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Juha Suoranta

Täytyy vain muistaa lähtökohtansa

Olen nukkunut yhdeksän ja puoli tuntia. Ja 
tänään täytän neljäkymmentäyksi vuotta. 

Herätessäni sytytin lamppuun valon, jotta nä-
kisin lukea ennen ylösnousua. Jotkut ajatukset 
ovat valmiit kirjoitettaviksi muistiin myöhem-
pää käyttöä varten. En tee unityötä, enkä kir-
jaa sen osuutta työsuunnitelmaan, vaikka sit-
ten ehkä pitää, kun siirrytään työajan entistä 
tarkempaan seurantaan.

Uskoin tuntevani Pentti Saarikosken runouden 
kunnes kuulin laulu- ja soitinyhtye Kentaurin 
kappaleita. Ostin cd-levyn, ja olen soittanut sitä 
kotona ja maailmalla, kääntänyt sanoja ystäväl-
leni Joelle. Sanoin: nyt ymmärrän Saarikosken 
runouden – kunnes menin katsomaan Taisto 
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Reimaluodon esityksen Kuu on linttaan kävelty 
kengänkorko. Ja nyt sanon: kuinka vapaasti runot 
puhuttuina hengittävät, kuinka maailma tihkuu 
niiden keveän kielen läpi.

Opittu ja omaksuttu kasautuu. Kaikki tieto, mikä 
minuun on tullut, myös jää. Se ei poistu eikä vä-
hene, vaan avautuu ja sulkeutuu, ja jälleen avau-
tuu sulkeutuakseen uudelleen. Uusi yhdistyy eri 
tavoin eri aikoina ja eri tilanteissa vanhaan ja tut-
tuun, jo aiemmin omaksuttuun.

Kaksikymmentäseitsemänvuotiaana kirjoitin 
kuin vimmattu, vähän niin kuin elin, suoltaen 
intuitiivisesti kuin luonnonlapsi, menetettyjen 
vuosien riivaamana. Tämä vastasi pohjoisen kak-
soiselämäni tyyliä kaukana kotoa. Vähittäin opin 
ymmärtämään työtapani: monikanavaisen työs-
kentelyn. Sama päti lukemiseen, ja on yhä niin. 
Etevä tutkijataiteilija ja taiteilijatutkija, aivan kuin 
kasvatusfi losofi  Paulo Freiren1 opettajaopiskelija 
ja opiskelijaopettaja, tunnustelee tutkimusmaas-
toa etanan sarvillaan, ennustaa sateet ja poudat.

Kolmekymmentäyhdeksänvuotiaana katsoin 
taakseni. Joku varoitti: “Älä taaksesi katso, jäh-
metyt, ja sinulta jää elämä elämättä.” Mutta men-
neisyydestä on noudettava tuli eikä tuhkaa.

Kirjaa tehdessäni kaikki kuitenkin pysähtyi. 
Jouduin aloittamaan alusta. Joskus kirjoittami-

1 Freire, Paulo 2005. Sorrettujen 
pedagogiikka. Suom. Joel Kuortti. 
Toim. Tuukka Tomperi. Vastapaino.
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sen taidon voi todella menettää ja on aloitetta-
va alusta. Ensin huomaa, että maneerit ovat lä-
hes tulkoon kaikki, mitä on siihen asti oppinut. 
Sitten on opittava välttämään niitä, lopetettava 
niiden käyttö. “On huomattava, että…” “Toi-
saalta asiaa voidaan tarkastella myös siitä näkö-
kulmasta, jossa…” “Täytyy tietenkin muistaa, 
että…” Näistä oli luovuttava ja mentävä suoraan 
asiaan. Samalla huomasin tulleeni “struktura-
listiksi”. Tekstin kompositiosta tuli tukiranka, 
jonka varassa saattoi tehdä monenlaista. 

Kielikuvia on vältettävä, sillä useimmiten ne 
johtavat pimeään; on palautettava mieleen äi-
dinkielen sanajärjestys. Talo on keltainen. On 
kirjoitettava päälauseita, tunnusteltava sivu-
lauseita ja lauseenvastikkeita, kuulosteltava 
varovasti omaa ääntä. Sitten on kokeiltava. Lo-
hikeittoon lisätään suolaa vähän kerrallaan.

Kirjailija Väinö Kirstinä sanoo taiteellisen esseen 
antavan “mahdollisuuksia, joihin tieteellä ei ehkä 
ole mahdollisuuksia. Saan olla subjektiivinen; 
saan ammentaa yksityisestä elämänkokemukses-
tani; minulla on oikeus oikkuun ja vapauteen. Se 
on taiteellisen luomistyön suuria ilonaiheita.” 2

Luulen sanotun kuitenkin pätevän myös ih-
mistieteissä, tutkijataiteilijan ja taitelijatutkijan 
työssä. Taiteellinen ja tieteellinen voivat yhdis-

2 Väinö Kirstinä 2005. Kirjailijan 
tiet. Tammi.
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tyä ja sisältyä toisiinsa ja tulla toisikseen mo-
nin tavoin3.

Yhdysvaltalaissosiologi Robert Nisbet kir-
joittaa: “Jo varsin pitkään, tai oikeastaan vas-
ta 1800–luvun alkupuolelta, olemme elätelleet 
harhaluuloa, jonka mukaan taide ja tiede poik-
keavat luontojaan toisistaan. Tällainen luulot-
telu on kuitenkin korkea aika lopettaa; vas-
tahakoiset sosiologit vähentäkööt epäilyjään 
miettimällä vuosisatansa todella suuria fyysi-
koita, matemaatikkoja, biologeja ja muita, jotka 
ovat jo hyvän aikaa korostaneet taiteen ja tie-
teen perustavaa yhteyttä.” 4

Hieman sen jälkeen kun Marx oli saanut Pää-
oman ensimmäisen osan painoon, hän kirjoitti 
ystävälleen Engelsille kirjeen. Innostuneena hän 
kehotti ystäväänsä lukemaan Honoré de Balzacin 
Tuntemattoman mestariteoksen, joka oli “täynnään 
mitä ihastuttavinta itseironiaa”. Balzacin teokses-
sa suuri taiteilija Frenhofer maalaa kymmenen 
vuotta muotokuvaa, josta on tuleva todellisuuden 
täydellinen kuvaus. Kun taiteilijan kaksi nuorta 
kollegaa saavat pitkän odotuksen jälkeen nähdä 
teoksen he järkyttyvät, sillä kankaalla ei ole mes-
tariteosta, vaan käsittämätön värien sekasotku ja 
joukko umpimähkäisesti vedeltyjä viivoja.5 

3 Inkeri Sava & Kari Nuutinen 2003. 
At the Meeting Place of Word and 
Picture. Between Art and Inquiry. 
Qualitative Inquiry 9 (4), 515–534.

4 Robert Nisbet 1976. Sociology as 
an Art Form. London: Oxford Uni-
versity Press.

5 Francis Wheen 2007. Marxin 
Pääoma. Suom. Kimmo Paukku. 
Ajatus Kirjat.
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Parantumattomana täydellisyydentavoitte-
lijana Marx etsi paletistaan yhä uusia sävyjä. 
Balzacin kertomus lienee tarjonnut hänelle sa-
mastumiskohteen ja tuonut ehkä myös lohtua, 
sillä aikaansa edellä oleva ajattelija ei saanut 
elinaikana osakseen paljonkaan ymmärrystä 
eikä hyväksyntää ihailusta puhumattakaan.

Ihaileminen ja ihailluksi tuleminen kuulu-
vat luonnostaan luovaan työhön. Aikanaan 
toivoin, että olisi voinut tavata kaukaa ihaile-
miani henkilöitä. Ikään kuin olisin näin voinut 
solmia yhteyden heidän kanssa, kuulua heidän 
joukkoonsa; että syntyisi sielujen sympatiaa, 
joka tavatessa leimahtaisi joksikin vielä suu-
remmaksi. Tässä on ollut kysymys itsekoros-
tuksesta ja hyväksytyksi tulemisen tarpeesta, 
sekä myös miellyttämisen halusta ja tahdosta 
omistaa ihailun kohde. Mutta on siinä aina ol-
lut muutakin; ennen kaikkea asiapitoinen yhte-
ys, ikään kuin yhteisellä asialla oleminen, sei-
sominen samalla puolella.

Sittemmin olen tajunnut tutkijataiteilijoiden 
ja taitelijatutkijoiden olennaisimman yhtey-
den syntyvän pääasiassa kirjallisesti. Yhteys 
esitetään viittauksin ja viittaussuhtein muiden 
teoksiin, nimi-indeksein, bibliografioin, läh-
deluetteloin, esipuhein, omistuskirjoituksin ja 
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historioin, ja tietysti ihmiset myös puhuvat toi-
sistaan ja muistelevat toisiaan. Mestarin ainut 
salaisuus on, että mitään salaisuutta ei ole.

Joskus viittaaminen ja ihailu voivat olla pei-
tellympää, kuten Foucault'lla, joka kertoi lai-
naavansa usein Marxin käsitteitä, tekstejä ja 
sanontoja merkitsemättä kuitenkaan lähdeviit-
teitä. “Ja koska ihmiset eivät useinkaan tunne 
Marxin tekstejä, he luulevat etten viittaa Mar-
xiin. Kun fysiikan tutkija julkaisee tutkimuk-
sensa, onko hänen viitattava Newtoniin ja Ein-
steiniin?” 6

Kirjojen nimet ja otsikot ovat samalla tavalla 
tärkeitä kuin kirjalliset esikuvat: Jörn Donne-
rin Kotiin syyssateessa tai Esa Sariolan Jonakin 
tähtisenä yönä puhuttelevat syvästi. Myös yk-
sittäiset lauseet ovat tärkeitä: toisten lauseista 
voi löytää ilmaisun omalle ajatukselle. Niitä 
sopii myös muunnella omiksi, siksi muistikir-
ja on pidettävä mukana. Harva tutkija kuiten-
kaan käsittää itsensä kirjoittajaksi tällä tapaa. 
Useimmille kieli on todellisuuden epäproble-
maattinen peili, vaikka modernismin virtauk-
sissa asian on väitetty olevan toisin päin, eli 
todellisuuden olevan autonomisen kielen peili. 
Mutta lauseiden ja tekstien merkitystä on tus-
kin hyödyllistä pelkistää jommaksi kummak-

6 Foucault, Michel 1980. Power/
Knowledge: Selected Interviews and 
Other Writings 1972–1977. Toim. C. 
Gordon. Harvester.
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si metaforaksi, vaan ajatella kieltä käytettävän 
“kielen sääntöjen asettamissa rajoissa samojen 
päämäärien saavuttamiseksi, joita sosiaalises-
sa toiminnassa yleensäkin tavoitellaan” 7.

Lisäksi on olemassa kielen demokratiaa edus-
tava kanta. Tähän vihjaten olemme Mika Han-
nulan ja Tere Vadénin kanssa painottaneet ko-
kemusten demokratiaa taiteellisessa tutkimuk-
sessa ja ehdottaneet taiteellisen tutkimuksen 
arviointiin eräänlaista keskustelevaa arvos-
telua, joka täyttäisi myös yleisökasvatuksen 
tehtäviä8. Voisi ehkä puhua myös dialogises-
ta kritiikistä, jossa “useat henkilöt ikään kuin 
vuoropuhelun omaisesti etsivät näkökulmia 
jonkin teoksen olemukseen” 2.

Tutkijataiteilijalle ja taiteilijatutkijalle kir-
joittaminen tarkoittaa mahdollisuutta kertoa 
ajatuksista, teoksista ja toiminnasta. Kirjoitta-
malla voi käydä julkista keskustelua, siis kas-
vattaa. Kirjoittaminen lisää ratkaisevasti tutki-
jataiteilijan ja taiteilijatutkijan vaikutuskeinoja 
ja hänen demokraattisia kansalaisoikeuksiaan. 
Kirjoittaminen avaa yksilöllisen ja ammatilli-
sen kasvun mahdollisuuden, ja kirjoittamal-
la löytää kontakteja, liittyy muiden kaltaisten 
joukkoon ja luo “joukkojen todellisen osallis-
tumisen mahdollisuuksia” 2.

7 Itkonen, Esa 2006. Kieli on maail-
man kuva. Kanava 34 (8), 522–526.

8 Hannula, Mika, Suoranta, Juha & 
Vadén, Tere 2005. Artistic Research. 
Academy of Fine Arts–Helsinki & 
University of Gothenburg.

2 Väinö Kirstinä 2005. Kirjailijan 
tiet. Tammi.
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Kirjoittaminen liittyy aina tietoiseksi tule-
miseen ja tietoiseksi tekemiseen eli opettami-
seen. Sana “tietoisuus” on ranskan kielessä 
connaissance, siis 'yhdessä syntyminen'. Ja tai-
teen kokeminen on renaissance, 'uudelleen syn-
tyminen'. Toisaalta suomessa “tietoisuuden” 
pohjana on sana “tietää”, joka tulee sanasta 
“tie”. “Suomalaisessa kielimaailmassa tietoi-
suus lähtee tien, tien seuraamisen mielikuvas-
ta”.2 Kirjoittamalla voi jäsentää todellisuutta 
itselle ja muille. Kirjoittaminen on tiellä kulke-
mista yksin, yhdessä ja aina uudelleen.

Miksemme tutkijataiteilijoina ja taiteilijatut-
kijoina oppisi kirjoittamista kirjailijoilta, kie-
len ammattilaisilta? Itselleni merkityksellinen 
on ollut Hannu Salama, Tampereella lapsuu-
tensa viettänyt sähköasentajan poika, kuten 
minäkin. Eräässä novellissaan hän hahmottaa 
nuoruuden maisemaansa Pyynikkiä. 

“Mäen laella katsoin taakseni, kohden Reu-
haria, jossa vesi oli nielaissut jonkun Tatun. 
Mutta selkä ei loppunut siihen, sitä riitti leve-
älti kilometrikaupalla, niin kauas, että eräästä 
salmesta näkyi tyhjää, se jatkui toisena selkä-
nä, kolmantena, kauas jonnekin, missä vaari 
kuului käyneen. Se ulottui sinne, missä metsä 
oli sininen ja missä kaikki kuolleet olivat usva-

2 Väinö Kirstinä 2005. Kirjailijan 
tiet. Tammi.
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na ja pölynä ja lasina. Niin alkoi maa, niin tuli 
tutuksi maa, joka on yksinomaan yhtä ja aino-
aa, täynnä kauan sitten kuolleita ihmisiä. Au-
rinko tuli sieltä, painui takaisin yöksi, ja illalla 
oli punaista kuin järvi, ja turvallinen ja matala 
ääni kuin naisella ja joka on lähellä, olipa sitten 
miten kaukana, joka ei väitä mitään, ei puolus-
ta eikä piittaa pienistä, varsinkaan siitä, onko 
esimerkiksi miellyttävää vai ei, se vain on ja 
kovin varmasti, ja avoimin silmin.” 9

Novellin kertoja sanoo saaneensa äsken kuol-
leelta Mäkiskältä jonkinlaisen kertomisen lah-
jan tai kirouksen, joka papin piti haudata Ju-
malaan. Jumala ei kuitenkaan tahtonut ottaa 
tätä lahjaa vastaan, vaan viskasi sen ikkunas-
ta “perunamaalle, poikien pallopeliin, seiniin, 
kujille, leviämään mailan moiskahduksina ja 
kiljuntana lähitienoolle; hautautumaan ihmis-
ten sekaan, lähtemättömästi heidän jokapäiväi-
siin puuhiinsa, kiiruhtamaan aamulla sellu-
loosatehtaaseen, illalla takaisin, edestakaisin, 
muija lihoo, lapset kasvavat”. 9

Sitten kertomisen sävy taas hieman muuttuu. 
Palataan kalareissun jälkeiseen hetkeen, ollaan 
jonkinlaisessa välitilassa: tämän ja tuonpuolei-
sen, immanentin ja transsendentin rajalla, jossa 
aistimellinen ja konkreettinen solmiutuvat yh-

9 Hannu Salama 1984. Novellit. 
Otava.
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teen, tunnelma tavoittaa kaikkein olennaisin-
ta. Kertojan olo lienee nyt ihmeellisen kevyt, 
vaikka ajatus tapailee totuuksia. Hän katselee 
vaarinsa saappaanvarsia, tämä miettii kuole-
maa “tietäen kaiken ehkä jo paljon paremmin 
kuin minä”, ja hänen tulee tätä sääli.

“Me olimme usein astelleet jo maailmasta 
pois aivan kahden, verkkokoppa muassamme, 
tulleet taas ja laulaneet lauluja toisillemme ja 
kiroilleet kaloille, opetelleet uimaan, kuunnel-
leet kuinka vesi lorusi korvan juuressa etutuh-
dolla, haistelleet tervaa ja bensaa, kaikki kivet 
ja ahvenluodot nuohonneet, minä laulaen ja 
hän kertoillen. Nyt me tulisimme kuoleman 
maahan, kaksin tietysti, pistäisimme veneen 
liekaan ja paistaisimme makkaroita, käärisim-
me pikkukalat sanomalehteen ja tuikkaisimme 
nuotioon hautumaan suolan ja sipulin kera. 
Söisimme kunnon aterian.” 9

Joskus tutkijataiteilijan ja taiteilijatutkijan 
kirjoittamien sanojen on painuttava ihmis-
ten ja yhteiskuntien tietoisuuteen kuin lapion 
hiekkaan. Teksteillä on kaivettava maata son-
nan alta.

Joskus taas on hengitettävä yhteisen maail-
man ilmaa ja ajateltava “että kuolinhetkenään 
jos ihminen muistaa pysytellä lapsuudenmai-

9 Hannu Salama 1984. Novellit. 
Otava.
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. Mikseivät aistit, hen-
koilleen juuri samalla 
ierto, sydän, ruumis. 
tökohtansa, maisema 
 päivästä toiseen niin 
 jo silloin on alkanut 

10 Hannu Salama 
ääni. WSOY.
semassaan, hän myös ka
tyessä jää sinne ikuisesti
ki, sielu, pysähtyisi pai
lailla kuin tekee verenk
Täytyy vain muistaa läh
jossa on ollut onnellinen
pitkän jakson että elämä
tuntua ikuisuudelta.” 10
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