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Suuria ratkaisuja Kajaanissa

Reijo Valta

Ville Ranta 
Kajaani 
asema, 2008

Kansakunnan kaapin päälle nos-
tetut suurvaikuttajat pysyvät 
paikoillaan ainoastaan, jos ku-
kin aika antaa heille luvan olla 
siellä. J. V. Snellman on lunasta-
nut paikkansa uudelleen tuorei-
den juhlavuonna ilmestyneiden 
tutkimusten ja väitösten ansi-
osta, erityisesti Mikko Lahtisen 
Snellmanin Suomen (Vastapai-
no 2006). J. L. Runebergin uu-
det suomennokset (Risto Ahti, 
Juhani Lindholm) ovat vankista-
neet kansallisrunoilijan asemaa. 
Aleksis Kivi ja monet muutkin 
kaapin päälliset ovat tulleet lap-
sille tutuiksi Mauri Kunnaksen 
kuvakirjojen (erityisesti Seitse-
män koiraveljestä) kautta.

Tuoreessa sarjakuvaromaanis-
saan Ville Ranta tarttuu Elias 
Lönnrotiin. Ranta on seikkailut-
tanut Lönnrotia jo pidempäänkin 
Kaltiossa, mutta nuo lyhyet seik-
kailut Oulun (kulttuuri)elämässä 
päättyivät pari vuotta sitten tun-
nettuun kohuun Kaltion netti-
sivuilla julkaistusta Muhammed, 
pelko ja sananvapaus -sarjakuvas-
ta. Rannan Lönnrot tulee takai-
sin uudistuneena 288-sivuisessa 
Kajaani -sarjakuvaromaanissa. 

Suurmiesten käsittely sarjaku-
vamuodossa ei ole uutta, teki-
hän esimerkiksi Kari Suomalai-
nen uransa alkuvaiheessa sarja-
kuvaa Sakari Topeliuksen Väls-
kärin kertomuksista. Tuoreem-
pana esimerkkinä voisi maini-
ta Alvar Aallon sarjakuva-albu-
meina tehdyn elämäkerran (Jus-
si Jäppinen ja Risto Oikarinen).

Rannan pyrkimyksenä Lönn-
rotin kuvaamisen lisäksi on ollut 
sarjakuvamuodon rajojen ko-
keilu ja uudistaminen. Näkyvin 
uudistus on tiukkarajaisten, nä-

kyviksi piirrettyjen ruutujen jät-
täminen pois. Sivukokokin on 
normaalista poikkeava. Tulos on 
onnistunut.

Joissakin heti teoksen ilmesty-
misen jälkeen julkaistuissa arvi-
oissa on paheksuttu Rannan ta-
paa kuvata Lönnrotia. Sitä on 
pidetty mustamaalaamisena.

Tällaiset parahdukset ovat 
tavallisia, kun suurhenkilöis-
tä tehdään hiemankaan poik-
keavia kuvauksia. Mustamaa-
laus ei ole ollut Rannan tavoite, 
vaan Lönnrotin Kajaanin vuo-
sien elämäntilanteen kuvaami-
nen. Jos tavoite olisi ollut lokaa-
minen, niin siihen tarjolla olleita 
mahdollisuuksia ei ole käytetty, 
esimerkiksi Yrjö Hirnin pyörit-
telemiä ajatuksia Lönnrotin su-
kutaustasta. 

Kajaanissa Lönnrot on suuria 
elämänvalintoja tekevä, uransa 
alussa oleva mies. Miten sovit-
taa yhteen vanhempien toiveet, 
virkavelvollisuudet, ystäväpiirin 
painostus ja omat henkilökoh-
taiset tieteellis-taiteelliset tavoit-
teet. Oman perhekin pitäisi saa-
da perustetuksi.

Näiden väistämättä päällek-
käin menevien toiveiden ja ta-
voitteiden kuvaamiseen Ran-
ta keskittyy. Silloin ei olla enää 
pelkästään kuvaamassa Lönnro-
tia, vaan jotain hyvin yleisinhi-
millistä.

Rannan Lönnrot pohtii kai-
ken hylkäämistä ja muuttamis-
ta pysyvästi Venäjän Karjalaan. 
Suunnitelmat ovat valmiina ja 
Lönnrot on jo matkalla, kun 
hän kuitenkin pyörtää takaisin. 
Pako ei ole ratkaisu.

Asiat asettuvat suhteisiinsa in-
himillisesti järkyttävästi. Lönn-

rot palaa Helsinkiin ja sovinnai-
siin ratkaisuihin. Kainuussa vie-
tetty aika onkin kuitenkin teh-
nyt tehtävänsä: ”vaikka lähtisin 
pois Kajaanista, Kajaani pysyy 
minussa”.

Ville Rannan Kajaani kehittää 
sarjakuvailmaisua ja antaa tuo-
reen, inhimillisen kuvan yhdestä 
kulttuurimme suurvaikuttajista. 
Teos on tietenkin sopiva sekoi-
tus faktaa ja fiktiota, kuten Ran-
ta jälkisanoissa kertoo. Eikä ole 
järkevää ryhtyä erottelemaan si-
tä, mikä on oikeasti tapahtunut 
ja mikä on kuvitelmaa. 

Tässä ajassa työn, vapaa-ajan, 
perheen ja omien haaveiden, 
elämäntehtävänsä yhteensovit-
taminen tuntuu olevan erityisen 
vaikeaa, ainakin aiheen ympäril-
lä käydystä keskustelusta päätel-
len. On vastaavasta ongelmas-
ta kärsitty aikaisemminkin. Yh-
teiskunnallisina murrosaikoina 
valmiit ratkaisumallit kuitenkin 
puuttuvat ja yksilön on ponnis-
teltava enemmän sopivaan tasa-
painoon päästäkseen.

1840-lukukin oli muutosten 
aikaa. Vaikka Suomi ja Karjala 
olivat kuuluneet samaan valta-
kuntaan yli kolmen vuosikym-
menen ajan, Karjalassa suoma-
laisista puhuttiin yhä ruotsalai-
sina. Syntinä jotkut Lönnrotil-
le laulaneet koko laulutouhua 
pitivät. Kainuun virkamiesys-
täväpiiri ei juurikaan kiinnos-
tunut Lönnrotin keräämästä ja 
kokemasta, poikkeuksen teki-
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vät eroottisesti virittyneet karja-
laiset nurkkatanssit. Lönnrotil-
ta toivottiin uuden tuomista, si-
vistystä, jonka saamiseksi oltiin 
valmiita perinteet hylkäämään. 

Vanhempi väki piti osin kiinni 
perinteisistä tavoistaan. Lönnrot 
antoi luvan perinteisten loitsu-
jen käyttöön tautien hoidossa, 
mutta kehotti kääntymään lää-
kärin puoleen sairauksien hoi-

dossa heti, eikä vasta loitsun 
mahdollisen tehon odottelun 
jälkeen.

Lönnrotin karjalaisen ”aidon” 
elämänmenon ihailussa on jo-
takin samaa kuin Vergiliuk-
sen (70–19 eKr)  maanviljelyk-
sen ihannoinnissa: ”Onnellinen 
on hän, joka kaukana virkatoi-
mista voi veloista vapaana kyn-
tää härillään isältä perittyä maa-

ta niin kuin ihmiset ennen van-
haan”. Karjalaan Lönnrot suun-
nittelee karkaavansa yksinkertai-
seen elämään, mutta viime het-
killä kääntää rekensä ja palaa. 
Elämässä on aseteltava olemas-
sa olevat osaset tyydyttävään jär-
jestykseen, ei pyrittävä häivyttä-
mään vaikeuksia olemattomiin.

Mainio nimi, entä itse kirja?

PeRtti HeMÁNUS

timo Soini 
Maisterisjätkä 
tammi, 2008 
226 s.

Timo Soini hymyilee kirjan kan-
nessa aika valloittavasti. Hän on 
saavuttanut päämääränsä eli va-
kiintunut eduskunnan jäseneksi. 
SMP:n konkurssin jälkeen tapah-
tui yhtä ja toista, kuten Perussuo-
malaisten synty ja Tony Halmeen 
lyhytaikainen ura eduskunnassa. 
Halme elää nykyään varjoelä-
mää, Soini täyttä.

Myönnän, että Veikko Venna-
mo edustaa minulle yhä dema-
gogiaa. On kerrottu, että hän al-
lekirjoitti itse kirjeet, joissa soti-
en jälkeen luvattiin esimerkiksi 
maapalstaa. Jos kirje oli kieltei-
nen, hän vei sen jonkun työto-
verinsa allekirjoitettavaksi.

Vennamo ei kuitenkaan ole 
tärkeä henkilö kirjassa. Tärkeä 
on vain Soini itse ja vähäsen – 
vain vähäsen – populismin ana-
lyysi. Opuksen sisällysluettelossa 
on 13 osiota ja sana ”populismi” 
esiintyy siinä vain yhden kerran. 
Ehkä Soini on tajunnut, että se 
on rasittava sana.

Soinia pidän konservatiivina ja 
älykkäänä sellaisena. Hän on us-
konnollisesti roomalaiskatolinen 
ja asenteiltaan vasemmiston vas-

tainen. Lukija miettii, onko tä-
mä kaikki vain eräänlaista oman 
edun tavoittelua. Ehkä on. Mutta 
eivätkö kaikki 200 kansanedusta-
jaa ole myös oman edun tavoitte-
lijoita? Onko se kovinkaan paha 
asia? Jätän mietittäväksi.

Soinin kirjassa on aika lailla 
miellyttäviä piirteitä. Esimerkik-
si puoluetoimiston rahoja kaval-
tanut mies paljastetaan, mutta 
häntä ei lyödä täysin matalaksi. 
Soini pitää Lasse Lehtisen esit-
tämää jakoa demareihin ja ven-
namolaisiin kiintoisana. Dema-
reita ovat tai olivat Urho Kek-
konen, Kalevi Sorsa, Ilkka Suo-
minen, Paavo Väyrynen ja Pek-
ka Vennamo, vennamolaisia taas 
Urpo Leppänen, Kai Korte, Rei-
no Paasilinna ja Erkki Tuomioja. 
Ihmeellisin on Tuomiojan sijoi-
tus. Itse näen hänen olevan yksi 
kaikkein pitkäaikaisimpia ja par-
haita kansanedustajia.

Soinia voi tavallaan arvostaa 
siitä, että pääsy eduskuntaan 
oli hänelle tavoite numero yksi. 
Naiiviltahan se kuulostaa, mutta 
naiiveja on paljon. Mitä viiden 
kansanedustajan ryhmä edus-

kunnassa saa aikaan? Se ei kir-
jasta selviä. Oman käsitykseni 
mukaan kolme suurinta puolu-
etta hallitsee kenttää miten tah-
too ja neljäs eli vasemmistoliiton 
ryhmä ei enää ole edes kiinnos-
tava. Miksi eduskuntaan pääsy 
oli niin tärkeä Soinille, ei kir-
jassakaan täysin valotu. Onko 
Soini niin sanotusti poliittinen 
eläin? Sana eläin ei ole tarkoitet-
tu loukkaavaksi.

Soini ylpeilee kehittelemäl-
lään sanonnalla ”missä EU, siel-
lä ongelma”. No, ongelmia ovat 
ainakin rahan tuhlailu ja saavu-
tusten niukkuus verrattuna sijoi-
tukseen, mutta koko Euroopan 
unionia ei voi noin vain heittää 
romukoppaan.

Presidentinvaaleissa vuonna 
2000 Soini kertoo äänestäneensä 
toisella kierroksella Tarja Halos-
ta. Esko Aho ei kelvannut hänel-


