
���   niin & näin 3/2019

kirjat

Aino Salminen

Liittolaisuuteen kutsuvaa kaunista rienausta
Harry Salmenniemi, Delfiinimeditaatio ja muita novelleja. Siltala, Helsinki 2019. 218 s. 

Viite & Kirjallisuus
1 G. W. Leibniz, Die philosophischen 

Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, 
VII. Toim. C. J. Gerhardt, Weidmann, 
Berlin 1890, 289.

Harry Salmenniemi on tullut 
tunnetuksi ennen kaikkea 
runoilijana: vuodesta 2008 

lähtien hän on julkaissut tiiviiseen 
tahtiin kuusi runoteosta. Kalevi 
Jäntin kirjallisuuspalkinnon vuonna 
2010 teoksellaan Texas, sakset (2010) 
voittanut Salmenniemi vakiinnutti 
nopeasti asemansa yhtenä suoma-
laisen kirjallisuuden mielenkiintoi-
simmista nimistä. Tämä on poikinut 
kovatasoisia yhteistyöprojekteja: 
muun muassa käsikirjoituksen Mika 
Taanilan kiehtovan immersoivaan, 
täyspitkään lettristiseen elokuvaan 
Mannerlaatta (2016) sekä libreton 
Antti Auvisen Teosto-palkittuun 
oopperaan Autuus (2015).

Vuonna 2017 Salmenniemi teki 
uuden aluevaltauksen julkaisemalla 
ensimmäisen proosateoksensa Uraa-
nilamppu ja muita novelleja. Kirjai-
lijan uusi novellikokoelma Delfiini-
meditaatio ja muita novelleja (2019) 
istuu muototietoisuudessaan ja yh-
teiskunnallisuudessaan saumattomasti 
osaksi aiemman tuotannon jatkumoa. 
Salmenniemelle keskeiset kirjalliset 
keinot – postmoderni ironia, satiiri ja 
parodia – ovat jälleen mestarillisessa 
käytössä. Teos asettaa purevan ivan 
kohteeksi keskiluokan ahdistuneen, 
itseisarvoiseksi muuttuvan itsen huol-
tamisen ja monitoroinnin. Luonnol-
listuneita hyvinvoinnin ja mielihyvän 

esittämisen tapoja naurettavaksi nyr-
jäyttämällä teos pyrkii vastustamaan 
kielen ja ajattelun automatisoitumista 
ja kliseytymistä.

Häiriköintiä kielellisesti 
oivaltavalla proosalla
On klisee arvioida runoilijaksi profi-
loituneen kirjailijan proosaa nimen-
omaisesti tämän runoilijantaustaa 
vasten. Salmenniemen kieli on joka 
tapauksessa erityisen ansiokasta: ryt-
mitajuista ja oivaltavaa. Leimallisen 
salmenniemeläistä on kuitenkin 

taidokkaan kielen yhdistäminen sä-
vyltään toteavaan piruilevuuteen. 
Banaalius saa näkyä. Kun kokoelman 
toisessa novellissa ”Mustan yön valo” 
pankkimies Markkula irtautuu yh-
deksi illaksi kaupungin sykkeeseen 
työn ja triathlontreenin sääntele-
mästä, kivuliaan jäntevästä ylemmän 
keskiluokan elämästään, junnaavat 
ajatukset vielä Kulosaaren siltaa tak-
silla ylittäessä luupilla: ”Niskoihin 
sattui, kun hän kääntyi katsomaan 
mainosta, jossa gaselli seisoi kes-
kellä järveä. Vaikka mainos ei kiin-
nostanut, harmitti ettei sitä ehtinyt 
lukea. […] Huonot kampanjat ovat 
sellaisia, että mainoksia on kaik-
kialla, mutta niistä ei saa mitään 
selvää, hän ajatteli.” (29–30) Myö-
hemmin baarissa miehen nauru on 
iskevästi ”kuin naurun rytmissä ete-
nevää hätää” (30).

Runoilijan muototietoisuus 
näkyy myös Salmenniemen mo-
lempien novelliteosten kokonais-
kompositiossa. Teokset tuntuvat 
vastustavan perinteistä modernin no-
vellikokoelman koostamisen mallia, 
eksplisiittistä teemallista tai tyylillistä 
sarjoittumista. Teemat, sävyt ja tyylit 
vaihtelevat yllättäen sekä yksittäisen 
novellin sisällä että novellista toiseen. 
Osaksi neliosaista sarjaa suunnit-
telut teokset ovat yhtenäiseltä, 
Markus Pyörälän suunnittelemalta 

fyysinen” absoluuteista luopuminen, 
jota Heideggerin rinnalla edustaa 
muun muassa Wittgenstein, johtaa 
lopulta yksinkertaisesti Leibnizin pe-
rusteen periaatteen negaatioon. Perus-
teettomuuden (irraison) periaatteen 
mukaan millään ei ole erityistä perus-
tetta olla niin kuin se on. Todellisuus 
näyttäytyy kauttaaltaan perusteet-

tomana, kontingenttina: kaikki voisi 
olla myös toisin. Oli niin tai näin, en-
nakoimatonta ja avointa on edelleen 
se, millaisiin ajattelun muotoihin ja 
rönsyihin Heideggerin luennoissaan 
käynnistelemä ”hyppy” pois perus-
tahakuisesta filosofiasta voi lopulta 
johtaa.
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ulkoasultaan linjassa niiden sisällön 
kanssa1: ne ovat samanaikaisesti sekä 
kauniita että levottomuutta herät-
täviä. Oikukkaan tekstin kontrolloi-
minen ei onnistu: lukijalle ei anneta 
vakaata asemaa, josta käsin lukea.

Uutuuskokoelma lähtee petol-
lisen turvallisesti liikkeelle avausno-
vellien modernistisesta tajunnanvir-
rankuvauksesta. Pian se kuitenkin 
varoittamatta pujahtaa kahden to-
dellisuuspakoisen monologin (”Re-
servatio Mentalis”, ”Delfiinimedi-
taatio”) kautta vihapuheparodioihin 
(”Presidenttejä”, ”Instituutioita”, 
”Mies ei vastaa”), päättyäkseen itse-
reflektiokyvyttömän psykiatrin poti-
laskohtaamisistaan laatimiin häirit-
seviin muistiinpanoihin (”Galleria: 
hohde”, ”Galleria: veri”).

Lukijaa pakeneva teksti haastaa 
mutta myös palkitsee: esimerkiksi 
Salmenniemen yhteiskuntakritiikki 
on kiinnostavaa juuri siksi, että se 
jättää aina hieman epävarmaksi sen, 
kenelle nauretaan ja miksi.

Sekä Uraanilampussa että Delfii-
nimeditaatiossa tuodaan yhteen eri-
laisia tekstejä ja näin läpivalaistaan 
niitä eri näkökulmista. Varsinkin 
avoimesti päällekirjoitusmenetel-
mällä työstetyiksi ilmoitetut novellit 
(vaikkapa rap-artisti Cheekin haas-
tattelua hyvin uskollisesti seuraava 
”Haastattelu”) rakentavat niin mo-
nimutkaisia viittaussuhteiden kehiä, 
ettei tarkoituksena voikaan olla 
löytää jotakin ”oikeaa” viittauspis-
tettä. Päinvastoin dekonstruktion 
hengessä tällaisen kiinteän ja vakaan 
viitepisteen olemassaolo kielletään.

Itseään loputtomasti 
hallinnoiva yksilö 
Vaikka sekä Salmenniemen yksit-
täiset novellit että niistä kootut 
kokoelmat ovat teemoiltaan mo-
ninaisia ja muodoltaan fragmen-
taarisia, on niistä löydettävissä 
tietyjä vakioteemoja. Esiin nou-
sevat etenkin erilaiset itsen kontrol-
loinnin, monitoroinnin ja huolta-
misen kysymykset.

Novelleissa puhutaan toistuvasti 
terapiasta, pohditaan optimaalisia 
valintoja ravinnosta lisääntymiseen 
sekä kärsitään mitä moninaisimmista 

psyykkisistä ongelmista ja selittämät-
tömiksi jäävistä fyysisistä kivuista, 
joita yhtä lailla pyritään saamaan hal-
lintaan. Yksi mahdollisuus on tulkita 
tekstien figuroivan yksilön itseensä 
kohdistamaa hallinnointia, joka vaatii 
erilaisia refleksiivisiä tekniikoita.

Sosiologi Nikolas Rose puhuu 
tällaisesta itsen hallinnoinnista mo-
dernissa klassikkoteoksessaan Go-
verning the Soul. The Shaping of the 
Private Self (1999), joka tarkastelee 
hallintaa Foucault’n käsitteellistämien 
itsetekniikoiden avulla. Moderneissa 
yhteiskunnissa yksilön minuuteen 
liittyvät ominaisuudet ovat olennai-
sesti yhteiskunnan toimivuuteen ja 
menestykseen vaikuttavia tekijöitä 
ja näin keskeisiä hallinnan kohteita. 
Hallinnan päämääränä on tietynlaisen 
subjektiviteetin tuottaminen.

Länsimaisissa yhteiskunnissa 
yksilö asettuu läpi elämänsä eri-
laisten asiantuntijavaltojen ohjailun 
alle. Rosen mukaan elämästä on 
tullut taidokkuutta korostava suo-
ritus, josta meistä jokainen voi oppia 
suoriutumaan paremmin. Tässä 
on apuna erityisesti psykoterapia, 
jonka eetos edustaa jonkinlaista va-
litsemisen ääritilannetta: terapian 
avulla itseensä tyytymättömät yksilöt 
voivat muokata itseään valitsemiinsa 
suuntiin. Voimme oppia itsesään-
telyä, sosiaalisesti sopivia toimin-
tamalleja, rentoutumista; voimme 
myös oppia arvostamaan itseämme.2

Tällä voimauttavalla ja demo-
kraattisella, menestystä ja auto-
nomiaa lupaavalla ilosanomalla on 
kuitenkin kääntöpuolensa: jatkuva 
itse-epäily, jatkuva oman suoriutu-
mistason arviointi. Minuus rakentuu 
joksikin, jota voidaan jatkuvasti vi-
rittää paremmaksi ja arvioida mitä 
moninaisimmin tavoin. Itseä tark-
kaillaan ikään kuin ulkopuolisella 
objektiivisella katseella. Tavoitetiloja 
on runsain mitoin tarjolla, eikä 
niiden tavoittaminen vaadi muuta 
kuin oman taidokkuuden kehittä-
mistä.3

Itsetekniikoiden teema näkyy 
yhteiskuntatieteellisen koulutuksen 
saaneen Salmenniemen tuotannossa 
kauttaaltaan. Uusimmassa teoksessa 
aihe vaikuttaa kuitenkin olevan sel-
keimmin pinnalla.

Novellin ”Crème fraîche” voisi 
nähdä parodioivan vaikkapa sitä, 
kuinka terveys muuttuu seksuaali-
seksi pääomaksi. Alle kaksisivuisen 
tekstin rakastavaiset kulkevat ou-
dossa maitotuoteympäristössä 
”crème fraîche -pilvien keskellä”, 
valkoisen kermajäätelön naristessa 
heidän allaan. Täällä he ylistävät 
toisiaan mitä moninaisimmin ver-
tauskuvin. Ensinnäkin, melkein 
sovinnaisesti: ”suusi on ulpukka ja 
punainen ruusu”; toisen iho on ”sy-
vintä samettia”. Mutta, ja mikä tär-
keintä, myös surrealistiseen tapaan 
ymmärtämisen ja siten tulkinnan 
hidastamista tavoittelevin nyrjäh-
tänein vertauksin: rakastetun korvat 
ovat kutsuvammat ”kuin laktoositon 
créme brûlée” (81).

Dialoginen ylistyskimara päätyy 
loppuhuipennukseen: rakastetun 
pyöreät pakarat ovat ”täysin vailla 
kyhmyjä ja kasvaimia”, eikä tämä 
puolestaan havaitse kertojan kas-
voilla ”mitään atooppisuuteen tai 
psoriasikseen viittaavia piirteitä” 
(82). Adverbi täysin ja pronomini 
mitään toimivat molemmat koros-
tavassa merkityksessä – ylistyksen 
kohteena olevassa rakastetun ruu-
miinosassa ei tosiaan ole havaitta-
vissa ylipäänsä minkäänlaista tervey-
dellistä ongelmaa. Hurmioitunutta 
kliimaksia vai voipunutta huokailua? 
Yhtä kaikki erittäin merkityksel-
liseksi tämä himoitun ongelmat-
tomuus terveyden saralla määrittyy. 
Se muodostuu jopa niin keskeiseksi, 
että lukijan mielikuvitusta alkavat 
pakaroiden tai kasvojen sijaan hallita 
nämä nimenomaisesti kielletyt psori-
asikset ja kyhmyt. Näin voisi ajatella 
käyvän myös novellin puhujalle.

Terveyspääomalla voi myös 
paikata puutteellista taloudellista tai 
sosiaalista pääomaa. Novellissa ”Re-
servatio mentalis” hyvinkin syrjäyty-
neeksi määrittyvä näkökulmahenkilö 
vaikuttaa olevan kovin terveystie-
toinen – vieläpä siinä määrin, että 
hän on huolissaan päättäjien, eliitin, 
terveydestä ja suunnittelee avaavansa 
heille jonkinlaisen retriittikeskuksen, 
jossa nämä voisivat opetella rauhoit-
tumaan ja rentoutumaan.

Eri elämänalojen kyvykkyydet 
siis limittyvät. Terveyden tavoin sek-
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Engels: ”Silloin höyry ja koneet 
mullistivat teollisen tuotannon. 
Manufaktuuriteollisuuden tilalle tuli 
nykyaikainen suurteollisuus, teollisen 
keskisäädyn tilalle tulivat teollisuuden 
miljoonamiehet, kokonaisten 
teollisuusarmeijain päälliköt, 
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Friedrich Engels, Kommunistisen 
puolueen manifesti (Manifest der 
kommunistischen Partei, 1848). 
Kansankulttuuri, Helsinki 1963, I: 
Porvarit ja proletaarit.)

suaaliseen pääomaan liittyy kiinteästi 
myös taloudellinen suorituskyky. 
Esimerkiksi novellissa ”Unen kutsu” 
maksuvalmius yhdistetään osoitte-
levan alleviivaavasti seksuaaliseen 
kyvykkyyteen. Teoksen Hok-
kasten, Mannelinien ja Markkula-
Packalénien iloisessa joukossa ”Hon-
kaseksi” nimetty hahmo tuskailee 
maksukorttinsa lerppuutta. Palvelu-
tehtäväänsä nykyajan vaateiden mu-
kaisesti koko persoonallaan hoitava 
”myyjä” puhaltaa kortin jälleen 
kovaksi ja korttiin ilmestyy ”nu-
meroita kuin metallisia juomuja” 
(122). Myöhemmin ”etukorttien 
turpeus” yllättää Honkasen. ”Niiden 
välissä pankkikortti oli käynyt niin 
raskaaksi ja pitkäksi, että teki mieli 
ottaa se esille” (132).

Koko tämä seksuaalis-taloudel-
linen yhteenliittymä yhdistetään 
edelleen Kommunistiseen manifestiin, 
jota myyjä olennaisilta osin mukaillen 
lausuu Honkaselle heidän jaka-
massaan intiimissä tilanteessa: ”Silloin 
unen kutsu mullisti teollisen tuo-
tannon. Manufaktuuriteollisuuden ti-
lalle tuli nykyaikainen suurteollisuus, 
teollisen keskisäädyn tilalle tulivat 

teollisuuden miljoonamiehet, koko-
naisten pornoteollisuusarmeijain pääl-
liköt, nykyajan porvarit, unia tulkit-
sevat puoskarit, jotka kahviloissa poh-
tivat ihmisen haavoittuvuutta kovaan 
ääneen…” (133).4

”Unen kutsuun” vastaava yh-
teiskunta olisi siis tekemisissä teol-
liseen vallankumoukseen rinnas-
tuvan vallankumouksen kanssa: 
mielikuvistamme ja ajatuksistamme 
ammentava ja niihin syvällisesti 
vaikuttava psykologiateollisuus saa 
aikaan jotakin todella mullistavaa 
toisaalta ihmiselämän materiaaliselle 
järjestymiselle ja toisaalta ihmisen 
itseymmärrykselle? Hallinnan teema 
yhdistyy Kommunistisen manifestin 
myötä yhteen klassisimmista ih-
miselon materiaalisia reunaehtoja kä-
sittelevistä teksteistä.

Delfiinimeditaatio ja muita no-
velleja tuo näkyviksi hallinnalli-
suuden vaikutukset yksilön koke-
muksessa. Samalla se näyttää, kuinka 
itse toimillamme rakennamme 
hallintaa. Itsestä huolehtimisen ja 
keskiluokkaisen mielihyvän dis-
kurssien kieltä oivaltavasti vääntäen 
Salmenniemen novellit onnistuvat 

horjuttamaan niiden perusteita ja 
rakentavat näin lukijalle paikkoja 
suhteellistaa neuroottisen itsetark-
kailun pakkoa. Ironian ja huumorin 
keinoja vapautuneesti käyttäen, 
säädyllisyyden unohtaen, Salmen-
niemen teokset tekevät lukijastaan 
aristoteelisen klassisesti liittolaisen ja 
ystävän. 

Puhun niin totta kuin osaan. 
Toim. Johanna Vuorelma & Paul-
Erik Korvela. Docendo, Helsinki 
2017. 231 s.

Antto Vihma, Jarno Hartikainen, 
Hannu-Pekka Ikäheimo & Olli 
Seuri. Totuuden jälkeen. Teos, 
Helsinki 2018. 296 s.

Johanna Vuorelman ja Paul-Erik 
Korvelan toimittama ja suurelta 
osin kirjoittama Puhun niin 

totta kuin osaan keskittyy – kuten 
otsikko antaa olettaa – poliittiseen 
lähihistoriaan ja viime vuosien jul-
kisessa keskustelussa paljon huo-


