisyys leimaa myös postmodernia fiktiota. 

Korpela-trilogian jälkimmäiset osat ovat muutenkin erinomainen esimerkki menippolaisen 

satiirin elinvoimasta. Ontologiset tasot vaihtelevat – unet, kuvitelmat ja harhanäyt sekoittuvat 

fiktiivisen maailman tapahtumiin, korpelaliikettä käsitteleviin tutkimuksiin ja muihin 

kirjallisiin lähteisiin sekä korpelalaistarinoihin ja haastatteluihin. Fiktiivinen maailma nivoutuu 

kirjoittamisen metamaailmaan: pohtiessaan korpelaliikettä kertojat samalla kommentoivat 

mahdollisuuksiaan ja keinojaan kertoa siitä. Heidän itsereflektiiviset pohdintansa sekoittuvat 

monikerroksisesti toisten puheeseen. Korpela-romaaneissa nousevat näkyviin myös 

menippeialle tyypilliset valvetodellisuuden unenomaiset aspektit. Eniten niitä esiintyy Larsin 

ja Olofin kohdalla, mutta myös Martinsonin ja Korpelan olemattomuuden kokemukset ja 

Korpelan yliluonnolliset rintamakokemukset ovat tapahtumia, jotka eivät mahdu arkilogiikan 

rajoihin. Haavoittuneena sotavankina Toivo Korpela näkee Fredrikinkadun lestadiolaisten 

tuomitsevat silmät ja pohjoisen saarnamiehet, mutta myös autuutta janoavan, uskonsa 

kirkastaman ihmisjoukon. Pian hän on taas Sappionjärven rannalla:  

 

[H]än sulautuu luontoon ja sen kautta ajattomuuteen; hän on yhtä pienimmän ruohon ja äärettömän 

avaruuden kanssa. Hänellä on oma käsitekin tälle kokemukselle: ikuinen hetki. Tämän 

kokemuksen huipulla hän näkee Jumalan ja tietää kaikki salaisuudet, tuntee kaikkien ihmisten 

sydämet; ne puhuvat hänelle ja hän itse puhuu niille, varovaisesti ja rauhallisesti pudottamatta 

sanojen tuoksua, kauneutta, makua ja kastetta. (KE, 86.) 

 

 

Pohjasen portaikkotrilogia kurkottaakin monessa suhteessa ohi ja yli postmodernin suhteellisen 

todellisuuden idean – tätä myyttiselle ja metafyysiselle tasolle ulottuvaa kurottautumista 

                                                 
52 Kenosista käsittelen tarkemmin luvussa 5.3. 
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väläyttävät esiin Olofin suodattamat Larsin itserefleksiiviset pohdinnat tämän lukemasta 

teoksesta, jota kolme kirjailijaa kertoo: 

 

[T]ämän kirjan tarkoitus on, Larsin mukaan, näyttää että todellinen fiktio löytyy elämästä eikä 

romaaneista, että kertomuksen Proustin jälkeen täytyy olla menneisyyttä, nykyhetkeä ja 

tulevaisuutta; siinä kirjassa oli, Larsin mukaan, sen takia kolme kertojaa, että ne olivat tempuksia 

ja niiden naiset moduksia; eksplisiittinen kirjailija on vain hiljainen veren virta Ajan haavoitetusta 

kyljestä. Minun täytyy tunnustaa Larsin lahjakkuus ja valittaa omaa sokeaa turhamaista 

suhteellisen  todellisuuden  pellon  kaivamista  löytääkseni  sen  myyttisen tason, jota Lars on. 

(KE, 26–27.) 

 

Olofin kommentit Larsin lahjakkuudesta ja hänen omasta sokean turhamaisesta suhteellisen 

todellisuuden pellon kaivamisesta parodioivat alemmuudentuntoisen ja turhamaisen kirjailijan 

roolia ja kohdistavat ironiansa itseensä eli postmoderniin romaaniin. Itsensä parodioimisen 

elementti kuuluu sekin menippeian tunnusmerkkeihin, ja sitä on pidetty koko genren elinvoiman 

keskeisenä syynä. Jos hahmottelee Pohjasen portaikkotrilogian kertojia Larsin metafiktiivisten 

teoretisointien perusteella, Leander edustaa imperfektiä ja Olof preesensiä. Larsin tempus voisi 

olla futuuri, tai pikemminkin kaikkien tempusten yhdistelmä. Kirjailijoiden vaimojen modus on 

imperatiivi, niin kuuroille korville kuin heidän kehotuksensa kaikuvatkin. Anitan, Larsin 

rakastetun, moduksena on konditionaali, joka ilmaisee tekemisen epävarmuutta tai ehdollisuutta:  

Anitan kautta häivähtää esiin mahdollisuus toisenlaisesta elämästä valossa ja rakkaudessa. Olof 

peilaa omia pohdintojaan, väitteitään ja kertomuksiaan Laila-Erikaan – tämän moduksena voi 

pitää potentiaalia, joka esittää tekemisen mahdollisena tai todennäköisenä, mutta ei varmana. 

Huomiota ansaitsee vielä Olofin maininta myyttisestä tasosta, jota Lars on. Toisaalla Olof sanoo, 

että Lars on vertaus. Näilläkin lauseillaan Olof paljastaa Larsin omaksi varjokseen. 

Kiinnostavaa on myös se, mitä Korpela-trilogiassa jätetään kuvaamatta. Oskar Leander tarinoi 

perheestään, mutta Larsin ja Olofin kohdalla puolisot häipyvät taustalle; lapsia ja koteja ei edes 

mainita. Seksuaalisuus ja himo ovat läsnä, mutta niiden toteuttamista ei juuri kuvata. Ulkonäköä 

ja luonteenpiirteitä luonnehditaan niukasti muutaman henkilön kohdalla, miljöitäkään ei 

esitellä. Poikkeuksen muodostaa Larsin kertomus hänen retkestään Sieppijärvelle, jossa 

Korpela tammikuussa 1935 pitää viimeiset kaoottiset seuransa korpelaliikkeen profeettojen 

kanssa. Lars  kuvailee seurojen näyttämöä ja piirtää niukoin ääriviivoin myös sen henkilöt: 

 

[L]estadiolainen rukoushuone, Juhani Raattamaa kädet ristissä lempeän, mutta vakavan näköisenä 

seinällä ja itse Lars Levi kauniin ranskalaisen tiedemiehen muotokuvana, pietistiset, itkuiset silmät 

päässään vastapäätä; suuri saarnamiesten pöytä, jonka päällä vanha rekisteriraamattu, postillat ja 
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kaksi kynttilää; ne ja itse ilma ja hirsiseinätkin askeettisen Kaamosmaan ankaran uskonnon 

kyllästämät! Kuvittele, Martinson pöydän takana, vähän humalassa, valvomisesta kalpea, 

ensimmäistä kertaa mielisairauden partaalla huojuva, hoikansorttinen sinisilmäinen kuuhiainen, 

ja hänen rinnallaan hieman köykkyselkäinen itsensä loppuun ryypännyt veli Vaaran Arttu eli 

Aaron ja Nartimon Kalle eli Mooses, jolla oli suuri pää ja vaalea parta kuin Paavalilla ja muilla 

profeetoilla; ja tämän pimeän piirin miesten keskellä komea, pitkä, hyvää suomea puhuva Toivo 

Korpela Ähtäristä. (KK, 11.) 

 

Larsin kuvaus seurapirtistä vertautuu koko lestadiolaiseen herätysliikkeeseen ja sen vakautta 

ravistelleeseen korpelalaisuuteen. Huutomerkillä varustettu ironinen lausahdus askeettisesta ja 

ankaran uskonnollisesta Kaamosmaasta haastaa kolonialistisen, redusoivan katseen, joka 

havaitsee pohjoisen uskonoloista vain eksoottiset ääriviivat. Korpelaliikkeen profeettojen 

ulkomuotoa ei trilogiassa muuten juuri luonnehdita; Korpelaa kuvaillaan muuallakin.  

 

Niukkoja luonto- ja miljöökuvauksia esiintyy trilogiassa äärimmäisen harvoin, vain merkittävien 

kynnystilanteiden yhteydessä. Kun Lars kertoo kohtaamisistaan nuoruudenrakastettunsa Anitan 

kanssa, ympärillä avautuvan maiseman vähäeleinenkin kuvaus luo vaikutelman, että Larsin 

maailma laajenee ja täydellistyy rakkauden kautta: ”Jätin auton talon päädylle. Näköala oli 

huimaava joelle ja metsään päin, jossa suuret suot avautuivat kuin meri; Laulumaan vaarat 

makasivat kuin suuri lohikäärme ja Itkusenvaarat istuivat kuin vakavat saarnamiehet rinnakkain.” 

(KK, 159.) Vaarojen vertaaminen lohikäärmeeseen ja saarnamiehiin laajentavat luontokuvauksen 

kuvaksi Tornionlaakson jumaluusopista ja ilmapiiristä: synninperkele ja askeettinen hurskaus 

tihkuvat läpi maisemastakin. Korpelan enkelessä Larsin Kreikassa kokemien metafyysisten 

kokemusten näyttämönä on kauhistuttava rajuilma. Luontoa kuvataan niukasti myös päätösosan 

loppuluvussa, jossa Lars valmistautuu eräänlaisessa rajatilassa munkkeuteensa Athoksella.  

Leander mainitsee rajun lumimyrskyn, jonka hän kokee Korpelan kanssa matkalla yläkyliin, 

mutta ei jää sen hirmuisuutta maalailemaan – jokaisen myymänsä hevosen ominaisuudet 

hevosjoppari Leander sen sijaan kuvailee tarkasti. Lumimyrskykin enteilee kerronnan keskeistä 

käännekohtaa, Korpelan poistumista näyttämöltä ja suuren villityksen syntyä. Korpelan 

enkeleissä Olof (tai Lars) muistelee kuumaa kesää, jolloin hän istui ja kirjoitti muistiinpanoja 

kaikesta, mitä Korpelasta oli kirjoitettu: ”Sitä kesää seurasi kolkko syksy; istun aamulla taloni 

portailla ja katselen usvaa, joesta nousevaa, ja muuttolintuja ja aloitan tätä kertomusta ja lopetan 

romaaniani Lars Leevi Laestadiuksesta.” (KE, 57.) Taas ollaan rajatilassa, uuden romaanin 

kynnyksellä. Olof  (tai Lars) ihmettelee, miten hän selvisi Laestadius-romaanin kirjoittamisesta, 

kuka hänet pelasti ja koska hänen metamorfoosinsa alkoi. Toivo Korpela näyttää pelastaneen 



77 
 

kirjailijan Laestadiukselta – aivan kuten korpelalaiset riuhtaisevat itsensä irti lestadiolaisuudesta 

hänen avullaan. Kirjailijan vanhojen metamorfoosien tilalle kehittyy kuitenkin korpelalaisuutta 

käsittelevien romaanien myötä uusia, vähintään yhtä tuhoisia ja vaarallisia.  

Luontokuvausta käytetään Korpelan enkeleissä myös parodisesti. Olof maalailee Laila-Erikalle 

Kreikan Loutrakia lomaesitteiden ja viihdekirjallisuuden kliseitä hehkutellen: ”Aurinko laskee 

Välimereen kuin kreikkalaisen runon suuri nimetön lintu; vasemmalla, lahden toisella puolella 

Korintin valot - - Meren aallot laiskistuvat ja lämmin mukaansa tempaava yö alkaa.” (KE, 9.) Ja 

hieman myöhemmin: ”Leuto tuuli puhaltaa mereltä ja meri on sileä kuin vauvan poski.” (KE, 25.) 

Eksotiikkaa tihkuvaa luonnonkuvausta on totuttu lukemaan pohjoiseen sijoittuvassa 

kaunokirjallisuudessa; Pohjasen trilogiassa Kaamosmaan eksotiikalla ei hehkutella. 

 

 

4.2  REALISMI: OSKAR LEANDER, MATTI KURSU JA TOMAS LINN  

Kristalliarkin 95-vuotias hevosjoppari ja entinen tullimies Oskar Leander muistelee 50 vuoden 

takaisia tapahtumia ”silminnäkijänä”. Leander on vakaa subjekti, joka tarkastelee tapahtumia 

omasta pysyvästä, koherentista näkökulmastaan. Hänellä on jonkinlaista kriittistä etäisyyttä 

romaanissa esiintyviin diskursseihin ja hän kykenee luomaan oman kokonaistulkintansa 

tapahtumista. Kokonaisuudesta muodostuu hänen kertomanaan loogis-kausaalinen syiden ja 

seurausten ketju. Leanderia, kuten koko 1930-luvun Tornionlaaksoa, vaivaa kova matkakuume. 

Jotkut haikailevat Neuvostoliittoon, toiset Amerikkaan, kolmannet kristalliarkilla Palestiinaan. 

Leanderille riittävät reissut yläkyliin.  Hän on aina siellä missä tapahtuu – hän seuraa 

kommunistien ja oikeistolaisten kärhämöintiä kahviloissa ja istuksii viikkotolkulla korpelalaisten 

kokouksissa. Leander on jatkuvasti tien päällä: kuskaamassa Korpelaa saarnamatkoilla, 

kauppaamassa salakuljettamiaan hevosia, ”kastelemassa kielennokkaa” ystäviensä kanssa. Hän 

kannattaa tervettä järkeä ja ihmettelee, kuinka vähän sillä on merkitystä ihmisten toiminnassa. 

Leander on immuuni Korpelan väkeville saarnoille, vaikka ihaileekin niitä teknisessä mielessä, 

sillä häneltä puuttuu kyky uskoa. Hädän hetkellä hän ei rukoile Jumalaa, vaan soittaa noidalle.  

Leanderin muistelukset ovat kuin haastattelunauhalta purettua puhetta. Hänen kertomuksensa 

alkaakin vastauksella näkymättömään kysymykseen: ”Vieläkö muistat, mitä silloin tapahtui?”  
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”Muistan, muistan kuin eilisen. Tunsin herrat kuin viispennisen, paitsi Nartimon, joka oli 

Kiirunasta. Ja tunsin ne ihmisraukat. Niille olin vuosikymmenen myynyt hevosia, ja joka 

kylässä oli kortteeripaikka, niin kuin on vieläkin.” (KA, 11.) Leanderin kertomus alkaa 

kevättalvesta 1932, jolloin hän tapaa ensi kertaa Toivo Korpelan – tarkoille ajanmääreille 

antavat uskottavuutta muut samanaikaiset tapahtumat, tällä kertaa hänen poikansa syntymä. 

Leander annostelee tietojaan korpelaliikkeestä aluksi harvakseltaan, yhden tai kahden lauseen 

vihjauksina. Kristalliarkin ensimmäisessä luvussa on korpelalaisista alkulauseen lisäksi vain 

kaksi mainintaa: Varoittaessaan poikiaan viinan kiroista Leander mainitsee, että viinan takia 

Martinsonin uskontokin meni helvetin tietä kuin Kontta-Jussan hevonen. Leander kertoo myös 

vieneensä Metelivaaran Vinsentin kotieläimet evakkoon kotitilalleen tämänkin perheen jätettyä 

eläimet hoitamatta arkin tuloa odottaessaan.  Kristalliarkin toisesta luvusta lähtien Leander 

kuvailee korpelaliikkeen tapahtumia jo laveammin.  

 

Leanderilla on suhteellisuudentajua: hän vertaa korpelaisuutta 1930-luvun suuriin tuhotulviin 

ja muistuttaa, että korpelaliikkeen vahingot jäivät vähäisiksi verrattuna Hitlerin ja Stalinin 

aiheuttamiin villityksiin, jotka tappoivat miljoonia. Korpelalaisia puolustaessaan hän tukeutuu 

myös arvovaltaiseen reaalimaailman henkilöön, Ruotsin Pellossa eli Neistenkankaalla 

syntyneeseen Ragnar Lassinanttiin, joka 1930-lopulla toimi poliisina Luulajassa ja josta 

sittemmin tuli sosialidemokraattien valtiopäivämies ja Norrbottenin maaherra: 

 

Eihän naiminen sinänsä ole rikos, ja jos pojat eivät olisi päissään sählänneet alaikäisten kanssa ja 

ottaneet niiltä piikuuksia, niin paperit olisivat olleet puhtaat. Lassinantti on aina ollut sitä mieltä, 

niin kuin minäkin, että ihmisillä täytyy olla vapaus kaataa vaikka kahvia selkärankaa pitkin ja 

viskata kipolla vettä jalkojen väliin, jos se niitä ihmisiä friskaa [virkistää]. (KA, 95.) 

 

Jonkinlaista lähdekritiikkiäkin Leander harjoittaa. Hän huomauttaa, jos ei ole omin silmin 

todistanut jotakin tapahtumaa. Hän kertoo tapahtumista erilaisia versioita ja mainitsee, mitä niistä 

pitää totuudenmukaisena tai todennäköisimpänä. Leanderia ei tervejärkisyydestään ja humaanista 

oikeudentajustaan huolimatta voi kuitenkaan pitää luotettavana kertojana. Hän on avoimesti 

korpelalaisten puolella. Hän etsii heidän tekemisilleen myönteisiä selityksiä, silottelee asioita ja 

jättää paljon myös kertomatta. Leanderin kehumaan hyvään muistinkaan ei ole aina luottamista.  

Kolmen kyynärän jumalien kertojiin (KK, 17–53)  kuuluva kommunisti Matti Kursu on Leanderin 

ikätoveri. Nuorena miehenä hän on kulkenut korpelalaisten kokouksissa pitämässä hauskaa. 

Martinson mainitsee juuri Kursun esimerkkinä liikkeen alkuaikoina seuroissa käyneistä miehistä, 
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joille autuuden asia ei ollut tärkeimmällä sijalla ja jotka ”kämmenen kalveessa” nauroivat 

korpelalaisille. Martinsonin mukaan heidän silmissään asui petoksen piru: 

Niille oli pääasiana olla äänenä päänä vallankumousta tekemässä ja työntämässä pullon suuta 

ääntään kohti, tanssimassa Jerusalemin tanssia, laulamassa Karitsan lauluja ja viettämässä 

Kaanaan häitä. - - Ja ne olivat juuri niitä, jotka luulivat pääsevänsä iloisesta maailmasta iloiseen 

taivaaseen; ne eivät halunneet tulla suurkristittyjen vihattavaksi; ne eivät jaksaneet meidän 

kanssamme tulla maailman tunkioksi, eivätkä kaikkien saastaisuudeksi, rakeiksi, hurtiksi ja 

korpelalaisiksi. (KK, 57–58.) 

 

 

Kursu sijoittaa korpelaliikkeen historiallis-yhteiskunnalliseen kehikkoonsa; kuvailee seudun 

aineellista hätää, työttömyyttä ja poliittista liikehdintää. Hän kertaa Korpelan elämäkertatiedot ja 

kommentoi korpelalaisiin liittyviä huhuja. Hän kertoilee itsekin mitä groteskeimpia tarinoita 

väittäen niitä tosiksi: hän on nähnyt tapahtumat omin silmin. Kursun isovanhemmatkin ovat olleet 

fanaattisia korpelalaisia. Mahdolliset kipeät tunteensa hän kätkee  huumoriin: ”[K]yllä me 

olemme niitä joskus nauraneet, sitäkin kun velipoika lähti sotapalvelukseen ja mummi tietenkin 

iloissaan kokosi ystäviä tuohon pirttiin, jossa vaarin kanssa asuivat. Ne, nähkää, juhlivat sitä, että 

yksi piru ja Baabelin portto joutui lähtemään talosta.” (KK, 33.) Kursu muun muassa kertoo, 

kuinka korpelalaiset pahimman villityksen aikana astuivat toisiaan kuin eläimet. Eläinhahmoiset 

ihmiset, avoin seksuaalisuus ja kuohilaiksi alennetut miehet kuuluvat karnevalismin groteskiin:  

Kuuton Hannes oli oriina päitset päässä ja Vaaran Arttu talutti sitä marhaminnasta ja naiset olivat 

pyllyllänsä ja Hannes hirnui ja nousi ja lykkäsi. - - Hannes kyllä pystyi, mutta oli siinä niitäkin, 

joilla ei pitkän ajan juomisen ja nälyttämisen jälkeen seisonut enää; ne olivat lampaina ja 

määkyivät loukoissa ja pöydän alla. (KK, 36.)  

 

 

Kursu tuntee sympatiaa Korpelaa kohtaan, vaikka pitääkin tätä lapuanliikkeen agenttina. Hän 

näkee tämän lestadiolaisten oppiriitojen uhrina: Oulun ponsilaisten eli SRK:n johdon hyväksymä 

oppi oli korottanut seurakunnan Kristuksen yläpuolelle ja luonut pohjoiseen uuden paavinvallan.  

Valtapyrkimysten ja lapuanhenkisyyden ohella konfliktia lietsoo hänen mielestään suomalaisten 

osoittama syrjintä ja halveksunta tornionlaaksolaisia kohtaan: 

[SRK:n] johtokunta julisti ensin lahjakkaan Toivo Korpelan pannaan jo 1929 ja sitten 1934 koko 

Ruotsin Tornionlaakson - - Korpela joutui näitten ristiriitojen uhriksi ja siitä tehtiin syntipukki; 

tämä syntipukki ei kuitenkaan ollut näille riitaa ruokkiville saarnamiehille riittävä; vasikka jota 

juotetaan ei kuole. - -  Tornionlaaksossa samaa vasikkaa juottivat ne, jotka kateudesta vihasivat 

Korpelaa, ja ne, jotka eivät  halunneet ottaa Ponnen hyvää suomea puhuvilta, ylpeiltä 

lapuanhenkisiltä isänniltä neuvoa vaan lähtivät Amerikkaan saarnaamaan sen maan kristittyjen 

kutsusta, eivätkä Ponnen lähettäminä. - - [S]itä [vasikkaa] juottivat ne Ponnen maallikot, joille 

raha ja valta olivat tärkeämmällä sijalla kuin usko. (KK, 18.) 
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Korpelaliikken ”tutkijoiden” kolmas pyörä, elokuvantekijä Tomas, jatkaa Leanderin ja Kursun 

jäljillä realismin linjalla. Olofin mielestä Tomasin touhukkuudessa on jotain yliammuttua. 

Ähtärissä hän säntäilee kameransa kanssa kuin tehoton hillanpoimija, Helsingissä hän juoksee 

kamera kaulassa ja räpsii kuvia lestadiolaisesta rukoushuoneesta, jossa Korpela on 

sotapalveluksensa aikana saarnannut. Kasarmin vartionvaihtoakin Tomas syöksyy kuvaamaan; 

Olof itse ei ole saanut vielä edes filmiä kameraansa. Realismin perisynti ajaa Tomasin 

keskittymään triviaaleihin yksityiskohtiin. Silti Olof kadehtii Tomasin tehokkuutta ja selkeyttä. 

”[T]iedän sen materiaalin olevan tutkimalla tutkittua, ja minun on vain lumisadetta, muuttuvaa”, 

tuskailee Olof (KK, 8), alemmuudentuntoisen ja epävarman kirjailijan perikuva. 

 

 

4.3  POSTMODERNISMI: KORPELALIIKKEEN KIRJAILIJAT LARS JA OLOF  

Korpela-trilogian kirjailijakertojien identiteetit hämärtyvät erikoisella tavalla, eivätkä syynä ole 

vain heidän luomisprosessin aikana kokemansa metamorfoosit. Teosten postmoderni leikittely 

ulottuu myös henkilöiden välisiin suhteisiin. Lars kutsuu Oskar Leanderia isoisäkseen, vaikka 

tämä ei ole hänen biologinen isoisänsä – Larsin isä on saksalainen sotilas. Asiasta on vaiettu 

Leanderissa, mutta Lars on lapsena vahingossa kuullut asiasta. Matti Kursukin kutsuu Larsia 

Leanderin Eliksen vaimon pojaksi, ei Leanderin Eliksen pojaksi.53 Olof Polemalm taas ei kutsu 

Oskar Leanderia isäksi, vaikka hän ilmeisesti on tämän poika. Olof on syntynyt Kuutossa mutta 

varttunut Leanderissa, ja Kursu vihjaa Tomasille, että Olof on Leanderin ja Kuuton Jorindan 

poika. Lars taas kertoo vaimonsa psykiatrille, että Olof saattaa olla hänen velipuolensa.  

Olof on ensin ottanut käyttöön Kuuttojen vanhan sukunimen Polonen; sittemmin hän on ostanut 

ruotsalaisen sukunimen, muuttanut Tukholmaan ja nainut ruotsalaisen vaimon. Kesämökki on 

yhä pohjoisessa. Larsin vaimo Ann-Marie on korpelalaisia Kuuttoja. Molempien kirjailijoiden 

avioliitot rakoilevat pahasti. Heillä on vimmainen, pakkomielteinen suhde henkilöihinsä ja näiden 

                                                 
53 Henkilögalleriaa sekoittaa Korpelan enkeleissä esiintyvä Larsin veli, joka oli pappi. Oskar Leander kertoo Kristalliarkissa poikansa Viktorin 

pojasta, joka luki itsensä papiksi. (KA, 123) Jos Lars on ainakin virallisesti Oskar Leanderin Elis-pojan poika, papin pitäisi siis olla 

hänen serkkunsa eikä veljensä.  
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ympärille luomaansa fiktiiviseen maailmaan. Romaanihahmoista on tullut heille todellisempia ja 

tärkeämpiä kuin elävistä ihmisistä. Tätä vastaan kapinoivat sekä vaimot että Laila-Erika. Ann-

Marien mielestä Larsin pitäisi lopettaa kirjoittaminen ja karkottaa riivaajansa eksorsismin avulla. 

Olofin vaimo Christine on ilmoittanut olevansa väsynyt avioliittoon Toivo Korpelan kanssa, 

Martinsonista puhumattakaan.  Korpelan enkeleiden ensimmäisen luvun yhtenä mottona on 

Laila-Erikan moite Olofille: ”Korpelalaisuus alkaa jo myrkyttää suudelmammekin!” (KE, 8.)  

Lars ja Olof seisovat kahden maailman välissä. He kurottautuvat pohjoisen elämänmuodon ohi, 

mutta samalla pohjoinen määrittelee heitä muistojen ja kokemusten kautta. He ovat 

meänkielisen toiseutetun vähemmistön edustajia ja monin tavoin sidoksissa korpelalaisuuteen, 

mutta samalla ruotsinkielisen koulutuksen saaneita älymystön edustajia. Postkolonialistisen 

kritiikin mukaan sekoittuminen eli hybridisyys on vaarallinen käsite kaksinapaisia ääripäitä 

korostavalle maailmanselitysmallille.  Sekoittumisen voi nähdä kumouksellisena voimana: se 

uhkaa ajattelutapaa, jossa ensimmäiselle ja toiselle on varattu tarkasti määritellyt positiot 

valtahierarkian ääripäissä. Jos kaksinapaiseen asetelmaan tuodaan vaikeasti määriteltäviä, 

epävakaita hybridejä, kategorioiden puhtauteen perustuva järjestys häiriintyy. (Löytty 2005, 

13–14.) Monet nykykirjailijat, Pohjasen lisäksi muun muassa Salman Rushdie ja Hanif 

Kureishi, ovat kuvanneet teoksissaan hybridisiä kulttuurisia identiteettejä ja käyttäneet 

ilmaisussaan hybridejä kulttuurisia keinoja. Lars kutsuu itseään ja Olofia venäläiseen traditioon 

viitaten Jumalan hulluiksi – tämänkin voi tulkita kytkeytyvän korpelalaisuutta tutkivien 

kirjailijoiden hybridisyyteen. He ovat rajanylittäjiä, marginaliasta ponnistavia totuudentorvia ja 

moninkertaisia sivullisia, jotka ovat pudonneet tai pudottautuneet niin älymystön kuin 

pohjoisen asuinseutunsa ideologioiden ulkopuolelle.  

 

Korpelalaisten ja heitä tutkivien kirjailijoiden toiminta kietoutuu monin tavoin toisiinsa. Lars 

ja Olofkin pyörittävät omaa Jumalan teatteriaan. He ovat postmoderneja muunnelmia 

karnevalisoituneen kirjallisuuden viisaista hulluista ja traagisista narreista. Jos haluaa perin 

pohjin tutkia korpelalaisuuden kaltaisen tulvan pohjavirtauksia kuten Olof ja Lars, ei riitä, että 

antaa jalkojen kastua; on sukellettava virtaan ja antauduttava tulvan imuun. Silloin on vaarassa 

hukkua itsekin. Tämä käy toteen kirjailijakaksikon kohdalla, sen verran tuhoisilta vaikuttavat 

heidän tutkimus- ja harharetkensä mielipuolisuuden partaalle vievine passioineen. Painajaiset, 

harhanäyt, metamorfoosit ja demonit ahdistelevat Larsia ja Olofia. Lopulta kirjailijat yrittävät 

pelastautua sisäisen kaaoksensa syövereistä ottamalla etäisyyttä, matkustamalla Kreikkaan. 
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Ainakin Lars näyttäisi pääsevän jonkinlaiseen turvasatamaan. Ortodoksien luostarivuorella, 

Athoksella, monet ristiriidat on eliminoitu ennakkoon. Bysanttilaista traditiota vaalivaan 

munkkivaltioon hyväksytään vain rajattu määrä pyhiinvaeltajia, ja vain miehiä. Athoksella 

käynnin jälkeen Lars on Olofin mukaan saanut kirjoitettua vain muutamia sanoja yhä uudelleen: 

”viitankantaja Laurentius”. Ortodoksisessa luostarilaitoksessa munkiksi aikova etenee 

noviisivuosien jälkeen viitankantajaksi, vaiheeseen ennen varsinaista munkkivihkimystä, ja 

Lars tähtää nyt tälle tielle. ”Näin äkkiä, kultaseni, muututaan matkalla halki Euroopan”, Olof 

ironisoi Laila-Erikalle Loutrakista (KE, 16).  

 

Sanon Larsille, että hänen haaveensa ovat pelkkää todellisuuspakoa; kyllä Larskin hyvin tietää, 

että tältä matkaltamme on palattava kananaskelin aivan tavalliseen luterilaiseen maailmaan, jossa 

odottaa arkipäivä ja vaimo Ann-Marie ja tavallisen pintapuolisen hyvän ja pahan 

psykopatologinen tarkastelu. Vaikka eihän sitä saisi olla niin varmana mistään; jotakin minun on 

Larsille tehtävä; olen jo puhunut hänestä kuolleensa; jos hän jää Athos-vuorelle hän on todella 

kuollut.     Eihän   koskaan   saa   mennä  vannomaan   mitään   ennen  kuin   kertomus   on  lopussa.  

(KE, 16–17.) 

 

Olofin ironisista sivalluksista saavat osansa taiteilijan eskapismi, taiteellisen työn raastavuus ja 

pateettinen pyristely irti normaalielämän kahleista. Tilityksen päättää metafiktiivinen pohdinta 

Larsin asemasta: mitä tuolle arvaamattomalle ja ärsyttävälle kumppanille pitäisi tehdä. Onko 

Larsia edes olemassa, onko hän vain Olofin parodinen varjo? Larsin ja Olofin voi tulkita saman 

kirjailijahahmon keskenään kilpaileviksi puoliskoiksi. Kahden kertojaminän äänet käyvät 

dialogia keskenään, mutta myös liukenevat toisiinsa. Larsin ja Olofin monologit ovat aina 

dynaamisia, polyfonisia dialogeja, joihin osallistuvat ihmisten, tekstien ja ideoiden ohella 

demonit, enkelit, kristukset ja perkeleet – aivan kuten lestadiolaisseurojen dialogisissa saarnoissa. 

Polyfonia kuvaa myös heidän henkistä rakennettaan; heidän sisimpänsä ovat toisilleen 

vastakkaisten voimien taistelukenttiä. Kun Olof kuvaa Larsia, hän kuvaa samalla itseään ja koko 

Tornionlaaksoa – seudun tapaan myös Lars ja Olof ovat ristiriitaisten himojen kihiseviä 

muurahaispesiä. Ironia ja metafiktio luovat suhteellisuutta ja etäisyyttä tähänkin kuvaukseen: 

Katson Larsia, rikasta kaunokirjallisuuden maisemaa, Kullervoa, sinisukkaa, Isaskaria, lujaa 

aasia, rajain välille sijoittunutta, epiteettejä, joita tässä tyrkytän sinulle omasta tilastani ja 

ajankohdastani; muuta todellisuuttahan ei ole kuin se, minkä omasta uniikista tilanteestaan 

hahmottaa tulkinnan kautta. Pari askelta itään tai länteen ja koko kuva muuttuu, sillä ei 

ihmiskarakteereja ole olemassa todellisuudessa, eikä saisi olla taiteellisessa fiktiossakaan, 

jokainen ihmisen sielu on ristiriitaisten himojen kihisevä muurahaispesä. Homeeriset epiteetit ovat 

illuusiota! (KE, 9.)  
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Raamatun Isaskar, luja aasi54; kalevalainen Kullervo; rajain välille sijoittunut: Olof 

kyseenalaistaa ironisesti huutomerkin kera homeeriset epiteetit lueteltuaan niitä ensin 

kokonaisen ryppään.  Pian hän tarjoaa Larsista vielä yhden homeerisen epiteetin, ”lihaksi tullut 

Laulumaa” (KE, 10).55 Hän pitää Larsia malliesimerkkinä Laulumaan infantiileista arktisen 

hysterian lapsista. Omaa laulumaalaisuuttaan hän ei huomaa tai ole huomaavinaan. Ironian 

kohteena on myös postmoderni romaani suhteellisine totuuksineen. Yhteyden juuriinsa Olof 

saa vanhassa saunassa, joka on siirretty Larsin velipojan pihaan Kuutosta. Lauteilla Olof tuntee 

rauhaa, mutta aavistaa samalla seinien tuskat. Saunan seiniin ovat tiivistyneet sukupolvien 

kokemukset. Hän on kuulevinaan myös Laestadiuksen huutavan äänen Karesuvannosta.  

 

 [T]ämän seudun sielu tulee asumaan minussa ja menen lauteille maata, olen kuin Odysseus 

meressä; jumalten kädet kannattelevat minua; kävelen pitkin kylmän joen rantaa, tunnen 

ikivanhan laulajan synnytystuskia, kuulen Laulumaan ikävät laulut, kuulen itkua ja naisen 

synnyttämisen valitusta; synnyn itse siksi mitä olen aina ollut, tämän seudun lapseksi. (KK, 171.) 

 

Olofin puheesta erottuu jälleen myös Timo K. Mukan ääni. Hän vertaa itseään Odysseykseen: 

maailmankirjallisuuden tunnetuimman eepoksen sankarin avulla kirjailija-Olof nostaa 

Tornionlaakson yleismaailmalliseksi paikaksi.  

 

Kaikkien karnevalisoituneiden lajien erottamaton, ambivalentti elementti on parodia. 

Parodioiminen merkitsee kruunun riistävän kaksoisolennon luomista ja maailman kääntämistä 

nurinpäin. Esimerkiksi Dostojevskin pääsankareilla on useita kaksoisolentoja, jotka parodioivat 

häntä eri tavoin. Jokaisessa kaksoisolennossa sankari kuolee uudistuakseen – hänet kielletään, 

minkä kautta hän puhdistuu ja kohoaa itsensä yläpuolelle. (Bahtin 1991, 186–187.) 

Metafiktiivinen pohdinta Larsin kuolemasta nousee esiin jo Kolmen kyynärän jumalien alussa 

ja sen jälkeen muuallakin trilogian jälkimmäisissä osissa. Lars on jossain merkityksessä voinut 

poistua elävien kirjoista. Olof on joko kirjoittanut hänet kuolleeksi tai Lars on kuolettanut 

itsensä maailmalta vetäytymällä luostariin.  Seuraavassa Olof kirjoittaa Larsista preesensissä, 

mutta kertoo imperfektissä, että Larsin materiaali jäi hänelle: 

 

                                                 
54 Raamatun Isaskar on yksi Jaakobin pojista, josta Jakob  ennustaa:  ”Isaskar on luiseva aasi, joka loikoilee karjatarhojen välissä. Hän 

huomasi lepopaikkansa suloiseksi ja maan ihanaksi; niin hän taivutti olkansa taakan alle ja joutui työveroa tekemään.” (I Moos. 49: 

14–15.) Pohjasen Laestadius-romaanissa Huutavan ääni (1999, 178) Laestadius vertaa itseään rajojen välille sijoittuneeseen Isaskariin, 

luisevaan aasiin, joka majailee ei-kenenkään-maalla. 

55 Laulumaa on Korpela-trilogian maailmassa korpelalaisuuden tyyssija, pääprofeetta Martinsonin kotikylä. 
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Mutta minäpä luulen, Laila-Erika, että Lars haluaa aurata minun vasikalla; älähpäny vain! 

Minäkin auraan Larsin vasikalla. Kirjoitan puhtaaksi sen materiaalin, joka jäi minulle. Sitä minä 

tutkin koko jääneen [menneen] talven kun minusta tuntui, että aika oli valittujen takia lyhennetty 

ja nukahdin jatkuvasti koko kertomuksestani, usein tuli takassa; ja olit oikeassa: ei kukaan olisi 

huomannut  tulipaloa,  yksinäistä paikkaa.  Mutta  niin  kuin  sanoin  Larsille: ’ei meillä pala’. 

(KK, 9.)  
 

Takassa vartioimattomana palava tuli viittaa kirjailijoita uhkaaviin vaaroihin ja heille 

langetettuihin kirouksiin. Heidän keskinäinen nokittelunsa saa jälleen ironisia ja parodisia 

piirteitä. Olof moittii Larsin naiiviutta, tämä väheksyy Olofia taiteilijana: Olof on tusinaihminen, 

kontrolloitu tulivuori ja Outis.56 Kateellista Olofia masentavat Larsin puheet ja kirjoitukset, jotka 

saavat hänet tuntemaan itsensä mitättömäksi. Olof kertoo manipuloivansa lupaa kysymättä Larsia 

ja heidän valtavaa faktamassaansa luodakseen kuvan Tornionlaaksosta, mahdottomuuksien 

maasta jossa ”rakkaus ja huoruus vaihtelevat kuin talven vesipula ja kevättulvan runsaus” (KE, 

10). Jyrkät vastakohtaparit ilmentävät niin Larsille ja Olofille kuin koko Tornionlaaksolle 

ominaista arktisen hysterian paranoidia skitsofreniaa. Olofin urakka on kuitenkin käymässä 

vähemmän pelottavaksi, ”vaikka vastassa onkin – paitsi entiset vihollisemme Perkele, Maailma 

ja oma Liha – aika, jolla on vain yksi suunta ja joka on modernin ihmisen pelottavin uhka” (KE, 

10–11). Taiteen kautta senkin uhkan voi välttää, ironisoi Olof: kirjailijat ovat saavuttamassa sen 

valheellisen maailman, jossa muiden kanssa ei kannata keskustella kuin jo poismenneiden. Ajan 

lyhentäminen valittujen takia viittaa korpelalaisten ilmestyksiin arkin tulopäivän aikaistamisesta. 

Valittujen joukkoon kuuluvat trilogiassa niin korpelalaiset kuin heidän kirjailijansa. Ajan 

lyhentäminen viittaa myös Olofin pelkoon, ettei kirjailijoilla ole enää paljoa tutkimus- ja 

kirjoitusaikaa jäljellä vihollisten heitä ahdistaessa. Olofin identiteetti häilyy; oma itseys tuntuu 

katoavan ja muuttuvan fiktioksi. Hän kuvailee tätä runollisella, metafiktiivisellä vuodatuksella:  

Olen yksin, suojaton, epätodellinen, ikään kuin joku kirjoittaisi minua romaaniin, johonka en 

halua; ikään kuin olisin matkalla jonnekin, jossa jo olen. En anna periksi, vaikka minulla on tuossa 

rinnan alla oikealla puolella kipu, aivan kuin joku olisi lyönyt siihen puukon. (KK, 9–10.)  

 

Romaanin kirjoittamisen prosessi näyttäytyy Kolmen kyynärän jumalissa ja Korpelan 

enkeleissä vaarojen ja harharetkien odysseiana, pitkänä eurooppalaisena matkana, jonka aikana 

kirjailijat altistuvat välttämättömille mutta tuhoisille metamorfooseille. Rintaan isketty puukko 

viittaa niin ikään metafiktiiviseen tasoon: Jäämeren matkalla Olof on ampunut Larsia ja Lars 

                                                 
56 Olof on siis pelkkä nolla, nobody; klassisen sivistyksen saanut Lars käyttää kuitenkin kreikankielistä sanaa outis.  Tässäkin Olofin voi 

nähdä vertautuvan Homeroksen Odysseian sankariin.  Kyklooppi Polyfemoksen sokaiseva Odysseus kertoo tälle ovelasti nimekseen 

Outis, Ei-Kukaan, ja pelastuu miehineen tämän luolasta.  
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puukottanut Olofia eksplisiittisen kirjailijan luvalla.  Synkkinä hetkinään Olof arvelee, että Lars 

on tahallaan tuhonnut käsikirjoituksensa. Toisaalla Olof pitää Larsin auton tulipaloa 

kirjailijoiden saaman kirouksen seurauksena, ja silloin hän kertoo itse polttaneensa oman 

käsikirjoituksensa. Vainoharhojensa vallassa Olof epäilee Larsin lähteneen matkoille 

nimenomaan estämään romaanien syntymistä: Lars saattaa olla korpelalaisten vakooja. Olofin 

metafiktiivinen kamppailu ylivoimaisen kirjailijakumppanin kanssa taittuu jälleen ironiaan: 

 

Raivostun Larsille, nostan lasini ja melkein huudan: minä olen kohotetun maljamme käsi, joka 

kirjoittaa ja etsii paratiisin tuoksuvaa porttia, josta Ähtärin suuri profeetta Toivo Korpela puhui jo 

vuonna 1932 Ruotsin Tornionlaakson köyhien pitäjien pirteissä. Katso kättä, joka kohottaa 

maljaamme! Luuletko että saan hänet horjumaan; hän hymyilee kuin Humphrey Bogart ja nostaa 

maljaansa taas. (KE, 13–14.)  

 

 

Trilogian polyfonisessa maailmassa kirjailijat painivat jatkuvassa kriisissä, raastavassa 

rajatilassa. Kreikassa Olof tunnustaa Larsille seisovansa uuden romaanin kynnyksellä, 

korkeammalla kuin koskaan ennen. Lars pudottaa armottomalla ironiallaan Olofin maan pinnalle. 

Ei se ole romaanin kynnys, Lars sanoo, se on matka, jolta et enää palaa. Lars katsoo minua nyt 

silmiin: monesko kerta se on? Monesko muutos? Etkö ajattele sitä, että sinut kerran saavutetaan 

valheistasi? Etkö pelkää Saul Bellowin tavoin, että paljastuksen päivä koittaa? Ettei sinua rankata 

edes Lapin kaanoniin? (KE, 19.)  

 

Puhe Lapin kaanonista on samalla Larsin itseironiaa – iva kohdistuu jopa Bellowin tapaisten 

tunnustettujen suuruuksien kokemaan irrationaaliseen pelkoon, että he paljastuvat lahjattomiksi 

huijareiksi. Lapin kaanon voi vihjata ironisesti myös pohjoisen kirjailijoiden marginaalisuuteen 

ja heidän vaikeuksiinsa yltää valtakulttuurin korkeakirjalliseen kaanoniin. 

 

 

4.4  KOLLEKTIIVINEN HÄPEÄ 

Tomas Lind on vasta hiljattain kuullut Larsilta, että korpelalaisten johtohahmoihin kuulunut 

Tyra Lind on hänen tätinsä. ”Varmaan meillä kotona on hänestä puhuttu, mutta ei niin kuin 

läheisestä sukulaisesta”, Tomas kertoo (KK, 12). Profetissan toiminta on siis ollut suvun vaiettu 

häpeä. Yhteyksiä korpelalaisuuteen on pyritty häivyttämään myös sukunimeä vaihtamalla; 

Leanderin ja Kursun kertomuksessa Tyran sukunimi on vielä Linn. Kuten Mikko Lehtonen 
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(2014, 264) toteaa, ihmiskunnan tähänastisessa historiassa ihmisten on ajateltu syntyvän 

sukuihin, säätyihin, uskonnollisiin yhteisöihin ja yhteiskuntiin: vasta modernissa maailmassa 

ihmisistä on alettu puhua ainutlaatuisina ja vapaina yksilöinä, joilla on omat elämänsä ja 

päämääränsä. Tornionlaakson meänkielisen yhteisön koheesio on Korpela-trilogiassa vielä 

1980-luvullakin  huomattavan voimakas, mikä näkyy entisten korpelalaisten ja seudun muiden 

asukkaiden välisissä suhteissa. Naapurit eivät vielä silloinkaan halua pilata mainettaan olemalla 

tekemisissä entisten korpelalaisten  kanssa. Korpelalaisuuden stigma ei ole kadonnut, vaan se 

on tarttunut myös jälkipolviin ja eräässä mielessä koko meänkieliseen yhteisöön. 

 

 

Kolmen kyynärän jumalien alussa Lars, Olof ja Tomas keskustelevat tutkimushankkeistaan. 

Lars arvelee, etteivät he tule saamaan tietoja korpelaliikkeestä. Ihmiset eivät halua puhua 

asiasta, jota sukupolvi toisensa jälkeen häpeää. Elokuvaa ei hänen mielestään kannata edes 

ajatella. Olofin mukaan häntä ja Larsia on uhattu ja jopa noiduttu. Erään uhkaussoiton jälkeen 

Olofin nenästä tulee verta neljä tuntia, ja hän joutuu soittamaan verenseisauttajalle. 

Myöhemmin Matti Kursu kertoo Tomasille filmiryhmästä, joka on halunnut tehdä elokuvan 

korpelaliikkeestä ja yrittänyt haastatella kyläläisiä. Etelän ihmisille ei ole kerrottu mitään:  

 

[M]inä sanoin niille, että joovain kerron ja alan statistiksi jos saan penslarin viran. Enkä minä 

alkanut sille porukalle, joka  oli Tukholmasta tullut, tekemään meistä pilakuvaa selittämällä näitä 

asioita. 

    Niillä oli kyllä joitakin tietoja, niistä enkeleistä ja ihmisuhreista. Niistä ne kyselivät; minä kyllä 

sanoin, etten ole kuullutkaan. Eikä ollut kukaan muukaan tässä kylässä. - - Nehän ovat vanhoja 

melkein kaikki, jotka siinä olivat mukana, mutta niitten lapsille ja lapsenlapsille se olisi ilkeää; 

ikään kuin repiä ne arvet auki; vaikka kyllä se niin arka paikka niille on, että tuskin ne haavat ovat 

vielä ehtineet edes arvelle. Että kyllä ne vuotavat vielä. Ja ne ihmiset naivat keskenänsä, eivätkä 

halua olla muitten ihmisten kanssa tekemisissä. Että, perkele, suurin osa niistä ei ole vielä 

selvinnyt,  eivätkä  tule  selkiämään.  Eikä niitten kanssa  saa mennä  näistä  asioista puhumaan.  

(KK, 50–51.) 

 

Kursu verhoaa torjuntansa huumoriin, seudun alakulttuurin vanhaan selviytymisstrategiaan. 

Penslarin viralla hän viittaa tarinaan, jonka mukaan korpelalaiset valuttivat kahvia ja kermaa 

toistensa pakaroiden väliin ja sivelivät sitä pensselillä. Tomasille Kursu kertoo, että enkeleitä57 

syntyi paljon ja että aiottuja ihmisuhreja oli muitakin kuin Martinsonin isä. Räävittömien, 

liioiteltujen ja perättömien korpelalaistarinoiden levittäjiä edustaa trilogiassa juuri Matti Kursu. 

Groteskeimmasta päästä on tarina kaivoksessa kuolleesta miehestä, jonka omaiset asuivat 

                                                 
57 Enkeleillä Kursu tarkoittaa lapsia, jotka ovat syntyneet korpelalaisten orgioiden seurauksena ja joiden isyydestä ei ole varmuutta. 
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Amerikassa. Kursun mukaan korpelalaiset kuljettivat ruumiin Metelivaaran riiheen ja rupesivat 

herättelemään sitä. Myös Kuuton Ture-vainaja joutuu korpelalaisten riepoteltavaksi. 

 

[Poliisi] Mattila otti vainajan syliin ja sanoi sen kuuluvan luuhuoneeseen. Se kantoi sen 

poliisiauton takalokeroon ja niin me siitä lähdimme ajamaan - -. Sillä vainajalla oli ollut 

sokeritautiakin, ja se haisi kuin viheliäinen. - - Ei niitä saanut syytteeseen siitäkään; ne lukivat 

Raamatusta, ettei ruumis ole kuollut, se nukkuu. Herättää se täytyy. - - Kuuton Hanneksen veli, 

tuo Ture, kun otti ja kuoli, ne laittoivat sille mustan puvun päälle ja kantoivat sen ensin riiheen 

jäätymään ja sieltä ne raahasivat sen kylmän kuistin loukkoon pystyyn, ja lesken - - piti joka aamu 

mennä ja laittaa sille uusi nuuska huuleen ja kaataa konjakkia suuhun. - - Ruumis tuijotti niitä 

siinä silmät auki, laihansorttinen mies, suu auki ja kasvot nuuskassa. Suusta valui konjakkia. Kun 

vainaja ei lähtenyt lentämään ne kiskoivat sen pihalle ja suuren kinoksen päälle ja heittelivät sitä 

ilmaan. Sillä menivät sormetkin poikki, tietää sen, kylmettynyt ruumis.” (KK, 30–31.) 

 

 

Tarinoiden groteskia luonnetta korostavat sokeritautisen vainajan imelä haju sekä Ture-

vainajan avoimena ammottava suu, irronneet sormet ja nuuskalla ja konjakilla tahritut kasvot. 

Molemmat tapaukset Kursu väittää omin silmin nähneensä: hän on opastanut poliisi Mattilan 

Metelivaaran riihelle, ja Ture-vainajan lennätysyritykset hän väittää nähneensä seinänraosta.58 

 

Tarinat leviävät kylissä kulovalkean lailla. Martinson toteaa, ettei vääriä tietoja kannata edes 

yrittää oikaista. Korpelalaisten pilkkaajat ja viholliset Martinson luettelee synteineen: 

”laestadiolaiset, jotka piinasivat ihmisten sieluja helvetintuskan vankeudessa, ja papit, jotka 

eivät sallineet ihmisten edes puhua omaa kieltään ja joitten kukkaro oli pohjaton ja 

kunnanjohtajat, jotka kähvelsivät viimeisetkin rovot kunnan yhteisestä kassasta, ja 

kommunistit, jotka olivat mukana tukemassa niitä kähveltäjiä” (KK, 71). Uhrausalttarin 

uskovaiset Martinsonin mukaan kuitenkin rakensivat, mutta ei suinkaan ihmisten uhraamista 

varten. Alttarilla savustettiin lohta, jota tarjottiin niille poliiseillekin, jotka kulkivat 

takavarikoimassa korpelalaisten keittämää kiljua ja pirtua. Kursu väittää, että korpelalaiset 

aikoivat uhrata muun muassa Martinsonin vanhan isän roviolla. Leanderin mukaan 

uhraustarinat ovat kyläläisten juoruja. Karmaiseva seikka paljastuu kuitenkin Martinsonin 

sivulauseesta, kun hänkin kieltää uhraussuunnitelmat. Sellaisia aikeita ei Martinsonin mukaan 

ollut, koska sellaista käskyä ei koskaan tullut heille. Jos joku korpelalaisten profeetoista olisi 

kertonut saaneensa jumalallisen ilmestyksen, jossa kehotetaan ihmisuhreihin, ihmisten 

uhraamiseenkin olisi siis voitu ryhtyä.  

                                                 
58 Tutkija Lennart Lundmarkin (1985, 80) mukaan korpelalaistarinoita vainajien kovakouraisesta herättelystä ei voi pitää uskottavina. 
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 Perättömien tarinoiden seuraukset näyttäytyvät riipaisevimmin Jaaravuoman perheen 

kohdalla. Jaaravuoman Alman ja Albertin pieni tytär kuolee tapaturmaisesti seurojen aikana. 

Lehdissä vanhempia ja muita korpelalaisia syytetään lapsen uhraamisesta.59 Asiasta supistaan 

Leanderin mukaan vielä 1980-luvullakin. Lapsen kuoleman aiheuttaman surun jakaminen ei 

ole ollut mahdollista yhteisössä korpelalaisuuden häpeän takia. Vasta vanhana naisena Alma 

pystyy puhumaan asiasta edes Leanderille, vaikka tietää tämän ystäväkseen. 

 

Albertin vaimo on minulle kertonut tapahtuman juurta jaksaen ja itkenyt sitä häpeää, jota ne ovat 

saaneet kantaa viisikymmentä vuotta. Se ei ollut jaksanut kertoa kenellekään, eikä olisi ollut 

kenelle kertoakaan, eiväthän sen ja Albertin naapurit käyneet siinä siunatussa paikassa kirjojansa 

kastelemassa. 

    Niin suuri häpeä siinä uskossa oleminen on ollut ihmisille meidän pitäjässä, ja sitä kauhistuksen 

paikkaa se rupesi minulle itkemään vasta viime kesänä. - - Vaimoraukka ei ollut saanut edes surra 

rauhassa lasta ja itki sitäkin, ja muisteli kuinka hän sen talven oli joskus saanut rääpyä mennä 

sahamuhavinttiin ja koota niitä lapsen vaatteita syliinsä ja itkeä ja kuinka oli ollut helpompaa 

keväällä kun maa tuli pälville ja hän oli saanut mennä metsään maata vasten itkemään. (KA, 161.) 

 

 

Kerrotun painavuutta lisää se, että se toistetaan Kolmen kyynärän jumalissa. Lars kuuntelee 

haastattelunauhaltaan naisen kertomusta pienestä tyttärestään, joka seurojen aikana punoutui 

keinun naruihin ja kuoli. Nainen itkee vuosikymmeniksi koteloitunutta tuskaansa lapsen 

kuolemasta ja siitä, että häntä syytettiin oman lapsensa uhraamisesta. 

 

Edellistä kevyempi korpelalaisjuttu Joutten Valden takapuolen kärähtämisestä Husqvarna-

liedellä kerrotaan niin ikään moneen otteeseen. Mehukkaimman version tarjoilee jälleen Matti 

Kursu. Tarinan päähenkilö kertoo oman versionsa Larsille, kun miehet ovat saunassa:  

 

Valde tunnusti, että oli polttanut perseensä seuroissa Laulumaassa Martinsonin tykönä eräänä 

sunnuntaina - -.  Avatessaan konttorin oven hän ei ollut uskovinaan omia silmiään. Martinson oli 

maannut Jorindan jalkojen välissä, täysissä hommissa, kissan häntää liottamassa. Siinä Valde oli 

vasta tajunnut mitä Martinson oli tarkoittanut uudella vapaudella ja todellisen ehtoollisen 

viettämisellä; ja että oli pyytänyt Valdea soittamaan niihin ehtoollisten toimituksiin. Valde oli 

mennyt niin ymmälle näystään, että oli lentänyt perseellensä ja istuutunut kuumalle Husqvarna-

hellalle ja polttanut siinä takapuolensa. Valde pyllisti ja kysyi saattoiko sen takapuolessa lukea 

Husqvarnaa niin kuin ihmiset väittivät. Valde sanoi, että ihmiset puhuivat että hän olisi mennyt 

hellalle istumaan näyttääkseen vahvaa uskoaan, mutta tosiasia oli se, että hän oli polttanut 

perseensä paremminkin uskon puutteesta. (KK, 162.) 

 

                                                 
59 Tarina lapsen kuolemaan johtaneesta tapaturmasta korpelalaisten seurojen aikana perustuu tositapaukseen. Lundmarkin (1985, 79–

80) mukaan poliisitutkimukset kumosivat kaikki epäilykset lapsen uhraamisesta; huhut kuitenkin lähtivät liikkeelle pian 

onnettomuuden jälkeen. 
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Leanderin versio noudattaa sisällöltään Valden huumorin sävyttämää kertomusta. Vanhaa 

Valdea kylillä kerrotut korpelalaisjutut vain naurattavat. Hän väittää ihmisten kertovan niitä 

siitä syystä, ”etteivät ne itse olleet tohtineet yrittää mitään hauskaa tässä maailmassa, odottaneet 

vain parempaa, taivaallista, joka kuitenkin jokaiselle järkevälle ihmiselle oli niin epävarma 

paikka, ettei kannattanut satsata elämäänsä sille ja sen odottamiselle” (KK, 162). Leander 

ihmettelee häpeän määrää – hänestä korpelalaisten yritykset olivat komeampia ja järkevämpiä 

kuin kommunistien ja natsien. Kaiken lisäksi monet asiat, joita 1930-luvulla pidettiin 

häpeällisinä, eivät ole sitä enää. ”Mutta kommunismin ja natsismin kauhistukset ovat minusta 

iankaikkisesti jääneet tämän maan kamaran päälle, enkä ole kuullut niitten kannattajien vielä 

katuvan sitä mitä ovat ihmiskunnalle tehneet, enkä usko että ne katuvatkaan.” (KA, 179.)  Näin 

Leander samalla korostaa tornionlaaksolaisen hurmosliikkeen yleisinhimillisyyttä: on 

itsepetosta ulkoistaa korpelalaisuuden tapaiset tulvat menneisyyteen ja kaukaisiin paikkoihin. 

 

Cervantesin Don Quijote on kertomus ihmisen kyvystä pettää itseään.  Ritariromaaneihin 

hurahtanut hidalgo kuvittelee itsensä ritariksi. Tuulimyllyt muuttuvat hänen houreissaan 

vaarallisiksi jättiläisiksi, laiha kaakki sotaratsuksi ja tavallinen maalaistyttö ylhäisöneidoksi. 

Surullisen hahmon ritarilta jää myös näkemättä, millaista vahinkoa hänen jalot urotekonsa 

aiheuttavat pelastetuille.  Myös Korpela-trilogian syvän polyfonisessa maailmassa hyvä voi olla 

pahan asialla ja paha hyvän asialla. Laila-Erika kysyy Olofilta, monta ihmistä he Larsin kanssa 

aikovat uhrata kertomuksen takia. Kirjailijat kieltäytyvät johdonmukaisesti pohtimasta asiaa – 

heidän mukaansa totuus vapauttaa ja kirjallisuus on yksi pelastusprosessin osa. Lars kohtaa 

liikkeen tutkimisen seuraukset myös perhepiirissään.  Ann-Marien psykiatri arvelee Olofin 

kirjan ja Larsin haastattelujen laukaisseen Ann-Marien psykoosin; raskauttavia tekijöitä ovat 

korpelalaisuuden aiheuttamat häpeäntunteet ja uskonnosta johtuvat syvät syyllisyydentunteet. 

Lars väittää vaimonsa sairauden olevan perittyä hulluutta. Hänen omat tutkimuksensa 

paljastavat, että liikkeeseen liittyi herkkiä, ajattelevia ja taiteellisia ihmisiä, yhteiskunnan ja 

uskonnon instituutioiden rajamailla eläviä. Lars vetoaa myös seudun yleiseen ahdistukseen:   

 

Lääkäri ihmetteli, että liike oli niin arka asia niille, joilla oli sen kanssa tekemistä lailla tai toisella. 

Sanoin lääkärille, että Tornionlaakso on täpötäynnä pelkoa, ja syyllisyyden tunnetta ja häpeän; 

korpelalaisuus on vain pisara joka saa maljan vuotamaan yli. Lääkäri epäili, auttaisivatko 

romaanien kirjoittamiset ja tonkimiset. Nousin kävelemään psykiatrin vastaanottohuoneessa; 

menin ikkunan viereen, katselin ulos, sanoin kertomisen ja puhumisen olevan ainoa tie siitä pois. 

(KK, 125.) 
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Lars käy myös Kuutonpäässä, jossa vanha Jorinda yhä asuu lapsenlapsensa Leifin kanssa. 

Sairas Ann-Marie on palannut lapsuudenkotiinsa; hän on sulkeutunut yläkerran huoneeseen. 

Humalainen ja sekava Leif ammuskelee ikkunasta ulos brovningilla; samassa huoneessa 

Jorindan poika Börje on ampunut itsensä samalla aseella. Lars pelkää, että nyt on Leifin vuoro. 

 

Leif meni puhumattomaksi ja rupesi siinä valittamaan itkuisella äänellä siunattua Kuuton paikkaa, 

josta puhuttiin ja aina oli puhuttu kylällä, ja Martinsonin sukulaisia, joista osa ei tilannut lehtiäkään 

säästääkseen ainakin nuoret valheista, joita jatkuvasti sai lukea lehdistä, koska joku aina oli 

tekemässä filmiä, ja julkaisemassa kirjoja ja esittämässä näytelmiä. Leif sanoi, että lehtimiehet 

olivat taas joutumassa korpelahysteriaan Olofin tulevan romaanin takia. - - Leif ei jaksanut uskoa, 

että Olofin tutkimukset auttaisivat Räkä-Kuuton lapsia ja lastenlapsia, vielä vähemmän 

Martinson-raukan. (KK, 108.)  

 

Leif kysyy Larsilta, oliko siinä perää, mitä Kursu kertoo Tomasin nauhalla: että Börje on 

sekaantunut alaikäiseen ja lähtenyt talvisotaan häpeää pakoon, mennyt sitten Etelä-Ruotsiin 

mutta paennut takaisin pohjoiseen, kun korpelaliikkeestä on julkaistu ensimmäinen tutkimus ja 

hänen sukunimestään on alettu kysellä. Lars ei vastaa kysymykseen. Leif tivaa, miten mies voi 

tulla niin hulluksi, että rupeaa synnyttämään Kristusta – tämän hän on kuullut Larsin tekemästä 

Kursun haastattelusta: ”Sanoin Leifille, että jos hänkin olisi päissään semmoisessa tokassa 

samanlaisissa uskonnon ja yhteiskunnan olosuhteissa niin tiesi piru, eikö alkaisi synnyttää 

vähän mitäkin.” (KK, 111.) Lars ei osoita Leifille myötätuntoa, mutta katkaisee tämän 

kuulemalta tuoreelta kuuttolaisvitsiltä terän vääntämällä siitä huumoria – eli opettamalla tälle 

Tornionlaakson vanhaa selviytymisoppia. Leif alkaa nauraa. ”Kehuin Leifiä kunnon mieheksi, 

joka pystyi panemaan pahatkin asiat naurulla poikki; sanoin huumorin olevan vanhaa 

tornionlaaksolaista perinnettä, jota kannatti pitää yllä ja kehittää.” (KK, 112.) 

 

 

 

5   JUMALAN HULLUT JA SUURI TULVA 

Salaperäinen Holst on Korpela-trilogian legenda ja arvaamattoman pahuuden metafora. Holst 

edustaa kaikenlaisten tulvien taustalla vaikuttavaa kaaosvoimaa. Leander on joskus pidättänyt 

Holstin. Tomasin radiohaastattelussa hän sanoo tehneensä tullimiehenä kaksi sankarityötä: hän 

vangitsi ”Tornionjoen tohtori Faustuksen” (KK, 14) ja pelasti Kuuton Jorindan Tornionjoen 
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jäältä. Holst on ollut jotenkin tekemisissä korpelalaisten kanssa. Reino, joka yrittää kaivaa 

sydäntä rinnastaan, oli saanut demonit mahaansa lukemalla Holstin antamaa Mustaa 

Raamattua.   Olof kertoo Holstin  asuneen  Leanderin saunakamarissa; Lars oli jatkuvasti 

Holstin seurassa. Laila-Erikan ex-mies, korpelalaisten jälkeläisiä hoitava psykiatri, on Holstin 

pojanpoika. Muuta Holstin henkilöstä ja toiminnasta ei paljasteta. Juuri siksi hänen hahmonsa 

saa miltei yliluonnollisen, demonisen auran. Kaksi romaanien kirjoittamiseen ja liikkeen 

tutkimiseen liittyvää mainintaa nostaa Holstin vertauskuvalliselle tasolle. ”Lars joi viskiä 

Pomme D’orissa ja väitti, että hänen tuhoutunut käsikirjoituksensa käsitteli Holstin sukua. Minä 

en oikein saanut selvää miten se Holst liittyi korpelanliikkeeseen”, kertoo Tomas (KK, 14). Sen 

jälkeen kun Lars ja Olof rupesivat tutkimaan korpelaliikettä, he Olofin mukaan ovat tavanneet 

Holstin ”[j]okaisessa kylässä, kertomuksessa, pelossa, petoksessa ja kärsimyksessä” (KE, 116).  

 

 

5.1   EIVÄTKÖ IHMISET AINA OLE ETSINEET VAPAUTTA JA VALHETTA 

Korpela-trilogia tutkii sitä, miten ihminen vastaa yhden totuuden ääriliikkeen kollektiiviseen 

imuun, kun tulevaisuus ja koko olemassaolon perusta näyttävät uhatuilta. Tilanne, johon 

ihminen asetetaan ja joka valaisee tätä ihmisen tilan aspektia, on metaforisesti ilmaistuna tulva. 

Korpelaliike on tällainen arvaamattomasti käynnistyvä ja käyttäytyvä, arvaamattomiin 

seurauksiin johtava tulva. Sen vertailukohdiksi asettuvat ajankohdan yleiseurooppalaiset 

ääriliikkeet, kommunismi ja fasismi. Yhden totuuden ihmisinä näyttäytyvät Korpela-trilogiassa 

myös  lestadiolaiset, joiden hurskaus on muuttunut omavanhurskaudeksi ja suvaitsemattomaksi 

dogmaattisuudeksi. Kukin ääriliike elättelee omaa ideaansa yli-ihmisyyden mahdollisuudesta: 

ihmisyyden korkein taso on saavutettavissa vain oman liikkeen kautta. Yhteys muihin katkeaa, 

ja vain omalla ryhmällä on merkitystä. Myös Martinson tulee soveltaneeksi nietzscheläistä yli-

ihmisideaa julistautuessaan kolmen kyynärän jumalaksi ja eläväksi Kristukseksi. 

 

Korpelan enkeleissä Olof saunoo unessa viisaan Valdemarin kanssa – tämä muistuttaa 

erehdyttävästi Jouttenmaan Valdea, korpelalaisten haitarinsoittajaa. Olof kysyy, eikö Valdemar 

tajunnut, että heidän puuhansa oli hölmöä. Valdemar muuttuu tärkeän professorin näköiseksi ja 

kysyy, eikö ihminen kautta aikojen ole tietyissä tilanteissa nähnyt todellisuuden nurjana.  
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Valdemar sanoo, että jos ihminen on syömättä eli paastoaa ja valvoo niin sen aivot joutuvat 

ultraparadoksaaliseen vaiheeseen niin kuin Pavlovin koirille kävi ja zen-munkeille, kun he 

hokevat joitakin hullunkurisia mantroja: miltä tuntuu taputtaa käsiä yhdellä kädellä tai mitä 

kuolleen kissan pää maksaa markkinoilla. Niinhän voi luulla 666 pedon lasta valkeuden lapsiksi; 

ei se sen kummempaa ole. Ja Eroksen voi muuttaa agapeksi, se on helppoa, sitä muutetaan 

kirkonkin seuroissa: kaikkihan naivat! Hienommat naivat hienosti ja arvokkaat arvokkaasti. - - 

Me naimme synnittömyyden pimeässä yössä; minä soitin haitaria naimisen aikana ja se oli 

hauskaa meille kaikille, varsinkin niille, jotka vaivaisina ja ujoina, maan hylättyinä eivät olleet 

kissan häntää liottaneet. - - Valdemar kysyy, eivätkö kuninkaat ja ruhtinaat aina ole vuodattaneet 

veljien verta hyvyyden ja hyveen nimessä, ja polttaneet naisia roviolla siitä syystä, että nainen 

symboloi elämää, joka voi syntyä vain vitun kautta? Valdemar, professoria yhä vähemmän 

muistuttaen, kysyy eivätkö ihmiset aina ole etsineet vapautta ja valhetta. (KE, 54–55.) 

 

Uniprofessori Valdemarin pohdinnat nostavat korpelalaliikkeen ”hullutukset” yleisinhimilliselle 

tasolle. Ihmisellä on aina ja kaikkialla kyky löytää järjettömille hankkeilleen järkeviä syitä ja 

selittää pahimmatkin rikoksensa ylevässä valossa. Hän voi myös tahtoa jotakin, jonka 

sisimmässään tietää järjettömäksi tai vahingolliseksi. Kaikkien tulvien pimeät voimat kumpuavat 

näistä paradokseista. Kun Kätkövaaran kommunistit ja porvarit tekevät pila-arkin ja ihmiset 

käyvät nauramassa sitä, Leander asettaakin korpelalaisten villityksen laajempaan kontekstiin: 

”Minä taas olen enemmän nauranut bolseviikkien paratiisin rakentamista ja Hitlerin kannattajien 

kolmannen valtakunnan rakentamisia.” (KA, 210–211.) Kommunisti Kursu vaikenee 1930-luvun 

tuhotulvista, mutta rinnastaa korpelaliikkeen varhaisempaan historiaan: ”Ruotsin kirkko oli 1500- 

ja 1600-luvuilla mukana polttamassa naisia elävinä roviolla; nämä naiset olivat esimiesten ja 

kirkon mielestä noitia. Ne täytyi polttaa. Usko oli silloin kova.” (KK, 17.) 

Kristalliarkissa korpelaliikkeen tulvasta tarjotaan myös Tornionlaakson vanhaa runoperinnettä 

mukaileva intertekstuaalinen viittaus. Korpela pitää tullimiesten mielestä saada Leanderin 

matkassa yläkyliin häiritsemästä Kaartisen ja Jarhoisen kylien uskonrauhaa. Sanavalmis Kuutto 

vertaa Korpelaa Tornionjoen historialliseen tuhotulvaan, josta Antti Keksi laati 1600-luvulla 

runomuotoisen kronikan60:  ”Kuutto heräsi ja sanoi, että vai sillä lailla, Korpela kaappas myllyn 

Kaartisesta, Jarhoiseen jauhamahan vei.” (KA, 13.) Korpela-trilogian ironisessa maailmassa juuri 

lestadiolaisten fanaattiset, vallanhimoiset johtomiehet tulevat tahtomattaan aiheuttaeeksi 

korpelaliikkeen tulvan – Toivo Korpelan avustuksella. Korpelan saarnamatkojen estäminen on 

niin lestadiolaisten, kommunistien, fasistien kuin seudun virkamiestenkin yhteinen tavoite; 

                                                 
60 Ylitorniolainen Antti Mikonpoika Keksi (noin 1622–1705) on ensimmäinen nimeltä tunnettu suomenkielinen kansanrunoilija. 

Häneltä on säilynyt kaksi kalevalamittaista runoa, joista toinen kertoo humoristiseen sävyyn ja melkeinpä talo talolta, miten kevään 

1677 suurtulva myllersi Tornionjokivarren kyliä. Runot säilyivät kansan suussa noin vuosisadan, ennen kuin ne merkittiin muistiin. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/1622
https://fi.wikipedia.org/wiki/1705
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansanrunous
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevalamitta
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kolmen ensimmäisen motiivina on uskonnollisten ja poliittisten olojen vakauttaminen, 

jälkimmäisiä häiritsee Korpelan suomenkielisyys. Leanderin mielestä ainoa aito korpelalainen on 

Niemen Annelin entinen aviomies Evert: hän pysyi Toivo Korpelan saarnaamassa uskossa 

lähtemättä Martinsonin, Nartimon, Vaaran Artun ja Linnin Tyran kanssa arkkia odottamaan.  

Sitä Evertiä ne ovat lestadiolaiset saarnamiehet yrittäneet painostaa parannukseen Korpelan 

villityksestä, mutta Evert on sanonut niille ja monille muille, että hänen talossaan ei ole tehty 

Korpelan saarnasta parannusta eikä tehdä. 

    Evert on minusta hyvä todistus siitä, että jos papit ja poliisi ja tulli ja koulujen inspehtöörit 

olisivat antaneet Korpelan saarnata rauhassa meidän seuduilla ja Kiirunassa ja koko suomen 

kielisellä alueella, niin villitystä ei olisi koskaan syntynyt. Mutta ne herrat pelkäsivät Korpelaa. 

Se oli rupeava saarnamies ja pystyi vapauttamaan kahlitut tunnot. (KA, 181.) 

 

Korpelalaiset ja heidän jälkeläisensä tuntevat häpeää vuosikymmenien takaisesta villityksestä. 

Myös ruotsalainen valtakulttuuri on mieluusti vaiennut natsipuolueen suosiosta 1930-luvun 

Ruotsissa ja ruotsalaisen malmin myynnistä Saksalle.   Leander sen sijaan kehuu poikansa Härjen 

ansainneen sota-aikana hyvin, kun sai ajaa malmia yötä päivää  kolmannen valtakunnan 

rakentajille, ”kun sekin villitys sai miljoonia ihmisraukkoja mukaan sillä arkilla lähtemään 

tuhatvuotisen rauhan valtakuntaan” (KA, 45). Jouttenmaan Valde puolestaan kertoo 

kommunisteille velipojastaan, joka on lähtenyt rakentamaan Neuvostoliittoa; tarinansa hän 

höystää rankalla ironialla:  ”Valde sanoi, ettei ollut miehestä kuulunut mitään eikä varmaan 

kuuluisikaan. Se ei varmaan uskalla ilmoittaa, kuinka ihanaa maata sieltä löytyy, etteivät kaikki 

luoskarantalaiset ja muut laiset lähtisi sinne kilpailemaan paratiisin hedelmistä.” (KA, 50.)   

Korpela-trilogian maailmassa vaarallisimpia ovat juuri ne, jotka uskovat ehdottomiin totuuksiin 

ja saavat muutkin uskomaan niihin. Toivo Korpelaa ei voi sanoa ahdasmieliseksi tai 

suvaitsemattomaksi; hänen karismaattiset saarnansa kuitenkin rakentavat perustan korpelalaisten 

villitykselle.  Laulumaan seuroissa on niin väkevä tunnelma, että Leanderkin on vähällä tulla 

uskoon. Korpela nostattaa lopun aikojen tunnelmaa saarnaamalla Kiinan nälänhädän kuolleista, 

Yhdysvaltain mustien lynkkauksista, Madridin jyrsijälaumoista, lapuanliikkeen miehistä ja 

Pajalan lakoista. Nämä katastrofit ja melskeet Korpela yhdistää verisenä ristillä riippuvaan 

Kristukseen. Puheella on toivottu vaikutus: 

Kuutonpää nousi ja alkoi valittaa juoppouttaan ja syntisyyttään. Valde istui kuin paskalla päähän 

lyöty, kohmeloisena ja katuvaisena. Hilja oli kuin siipiä vailla ja valitti syntisyyttään ja sitä, että 

oli jo uskomassa. Se huusi, että hän olisi niissä seuroissa halunnut tulla elävään uskoon. - -  [Linnin 

Tyra] makasi lattialla tyrmässä ja siltä valui vaahtoa suupielestä ja se kiemurteli kuin käärme ja 

ulisi.” (KA, 189.)  
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Arktista hysteriaa edustavassa seurakohtauksessa uskonnollisen hurmoksen subliimi nivoutuu 

karnevalismin groteskiin. Ihminen vertautuu eläimeen; Hilja lintuun61, Linnin Tyra kuolaavaan 

koiraan ja käärmeeseen. Ihmisruumiin eritteet kuuluvat niin ikään groteskin peruskuvastoon.   

Korpelalaisten suuruusharha, kolmen kyynärän jumala, edustaa ideaa ihmisestä Jumalan 

kuvana ja jopa Jumalana. Martinson kokee ilmestystensä kautta olevansa uudestisyntynyt 

Kristus. Korpelalaiset ovat vakavissaan, mutta uutta oppia käytetään myös ”suurkristittyjen” 

karnevalistiseen haastamiseen. Kun Vaaran Arttu härnää lestadiolaista Kummun Jalmaria, 

Korpela-trilogian tärkeä symbolinen esine nousee näkyville Artun taskusta: 

 

Arttu kaivoi taskusta peilin, jonka tunsin, ja lykkäsi sen Jallun eteen ja kysyi näkikö hän siinä 

kolmen kyynärän jumalaa. Jallu piti Artun puhetta hulluna ja Arttu rupesi kiittämään Jumalaa siitä, 

että hänet oli julistettu houkaksi ja mielisairaaksi; Arttu tunnusti, että hän halusikin Paavalin 

kanssa olla samassa houkkien porukassa, joka koostui hengen täyttämistä kristuksista, eikä 

leniniläisistä antikristuksista. Arttu, joka oli aina ollut koirankonsteja täynnä ja tuli olemaan 

loppuun saakka, ryhdisti itseään ja sanoi juhlallisella äänellä: ’Minä olen Artur Kristus Vaara’. 

(KK, 81.)  

 

Polyfonisen romaanin sankarit ovat Bahtinin (1991, 128) mukaan ennen muuta ideoiden 

ihmisiä; ideoiden koettelijoita. Trilogian keskeinen koeteltava, erilaisia muotoja saava idea on 

yli-ihmisyys. Korpelalaisten kolmen kyynärän jumalaa vastaa eräällä tapaa myös Larsin ja 

Olofin idea kirjailijasta jumalana. Olofin mielestä he ovat asettuneet Jumalan paikalle, mikä on 

Korpela-trilogian lestadiolaisessa maailmassa anteeksiantamatonta. Lisäksi kertomuksilla on 

taipumus käydä toteen: kertomus voi olla loitsu, ja jokainen ihminen on oman kertomuksensa 

vanki. Siteeraamalla ääneen Márquezin ajatuksia Olof päästää pimeät voimat valloilleen: 

 

Lars sanoo: suurin romaani alkaa huomenna, kun Jumala rupesi kertomaan meitä nykyhetken 

romaaniksi. 

    Ja tässä kontekstissa minä lausuin ne kohtalokkaat sanat, jotka eivät ole minun keksimiäni vaan 

Marquezin: me olemme jumalantappajia. Lisäsin minä siihen lyhyen selityksen: me harjoitamme 

suurempaa syntiä kuin Lucifer, me luomme tyhjästä uutta maailmaa siihen maailmaan, jota jo 

kerrotaan taivaasta päin. Me olemme Jumalia! (KE, 29–30.) 

 

 

Olofin ohjeistuksessa ohjaajalle myös Toivo Korpelan veriruskea synti on Jumalaa vastaan 

nouseminen. Talvisodassa Taipaleen taistelujen aikana venäläinen sotilas heittää Korpelaa 

kohti kranaatin, jonka tämä heittää takaisin. Uhmaamalla kohtaloaan Korpela tappaa Jumalan.  

                                                 
61 Meänkielinen sanonta ’olla siipiä vailla’ tarkoittaa holtitonta riehumista ja elämöintiä. 
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Toivo Korpela vetää konekivääriä, kiskoo sitä asemiin ja kuulee ääniä, sotilaiden ja Kiirunan 

liikuttuneiden naisten ja äitinsä; jostakin tulee käskyjä ja kehotuksia. Äänten keskellä on sota ja 

siihen sotaan heitetään kranaatti, jonka Luojan käsi on tarkoittanut hänelle. Sen hän ehtii miettiä 

ennen kuin hän päättää nousta Jumalaa vastaan, ruveta painimaan Jumalan kanssa Taipaleessa. 

Hänen korvissaan soi Pohjois-Ruotsin kohtalo-oppi: se on aiottu. - - Otettuaan Jumalan heittämän 

kranaatin äkkiä maasta ja heitettyään sen takaisin hän huutaa kuparilla valettua taivasta kohti: ei 

mikään ole aiottua! Kranaatti räjähtää; hän ehtii nähdä Jumalan veriset kasvot ja käden, joka 

katkeaa kyynärpäästä. Ryssä kaatuu ja hän kävelee katsomaan maan matona kärsivää Kristusta. 

(KE 76.) 

 

 

  

5.2  TORJUTTU KUILU: KORPELA-TRILOGIAN ARKTINEN HYSTERIA  

Leanderin kertomus vierailusta Jaaravuoman Albertin ja Alman mökissä on koko Korpela-

trilogian naturalistisimpia arktisen hysterian kuvauksia. Arktinen hysteria kytkeytyy siinä seudun 

yhteiskunnalliseen hätään juuri ennen korpelaliikkeen syntymistä; takapajuisuuden ja köyhyyden 

kuvauksia on pidetty arktisen hysterian  keskeisinä piirteinä. Leander, Korpela, Leanderin Härje 

ja Kuutosta mukaan tullut Börje ovat matkalla yläkyliin. Albertin vaimo keittää vieraille velliä ja 

lämmittää vauvan tuttipulloa samassa vedessä. ”Pullon se otti lapsen kehdosta ja siinä oli paskaa”, 

toteaa Leander  (KA, 160). Korpela joutuu pihalle oksentamaan. Pojat eivät tapausta näe, mutta 

heilläkään ei ole ruokahalua. Heitä iljettää Albertin veli, jolla on hoitamaton repeämätauti: 

[Albertin veli] heilui tellingillä ja lykkäsi suolia mahaan ja huuteli. Niillä ei ollut varaa laittaa 

miestä tohtoriin. Se oli kauhea paikka. Albert-raukka meni kuntaankin hakemaan apua, mutta 

sieltä se heitettiin ulos ja käskettiin töihin ja elättämään lapsia ja perhettään. (KA, 160.)  

 

 

Seudun pienviljelijöiden riipaiseva hätä 1930-luvun alun suurlaman kurimuksessa konkretisoituu 

Leanderin lakonisissa lauseissa. Jaaravuomien tilanteen toivottomuudesta kertoo se, ettei Albertin 

veljen sairautta ole varaa hoidattaa. Yhteiskunnaltakaan ei heru apua. Emännän siivottomuus 

korostaa kurjuuden pohjattomuutta ja kohtauksen groteskiutta; eritteet ja veljen vatsasta 

pursuavat suolet edustavat groteskia bahtinilaista syöverinaturalismia rujoimmillaan.  

Korpela-trilogian arktinen hysteria näyttäytyy usein jyrkkänä polarisuutena. Vastakohtien 

luonne on karnevalistisen ambivalentti: hurskaus ja ylevyys kukoistavat synnin ja alhaisuuden 

rajalla, puhtaus kietoutuu  saastaisuuteen. Temaattisen vastakohtaparin toinen osapuoli ei 

välttämättä näy avoimesti, mutta se on aina polyfonisesti läsnä vastakohtansa kuvissa. Bahtinin 

(1991, 256) sanoin ”[v]astakohdat kohtaavat toisensa, katselevat toisiaan, heijastuvat toisistaan 
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ja tuntevat ja ymmärtävät toisensa”. Olofille Tornionlaakso on mahdottomuuksien maa, ”jossa 

rakkaus ja huoruus vaihtelevat kuin talven vesipula ja kevättulvan runsaus, jossa kaikki talven 

aikana kokoontunut saasta pestään vimmatusti, muurit kalkitaan, navetat puhdistetaan ja paikat 

rapataan” (KE, 10). Kuten korpelalaisuuden kohdalla, myös arktisen hysterian 

representaatioissa nousee esiin ilmiön yleisinhimillisyys. Olofin mielestä sama äärimmäisen 

puhtauden tarve ja synnin tekemisen pakko ovat olemassa kaikissa maailman ihmisissä. 

Laulumaan infantiileissa lapsissa ne kuitenkin näkyvät selvästi. Olofin ironiset sanat 

Laulumaan infantiileista lapsista haastavat jälleen kolonialistisen katseen.  

 

Pohjasen trilogiassa myös saarnamies Toivo Korpela hallitsee lestadiolaiselle puheelle 

ominaiset polaariset vastakohtaparit ja groteskin nivomisen subliimiin. Maalaillessaan 

parannuksentekoa puhtauden ja saastaisuuden kuvin Korpela poimii vertauksensa seuraväen 

omasta elämänpiiristä: ”[I]hmisen uudestisyntyminen nosti sen sontatunkiolta vaihtamaan 

navettavaatteet häävaatteisiin ja halvaantuneen synnin petistä kantamaan sänkyään ja puhdisti 

omantunnon kuolettavista töistä.” (KA, 84.) Valaessaan luottamusta kuulijoihinsa Korpela 

kertoo, että hänen omat huulensa on ”pesty taivaallisella väylävedellä ja puhdistettu tulisella 

hiilellä ja hänen suuhunsa on valettu verisen evankeliumin elävä virta” (KA, 90).  

 

Kun korpelalaisille tulee autuuden asia niin tärkeäksi, että maalliset tehtävät lakkaavat 

kiinnostamasta, ulkopuoliset yrittävät huolehtia heitteille jätetyistä kotieläimistä. Leander käy 

hakemassa Metelivaaran poron omaan pihaansa.  

 

[I]tse ne eivät sitä siihen aikaan tarvinneet, nehän olivat Oholiban kautta synnin pimeässä yössä 

puhdistuneet niin, että olivat synnittömiä. Sen takia niillä oli hauskaa, varsinkin niillä, jotka olivat 

lutherusten ja laestadiusten ruoskan alla eläneet tunnonvaivoissa lapsuudesta saakka. Ne kokivat 

tosiaan pelastuksen, ne ihmiset. (KA, 166–167.) 

 

Leanderin viesti on kaksisuuntainen: toisaalta puhe synneistä puhdistumisesta on korpelalaisten 

itsepetosta kommentoivaa ironiaa, toisaalta hän korpelalaisten pelastuksesta puhuessaan 

tarkoittaa täyttä totta.  Puhtaus ja saastaisuus; hurskaus ja synti ymmärtävät jälleen 

vastakohtansa – ne katsovat toisiaan peilistä. Leanderin puheesta nousee näkyviin myös 

lestadiolaisen uskonyhteisön taholta koettu henkinen painostus ja sen aiheuttama ahdistus, joka 

niin ikään luetaan arktisen hysterian kirjallisuuden keskeisiin elementteihin. Ryhmän sisältä 

tulevaa painostusta esiintyy trilogiassa jonkin verran myös korpelalaisten omassa piirissä. 
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Arkin odotuksen hurmoksessa maallisiin askareisiin kajoavat voidaan tuomita uskoltaan 

heikoiksi; siksi Reinokin ampuu isänsä hevosen perunapellolle. Kun”kuolleen” Martinsonin 

tilalle uudeksi jumalaksi julistettu Kuutonpää pitää Martinsonin villityksistä esittämää kritiikkiä 

järkevänä, Linnin Tyra panee hänet määrätietoisesti ojennukseen. 

 

Arktisen hysterian kirjallisuudelle tyypillinen väkivalta on Korpela-trilogiassa vahvasti läsnä aina 

pikaistuksissa tehdyistä surmatöistä väkivaltaisiin poliittisiin selkkauksiin. Pajalan kommunistit 

pieksävät tajuttomaksi Kurttion pojan ja Kuoppalan pojan. Uiton palkkaneuvotteluissa ristiriitoja 

ratkotaan kirveen kanssa. Myös poliittisesti samanhenkisten naapurikylien välillä kärhämöidään: 

Kaartisen ja Jarhoisen oikeistolaiset viikingit ovat jatkuvasti toistensa kauluksissa. Viinikan poika 

murhaa kostoksi tullimies Raution. Oskar Kumpula puukottaa humalassa parhaan ystävänsä, 

vaikka aikoi tappaa toisen miehen. Trilogian jälkimmäisissä osissa väkivalta ilmenee toisinaan 

metafiktiivisellä tasolla. Matkalla Jäämeren rannalle etsimään Reinoa, korpelalaisten Siionin 

muurien vartijaa, Lars ehtii muuttua tai Olofin mukaan vähintäänkin naamioitua Bysantin 

keisarin palvelijaksi: ”[S]en takia eksplisiittinen kirjailija antoi minulle luvan ampua Larsia ja 

Larsille luvan puukottaa minua. Olethan sinä sen kuullut Ruotsin radiosta!” (KE, 17.)  

Brovning symboloi Korpela-trilogiassa arktiseen hysteriaan kytkeytyvää väkivaltaa, vaaraa ja 

arvaamattomuutta. Jo Kristalliarkin aloitussivulla Leander ottaa brovningin salaa talteen 

humalaiselta Kuutonpäältä; Kuutto on ollut  tekemässä sillä vallankumousta Pajalassa. Sama 

kohtalokas symbolinen esine putkahtaa moneen kertaan esille trilogian jokaisessa osassa. Ase on 

ollut Suomesta kansalaissodan aikaan paenneen Jorindan kädessä, kun Leander on löytänyt hänet 

verissään makaamasta Tornionjoen jäältä. Brovning kuvastaa paitsi tornionlaaksolaisten 

mielenlaatua ja taipumusta äärimmäisiin tekoihin,  myös heidän  historiaansa ja heidän aikojen 

kuluessa saamiaan haavoja. Trilogian tornionlaaksolaiset ovat äärimmäisyysihmisiä, jotka eivät 

osaa tai edes halua hillitä itseään. Viha, häpeä, ahdistus ja syyllisyydentunnot koetaan pohjamutia 

myöten, uskonnollisuus ja poliittiset mielipiteet kuohuvat yli äyräiden, vapauden kaihossakin 

mennään niin pitkälle kuin laitaa riittää. Kärjistymispisteen jälkeen arktisen hysterian ihmiselle 

ei kannata puhua järkeä: vaikka hän tietäisi asioiden oikean laidan, hän voi valita toisin, vaikkapa 

uhmasta tai uskonnollisen vakaumuksensa ajamana. 

Brovningilla tehdään murhia ja itsemurhia, sillä uhkaillaan, sillä ammutaan hevonen 

perunapellolle. Jopa Leander lataa kaiken varalta Kuuton brovningin osuessaan seurueineen 
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lakkolaisten, rikkureiden ja poliisien kärhämäpaikalle. Korpelalaisia pelkäävillä papeillakin on 

aseet kaapujensa taskussa. Myös brovning kytkeytyy trilogian metafiktiivisyyteen. Kolmen 

kyynärän jumalissa Lars heittää aseen Tornionjokeen rakastettunsa Anitan kanssa. Ase ei silti 

häviä kertomuksesta eikä muutu vaarattomaksi. Olof on vähällä  tehdä  sillä jopa metafiktiivisen 

mustasukkaisuusmurhan. Laila-Erika kertoo Olofille ensitapaamisestaan Larsin kanssa; pari on 

päätynyt aamuyöllä samaan hotellihuoneeseen. Yhtäkkiä Olof pitelee kädessään brovningia. 

Kauhistunut Laila-Erika kysyy, mistä Olof sai aseen. Olofin mukaan se kuuluu kertomukseen: 

”Sain sen Larsilta. Niin en suoraan… joenpohjan kautta…” (KE, 118.) Kun nainen nukahtaa, 

Olof osoittaa sanansa Larsille:  

Hänen  nukkuessaan panen brovningin hänen alastoman rintansa päälle. Lars, nyt toivon että olisin 

joku toinen. Toivon, ettemme koskaan olisi olleet avoimia demoneille ja enkeleille. Lars, minun 

täytyy todella taistella… etten ampuisi häntä tähän kuin se Reino hevosen perunamaahan. Laila-

Erika nukkuu kuutamossa; se hänet pelastaa kertomukseeni. (KE, 120.) 

 

 

Arktisen hysterian leimaamia ovat siis niin korpelalaiset kuin heidän fiktiiviset tutkijansakin. 

Vielä Korpelan enkeleiden viimeisessä luvussa Lars pyytää Olofia hävittämään aseen.  

Mielenterveys rakoilee Korpela-trilogiassa monella muullakin kuin Martinsonilla, Larsilla ja 

Ann-Mariella. Myös itsetuhoisuus luetaan arktisen hysterian kirjallisuuden piirteisiin. Kuuton 

Jorindan ja Korpelan jalkalapsi Börje tappaa itsensä tutulla brovningilla korpelalaisten noustua 

jälleen julkisuuteen heistä tehdyn tutkimuksen myötä. Kasanmaitten Vilhelm on riistänyt itseltään 

hengen köyhtymisen pelossa. Jopa kirkonmiehet joutuvat Kaamosmaassa oudon itsetuhovietin 

valtaan: Kursu kertoo Perrmanista, papista joka tappoi itsensä. Kun Lehdon Valdemar katoaa 

jäljettömiin, Leander epäilee heti itsemurhaa:  

Tunsin sen perheen kuin viispennisen ja sen Valdemarin synkkämielisenä saappaannokan 

tuijottajana ja olin monta kertaa miettinyt, että saa nähdä. Se kuulemma oli uhannutkin lähteä siitä 

paikasta ja matkustaa tuntemattomiin maihin, virran pyörteitten taa. (KA, 142.) 

 

 

Leander selittää tuntemiensa ihmisten synkkämielisyyttä ja itsetuhoista käytöstä 

johdonmukaisesti perintötekijöillä – alttius hulluuteen ja äärimmäisiin tekoihin on sukuvika. 

Väkivallantekoja suorittavat trilogiassa vain miehet, mutta itsemurha ei tunne sukupuolta. Myös 

Vuoman Alman itsetuhovietti on Leanderin mukaan perittyä; kylän naiset puhuvat kohtalosta. 

Vaimot puhuivat pirtissä yhteen ääneen Vuoman Alma-raukasta, joka jääneellä viikolla oli 

yrittänyt kolme kertaa samana yönä hirttää itsensä kuultuaan, että sen vanhinta nuorempi poika 
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oli ammuttanut itsensä mäskäksi dynamiitilla Motalassa, jossa se oli yrittänyt olla töissä. - - 

Vaimot valittivat Alma-rievun kohtaloa. Aate oli ensin mennyt sillä lailla ja vanhin poika Ryssään 

ja Valdesta tullut knapsu [naismainen], soitti vain haitaria ja joi ja nuoremmasta päästä kaikki 

olivat vaivaisia. Vaimot huokailivat, että se oli aiottu sekin.  

    Minä sanoin, että sukuperää ja muistutin niitä Aatesta, kuinka se oli löydetty hyysikän prinkalta 

kaksitoista puukon reikää rinnassa, ja kuinka se sairaalasta päästyään oli mennyt vasiten riiheen 

ja hypännyt orrelta rihma kaulassa ja kiroillut ääneen, että huonot kamppeet, tappaa itsensä. 

Sanoin vaimoille, että ihmistä ei voi estää silloin kun se on päättänyt asian niin kuin Aatekin sitten 

loppujen lopuksi oli tehnyt. Aate oli mennyt puhumattomaksi, vaikka  ennen oli ollut semmoinen 

rönstööri, ja laittanut köyden, joka oli kestänyt ja valmistellut tekonsa perusteellisesti ja tehnyt 

sen varsin päästyään ihmisten silmien alta. (KA, 22–23.) 

 

 

Meteli-Vinsentin poika Ernst lukee mustaa Raamattua, saa siitä pirut mahaansa ja joutuu 

hospitaaliin. Lannavaaran ekstaattisten seurojen jälkeen Ernst muuttuu synkkämieliseksi ja 

pakenee vähissä vaatteissa erämaahan. Leander soittaa noidalle, joka toimittaa mahtikeinoillaan 

pojan takaisin kotiin, ja poika saadaan kuljetettua hoitoon. Leander on aiemmin puhunut Reinosta 

Siionin muurin vartijana, nyt pojan nimi on Ernst: Leanderin kehuma hyvä muisti siis pettää.  

Olof vertailee ironisesti pohjoisen mielenvikaisten äärimmäisyysihmisten ja etelän ”terveiden” 

järki-ihmisten eroa Laila-Erikalle, Tukholmassa asuvalle ulkoasiainministeriön virkanaiselle. 

Kaamosmaan asukkaissa arktinen hysteria purskahtelee pidäkkeettömästi esiin, mutta etelässä 

kaikenlainen hulluus osataan kätkeä siististi kulissien taakse: 

 

Tehän olette tervettä porukkaa, hallitsette kaikki skandaalitkin niin hyvin, että vaikka olisi 

jalanpidättäjä ollut paikalla, te ette tunnusta mitään, te ette kahta pahaa tee. Me taas olemme 

mielenvikaisia, me koemme itsemme todellisina vain luettuina ja toivomme siksi, että joku olisi 

aina    meitä    kirjoittamassa   romaaniin,  että  me  saisimme  seurata   Don  Quijotea   kirjapainoon.  

(KE, 28.) 

 

Arktinen hysteria näyttäytyy tässäkin Olofille yleisinhimillisenä ilmiönä; pidättyväisyyteen 

perustuva tunneilmaisu ja taipumus tekopyhyyteen vain estävät sen näkymisen etelässä. Olofin 

puhe on myös itseironiaa, kohteenaan kirjailijoiden loputon itsekeskeisyys, huomionkipeys ja 

identiteettien hauraus; toisaalta hän muistuttaa olevansa fiktiivinen hahmo, totta vain luettuna. 

 

Arktisen hysterian kirjallisuuden elementteihin luetaan myös päihteiden ongelmakäyttö ja 

hillitön seksuaalisuus. Haaparannan linnassa Martinson ei edes muista kaikkea, mitä villityksen 

aikana tapahtui. Kuutto on koko villityksen ajan humalassa, Joutten Valdekin on toisinaan  niin 

huonossa kunnossa, ettei pysty soittamaan hanurillaan edes Villiruusua. Humala ruokkii muita 

arktisen hysterian piirteitä. Esimerkiksi Kuutossa on Leanderin mielestä ”yllytyshullun vikaa, 

ja varsinkin päissä paikat olivat niin irti, ettei sen kanssa pärjännyt kuin Perttu” (KA, 11). 
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Humala kuuluu Korpela-trilogiassa miehille; naisten juomisesta ei puhuta. Juomista arktisen 

hysterian ilmiönä voi pitää pakona kodin piiristä ja lopulta koko yhteiskunnan kontrollista 

(Hänninen 2013, 122).  Alkoholinkäyttö on riistäytynyt käsistä myös Larsilla ja Olofilla. 

Kolmen kyynärän jumalien alussa Olofilla on takanaan pitkä juomakausi – hän on hiestä märkä, 

hänen sydämensä takoo epätahtiin ja hän karttelee tuntemiaan ihmisiä, eritoten Larsia ja 

Tomasia. Olof on viinakierteessä myös Tukholmassa, jossa hän käy tapaamassa Laila-Erikan 

äitiä. Tämän mielestä Kaamosmaan pojat eivät pysty lainkaan käyttämään alkoholia. Larsille ja 

Olofille ryyppyputket ja mielisairaalareissut ovat osa ”tutkimusta”: täytyy juoda itsensä 

hajoamispisteeseen ja joutua välillä hospitaaliin, jotta voi ymmärtää korpelalaisten toimintaa ja 

heidän suhdettaan viralliseen yhteiskuntaan. Kontakteista tuonpuoleiseen juopumus on 

hierarkian alimmilla tasoilla, mutta hyvin todellinen, polyfoninen tila (Peuranen 1995, 189). 

Profeetallisia sanoja kuullaankin Korpela-romaaneissa usein viikkoja tai jopa vuosia 

ryypänneen humalaisen suusta.  

 

Kuuton Hannes on myynyt talonsa Kasanmaalla pelätessään, että joutuisi maksamaan 

lapsenruokkoa naapurin piialle – uhmakkaan, arkijärkeä vastustavan arktisen hysterian teko 

tämäkin. Korpela ei olisi uskonut Kuuton toimivan näin typerästi; hän on pitänyt tätä 

täysjärkisenä. Leanderin mukaan näin onkin, mutta perintötekijät rasittavat Hannesta: Kuuton 

suvussa päättömyys ja hulluus saattavat yhtäkkiä pamahtaa esille. 

[O]lin aina pitänyt Kuuttoa täytenä miehenä ja pidin sitä silloinkin, kun se oli hullusillansa 

korpelalaisten seuroissa. - - [M]inusta on aina tuntunut siltä, että joissakin ihmisissä on suuria 

syvyyksiä, vaikka ne ovat tuommoisia kuuttoja. Siitä minä en Korpelalle puhunut mitään.  

(KA, 136.) 

 

Leanderin puhe kuutoissa piilevistä syvyyksistä yllyttää etsimään uusia näkökulmia arktiseen 

hysteriaan. Voisiko siitäkin löytyä suuria syvyyksiä? Arktisen hysterian tähänastiset 

luonnehdinnat 1800-luvun šamanismitutkimuksista Ihosen piirreluetteloihin saakka ovat 

suodattuneet kolonialistisen katseen kautta. Se on pelkistänyt ilmiön pohjoisen eksotiikaksi; 

pittoreskiksi, naiiviksi ja kaupalliseksi ilmiöksi, joka kiusallisena ja jotenkin mauttomana on 

haluttu nopeasti ohittaa. Samalla arktisen hysterian perimmäinen olemus on voinut jäädä 

huomaamatta. Luvussa 1.2 esitin, että arktisen hysterian aiheuttama kiusaantuneisuus voisi 

kummuta valtakulttuurin pidättyvän ja pohjoisen sallivamman tunneilmaisun törmäyksestä. 

Arktisen hysterian torjunnalle voi olettaa löytyvän myös toisenlaisia syitä, jotka johtuvat sen 
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esittämistä torjutuista väitteistä ja ideoista – ennen kaikkea elämän absurdin luonteen 

korostamisesta. Yrsa Steniusta (2004, 98) lainaten ”ihmisten suuren enemmistön elämään kuuluu 

jonkinlainen häikäisevä optimismi, jonka ansiosta luotamme siihen, että elämme huomennakin, 

vaikka totuus on, ettei siitä ole mitään takeita”. Arktisen hysterian kirjallisuus paljastaa tämän 

ihmisen syvimmän itsepetoksen. Kuolemaa ei arktisen hysterian kirjallisuudessa kohdata 

abstraktina ilmiönä, jota tarkastellaan ohimennen ulkopuolelta ja joka sitten sysätään mielestä. 

Sitä kohti katsotaan rävähtämättömin silmin, vailla minkäänlaisia suojuksia. 

Arktinen hysteria on metaforisesti ilmaisten kuilu, jonka syvyyksistä kantautuu itsepintaista, 

sopimatonta elämöintiä. Syvyyksistä kantautuva viesti on juuri se, minkä ihminen mieluiten 

unohtaa: elämä ei välttämättä etene suunnitelmien mukaan; ainoa varma asia on sen päättyminen. 

Arktinen hysteria tuo (etelän silmin kiusallisesti ja mauttomasti) päivänvaloon tuhon 

mahdollisuuden, elämän absurdin kauhun – kaiken ruman, raihnaisen, pahan, mielipuolisen  ja 

kauhistuttavan, jonka järkeen, järjestykseen ja elämänhallintaan luottava valtakulttuuri haluaa 

häivyttää näkyvistä. Rakkauden ja kuoleman arktisen hysterian kuvat yhdistyvät Larsin ja Anitan 

kohtaamisessa Larsin mökillä. Anita löytää varastosta kuolleen linnun: 

Messinkilanka oli katkaissut koppelolta kaulan poikki; pää oli jäänyt ansaan ja silmät kiinni; 

katselin kaunista punaista väriä koppelon irtaimessa päässä, silmien yläpuolella. Lattialla oli 

miljoonia mikroskooppisen pieniä matoja palloina lattialla ja koppelon päällä ja kaulassa. 

’Ruumismatoja’, ajattelin; minua ällötti. Mieleeni tuli pakollakin ihminen, minä itse, tai Anita, 

maassa lahoamassa, arkku täynnä kihiseviä matoja. (KK, 142; lattialla-sanan toisto tekstissä.)  

 

 

Subliimin ja groteskin kaksoisvalotuksessa näyttäytyvät rakkauden täyttymys ja kuoleman 

kauhistuttava vääjäämättömyys; naarasmetson kauneus ja ruumismatojen kihinä. Rakkaus ja 

kuolema saavat myös voimansa ja merkityksensä toisistaan. Varaston ampiaispesäkin muistuttaa 

kuolemasta; Larsin silmissä pesä näyttää pääkallolta. Hän miettii rakkausrunoa Anitalle: runossa 

kalman madot syövät hänen rakkaansa ruumista. Timo K. Mukan arktinen hysteria kuoleman ja 

rakkauden kuvineen päätyy tässä kunnioittavan parodian kohteeksi. Lars muistaa myös 

Martinsonin tuskan nuoren vaimonsa haudalla. ”Taas tuli se toistuvan uneni huuto kaukaa: 

rakkaani ruumis, rakkaani arkku kahisee routaisessa maassa.” (KK, 143) Jälleen kuluu taustalta 

Timo K. Mukan tumma ääni.  

Kreikkalaisella hautausmaalla Lars nostaa laudat tyhjän haudan päältä ja käy makaamaan sen 

pohjalle – hän tunnustelee viimeistä leposijaansa konkreettisesti, sisältä päin. Subliimi, groteski 
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ja ironia nivoutuvat toisiinsa: arktisen hysterian tekoon yhdistyvät Larsin sivallukset 

kirjailijakollegalleen Olofille ja kommentit nykypsykiatrian heppoisista elämänviisauksista: 

Et olisi ikinä tehnyt sitä. Sen takia sinusta ei olekaan taiteilijaksi. Sinä olet journalisti, korkeintaan. 

    Olisin halunnut psykiatri Holstin sinne kaveriksi, siis haudan pohjalle. Siellä olisin uskaltanut 

vastata kysymyksiin. Klinikalla ei kukaan uskaltanut puhua totta, en ainakaan minä. Holst kyseli, 

oliko minulla tyhjyyden tunnetta, oliko elämäni turhaa. Ei ole, vastasin. Kyllä se tästä. Minunhan oli 

pakko valehdella, muuten ne olisivat panneet sen paksun ämmän taas vahtimaan minua. Holst sanoi, 

että hyvä. Hän kehitteli vielä psykiatrin elämänviisauksia. Hän sanoi, että elämällä on tarkoituksensa, 

esimerkiksi hyvän saunan omistaminen. Hän väitti, että piti aina nauttia pienistä asioista. (KE, 169.) 

 

Haudan pohjalla makaavalle kuolema ei ole nopeasti ohitettava, abstrakti ajatus.  Ilman ironiaa 

Larsin puhe olisi kestämättömän pateettista; se saa voimansa vasta ironian kautta. Ironia 

kuuluukin arktisen hysterian kirjallisuuden keskeisiin tyylikeinoihin groteskin ohella. Alangon ja 

Korhosen (2000, 9) sanoin ”[ä]ärimmäinen vakavuus voidaan saavuttaa vain äärimmäisellä 

ironialla, eikä äärimmäistä kauneutta ehkä ole olemassa ilman äärimmäistä kuvotusta”.  

Arktista hysteriaa edustaa myös Korpela-trilogian henkilöiden vaalima kohtalo-oppi. 

Leanderin, Kursun ja Martinsonin ohella moni muukin käyttää sanontaa ”se on aiottu”, eli jokin 

asia on jo ennalta määrätty tapahtuvaksi.  Ajatus ihmisestä kohtalonsa toteuttajana välittyy 

monin tavoin tornionlaaksolaisesta puheesta; jopa niin että kohtalon toteuttamiseen voi 

nivoutua paradoksaalinen ajatus oman tapaturman tai kuoleman aktiivisesta jouduttamisesta. 

Kun Vuoman Alman poika on joutunut onnettomuuteen, siitä kerrotaan, kuin hän olisi itse 

jouduttanut kuolemaansa: poika oli ”ammuttanut itsensä mäskäksi dynamiitilla Motalassa” 

(KA, 23). Villi-Kero ”meni kalja-auton alle ja kuoli” (KA, 135),  Kuutto meni sahalle töihin ja 

”pisti kaksi sormea terään” (KA, 172). Korpela varoittaa kuulijoitaan uskomasta kohtaloon ja 

etenkin siihen, että sairaudet ja onnettomuudet olisivat Jumalan rangaistus. Hänelle 

itselleenkään ajatus Jumalan määräämästä kohtalosta ei silti ole aivan vieras – tämän paljastavat 

ne tunnontuskat, jotka hän saa Taipaleen taisteluissa heitettyään hänelle itselleen tarkoitetun 

kranaatin takaisin venäläiselle sotilaalle, joka kuolee Korpelan asemesta.  

 

Luova energia on Korpela-trilogian maailmassa yhtä kohtalokkaan demonista kuin tuhoava 

energia. Taide ja tulvien irti päästetty hulluus kumpuavat samasta alitajuisesta, primitiivisestä 

lähteestä. Larsin mukaan kohtalo on seurausta ihmisen omista valinnoista, tietoisista tai 

tiedostamattomista. Tulvan (tai kertomuksen) imussa valintojen seurauksia ei aina näe etukäteen:  



103 
 

Valitset elämäsi kaavan… tai se valitsee sinut, jos olet avoin kaikille demoneille ja päästät ne 

juurtumaan henkeesi; näissä sinuun juurtuneissa voimissa elämäsi kohtalo on salattuna; et huomaa 

edes itse; kaikki alkaa sinulle tapahtua toivomustesi mukaan; uskosi alkaa toteutua. - -  [M]inussa 

asuu itsetuho ja kuolema, jotka me yhdessä valitsimme silloin, kun valitsimme kertomisen 

emmekä elämää. Valitsimme kertomuksen todellisuuden puutteessa, me sokeat. - - Me menimme 

heti alussa harhatietä… he eivät itsekään tienneet, että heidän loitsunsa sisälsi jatkuvan kirouksen. 

(KE, 110–111.)  

 

 

”Heillä” Lars tarkoittaa korpelalaisia ja ”heidän loitsullaan” Mooseksen virttä eli Baabelin 

porttojen kiroamista helvettiin. Larsin mielestä korpelalaisten kiroukset ovat itsensä toteuttavia 

loitsuja, jotka korpelalaisten sitä aavistamatta kohdistuvat heihin itseensä. Samaa harhatietä 

kulkevat nyt hän ja Olof, jotka ovat alkaneet elää korpelalaisten elämää ja saaneet päälleen heidän 

kirouksensa. Kyse on Larsin mukaan yleisinhimillisestä ilmiöstä: tulvan imu vetää ihmisten 

päälle jatkuvan kirouksen, ja maailma on hukkuva hulluuteensa:  ”Sama voima on  havaittavissa 

kaikkialla maailmassa nykyäänkin vaikka eri nimillä ja vielä voimakkaampana. Maailma 

tuhoutuu sen kirouksen alla.” (KE, 111.)  Pohjoisen ja etelän mentaliteetti-ero nousee esiin Olofin 

ja Laila-Erikan keskusteluissa. Leanderin ja Larsin tapaan myös Olof uskoo, että ihminen voi 

laulaa oman kohtalonsa – he kaikki puhuvat vuorollaan Violasta, joka lauloi itsensä Martinsonille 

vaimoksi. Myös fiktiivinen kertomus voi muuttua loitsuksi: ”Kerrot ja kerrot niin kauan, että 

pistoolilla on pakko ampua! Sen takia Larsiakaan ei voi pelastaa.” (KE, 106.) Laila-Erika ei 

tietenkään usko pohjoisen taikauskoon eikä laulujen voimaan, olivat ne kuinka pohjoisia tahansa.  

Arktinen hysteria pohjoisen kirjallisuuden vieroksuttuna ilmaisumuotona ja vastakulttuurisena 

lähestymistapana näyttäytyy Korpela-trilogiassa karnevalistisen kirjallisuuden käänteisenä 

vastaparina; sen läheisenä mutta monilta piirteiltään vastakkaisena rinnakkaiskäsitteenä. Sekä 

karnevalismi että arktinen hysteria ovat aina eläneet valtakulttuurin reunamilla, usein väärin 

ymmärrettyinä, torjuttuina ja väheksyttyinä. Karnevalismin tavoin arktinen hysteriakin 

kiinnittyy ruumiilliseen ja alapuoleen. Groteski, ironia ja parodia ovat molempien keskeisiä 

tyylikeinoja.  Karnevalismi suuntautuu ulospäin, maailmaa kohti; se haastaa valtakulttuurin 

pyhät periaatteet naurulla ja nurin päin kääntämisellä. Arktinen hysteria sen sijaan suuntautuu 

syvyyksiin ja sisäänpäin; se provosoi vallitsevia ajatusrakennelmia holtittomuudellaan, 

väkivaltaisuudellaan ja äärimmäisen voimakkailla tunnetiloillaan. Jos karnevalismia edustaa 

rienauksia syytävä riehakas narri, arktista hysteriaa edustaa synkkämielinen saappaankärjen 

tuijottaja, aina valmis hillittömyyksiin ja äärimmäisiin tekoihin. Karnevalistinen kirjallisuus 

kaataa auktoriteetit ja tarjoaa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Niin tekee myös arktisen hysterian 

kirjallisuus omalla rujolla tavallaan. Se kyseenalaistaa kaiken varmuuden, jolle todellisuudessa 
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ei ole katetta; se haastaa rationaalisen maailmankuvan ja rienaa kohtuuttomuuksillaan 

valtakulttuurin vaalimaa elämän ennakoitavuuden illuusiota. Jos kuolema, pahuus, rumuus ja 

elämän rujo absurdius eliminoidaan, menettävät niiden vastakohdatkin voimansa – arktisen 

hysterian perusidean torjuminen johtaa siis elämän pinnallistumiseen ja laimenemiseen.  

 

5.3  ME OLEMME MAAILMAN SONTA, MUTTA VAPAITA: JUMALAN HULLUT 

Larsille ja Olofille mielenterveyttä ja identiteettiä ravistelevat metamorfoosit ovat väistämätön 

osa kirjailijantyötä. Olof muistuttaa myös realismiin tukeutuvalle Tomasille, että tietynlaisia 

kuvia voi ottaa vain sellainen, joka tuntee metamorfoosin siunauksen ja kirouksen. Demoniensa 

kannattelemana ja heille alamaisena Lars voi keskustella suoraan Toivo Korpelan kanssa ja hän 

tunnistaa heti Ähtärin kirkontornin luukut, vaikka ei ole koskaan aikaisemmin käynyt koko 

paikkakunnalla. Myös Olof kertoo Laila-Erikan äidille tunteneensa etukäteen Ähtärin 

kirkontornin luukut sekä Toivo Korpelan kotipihan ja lähivedet saaria myöten, vaikka ei ollut 

koskaan aikaisemmin käynyt Ähtärissä. Laila-Erikan tukholmalaista äitiä tällainen puhe 

naurattaa. Metamorfooseja kokevat myös korpelalaisten johtohahmot. Martinson saa niin 

vahvan Kristuksen hengen, että hänestä tulee elävä Kristus. Nartimosta tulee Mooses, Artusta 

Aaron ja Linnin Tyrasta Neitsyt Maria. 

 

Hulluuden teema on tyypillistä kaikelle groteskille. Se tarjoaa mahdollisuuden nähdä maailma 

toisin silmin, joita normaalit mielikuvat ja arvot eivät ole samentaneet. Uskonsa lujuudessa 

korpelalaiset menevät äärimmäisyyksiin; arkkia odottavat toimivat ulkoapäin katsottuna kuin 

mielenvikaiset. Kun arkkia ei kuulu, liikkeen johtajat laskevat sen tulopäivän uudelleen ja 

ennustavat, että arkin tuloon saakka korpelalaiset saisivat kärsiä paljon hävyttömyyttä 

uskottomien eli Baabelin porttojen puolelta. ”Niinhän ne saivatkin ja se lujitti niiden uskoa ja 

ne rupesivat käyttäytymään marttyyreina”, kertoo Leander (KA, 166). Hän voi vain seurata 

voimattomana tulvan hyökyä, sillä korpelalaisten päätä enää villityksen alettua voi kääntää: 

 

Niistä ihmisistä oli moni jo kolmekymmentäviisi niin lamassa, että oli vain luu ja ranko jäljellä, 

ja valvomisten takia ne olivat niin väsyneet, etteivät jaksaneet puhua. Ne, jotka vielä sen jälkeen 

yltyivät kiljun tekemiseen ja Mooseksen virsiä laulamaan yökaudet, olivat kuin keskitysleirillä 

piinatut. Olin niille linnunkielellä puhunut tammikuussa, että lopettaisivat ne pörräämiset ja 

siivoaisivat pirtit ja kaataisivat kiljut navetan padasta pihalle. 
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    Se oli ollut seinille puhumista. Niillä ei ollut enää turvaa tässä maailmassa, ja ne kyselivätkin 

minulta, onko minulla parempaa vaihtoehtoa. Lestadiolaisuuteen ne eivät missään nimessä 

halunneet takaisin - -. En minä siihen kehoittanutkaan menemään enkä kommunismiin, joka niillä 

oli ollut järkeä hylätä ihmiskunnan ruoskana ja antikristuksen henkenä. (KA, 163.)   

 

Korpelalaisten vastarintaa kuvaa ortodoksisen tradition käsite Jumalan hullu eli Kristuksen 

tähden houkka; venäjäksi juródivyi, kreikaksi salos. Ortodoksisessa teologiassa ”houkka” on 

yksi pyhien ihmisten kategoria, kuten ”pyhimys” tai ”marttyyri”, ja sitä pidetään 

karismaattisena ilmiönä (Alho 1988, 169). Houkkuus on ankaraa kilvoittelua, joka verhotaan 

mielenvikaisuuteen. Pöyristyttävällä, kaikki rajat ylittävällä käytöksellään houkka pilkkaa 

valtakulttuurin normeja ja totuuksia. Hullun valepuvussa niiden haastaminen on mahdollista ja 

melko turvallista.62 Äärimmäisen köyhänä sekä yhteiskunnallista asemaansa ja integriteettiään 

halveksivana houkka on vapaa kertomaan totuuden, sillä hänellä ei ole mitään menetettävää. 

Pilkkaamalla sääntöjä ja niihin tukeutuvaa moralismia hän puolustaa ihmisen perimmäistä 

arvoa. Pilkallaan houkka riisuu tekopyhyyden naamiot ja paljastaa raadollisen sellaisessa, mikä 

näyttää arvokkaalta ja kunnialliselta. Houkka etsii nöyryyden ja nöyryytyksen tietä, ja juuri 

siksi hän tekeytyy hulluksi: hulluus varmistaa, että häntä halveksitaan. Tällä hän haluaa myös 

tulla yhdistetyksi Kristuksen nöyryytykseen – houkka on siis Kristuksen imitoija. (Ware 2006, 

255–257, 275–276, 279.) Maailman kieltäminen merkitsee houkalle maailmasta vapautumista; 

halveksunnan ja torjunnan kohteeksi asettumalla hän kuolettaa myös oman minuutensa. Tästä 

paradoksaalisesta vapaudesta kasvaa uusi minuus, jota hallitsee kaikki rajat ja esteet kieltävä 

lähimmäisenrakkaus. Teologisesta merkityksestään huolimatta pyhät houkat voi nähdä myös 

eurooppalaiseen narritraditioon kytkeytyvänä instituutiona – houkkia ja narreja yhdistää 

jatkuva rajojen ylittäminen ja poikkeavuuden myötä saatu käyttäytymisen ja sanomisen 

vapaus.63 (Alho 1988, 174–175.) Näin profeetta Martinson vastaa koulutarkastajalle ja 

tullimiehelle, jotka tulevat pyytämään hänen Viola-vaimoaan palaamaan opettajaksi:   

Ilmestyskirjassa puhutaan Jumalan todistajista, kahdesta, joille annettiin toimeksi säkkipukuihin 

pukeutuneina profetoida tuhannenkahdensadankuudenkymmenen päivän ajan. Tämä säkkipuku on 

maailman viha ja ylenkatse. Vai oletteko edes näissä köyhissä kunnissa nähneet ihmisiä hurstisäkkiin 

pukeutuneina? Me olemme maan sontaa, mutta vapaita. Sen tähden meitä vainotaan. (KE, 146.) 

                                                 
62 Jumalan hullu voi haastaa sekä maallisen että kirkollisen vallan. Esimerkiksi 1500-luvulla elänyt Vasili Moskovalainen arvosteli 

avoimesti jopa Iivana Julmaa ja puolusti suojattomia näennäisesti mielettömillä tavoilla. Hirmuhallitsijakaan ei voinut kajota pyhään 

narriin. (Berglund 2006, 66.) 

63 Karnevaaliperinteen norminvastaisuus on periodista ja siksi vain rajoja koettelevaa. Kristuksen tähden houkkien norminvastainen 

käytös on kuitenkin jatkuvaa, rajat pysyvästi ylittävää. Siksi on luontevampaa rinnastaa heidät narreihin. (Alho 1988, 174.) 
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Myös korpelalaisten kapina ilmenee piittaamattomuutena virallisen maailman säännöistä ja 

konventioista; heitäkin pidetään mielenvikaisina. Korpelalaisten normienvastainen käytös ei 

pelkästään koettele rajoja, vaan ylittää ne pysyvästi. Heidän suustaan kuullaan asioita, joita 

muut eivät voisi tai uskaltaisi sanoa. Hulluus altistaa korpelalaiset yhteisön pilkalle ja 

halveksunnalle, mutta samalla se suojelee heitä. Hulluina he ovat edesvastuuttomia ja he 

hylkäävät kaiken maallisen; tämä tarjoaa heille vapauden ja koskemattomuuden.  

 

Jumalan hulluuteen kietoutuu -trilogiassa Raamatun kenosis, Kristuksen itsensä alentaminen.64 

Kenosiksesta puhuu länsimaisen järjen mahdollisuuksiin pettynyt, hengellisyydestä pelastusta 

etsivä Lars  – Athoksen luostarin munkki on käskenyt hänen tuhota romaaninsa käsikirjoituksen: 

 

Haluan polttaa sen [käsikirjoituksen] siinä toivossa, että itsekin puhdistun saastasta samassa 

tulessa; minustahan oli tulossa tekstini Lars! Niin jatkan kenosiksen tietä, samaa kuin ne 

korpelalaiset, jotka alastomina ja häväistyinä, kaikkien pilkkaamina kantoivat ristinsä loppuun 

saakka. - - [M]inä sain armon kulkea kenosis-tietä ja pelastun. (KE, 157.) 

 

 

Lars yhdistää tässä kenosiksen sekä itseensä että korpelalaisiin. Metamorfoosit ja kirjoittamiselle 

välttämättömät demonit ovat saastuttaneet Larsin, ja hänen identiteettinsä liukuu jo vaarallisesti 

kohti fiktiota. Puhtauden ja saastaisuuden vastakohtapari nousee jälleen näkyviin. 

Vuosikymmenen vaatineen työn tuhoaminen vaikuttaa mielipuoliselta ajatukselta, mutta 

kenosiksen kannalta se on puhdistava teko. Oman itsensä alentamisen hetkensä Lars kokee 

Kreikassa rajun ukkosmyrskyn jälkeen, tyhjän haudan pohjalla maattuaan: 

[I]hmettelin, miksi niin sanottu intellektuelli maailma on niin tyhmä ja tyhjä, ettei pysty 

seuraamaan selviäkään jälkiä hautaan. Lähdin siitä ja rupesin yhtäkkiä nauramaan itseäni; tunsin 

itseni kömpelöksi kuin norppa jota yritetään kesyttää; olin sateesta, näet, märkä ja vaatteeni olivat 

niin raskaat, etten oikein jaksanut kantaa niitä enkä pysyä pystyssä. Se oli kenosikseni hetki; siinä 

taamotun norpan tuntuisena päätin jättää turhuuden maailman ja mennä Athokselle. (KE, 160.) 

 

Larsin pohdinnoista nousee esiin bahtinilainen ajatus, että hullut, riivatut ja yksinkertaiset 

kykenevät paljastamaan maailman mielettömyyden ja löytämään uuden totuuden. Olof on 

nauhoittanut Larsin puheita 1500-luvulla eläneestä Juan de la Cruzista65, läntisen kristillisyyden 

                                                 
64 Kreikan kenosis tarkoittaa tyhjentymistä. Kristus tyhjensi itsensä (Fil. 2:7) taivaallisesta kunniastaan, alentui ottamaan orjan muodon ja 

syntyi ihmiseksi Neitsyt Mariasta ja Pyhästä Hengestä. www.evl2.fi/sanasto/index.php/Kenosis. 

65 Karmeliitta Juan de la Cruz, alun perin Juan de Yepes Álvarez (1542–1591) oli espanjalainen mystikko ja kirjailija. Juan de la Cruzin 

teoksiin kuuluu Pimeä yö, La noche oscura del alma (julkaistu 1618, suom. 1983), johon Lars kertomuksessaan viittaa. 

http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Kristus
http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Neitsyt_Maria
http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Pyh%C3%A4_Henki
http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Kenosis
https://fi.wikipedia.org/wiki/1542
https://fi.wikipedia.org/wiki/1591
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mystiikka
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traditiossa vaikuttaneesta kuuluisasta Jumalan hullusta. Larsin kertomus Juanin kenosis-tiestä 

ja palavasta Jumalan läsnäolon kaipuusta muuttuu vähitellen proosarunoksi: 

 

Juaniakin oli pidetty mielisairaana, varsin kehnona, riivattuna ihmisenä, hänet ne heittivät 

luostarin ruokasalin loukkoon häpeämään ja toisten pilkattavaksi, ilman ruokaa, ja vangitsivat 

hänet pieneen koppuriin, mutta sieltä päästyään hän jätti talonsa vuosisatoja ennen kuin Don 

Quijotea edes oli ajateltu ideana, Juan jätti talonsa yksin ja löysi läpinäkymättömän pimeyden, 

eteni palavan pensaan valosta tulipatsaan kautta Siinain vuoren pimeyteen, jossa Jumala oli 

poissaolossaan - -. [M]uita valoja ei ole koristamassa sokean askeleita kuin se valo mikä palaa 

sydämessä, valo, joka johtaa varmemmin kuin päivän valo, se johtaa hänen tykönsä, joka jo 

valmistaa Juanin tuloa, Juanille yö oli rakas ainoa matkakumppani, yö solmii rakastavat yhteen, 

yö pyytää häntä jäämään. (KE, 28–29.)  

 

Don Quijote viitoittaa polkua karnevalismin nurin käännettyyn todellisuuteen. Hulluus ja 

yksinkertaisuus kuuluvat sekä karnevalismin että arktisen hysterian maailmaan.  Bahtin näkee 

tyhmyyden syvällisen ambivalenttina. Siihen kuuluu alentamisen ja tuhoamisen kielteinen 

elementti, mutta myös uudistumisen ja totuuden myönteinen elementti. Tyhmyys on käänteistä 

viisautta ja käänteinen totuus; virallisen totuuden nurja puoli ja alapuoli. (Bahtin 2002, 232.) 

Myös Korpela puhuu maailman pilkasta ja vanhurskauden tähden maailman vainon kohteeksi 

joutumisesta: ketään ei kruunata matkalla vaan vasta perillä taivaan ilossa. Olofin mielestä 

Korpela itsekin joutuu tähän asemaan; kukaan ei halua tietää hänestä totuutta: ”Hänen täytyy 

kuolla tuntemattomana, kirottuna, halveksittuna, verisenä ja outona, ikään kuin vankina 

vieraalla maalla.” (KE, 87.) Vankilassa Martinson suree villityksen karkaamista, mutta kertoo 

saaneensa Jumalan enkeliltä myös synninpäästön. Korpelalaisetkin ovat pelastautuneet kenosis-

tielle: ”Enkeli vastasi minulle Jumalan sanalla, että ylpeitä Hän seisoo vastaan, nöyriä Hän 

armahtaa; sen takia rukoilin yökaudet nöyryyttä valituille, ja kestävyyttä kantaa maailman 

pilkan ja suurkristittyjen ymmärtämättömyyden.” (KK, 64.) Yksinkertaisen ja mielenvikaisen 

ylevöittämiselle löytyy juuret kristillisestä traditiosta, etenkin Kristuksen kärsimyshistoriasta66. 

Korpelalaisissa Jumalan hulluissa näyttäytyy Larsin mielestä kristushahmoinen pyhä kärsimys, 

hulluuteen ja alhaiseen kätkeytyvä syvyys. Hän soimaa Olofia sortumisesta länsimaisen 

järkiuskon harhaan: ”Sinä katsoit pintaa, saastaa, et nähnyt kaikkein puhtaimman kasvoja, 

koska olet länsimaisen perversion uhri. Minä näin Kristuksen kasvot rappiolle ryypänneessä 

ihmisessä. Turha minun on selittää sinulle asioita, joita et ymmärrä.” (KE, 158).  

 

                                                 
66 Esimerkistä käy myös Larsin mainitsema Juan de la Cruz eli Ristin Johannes. Hänet julistettiin pyhimykseksi 1726. 
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5.4   LÄHIHISTORIAN (META)FIKTIIVISYYDESTÄ JA KIRJAILIJAN UMPIKUJASTA  

Korpelan enkelien toisen luvun mottoihin kuuluu sitaatti kirjan tekijältä: ”Kaikki tämän osan 

henkilöt ja tapahtumat ovat – samoin kuin kertojaminä – keksittyjä, eikä niillä ole tekemistä 

kenenkään elävän ihmisen kanssa. Vain paikka on todellinen.” (KE, 40.) Korpela-trilogiassa 

Tornionlaakson lähihistoria elää vain itsensä representaatioina: muistoina, kuvina, tarinoina ja 

kuvauksina – keskenään kilpailevina tulkintoina siitä, mitä tapahtui. Menippolaisen satiirin 

tapaan portaikkotrilogian jälkimmäiset osat sisällyttävät itseensä kaikki genret, joiden 

rakenteellinen merkitys on ilmaista kirjailijan etäisyyttä suhteessa omaan tekstiinsä ja muiden 

teksteihin. Äänet eivät yhdisty yhdeksi monologiseksi tietoisuudeksi, vaan toimivat erillisinä ja 

enemmän tai vähemmän tasa-arvoisina. Peurasen (1995, 187) sanoin polyfonisessa maailmassa 

sana on aina liikettä ja reaktio toisiin sanoihin, pyrkimystä johonkin, joka ei voi pysähtyä 

paikalleen.  Korpela-trilogian polyfonia kiinnittää huomion kaikissa tilanteissa samanaikaisesti 

läsnä olevien äänten runsauteen. Polyfonia synnyttää merkitysten moninaisuuden ja pakottaa 

lukijan pohtimaan totuuden ja valheen tematiikkaa. 

 

Pohjasen portaikkotrilogian rakenteellista polyfoniaa edustavat Kolmen kyynärän jumalien 

kaksi keskenään kilpailevaa toista lukua. Tomasin ja Matti Kursun kertoma, realistiseen 

kerrontaan tukeutuva luku groteskeine korpelalaistarinoineen tarjoaa korpelalaliikkeestä 

yleisenä totuutena pidetyn tulkinnan. Olofin ja Martinsonin kertoma kilpaileva toinen luku 

puolestaan tarjoaa liikkeestä ja sen uskonkäsityksistä korpelalaisten oman representaation: 

kolmeen kertaan kielletyt ja häpeällä vaiennetut korpelalaiset pääsevät itse ääneen Korpela-

trilogian fiktiivisessä maailmassa. Postmodernille romaanille ominaista leikittelytaipumusta 

kuvastava ratkaisu ei tälläkään kertaa ole pelkkää muotoa, vaan muoto luo siinä merkityksen. 

Pohjasen Korpela-trilogian rakenteellinen moniäänisyys on postmodernia, leikittelevän ironian 

sävyttämää tematisoitua polyfoniaa. 

 

Kerronnan moniäänisyys on ominaista historiografiselle  metafiktiolle:  kertojaääniä ja 

näkökulmia  voi olla useita,  tai kertoja voi olla avoimen manipuloiva. Menneisyyden tulkitsijoilla 

on jokaisella oma itsenäinen äänensä, jolla he osallistuvat vuoropuheluun. Metafiktiolle on 

ominaista totunnaisten alistussuhteiden rikkominen; niitä Korpela-trilogiassa tuhotaan muun 

muassa kilpailevilla kertojilla ja vastakkaisilla kertojapositioilla. Kukaan ei tiedä totuutta 1930-
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luvun tapahtumista. Monet kuitenkin etsivät sitä, ja osa kertojista luulee tai väittää tietävänsä sen. 

Larsille ja Olofille totuuden etsiminen on muuttunut pakkomielteeksi. Samalla he suhtautuvat 

toimintaansa ironisesti, ponnistuksensa kyseenalaistaen ja niihin etäisyyttä ottaen. 

Kirjailijakertojat kommentoivat jatkuvasti omaa kerrontaansa ja kiinnittävät huomiota romaanien 

esitystapaan; myös kirjallisuusteoreettinen diskurssi tulee osaksi fiktiivistä maailmaa.  Näin Olof 

luonnehtii korpelaliikkeen kirjailijoiden ylivoimaista urakkaa totuuden paetessa liukkaasti heti 

kun se sanotaan ääneen: 

[P]alattuani loputtomalta Cervantesin matkaltani halki Euroopan, puhdistettuna 

korpelalaisten runsaalla hädällä, humaltuneena heidän rikkaasta nälästään olen aivan 

varmana siitä, että totuus häipyy samalla hetkellä kuin se lausutaan ääneen; sen voi vain 

välittää palimpsestien kautta ironian vesittämänä. Tämän tiesi parhaiten Jeesus. Hän puhui 

vain sokeille – ei muille. (KE, 20.) 

 

Romaanin mahdollisuus kertoa totuus kytkeytyy Olofin mielestä siis intertekstuaalisuuteen, 

bahtinilaiseen sanojen moniäänisyyteen. Romaanin tilaa miettiessään hän keskustelee myös 

Kunderan kanssa: ”[M]itä on romaanistakaan jäljellä? Oma paradoksinsa! Parodia?” (KE, 29.)67  

Larsille ja Olofille se, mitä kutsutaan historiaksi, on kimppu erilaisia, keskenään riiteleviä 

keinotekoisia rakennelmia. Kulttuuristen diskurssien, tulkintamallien ja koodien runsaus yhdistyy 

tietoon niiden lopullisesta pätemättömyydestä.  Kriittistä asennetta kerrottuun korostaa se, että 

hybridisesti kahden maailman välissä seisova Olof kertoo omat konstruktionsa juuri Laila-

Erikalle, ruotsalaista valtakulttuuria edustavalle virkanaiselle. Jos Korpela-trilogian naiset 

edustavat sen maailmassa moduksia, Laila-Erikan modus on potentiaali, joka esittää tekemisen 

mahdollisena tai todennäköisenä, mutta ei missään tapauksessa varmana.  

Lars ja Olof pohtivat ääneen, mitä he voivat korpelaliikkeestä kertoa. Vaatimuksia 

vaikenemisesta esitetään monelta suunnalta. Kirjailijakertojia kalvaa myös ajatus, että he ovat 

liukuneet liiankin lähelle korpelalaisia ja ryhtyneet sensuroimaan tekstejään. Olof huomaa, että 

on kulunut tasan puoli vuosisataa siitä, kun Pajalan poliisi lähti Laulumaahan hakemaan 

Profeettojen profeettaa vankilaan ja ”panemaan pisteen koko hommalle” (KE, 32).  

 

                                                 
67 Olofin mietteet sisältävät intertekstuaalisen viittauksen Milan Kundern teokseen Romaanin taide. Siinä Kundera pohtii, mitä romaanin 

suurelle teemalle, seikkailulle, on tapahtunut 300 vuoden aikana: “Onko siitä [romaanista] tullut oman itsensä parodia? Mitä se 

tarkoittaa? Että romaanin tie päättyy paradoksiin?” (Kundera 1987, 17.) 
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Lars sanoi tänään: olet kirjoittanut toistatuhatta liuskaa, miksi olet työntänyt sen päivän 

tapahtumia syrjään? Oletko toiminut roolissasi niin hyvin, että asia on tullut privaatiksi ja 

häpeälliseksi kertoa. 

    Vastaan Larsille: työnnän sitä siitä syystä tuonnemmaksi, ettei kertomukseni loppuisi. En halua 

panna pistettä ennen kuin olen päässyt Larsista. 

    Lars on houkka. (KE, 32.) 

 

 

Itsereflektiivisiin kysymyksiin kietoutuvat ironian kautta Olofin ristiriitainen suhde kollegaansa 

tai hänestä rakentamaansa romaanihenkilöön. Olof vihjaa jälleen Larsin fiktiivisyyteen: sen hän 

jättää ääneen sanomatta, että lopettamalla kertomuksensa hän pääsee eroon myös itsestään, sillä 

Larsin tapaan hänkin pysyy hengissä vain kirjoitettuna. Larsin kutsuminen houkaksi paljastaa 

Olofin ärtymyksen, toisaalta se viittaa Jumalan hulluihin. Larsin kiusallinen kysymys jää joka 

tapauksessa vaivaamaan Olofia. Hieman myöhemmin hän kuuntelee profeetta Martinsonin 

vuonna 1939 pidättäneen poliisi Axelssonin haastattelua68 ja päättää jättää sen pois kirjastaan:  

Panin nauhurin sängylle ja pistin poliisin haastattelun nauhuriin ja kuuntelin. Se kertomus loukkasi 

turhaan korpelalaisia ja se loukkasi minua. Pistin nauhurin kiinni ja menin Rakelin huoneeseen, 

sanoin että olin kelvoton jatkamaan tutkimuksiani siitä syystä, että olin ottanut niin vahvan kannan 

puolustaakseni korpelalaisia, että käytin sensuuria. Tai olin jo itsekin uskomassa. (KE, 45.) 

 

 

Leanderilla on hyvä muisti ja hän  tekee  tarkkoja havaintoja,  mutta kertojana häntä ei voi pitää 

luotettavana. Hänen muistinsa ei ole pettämätön, ja lojaalisuus ystäviä kohtaan vaikuttaa siihen, 

mitä hän kertoo ja mitä jättää kertomatta. Kursun kertomuksessa nousevat pääosaan 

kaksimieliset ja makaaberit korpelalaistarinat, joita hän väittää tosiksi. Lundmark (1985, 79–

80) esittelee tutkimuksessaan samoja korpelalaistarinoita ja toteaa ne sepitetyiksi.  Huumori on 

Kursun keino  välttää keskustelu korpelalaisuudesta. Merkillisiä silminnäkijöitä, vaikenijoita ja 

todellisuuden tulkitsijoita Lars, Olof ja Tomas kohtaavat myös Ähtärissä69. Korpelaliikkeen 

”tutkijoiden” menetelmätkään eivät kestä päivänvaloa.  Tomas on nauhoittanut Kursun puheita 

tämän tietämättä. Lars on äänittänyt ilman lupaaa Martinsonin haastattelun. Myös lapsensa 

uhraamisesta syytetty vanha nainen avautuu Larsille tietämättä, että tämä äänittää keskustelun. 

 

Portaikkotrilogian kerrontaratkaisut noudattelevat kertojahahmojen maailmankuvaa. Korpela-

trilogian jälkimäiset osat eivät rakenna menneisyyden struktuurin paljastavaa juonellista 

tarinaa, koska historiallakaan ei tällaista struktuuria enää ole. Todellisuuden havaitseminen ja  

                                                 
68 Profeetta Martinsonin groteskin karnevalistinen pidätystarina on kerrottu Korpelan enkeleissä hieman aiemmin (KE, 32–37); tarina 

kerrotaan pidätyksen suorittaneen poliisin näkökulmasta. 

69 Ähtäriläisten ristiriitaisia representaatioita Toivo Korpelasta tarkasteltiin luvussa 3.3. 
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tulkitseminen muuttuvat kyseenalaisiksi, kun postmoderni subjekti hämärtyy ja kerronta 

sirpaloituu. Kaikki representaation yritykset problematisoituvat.  Metafiktio haastaa 

historiallisen totuuden ja rakentaa romaanisarjan poliittisen tason. Myös moniäänisyys nostaa 

näkyville representaatioiden suhteellisuuden. Faktan ja fiktion kategoriat kietoutuvat trilogiassa 

toisiinsa, ja niiden rajat hämärtyvät. Rajanveto tuottaa ongelmia sekä yleisöille että 

korpelaliikkeen tutkijahahmoille itselleenkin. Tomas on syyttänyt Olofia, ettei tämän teksti ole 

romaanitaidetta vaan juorua. ”Vastasin rauhallisesti: niin oli Lokitkin.” (KE, 15.)70 

Metafiktiivisessä, ironisessa vuodatuksessaan Olof kommentoi faktan ja fiktion häilyviä rajoja 

huutomerkkien kera: 

 

Olen nyt iloinen poika; sain petettyä Tomaksenkin uskomaan, että edellinen kertomukseni ei ollut 

fiktiota; sain hänet unohtamaan suutuksiin saakka, että hän luki romaania. Ihanaa! Upeaa! Sinua, 

komeaa armonpenikkaa, Korpelan esikoisenkeliä en saanut narratuksi; soitit ulkoasiain-

ministeriön puhelimella ja nauroit kertomukseni rakennetta. (KE, 15.)  

 

 

Larsin ja Olofin tilasta puuttuu usko absoluuttisiin totuuksiin; niihin voi suhtautua vain ironisesti. 

Tomas on varmempi käsityksistään, hän olettaa tuntevansa tosiasiat ja vetävänsä niistä oikeat 

johtopäätökset. Ajomatkalla Ähtäriin hän tekee Rakelille yhteenvedon korpelalaisuudesta:  

Tomas kertoi, että korpelanliike ensin oli tavallinen lestadiolainen herätys, joka kulki kulovalkeana 

kylien läpi, mutta muuttui 1935 hulluudeksi, niin etteivät ihmiset saanet viettää hautajaisia rauhassa 

korpelalaisilta, jotka kirosivat saattoa kotipihalta hautausmaalle ja pari päivää haudalla. Perheet 

hajosivat, lapsia kiellettiin menemästä kouluun opettajien pieksettäväksi suomen kielen puhumisen ja 

köyhyytensä vuoksi, karja jätettiin hoitamatta ja puhelinkeskukset hajotettiin; Kiirunan ja pohjoiskalotin 

tuhoa odotettiin ja tanssittiin alastomina lasten nähden ja lapsi uhrattiin Jumalalle. (KE, 43–44.) 

 

 

Olof pitää Tomasin käsityksiä yksioikoisina ja harhaanjohtavina. Hän ei kuitenkaan ryhdy 

oikomaan tämän puheita. Se on hänen mielestään turhaa; hän on jo aiemmin kertonut Tomasille 

omat näkemyksensä. Rakel kysyy Olofilta, mitä tapahtui, kun arkki ei tullut: 

 
Sanoin, että arkkihan tuli, profeetan pirttiin vuonna 1937; uskottomat eivät sitä tietenkään olleet 

katsomassa. Rakel kysyi minkä kaltainen arkki oli ollut. Sanoin sen olleen samanlainen kuin näkymätön 

vihreä elefantti, joka käveli tienreunaa pitkin Ähtäriin päin. Sanoin, että suljettujen ideologioitten 

edustajien kanssa on turha keskustella - -.  (KE, 42.) 
 

Vertauksen vihreästä elefantista Olof kertoo lainanneensa itäsaksalaiselta filosofilta. Tämä oli 

kuvaillut vertauksella sitä, kuinka turhaa oli yrittää dialogiin kommunistien kanssa. Bahtinilainen 

                                                 
70 Tšehovin näytelmän nimi on kuitenkin Lokki. 
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autoritaarinen sana ei antaudu vuoropuheluun toisen sanan kanssa. Väite arkin tulosta profeetan 

pirttiin kuvastaa Olofin lojaalisuutta korpelalaisille ja hänen metamorfoosiaan Martinsoniksi.71
 

Metafiktion ilmaisukeinoihin luetussa mise en abymessa on nähty romaanin tulkinnallinen 

avain, jolla sen merkitystä voidaan selvittää (McHale 1987, 125). Hallilan mukaan tällainen 

lukutapa on yksioikoinen; useammin peilirakenne kritisoi ja ironisoi itse romaania, tekijän omia 

pyrkimyksiä tai lukijaa ja tämän odotuksia. (Hallila 2006, 173–174.) Toisinaan, kuten tässä 

Kolmen kyynärän jumalien pitkässä mise en abymessa, toteutuvat sekä Mika Hallilan että Brian 

McHalen näkemykset: 

 

Eksplisiittinen kirjailija minut työnsi tälle matkalle, muutti minut tarinaksi; eksmiehesi teki 

hypnoosin avulla Larsista intrigin. Tomas filmaa rannalta joen tyyntä yläjuoksua ja 

kolmilaitaistamme, jonka arvaamaton ja näennäisesti vaaraton virta tempaa mukaansa. 

    Soutaja on sankarimme; hän katselee virran syrjässä olevaa järämää tietämättä mitään 

virtaavan joen koirankonsteista; juuri ennen järämää joki muuttuu juoneksi; soutajan on turha 

potkia tutkainta vastan; kolmilaitainen joutuu virran valtaan ja soutaja alkaa tajuta, että järvi on 

muuttunut hengenvaaralliseksi pedoksi. Mitä tahansa saattaa tapahtua: virta voi temmata airot 

soutajan käsistä ja kivenrako sauvoimen, pohjatappi voi irrota ja mies pudota veneestä. Hän saa 

oksasta kiinni ja näyttää hetkeksi pelastuvan, mutta virta tempaa hänet taas mukaansa. - - 

    Soutajan vastustaja on joen virta, vievä voima, joka kuljettaa sankarimme säserää venettä. 

Sankarimme ei osaa edes uida ja hän pelkää suunnattomasti. Joki on intrigi, petollisen järven 

jatkoa. 

    Täytyy olla kaksi käännekohtaa: ensimmäinen vaara ja sitten mutkan takana oleva putous; 

näissä kohdissa sankarimme on näytettävä meille tuntemattomat puolensa; nämä näissä kohdissa 

ilmestyvät ominaisuudet vetävät sympatiamme sankarin puoleen. Jos hän kuolee, hänen on 

kuoltava kunniakkaasti. Jos hän menettää elämänsä ja kunniansa, hän ei ole pystynyt täyttämään 

rooliansa. Hamlet on tätä vaaraa hyvin lähellä; Fortinbras hänet pelastaa, ei Shakespeare. Kaiken 

tämän lisäksi vaarojen täytyy olla realistisia, eikä sattuma saa koskaan pelastaa sankaria. 

    Minulla ei ole mitään tähän kaavaan sopivaa. Sankarini lähtee yhtäkkiä Sappionjärvelle 

kalastamaan ahvenia… (KE, 30–31.)  

 

Tätä peilirakennetta voi pitää koko portaikkotrilogian tulkinnallisena avaimena. Petollinen virta 

on yli-ihmisyyden ideaan nojautuva yhden asian ääriliike, tulva. Kerättyään tarpeeksi voimaa se 

muuttuu hengenvaaralliseksi pedoksi, jota soutaja ei enää hallitse. Kahdessa viimeisessä 

kappaleessaan mise en abyme  ironisoi koko Korpela-trilogiaa, tekijän pyrkimyksiä, kerronnan 

konventioita sekä lukijan odotuksia. Sääntöjä vastaan vikuroiva Korpelakin joutuu ironian 

kohteeksi. Mies ei täytä edes sankarin saappaita, sillä hän häipyy kesken kaiken näyttämöltä ja 

                                                 
71 Trilogian edellisessä osassa Martinson aloittaa oman kertomuksensa arkin hengellistä laskeutumista melkein samoilla sanoilla: 

”Arkkihan tuli vasta kolmekymmentäseitsemän meidän pirttiin Laulumaahan.” (KK, 102.) 

 



113 
 

menettää kunniansa. Hamletin pelastaa Norjan prinssi Fortinbras, jonka Hamlet nimeää 

kruununperillisekseen – mutta kuka voisi pelastaa Korpelan? Ei ainakaan Lars: ”Korpela teki aina 

syntiä minua, hänen luojaansa vastaan, enkä voinut rakastaa häntä niin paljon, että olisin 

ristiinnaulinnut romaanini logoksen. Tuhosin romaanini; tuli sen maailmanloppu.” (KE, 162.) 

Kirjailijakertojatkin vertautuvat soutajaan, jonka petollinen virta imaisee mukaansa. Metafiktion 

kautta trilogia kuvaa myös taiteilijan yrityksiä pyristellä irti luomisprosessia kohdanneesta 

umpikujasta. Kolmen kyynärän jumalien loppupuolella Olof kertoo lopettaneensa 

korpelalaisuuden tutkimisen; vähän aiemmin Lars on sanonut, ettei hän ole enää kiinnostunut 

korpelaliikkeestä. Olof kertoo Laila-Erikan äidille romaanistaan, joka ei ikinä valmistuisi. 

Romaanin nimi on paljastavan ironinen: Jumalallinen valhe. Olof on pahassa umpikujassa. 

Metamorfoosien kierteessä identiteetti horjuu. Kirjoittaminen on riistänyt mahdollisuuden 

normaaliin kanssakäymiseen elävien ihmisten kanssa. Vaimon reaktiot ovat saaneet hänet 

hermostumaan niin, että hän oli polttanut kolmesataa sivua romaanistaan. Ehkä syy ei silti ole 

Cristinessä, vaan  Olofin omassa taiteellisessa haaksirikossa tai hänen sisäisissä kaaosvoimissaan, 

joita hän ei enää pysty hallitsemaan – aivan kuten äskeisen mise en abymen soutajalle käy 

arvaamattomassa virrassa. Puheessa Laila-Erikalle on vainoharhaisen syyttelevä sävy: 

[S]inä, kuulemma olit kertonut sille minusta ja tuskastani asua ja olla ja luoda Kaamosmaan 

ankeissa olosuhteissa; sinä olit, kuulemma sanonut, että kirjoittaminen on minulle yhtä tuskallista 

metamorfoosia ja loputonta identiteettini hajoamista, jatkuvia matkoja mielisairaalaan 

muutamaksi päiväksi saavuttaakseni oman minuuteni. Sinäkö olit sanonut, että elän muitten 

elämää, jopa Larsin ja sen veljen? 

    Äitisi nauroi näille tuskilleni; se käski valita aivan toisenlaisen asennoitumisen kirjoittamiseen, 

journalistisen. (KK, 184.)  

 

 

Järkevä kirjoittamisasenne ei tietenkään ole mahdollinen Olofille. ”Kaamosmaan ankeat 

olosuhteet” ovat jälleen Olofin ironiaa, joka nostaa esiin kysymyksen marginalisuuteen 

kytkeytyvistä alemmuudentunteista, uhrimentaliteetista ja vainoharhaisista piirteistä. 

Kirjailijakollegoiden käytöksessä on paranoideja piirteitä, joita on pidetty tyypillisinä 

modernille groteskille. McElroyn mukaan paranoiasta kärsivä sankari on epäluuloinen, 

itsekeskeinen, harhainen ja pieneen elämänpiiriinsä rajoittunut. Hän kokee maailman 

vihamielisenä ja pelkää itsemääräämisoikeutensa menettämistä. Huonommuudentunteiden 

paradoksaalisena seurauksena on suuruudenhulluus. (McElroy 1989, 33.) Olof nimittää itseään 

ja Larsia ironisesti profeetoiksi; ironian kohteena ovat sekä kirjailijoiden suuruudenhulluus että 

heidän metamorfoosinsa.  
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Olofin kuvaus Larsin tapaturmasta ja sairaalakäynnistä esittää myös Larsin modernin groteskin 

paranoiasta kärsivänä (anti)sankarina. Karnevalistinen näytelmä alkaa, kun Lars kaatuu Ruotsin 

radion toimituksen pihalla; hän on menossa tapaamaan Kuuton jälkeläisiä, entisiä korpelalaisia. 

Lars herää verisenä ja sekavana. Ambulanssin soittaa kirkkoherra, virallisen kirkon edustaja. 

Autossa Lars hourailee, niin että kuljettaja ja hoitaja ovat kuolla nauruun. Sairaalassa Lars ei 

suostu korpelalaisen lääkärin hoidettavaksi, hänelle kaikki suomenkieliset tornionlaaksolaiset 

edustavat korpelalaisuutta. Herättyään Lars repii heti haavansa auki. Hän vuokraa mökin ja 

sulkeutuu kirjoittamaan. Metamorfoosit jatkuvat; Lars naukkailee viiniä ja toistelee Korpelan 

sosiaaliturvatunnusta. Välillä hän käy Olofin saattelemana hoidossa psykiatri Holstin luona: 

 

Klinikalla Lars ei hyväksynyt Välimaa-nimistä lääkäriä ottamaan kokeita. Lars kuuli lääkärin 

puheesta, että tämä on Ruotsin tornionlaaksolaista syntyä. Lars sanoi: tiedä, se saattaisi olla 

korpelalainen. Holst tuli, otti kokeet ja Lars paiskasi kirjoituskoneensa klinikan ikkunasta, 

kolmannesta kerroksesta pihalle ja sanoi aivan rauhallisesti: pankaa pakkovyöhön! Istuin koko 

yön ja seurasin Larsin myrkytettyä nukkumista ja kirjoitin muistiin kaikenlaisia hourauksia, joita 

aion nyt käyttää, olen jo käyttänyt. Pitäisi ehkä jollakin tavoin viitata niihin, mutta olkoon, kaikki 

mikä maistuu unelta, horrokselta on Larsin puheita klinikalla. Ihmettelen nyt niiden kauneutta ja 

rikkautta ja Larsin yliluonnollista muistia: hän käytti vaivattomasti Time Immemorial -kirjan 

henkeäsalpaavia ajatuksia, korkeamman todellisuuden avaimia. (KE, 23.)  

 

 

Olofin kateus ja alemmuudentunteet näyttäytyvät tässäkin ironisessa valossa.  Hänen tapansa 

plagioida surutta kollegansa ajatuksia eivät kasvata lukijan luottamusta kertojaan. 

Kirjoituskoneen heittäminen ikkunasta on Larsilta arktisen hysterian teko ja viittaa jälleen myös 

taiteelliseen haaksirikkoon. Lukkoon menneen kirjailijan toiveunelta vaikuttaa myös Larsin 

käsikirjoituksen palaminen hänen autonsa mukana. Olof miettii, sytyttikö Lars auton omalla 

tahdollaan; oliko hänen sisin toiveensa tuhota sen mukana myös romaaninsa käsikirjoitus. Olof 

kysyy Larsilta, minkä virheen he ovat tehneet, ja Lars vahvistaa Olofin epäilykset: 

 

Me esitimme rooleja… saastaisia, vaikka tiesimme… uimme rapakossa… emme edes halunneet 

etsiä kauneutta… valkeutta… meidät kirottiin… koteloiduimme odottamaan metamorfoosia… ja 

se tapahtui; rupesimme elämään toisten pahaa elämää. Kuulen taas palosireenit. Minä en todella 

halunnut käsikirjoitusta. Istuin ja söin ja kuulin sireenit. (KE, 110.)  

 

 

Lars vertaa kirjailijoiden toimintaa rapakossa uimiseen; Martinson käyttää samaa vertausta 

puhuessaan perkeleen himosta. Demoniensa ja metamorfoosiensa ahdistamana Lars on siis itse 

toivonut käsikirjoituksensa tuhoutuvan. Kauneus ja valkeus, josta hän puhuu, ovat kuitenkin 

mahdollisuutena läsnä Anitan ja Larsin kohtaamisissa, joista kerrottaessa luontoa ja miljöötä 
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kuvataan trilogialle poikkeuksellisella tavalla. Yksi Korpelan enkeleiden kolmannen luvun 

motoista antaisi tälle ajatukselle tukea: ”Totuus ei ole sitä, mitä tietoisesti yrittää selvittää; se 

on virhe, joka kavaltaa koko kertomuksen.” (KE, 72.) Moton alla lukee suluissa: ”Anita Larsille 

edellisessä luvussa”. Tässä romaani leikittelee kerronnallaan ja henkilöhahmoillaan. Trilogian 

eksyttävään sävyyn sopii, ettei Anita näyttäydy romaanin edellisessä luvussa – hän esiintyy 

henkilönä ainoastaan Kolmen kyynärän jumalissa.  

 

Kysymystä todellisuuden ja fiktion suhteesta kommentoidaan metafiktion tasolla trilogian 

päätösosan viimeisille sivuille asti. Lars oivaltaa vasta kreikkalaisella hautausmaalla, että 

”kaunokirjallinen demonis-transkandentaalinen totuus aina kumoaa aidon relatiivisen tiedon; 

siis sen mitä tavallisesti pidämme tietona ja tieteenä” (KE, 162). Suhteellinen tieto ei Larsia 

tyydytä, sillä hän on matkoillaan kokenut intuitiivisen suoran tiedon. Vain sokea voi hänen 

mielestään olla näkemättä totuutta, joka kätkeytyy myös Olofin käsikirjoituksen pinnan alle: 

”En tarkoita kriitikkojen myyttistä tasoa, en mitään postmodernismia. Tarkoitan sitä, mikä on 

myyttisen tason pinnan alla.” (KE, 163.) 

 

Korpela-trilogian metafiktiivisyys ironisoi ja parodioi myös ajatusta itsereflektiosta, ja 

perimmältään sen kritiikin kohteena on koko trilogia. Lars näkee kirjailijat surullisen hahmon 

ritareina, jotka ovat harhautuneet varsinaisesta tehtävästään sammuttamaan hirvittävää 

tulipaloa kahvikupilla. Kriittinen, tragikoominen kuva toistuu hänen puheessaan sekä Korpelan 

enkeleiden  alussa että romaanin loppuluvussa: 

 

Jos on olemassa kaksi selitystä tekooni, silloin itse teko on illuusio tai ele, jota kirjailijat 

mukamastaan analysoivat ja hahmottavat; ne ovat pateettisia ja toisiinsa sidoksissa; ne ovat 

syntyneet tutkimaan yksinäisen elämän rikkaita sisäisiä salaisuuksia, mutta jostakin 

ymmärtämättömästä syystä ne ovat muodostaneet ketjun ihmisiä, jotka ovat sammuttamassa 

hirvittävää tulipaloa kahvikupilla tai pelastamassa myrskyiseen mereen hukkuvaa huutamalla 

kuorossa hyviä neuvoja tuulen mukana merelle. (KE, 26.) 

 

Meistä, korpelanliikettä tonkivista, rakentuu pateettinen ketju, joka yrittää sammuttaa suurta 

tulipaloa kahvikupilla; en halua olla siinä ketjussa mukana enää; olenko koskaan ollutkaan? Minä 

olen syntynyt tutkimaan yksinäisten elämän sisäistä rikkautta, välinpitämättömien ihmisten 

puolesta. Olen profeetta! (KE, 163.) 

 

 

Jos romaanin kirjoittaminen joutuu trilogian jatko-osissa kaiken kyseenalaistavan ironian 

kohteeksi, niin käy myös kaikille romaanin teoreettisille haltuunottoyrityksille. Korpelaliikettä 

tonkivat kirjailijat saavat Larsilta kylmää kyytiä, eikä pidä kovin korkeita ajatella myöskään 

meistä, jotka ryhdymme tonkimaan Korpela-trilogiaa. Larsia lainaten: ”Analyysi on petosta.” 
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(KE, 163.) Lars Korpelan enkeleiden päätösluvun kertojana saa sanoa koko trilogian viimeisen 

sanan.  Hänen ajatuksensa voisi kiteyttää Tolstoin Sodan ja rauhan (1975, 53) pilviä katseleva 

ruhtinas Andrei: ”Kaikki on tyhjää, kaikki on petosta – kaikki muu paitsi tuo ääretön taivas.” 

 

 

6   LOPUKSI  

Olet järjestellyt asiat uudelleen, olet mennyt vähän edemmäksi kuin äsken mainitut [historioitsija, 

kirkkohistorioitsija, uskontopsykologi, lukuisat lestadiolaisryhmät yhdistävä hurskas johtaja], olet 

väliin valehdellut; suotakoon se sinulle anteeksi, sillä olethan halunnut tarjota totuuden valheen 

lautasella. Mutta et valhetta totuuden lautasella. (Pohjanen 1990, 331.) 

 

Menneisyyden representaatiot tarjoavat valheita totuuden lautasella, mutta romaani voi tarjota 

totuuden valheen lautasella – tämä Bengt Pohjasen Huutava ääni -romaanin kirjailijakertojan 

ajatus kannattelee myös Pohjasen Korpela-trilogiaa. Siinä Ruotsin Tornionlaakson 

korpelalaiset ryhtyvät kapinaan lestadiolaisuutta, kirkkoa ja koko yhteiskuntaa vastaan. Liike 

karkaa kuitenkin käsistä, ja villitystä seuraa sukupolvien yli yltävä kollektiivinen häpeä.  Elämä 

karnevalisoituu kristalliarkin odottajien ympärillä, se muuttuu nurin käännetyksi maailmaksi. 

Korpelalaiset toimivat ulkoapäin katsoen mielettömästi, vastoin järkeä ja omaa 

vastuuntuntoista elämänasennettaan. Jumalan houkkien vapaudella he kaatavat pyhän 

penkkijärjestyksen ja kyseenalaistavat vallitsevat normit ja totuudet. Karnevalistinen traditio ja 

karnevalistisen kerronnan teoriat tarjoavat selitysvoimaisen näkökulman Pohjasen 

polyfoniseen  trilogiaan, ja toisella tasolla myös siinä kuvatun hurmosliikkeen toimintaan.  

 

Korpelaliikkeen vuosikymmen on rajujen myllerrysten 1930-luku. Myös kerronta-aikaa, 1980-

lukua, leimaa vahva murros. Kristalliarkki on vanhan Leanderin realistista kerrontaa. Kolmen 

kyynärän jumalissa ja Korpelan enkeleissä kerronta muuttuu postmoderniksi: se sirpaloituu, 

kyseenalaistuu ja muuttuu itserefleksiiviseksi, aikatasot sekoittuvat. Kertojat vaihtuvat tiheään 

tahtiin ja subjektien rajat hämärtyvät, ontologiset tasot vaihtelevat. Nimitänkin erikoisella 

tavalla rakentuvaa romaanisarjaa portaikkotrilogiaksi. Siirtymä ehyestä agraarimaailmasta 

postmoderniin heijastuu suoraan teosten kerrontaratkaisuihin. Leander kuuluu vanhaan 
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maailmaan; kirjailijakertojat Lars ja Olof hahmottavat todellisuutta sirpaleisena ja rajoiltaan 

hämärtyneenä. Sitä, mitä Korpela-trilogia perimmältään tutkii ja kuvaa, ei toisaalta edes voisi 

tavoittaa realismin keinoin. Sen hahmottamiseen tarvitaan moniselitteistä, epäilevää, kaiken 

suhteellistavaa ja kaikki rajat haastavaa postmodernia kerrontaa. Tutkielmastani käy esille, että 

Pohjasen Korpela-trilogiassa kerronnalliset, rakenteelliset ja sisällölliset ratkaisut tuottavat 

yhdessä teosten merkityksen: portaikkotrilogiaa käytetään siis merkityksen muodostamiseen.   

 

Kristalliarkki vastustaa ironiallaan, parodiallaan ja groteskilla karnevalismillaan kaikkia 

ihmistä alistavia ja heitä omilla valheillaan pyydystäviä totalitaristisia ääri-ideologioita, 

olivatpa ne sitten uskonnollisia tai poliittisia. Kolmen kyynärän jumalien ja Korpelan enkelien 

postmoderni kerronta nostaa päivänvaloon kaikenlaiset totuuden lautasella tarjoillut valheet. 

Polyfoninen kerronta paljastaa historian moniäänisyyden   asettamalla  samaan tilaan kilpailevia 

versioita tapahtumista. Teosten metafiktiivisyys haastaa pohtimaan faktan ja fiktion rajoja, 

historian totuuksien painoarvoa ja representaatioiden taustalla vaikuttavia valtasuhteita. Esiin 

nousee myös kysymys historian tietoisesta manipuloinnista omien intressien turvaamiseksi; 

manipuloinnin muotoina näyttäytyvät Korpela-trilogiassa myös unohtaminen, vaikeneminen ja 

naurunalaiseksi tekeminen. Totuuden illuusioluonne ja faktan ja fiktion rajojen hämärtyminen 

tematisoituvat romaanisarjassa, mihin portaikkotrilogian rakenteelliset ja kerronnalliset 

ratkaisut tarjoavat erityisiä mahdollisuuksia. Kristalliarkin realismi pyrkii vielä rakentamaan 

todellisuusilluusiota; Kolmen kyynärän jumalien ja Korpelan enkeleiden postmoderni kerronta 

taas pyrkii murskaamaan realistisen vaikutelman ja kyseenalaistaa kaiken ”totena” kerrotun. 

Subjektin hämärtyminen ja kerronnan pirstoutuminen kuvastavat ihmisen voimattomuutta 

hahmottaa ympäröivää todellisuutta jäsentyneenä ja mielekkäänä kokonaisuutena. 

Representaatioiden suhteellisuuden idea ilmenee myös rakenteen tasolla; esimerkistä käy 

Kolmen kyynärän jumaliin piilotetut kaksi toista lukua. Portaikkotrilogian jälkimmäiset osat 

leikittelevät myös monin tavoin dokumentaarisuudella. Ne eksyttävät lukijaa pitämään 

fiktiivisiä tutkijahahmoja ”oikeina” tutkijoina ja lukemaan fiktiota faktana. Seuraavassa 

hetkessä ne jo rikkovat tämän illuusion parodiallaan, itserefleksiivisyydellän, 

fragmentaarisuudellaan, intertekstuaalisuudellaan ja loputtomalla rajojen hämärtämisellään. 

Postmodernille romaanille tyypillisenä on pidetty peliä ja leikkiä, jonka merkitykset eivät 

kiinnity mihinkään. Pohjasen portaikkotrilogiassa dokumentaarisuudella leikittely kytkeytyy 

kuitenkin tiiviisti teosten temaattiseen tasoon, kysymykseen totuudesta ja valheesta. Myös 
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postmoderni rakenteellinen leikittely Kolmen kyynärän jumalien kilpailevilla toisilla luvuilla 

on kaikkea muuta kuin leikkiä leikin vuoksi. Leikittely liittyy trilogiassa myös kertomisen 

konventioihin: kirjailijakertoja Olof vakoilee ja plagioi törkeästi kollegansa Larsin 

materiaaleja, nauhoittaa tämän yksinpuheluja ja utelee Laila-Erikalta tietoja Larsin 

käsikirjoituksista; toisaalta hän vihjaa Larsin olevan fiktiivinen hahmo, jota hän itse pitää 

hengissä kirjoittamalla. Oma lukunsa on Laila-Erika, trilogian jatko-osien fiktiivinen lukija, 

jota Olof toisinaan kannustaa, toisinaan moitiskelee ja toisinaan neuvoo lukemaan edelliset rivit 

tarkasti uudelleen.  

 

Metafiktiivisyys ilmenee Pohjasen Korpela-trilogiassa kerronnan moniäänisyytenä, 

itserefleksiivisyytenä sekä parodian ja ironian kautta; myös mise en abyme -rakenteet ovat 

käytössä. Metafiktiivisyys näkyy myös totunnaisten alistussuhteiden rikkomisena, muun 

muassa kilpailevien kertojien ja kertojanroolin problematisoitumisen kautta. Faktan ja fiktion 

suhteen lisäksi teosten metafiktiivisyys nostaa esiin kirjallisuusteoreettisia kysymyksiä sekä 

kommentoi kriittisesti tutkimuksen mahdollisuuksia kertoa menneisyyden tapahtumista. Se 

paljastaa niin fiktion, tieteellisten tutkimusten ja maallikkojen tuottamien historiallisten 

esitysten kuin tarinaperinteenkin sepitteellisyyden ja konstruktioluonteen.  Metafiktion   kautta  

kuvataan ironisesti ja parodisesti myös kirjailijakertojien sisäisiä ristiriitoja ja luomisprosessin 

kriisiytymistä.  

 

Korpela-trilogian  postmodernismi on polyfonista sekä taiteellisten tekniikoiden osalta että 

poliittisesti: se kyseenalaistaa vallitsevia totuuksia ja valtasuhteita ja luo diskursiivisen tilan, 

jossa myös marginaaliin sysätyt saavat äänen. Pohjasen trilogiassa  korostuvat kriittisten ja 

emansipatoristen romaanien kerrontakeinot; intertekstuaalisuus, groteski ja parodia. Parodian 

ja ironian kohteeksi joutuvat sekä lestadiolaisuus että  muutkin fanaattiseen yli-ihmishybrikseen 

sortuvat ideologiat korpelalaisuudesta fasismiin ja kommunismiin. Niiden harhat, eleet ja 

retoriikka alennetaan ja kyseenalaistetaan groteskin ja subliimin kaksoisvalotuksessa. 

Suhteellistavan, etäisyyttä ottavan karnevalistisen naurun kohteena on myös etelän 

rationaalinen valtakulttuuri kulisseineen. Parodia ja ironia haastavat myös kaikenlaisten 

representaatioiden totuudet sekä kirjallisuuden konventiot ja esioletukset – myös Korpela-

trilogiaa itseään koskevat.  
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Pohjanen kirjoittaa valtakultturin katvealueelta, Ruotsin Tornionlaakson meänkielisen 

vähemmistön näkökulmasta, ja käsittelee trilogiassaan seudun häpeälliseksi koettua 

lähihistoriaa. Korpela-trilogian voi yhdeltä merkitystasoltaan nähdä vastadiskurssina Ruotsin 

harjoittamalle kolonialismille. Antaessaan äänen toiseutetuille, valtakulttuurin vaientamille 

meänkielisille Korpela-trilogia edistää kulttuurista demokratisoitumista. Kaiken lisäksi se 

kiinnittää huomionsa marginalian marginaliaan: jos meänkieliset tornionlaaksolaiset voi nähdä 

valtakulttuurin yöpuolena, korpelalaiset ovat yöpuolen yöpuoli. Meänkielisten vastarintaa 

representoidaan trilogiassa moni-ilmeisesti; he ovat selviytymisen mestareita. Vaikka 

kielellinen tilanne ja tornionlaaksolaisten toiseuttaminen eivät tematisoidu, ne muodostavat silti 

tärkeän komponentin trilogian kokonaisuudessa. Hutcheonin historiografinen metafiktio kuvaa 

yhdestä näkökulmasta katsoen oivallisesti Pohjasen Korpela-romaaneja: ne ovat historiallisia, 

polyfonisia, kriittisiä ja emansipatorisia, ne kuvaavat marginaalisia hahmoja ja ne ovat syvästi 

tietoisia sekä historian että fiktion sepitteellisyydestä ja artefaktisuudesta. Teosten suhde 

historiaan on kuitenkin paljon monimutkaisempi. Alfred Döblinin (1963, 169) sanoin: ”Der 

historische Roman ist erstens Roman und zweitens keine Historie.” Historiallinen romaani on 

ensiksikin romaani, ja toiseksi se ei ole historiaa. Korpela-trilogian kohdalla oleellisempaa 

onkin sen asettuminen romaanin laajaan kontekstiin, polyfonisen ja ambivalentin 

menippolaisen satiirin postmoderniin traditioon. Bengt Pohjasen Korpela-trilogia on osallistuva 

ja kriittinen, mutta samalla syvällinen, perimmäisiä kysymyksiä käsittelevä.  Se pohtii elämää 

ja kuolemaa, maailmankatsomusta, ihmisen olemisen arvoitusta tulvan situaatiossa. 

Kollektiivinen historiallinen tilanne – hurmoksellisen uskonliikkeen syntyvaiheet, kaoottinen 

kehitys ja ajautuminen  katastrofiin – ei siis Korpela-trilogiassa toimi taustana, jonka edessä 

inhimilliset situaatiot muotoutuvat, vaan se on jo itsessään fundamentaalinen eksistentiaalinen 

tilanne, suurennettu ihmisen olemisen situaatio (vrt. Kundera 1987, 45–46). Milan Kundera 

puhuu korpelaliikettä paljon tuhoisammasta tulvan situaatiosta Prahan kevättä kuvaavan 

romaaninsa Naurun ja unohduksen kirjan (1978) kohdalla:  

 

[I]hminen (kokonainen ihmissukupolvi) toimii (tekee vallankumouksen), mutta teko karkaakin 

käsistä, ei tottele tekijäänsä (vallankumous riehuu, murhaa, tuhoaa), jolloin hän tekee kaikkensa 

taltuttaakseen ja saadakseen jälleen hallintaansa niskuroivan tekonsa (sukupolvi perustaa 

uudistushenkisen oppositioliikkeen) mutta turhaan. On mahdotonta saada jälleen hallintaan tekoa, 

joka kerran on karannut käsistä. (Kundera 1987, 46.) 
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Tulva vie aina mukanaan; ihmisen sisäinen kaaos kaataa kaikki yli-ihmisyyteen perustuvat 

ideologiat. Korpela-trilogiassa pullon hengen päästää irti jo saarnamies Korpela, joka poistuu 

näyttämöltä ennen liikkeen syttymistä. Pohjasen trilogia todistaa menippeian elinvoimasta ja 

uudistumiskyvystä. Korpela-trilogia uudistaa itsekin muotoaan (historiallisen) romaanin ja 

romaanitrilogian rakentumisen ja kerronnan konventioita rikkomalla. Portaikkotrilogian 

yhtenäisyys ei rakennu toiminnan tai henkilöiden elämäntarinoiden jatkuvuudesta, vaan 

analogisista suhteista ja temaattisesta jatkuvuudesta. Trilogian ydinteema on valhe, ihmisen 

häikäisevä kyky pettää itseään ja muita. Erityisen hyvin valhe ja itsepetos kukoistavat tulvan 

tilanteessa. Ydinteeman kannalta tärkeimmäksi intertekstuaaliseksi keskustelukumppaniksi 

nousee Cervantes. Korpela-trilogian maailma on Don Quijoten maailma, jossa musta selitetään 

valkoiseksi ja julmimmatkin rikokset oikeamielisiksi teoiksi. Uniprofessori Valdemarin sanoin: 

”[E]ivätkö ihmiset aina ole etsineet vapautta ja valhetta” (KE, 55).  

 

Pohjasen trilogia tarjoaa radikaalisti uudistavia representaatioita 1930-luvun hurmosliikkeestä. 

Dialogismi on trilogiassa tematisoitu. Representaatioiden polyfonisuus suhteellistaa tulkintoja, 

ja korpelaliikkeen kannattajat saavat takaisin heiltä riistetyn ihmisarvon. Eri äänet 

representoivat korpelaliikettä ja korpelalaisten toimintaa omista lähtökohdistaan tarjoten 

erilaisia näkökulmia ja niistä dynaamisesti kehkeytyviä uusia yhdistelmiä. Kaikilla 

kertojanäänillä on oma ”totuutensa” korpelalaisista, ja postmodernissa kerronnassa ne asetetaan 

rinnakkain ja vuoropuheluun keskenään. Kertojien positio suhteessa korpelalaisiin vaihtelee: 

Leander esittää kertomuksensa samalta tasolta, hän seisoo ystävänä korpelalaisten rinnalla. 

Groteskien korpelalaistarinoiden kertoja Kursu hakeutuu yläpuolelle, samoin ohjaaja Tomas, 

vaikka molemmilla on taustansa kautta tiivis kytkös korpelalaisiin. Profeetta Martinsonin puhe 

tulee suoraan korpelalaisuuden ytimestä. Kirjailijakertojien hybridiset identiteetit sijoittuvat 

kulttuurien väliseen rajatilaan: Lars ja Olof asettuvat niin Tornionlaakson kuin ruotsalaisen 

valtakulttuurin piiriin – ja samalla niiden molempien ulkopuolelle. He pyrkivät ymmärtämään 

korpelalaisuutta sisältä päin; korpelalaisten uskonopin selittämiseen avuksi haetaan vielä Larsin 

pappiveli. Metamorfooseissaan Lars ja Olof alkavat jopa elää korpelalaisten elämää, mutta 

postmoderneina ihmisinä he koko ajan epäilevät ja kyselevät; heiltä puuttuu usko absoluuttisiin 

totuuksiin. Ulkopuolisia kilpailevia ääniä tarjoavat muun muassa arkkiveisut sekä kerronnan 

säikeisiin kietoutuvat tutkimukset ja dokumentit. Korpelalaisuus näyttäytyy trilogiassa 

yleisinhimillisenä ilmiönä: korpelalaiset ovat samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. 
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Hurmosliike vertautuu maailman muihin tulviin. Nekin houkuttelevat ihmisiä omilla arkeillaan 

ja valheillaan, joihin ihmiset tietyissä tilanteissa niin epätoivoisesti haluavat uskoa. 

 

Tunneskaalan ääripäistä voimansa saava hengellinen hurmos näyttäytyy Pohjasen trilogiassa 

tornionlaaksolaisen kulttuurin tärkeänä elementtinä; arktinen hysteria ja korpelalaisuus 

kietoutuvat toisiinsa ja ruokkivat toisiaan. Arktinen hysteria saa Korpela-romaaneissa groteskin 

käsittelyn. Ironia ja parodia korostuvat etenkin silloin, kun arktista hysteriaa kommentoidaan 

kolonialismin ja ruotsalaisen valtakulttuurin näkökulmasta. Groteskin kuvasto on jyrkän 

polaarista ja perustuu  Atwoodin luonnehtiman paranoidin skitsofrenian tapaan jyrkille 

temaattisille vastakohtapareille. Keskeisiksi nousee puhtauden ja saastaisuuden, huoruuden ja 

rakkauden ja synnin ja hurskauden yhteen sovittava kuvasto. Ambivalentit ääripäät ymmärtävät 

toisensa; ne katsovat toisiaan peilistä. Vastakohtaparin toinen osapuoli on polyfonisesti läsnä, 

vaikka vain toinen mainittaisiin. Trilogian kirjailijakertojatkin ovat arktisen hysterian ihmisiä, 

aina valmiina hukuttamaan itsensä ”tutkimustensa” syövereihin samalla intohimolla kuin 

korpelalaiset toteuttavat pyhää himoaan. Larsin ja Olofin kohdalla arktinen hysteria nivoutuu 

myös metafiktiivisyyteen. Arktisen hysterian representaatioissakin nousee esiin ilmiön 

yleisinhimillisyys: arktinen hysteria näkyy erityisen selvästi ristiriitojen kärjistymis-

näyttämöllä, Tornionlaaksossa, mutta se on olemassa kaikissa maailman ihmisissä.  

 

Arktista hysteria on tähän asti tulkittu enimmäkseen valtakulttuurista käsin, kolonialistisen 

katseen suodattamana; kirjallisuudessa se on usein nähty pittoreskina, kaupallisena ja huonoa 

makua edustavana, ja sellaisena se on pyritty nopeasti ohittamaan. Pohjasen Korpela-trilogian 

arktista hysteriaa ei kuitenkaan voi typistää naiiviksi ja mauttomaksi pohjoisen eksotiikaksi. 

Ihosen ja Karkulehdon luonnehdinnat arktisen hysterian ilmenemismuodoista toteutuvat 

esimerkillisesti Korpela-romaaneissa, mutta samalla niitä parodioidaan ja ironisoidaan. Korpela-

romaanien arktinen hysteria  suorastaan vaatii lähestymään ilmiötä myös toisenlaisesta 

näkökulmasta. Erityisen kiinnostavia ovat usein johonkin ilmiöön liittyvät jännitteet ja torjunnat; 

niin myös arktisen hysteria kohdalla. Arktisen hysterian aiheuttama kiusaantuneisuus voi osaksi 

johtua etelän pidättyväisen tunneilmaisun ja lestadiolaisuuden vaikutuspiirissä sitä sallivammaksi 

kehittyneen pohjoisen tunneilmaisun yhteentörmäyksestä. Kun tarkastelee Pohjasen trilogian 

arktista hysteriaa elämän sisältämän absurdin perspektiivistä, torjunnalle löytyy myös sisällöllisiä 

syitä. Kapinallisena ja provokatiivisena arktinen hysteria heittää koko elämän absurdin kauhun 
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lukijan silmille kietomatta sitä minkäänlaiseen pehmentävään armeliaisuuteen. Marginaalisen 

pohjoisen kirjallisuuden vieroksuttuna ilmaisumuotona arktinen hysteria rinnastuu 

karnevalismiin, joka myös on aina elänyt katvealueilla, usein väärin ymmärrettynä ja 

väheksyttynä. Niin karnevalismi kuin arktinen hysteriakin repivät virallisen kulttuurin 

pystyttämiä esirippuja ja paljastavat niiden taakse kätketyt petokset ja harhat. Karnevalismin 

tavoin arktinen hysteriakin kiinnittyy ruumiilliseen ja alapuoleen, molempien keskeisiä 

tyylikeinoja ovat groteski, ironia ja parodia. Arktinen hysteria on karnevalismin pimeä 

kääntöpuoli: kun karnevalismi suuntaa  kapinansa ulospäin ja nauraa vallitsevan järjestyksen 

kumoon, arktinen hysteria haastaa sen sisäänpäin kääntyneellä synkkyydellään ja 

provokatiivisella hillittömyydellään.  

Tarkastellessani korpelalaisuuden ja arktisen hysterian representaatiota Bengt Pohjasen 

Korpela-trilogiassa Bahtinin romaanikäsitysten, metafiktion teorioiden ja valikoitujen 

postkolonialismin ja kulttuurintutkimuksen ideoiden  kautta on suurimpana haasteenani ollut 

laajenemaan pyrkivän kokonaisuuden hallinta. Tunnistan tässä oman tornionlaaksolaisuuteni, 

tietynlaisen valmiuden kohtuuttomuuksiin. Joku toinen olisi keskittynyt tarkastelemaan 

yksinomaan teosten kertojaratkaisuja, metafiktiivisyyttä, intertekstuaalisuutta tai  parodis-

ironisia elementtejä. Korpela-trilogiaa, kuten kirjailjan muutakin tuotantoa, on toistaiseksi 

tutkittu hämmästyttävän vähän, joten pidän tarkastelutapaani sikäli perusteltuna. Tärkein syy 

tarkasteluun laveuteen on kuitenkin portaikkotrilogia itse. Se on taiteelliselta kudelmaltaan 

äärimmäisen monikerroksinen ja moniselitteinen. Postmoderneilla kerrontakeinoillaan se 

lisäksi kaikin voimin vastustaa kaikenlaisia haltuunottoyrityksiä. Tutkittavaa Bengt Pohjasen  

Korpela-trilogiassa riittää, houkuttelevaa olisi vertailla esimerkiksi suomen-, ruotsin- ja 

meänkielisten Korpela-romaanien toisistaan poikkeavia versioita. Kiinnostavimpia 

tutkimusnäkymiä tarjoaa kuitenkin torjuttu ja väheksytty arktinen hysteria. Korpela-trilogia 

osoittaa, että sen merkitys voi olla paljon syvempi kuin kolonialistinen tulkinta on antanut 

ymmärtää. Antoisan lähtökohdan arktisen hysterian uudelle tarkastelulle tarjoaa sen 

näyttäytyminen karnevalismin introverttina vastaparina. Pohjasen teosten rinnalla muun 

muassa Timo K. Mukan, Erno Paasilinnan, Rosa Liksomin ja Katja Ketun teokset kävisivät 

hedelmällistä dialogia uuden arktisen hysterian teorian kanssa. Ennakkoluulotonta moni- ja 

poikkitieteellistä tutkimusta kaipaa myös toinen pohjoisen torjuttu ilmiö, lestadiolaisuus, jonka 

dramaattinen piilovaikutus koko pohjoiseen kulttuuriin on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. 
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