
maailnrassär.'lirtaalinen nruu-

tos on yksinkertaisesti nrahdo-

ton, paitsi ajatuksena. Kaiken
purkanrisen ja päälaelleen

asettamisen ohella lrrna Sulku-
sen analyvsia sävyttää pyrki-
mys puckrttaa korokkeelta sekä

naisasialiike että naistutki-
mus. jotka ovat - hänen tul kin-
taansa vapaasti soveltaen - tut-
kimrr.ki.ivliinnöissä elahloilu-
neet itsetictoisiksi kuningatta-

riksi.
lrmu Sulkusen leos osoillaa.

että naistutkirnus on luottanut
i tsekin omat "ulkopuol isensa".
'l'ilanrre on uusi sen vuoksi. eltä

aiernmin naistutkirnuksen ul-
kopuolinen viittasi jo alun pe-

Suuri pikku kaupunki'l'ampere
on tullut nraankuuluksi monerr

rnonituisesta asiasta. 0n Str-
kännierneä.ia Näsinneulaa. On

I'ekka Paar,,lua ja Sul,, Aitto-

rriemeä. Orr T,errin-rrruset, ja
"l)unai nen yl iopisto". M utta otr

nryös ravintola f illikka, joka

lien"e rL.i lcgerrrlaarisintpiu

paikkoja ja juottoloita Kos-

nr«rksen ohella.'Iai ainakin oli.
Se oli lronelle paikkakuntalai-
sell. joll.i rtrl koli. rriirr uina-
kin olohuone. lVlonelle paikka-
kunnallu ol,iskellr.ll,' lui
muulle kävpäläiselle tuttuakin
tutunrpi. Asiakaskrxrsturnuk-

seltaan se ei ollut niin suppea

"krr lt trrrrri ravi ntola" kuin l(os-

mos. Siella klytiin älyllis-

rin tuon kentän ulkopuolella
ol,'r iin. \vl rrlk,,pu,rlisuu. lai

turrn" siitJ roi qrnlrä ntviis

naistutkirnuksen sisällä. lrma
Sulkusen onlat kokemuksel
kunnuttau olluu rhtJ rakarasli
kuirr leminismissä on kehotet-

tu ollamaan naisten henkili;-
kohtaiset kokernukset. Jonkun
kengässä on siis kivi,joka hier-
liä. Ju lollu ri"kiiün,rrr lrrrJ"
ellä lJmli joku kerlrx, siitJ.
Seuraur ulsi kartnaltuu kuiten-
kirr lurkuslrlla liilr.nrrrrin ja

konkreettisemmin. minkälais-
ta suomalaisen naistutkirnuk-
sen kirjo on todellisuurlessa ol-
lut. Naistutkijat itse väittävät,

ettei Irma Sulkusen ärvio siitä

pida paikkaansa. Ohjelnralli-
sen kritiikin esittäjien kannat-

laa nr)iis nä1 ltriJ konLrr'etti-
sesti. nrinkälaista naistutki-
muksesta tulee, kun sitä teh-
rlään "oikei n". 'l'ässä suhteessa

odolan kiinnostuneena lrrna
Sulkusen Iulevia tekstcjä.
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asevelvollisensa ja inttimieli-
seI viinapaloaatetta potevat

sekä muuten vain istuvat ih-
rrrellclijrinsri. Lu,rttneltrlinttul
orrt pirl.jolti kiinni siilä. rrrilerr

hienosti san,,.tt t.kt1 loirlull iin
"riinarupaurrtalleeseen" ju
nrilen kiinlcJsli siihen sillerr

aikaa nrviiten l iitytti in. Monil le

siitä tuli koko elamat jasentävä

kello ja kalenteri niin kuin kir-
jan kuvaamalle porukallekin.
T:lstri kirjan 1x,r'ukrsla rrseirr

l,uikassa vieruillut lunttistuu
rrrelk,ris.rr osdn ns. kulllurrri-
pöytlissä (termi kirjailijan) is-

tur isla. r uikka jolenkin ,,n 1ri-
teltr piil,,lella lrerrkiliiitä r ilit-
tämällä ja nimiä muuttanral-
la trrnnist:rrnattorniksi. Tässä

IGNSA MAISTELI _ MIEHET KERTOVAT

asenteellista asemasotaa yli
sosiaalisten rajojen. Siella teh-

tiin vt'r'baalisia puhdettiitä ja
juop.lrll i in. LuLin seurun.a .iu

taipunrusterrsa rnu kaan.

Sielll klyneirl*rr prrlreislu

voi päätellä, että siinä oli sel-
lui-ta t ht.iskokerrrusla. jolu

voi verrata isiemme sukupol-
ven vhteiseen kokemukseett
"Sir.l lä jossuirr". Kokentuksislu

puhutaan tai vaietaan. Mutta

nuoruus siellä nreni. Sekri'l'ili-
kassa että rintarlalla. Osa pa-

lasi .ja osa.jai sille tielleen.
Harrnu Hirr ik,,sk"tt kirju.su

eletään 1970-lukua. jolloin
selrJsli rriklivril kul,akarr si-

säiset rvhrnitvkset. Oli onrat

kunllrpeikkorrs:r. r Jlr ättr rtsä.
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mielessä kirjaa voi luonnehtia
tuon värityksen alle piilotetuk-
ti ulk"holikulttuuri- tai rurin-
tolahistoriaksi. Tosin kantapo-

rukka ei ollut yhteen sukupol-
veen rajautunut, niin kuin kir-
jan nimi erheellisesti pelkis-
tää. Se koostui hyvin eri-ikai-
sistä ihrnisistä. ja hyvinkin eri-
laisisla. vaikka juuri limä r,i

näy Hirvikosken romuunista.

Kysymvksessä on siis fiktio?
Kaunokirj a, jossa valehrlellaan
totuuden lt;ytamiseksi. Mina
luin tätä kirjaa samaan tapaan

kuin isäni varmaan luki Vaino
Linnan'Iuntematonta sotilasta:
"olinhan siella minakin". Siis
rivimiehenä. En siis miniiän
juoppokirjallisuuden lbini
Havuna. Eika ole myöskään

erityisempää syytä huudella
lümän kirjun "lullien" kunnian

perään.

0n .iotenkin kiusallista lu-
kea kirjaa yhteälta jonkinlaise-

na avainromaanina ja toisaalta

omia potentiaalisia kokemuk-

sia jäsentävänä fiktiona. Kir-
jailija ei itsekään ole tehnyt
selväksi, kummasta on kysy-
rnys. Hän laittaa ympäristöku-

vauksiinsa Tillikan "pöytälii-
napuolelle" istumaan todelli-
sia henkiloita. He kantavat
omdü. lunnetuksi tullutta ni-
meään tässäkin kirjassa. Näin
Hir-vikoski ikaan kuin yrittaa
vakuuttaa, että tämä kaikki on

totta. Valokuvamainen jäljen-
nös todellisuudesta.'Ioisaalla
hän kuitenkin piilottelee kan-

rapiiydän raiteilijoita, kirjaili-
joira. niyilelijiiirä. luimiltajia
ja tyhjantoimittujia erilaisten
rär'it1 slen alle. Siis I'iktiota sit-
tenkin?

Kirjan henkilökuvat tuovat
kummasti mieleen suomalai-

sen näköradion pienille lapsil-
le suunnatut ohjelmaL ja niiden
pahviset, samasta "sabluunas-

ta" leikatut hahmot. Ne kylla
liikkuvut. kun niitä käsin siir-
rellään kuvaruudun laidasta

toiseen. Muuten liikettä ei huo-
maa. Vuorokeskustelu kay
ni issä n i i n, että freelancelukija
nrarkk.eraa eri ihrnislen ääniä

madaltamalla tai korottamalla
ääntään. Kirjassa on paljolti
samansuunlainen ote. Jokai-
nen on loinen loisensa klooni.
vain mahclollinen kirjattu am-

mattietiketti ia nimi erottavat
hcnkiltit toisislaan.'lui sitten

on yksinkertaisesti kysymys
siitä. että henkiltigalleria un jo
niin ulkoh,rlisoitunul. ellü juo-
misesta on tullut sellaista pe-

rustoimintaa, jolle kaikki muu
on ulisteista. No sill,rinhan sitä
voi olla hiukan yleistäen "kuka
tahansa".'Iosin Lowryn "Tuli-
vuoren juurella" ja Jacksc,nin
"Tuhlattuja päiviä" puhuvat
pal.jon nyansoitlumman kuvan
puolesta.

Mahdollisuuksia olisi ollut
vaikka kuinka komeaan ja mo-

niääniseen sinfoniaan. mutta
siitä on tehty l ksinlaulu. jr,rla

lauletaan monissa miehin. Ja

naisin. Juodaan, naidaan ja ol-
laan krapulassa. Ja maailma
puristaa.

Ja maailman puristushan
lässä kirjassu juonenkin puris-
taa. Plahenkilö un viinamäen
mieheksi heittaytynyt Samuli

Jalonen. Hän pakenee viinaan
mustasukkaista vaimoaan sekä

ennen kaikkea korkeata ja vas-

tuullista virkaansa. Hän ei kes-
tä valtionhallinnossa näke-

määnsä epärehellisyyllä ja
umanvoiton p1 yntiä. Omanvoi-
ton plytäjiä r,vat poliillisesli

nimitetyt virkamiehet. Heiclät
on nimetty nimenomaisesti ju

rain vasemmaltu. Osa entisiä
"isänmaattomia partaradikaa-
leja", joilta virkojen myittä on

mennyt. moraali. Jalonen sen

sijaan viela on säilyttänyt mo-

raalinsu ju rehellisll tensä.

Hän ei näet ,le kc,skaan sitou-
tunut. Vaikka on ollut myötä-
vaikuttamassa väärinkäytok-
siin. hän paljaslau nänrü vää-

rinkaytt;kset Hymy-lehdelle.
Han ei pelkla tulevaa luomio-

ta.

Kirjan pitkan illan istujissa
on vielä olevinaan moraalista
selkärankaa. Pateettiset mono-
logit ja keskustelunpätkät ovat

kuin Kauko Kareelta lainattu-
ja. Tosin niissü menevät niin
yhdentymiset kuin 70-luvun
opiskelijaliikkeen asettamuk-

set sekaisin. niin että uskotta-
vuus kirjasta katoaa.

'lai jos sitten onkin kysymys

siitä. että itsensä murhaavat tai
ilsensä murhaamallomul juo-
pol ovalkin kuukonäköisiä vai-

nohulluja. Kulttuurihistoriall i-
sesti nuo tai edes niiden suun-
taiset puheet olisivat kuulu-
neet niiden ihmisten suuhun.
jotka täyttivät tähän aikaan
Ohranjyvä-nimistä ravintolaa
Tampereella. Mutta valiaktis
tuosta. Jos vasemmistoälymys-
tö ei saanut aikaan muuta 70-
luvulla, niin tämän kirjan mu-
kaan se ainakin oppi ryyppää-
mään. Etlä selluisia sulaju,,nia
ja uhkia.
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