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Verkkarin toimituskunnan kolme jäsentä: Jussi Omaheimo, Esko Rahikainen 
ja Tiina Äärilä kertovat joulunajan lukukokemuksistaan. 

Jussi Omaheimo (Opiskelijakirjasto) on aktiiivilukija, joka pitää myös omaa 
lukupäiväkirjaa. 

• Exquemelin, Alexandre Olivier: Karibian merirosvot 
• Michel Onfray: Kapinallisen politiikka. Tutkielma vastarinnasta ja 

taipumattomuudesta. 
• Maja Ekelöf: Siivoojan raportti 
• Mika Waltari: Johannes Angelos 
• Sulkunen Pekka, Pertti Alasuutari, Ritva Nätkin ja Merja 

Kinnunen: Lähiöravintola 
• Dan Brown: Da Vinci -koodi 

Esko Rahikainen (HYK) eläytyi joulumatkalla ahvenamaalaiseen luontoon ja 
naisen elämään 1900-luvun alun saaristossa. 

• Sally Salminen: Katriina 

Tinna Äärilä (Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö) vietti joulun 
välipäivät Kuusamon laduilla (kuva yllä). Illat kuluivat rattoisasti 
joululahjaromaaneja lukiessa.  

• Virpi Hämeen-Anttila: Alastonkuvia 
• Dan Brown: Da Vinci -koodi  
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Jussi Omaheimon lukupäiväkirja  

Exquemelin, Alexandre Olivier: Karibian merirosvot 

Alakerran hoviantikvariaattini Ervasti todisti jälleen pätevyyttään tarjotessaan 
pitkään hakemani Exquemelinin 1678 kirjoittaman teoksen suomennoksen 
käsiini. Tällä kertaa hyvä ystäväni tosin ehti tehdä julman ja sadistisen 
divarirosvouksen nenäni alta - vedätyttäisin hänet kölin ali ellei hän todella 
olisi ystäväni - mutta luettavakseni teoksen silti sain. Muutaman rommitotin ja 
yhden jalokivin koristellun sekstantin köyhempänä tosin. Exquemelin seurasi 
hyvän tovin elämästään Tortugan bukaneerien ja muiden merirosvojen elämää. 
Omien sanojensa mukaan hänet pakotettiin näihin kaikkiin kuvaamiinsa 
kammottaviin kauhuretkiin. Kidutusten ja raakuuksien lisäksi teos sisältää 
myös laajoja luonnon ja tapainkuvauksia. Transgressiivinen tuhlaus ja 
rajainrikkominen viehättää aina, varsinkin kuuliaisuutta ja säästeliäisyyttä 
hokevina aikakausina.  
Huh-hah-hei. 

 

Michel Onfray: Kapinallisen politiikka. Tutkielma vastarinnasta ja  
taipumattomuudesta. 

Upea kirja vastarinnasta. Onfrayn filosofinen lähtökohta on anarkistinen  
individualismi ja hedonismi. Hedonismi ei tarkoita nautintojen tasa-arvoista 
jakamista - kapitalismi tarjoaa vain kulutusta tukevia näennäisesti valittuja 
nautintoja - vaan arkipäiväisen elämän vahvistamista ja nautinnollistamista: 
elitismiä kaikille. Raha tulee aina meidän ja nautintomme väliin, kyseessä on 
politiikan estävä "sementti, pyhitetty pääoman uskonto".  

Kirja alkaa mahtavalla tehdaskuvauksella mikrofasistisesta keskitysleirityöstä 
kapitalistisessa järjestelmässä. Toinen kirjan huippuhetkistä on 
yhteiskuntamme keskipakoisvoimat Danten Helvetin kehien modernisoituna 
järjestelmänä näyttävä luku, josta voi todeta kuinka yksikin väärä liike 
järjestelmää vastaan suistaa ihmisen yhteiskunnan ulkoreunalle, josta 
nouseminen on tehty lähes mahdottomaksi. 

 

Maja Ekelöf: Siivoojan raportti 

Vähistä ponnistava viisikymppinen ruotsalainen kasvattaa lapsikatraan,  
tekee ympärivuorokautista siivoustyötä, opiskelee itselleen yliopisto-opintoja 
ja kirjoittaa kirjan jossa pohtii kuinka etuoikeutettu hän on verratessaan itseään 
maailmatapahtumien uhreihin Vietnamissa ja muualla. Syntymäpäiväkukat 
ovat turhanaikaista rahantuhlausta ja vapaapäivien oma aika porvarillista 
hapatusta. Tässä kuvataan arkisia suurisydämisiä ihmisiä. 
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Mika Waltari: Johannes Angelos 

Kirja on jälkimmäinen osa teoksesta, jossa päähenkilö tavoittaa taivaallisen 
kohtalonsa verisen kuninkaallisen ruumiinsa tullessa heitetyksi piiritetyn ja 
tuhotun Konstantinopolin muurien raunioilta. Teosta on kuulemma pidetty 
rakkauskertomuksena, mutta omiin silmiin ihmissuhdeosio on lähinnä 
sadistinen kuvaus sukupuoliroolien sokeasta leikistä. Kiinnostavimmillaan 
kirja kuvaa historian kohokuvioista peruuttamatonta hetkeä. Jälleen kerran 
nimittäin nostalginen suoraselkäinen arkadia - vanha maailma ja sen hyveet - 
ovat katoamassa uuden edistyksellisen ja raaemman maailmankuvan tieltä. 
Piiritetyn  
kaupungin tunnelma ja sodankäynti on esitetty värikylläisesti. Teologisena 
pohjana kuhisee lonkeroina sinne tänne tapaileva esoteristinen mystiikka. 
Olisikohan tämä ollut kolmas tai neljäs lukemani Waltari, tämäkin menee 
edelleen kevyen kesälukemiston hyllyyn. 

 

Sulkunen Pekka, Pertti Alasuutari, Ritva Nätkin ja Merja Kinnunen:  
Lähiöravintola 

Vuonna 1985 kirjoitettu tutkimus, jossa ei rahoittajatahoista huolimatta ole 
pontena alkoholismin peikko, vaan lähiön moraalinen elämä eli 
lähiöravintolassa käymisen stigmatisointi ja sosiaalinen verkosto. 
Lähiravintolan nähdään tutkimuksessa liittyvän tuhatvuotisiin miehisyyden 
perinteisiin kohdata ja keskustalla yhteisön asioista. Mutta teos on erinomaisen 
arvokas kokonaisuus. Erityiset kiitokset saa näkökulma, joka ei alistu jonkin 
proto-fasististisen ryhtiliikkeen pelottelemaan stigmatisaation, vaan etsii 
inhimillistä tointa ja mieltä sieltäkin mitä yleensä tyydytään päivittelemään. 

 

Dan Brown: Da Vinci -koodi 

Tämä oli luettava, koska kirjan materiaalista suuri osa on 
kopioitu varsin hauskana pitämästäni kirjasta Baigent-
Leigh-Lincoln: Holy Blood -  
Holy Grail. (Kirjan eräs päähenkilö Teabing on ainakin 
anagrammi Baigentista...) Aihe on komea - ei siitä 
enempää - mutta voi vain kehottaa lukemaan pikemminkin 
teoksen "Holy Blood - Holy Grail" tai vaikkapa pelaamaan 
samasta aiheesta tehtyä loistavaa juonellista PC-peliä 
"Gabriel Knight 3: The Blood of the Sacred - The Blood of the Damned".  

Dramaturgialtaan Brownin kirja edustaa yksiulotteista amerikkalaista 
elokuvakerrontaa (mikä sinänsä ei elokuvassa minua häiritsisi, mutta kirjassa 
kyllä), jonka ainoana hyvänä puolena näen historiatieteen elävöittämisen 
helpossa muodossa. Samalla tavoin filosofiaa elosteltiin Jostein Gaarderin 
Sofian maailmassa. Kummassakin kirjassa seikkaileekin Sofia ja samoin 
molemmissa minua häiritsee jatkuva toisto. En usko olevani liian 
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keskittymiskykyinen jotta minua syyttä hermostuttaa kun viidettä kertaa 
väännetään rautalankasta: "Niin, temppeliherrathan olivat luomassa 
pankkilaitosta Eurooppaan". 

 
 

   

Esko Rahikainen 

Sally Salminen: Katriina 

Jo 1970-luvulla, kun luin Turun yliopistossa pääaineena kotimaista 
kirjallisuutta tiesin nimeltä Sally Salmisen kuuluisan romaanin "Katriina". 
Tiesin senkin, että se oli käännetty yli 20 kielelle, mutta en pitänyt 
tarpeellisena sitä lukea. Olihan alkuteos ruotsinkielinen ja aihe 
Ahvenanmaalta, siis melkein Ruotsista. 

Kun perheemme hankki kesämökin Hiittisistä meren ääreltä ja kun takana oli 
35 vuotta purjehdusta Suomen rannikkovesillä ja saaristossa alkoi 
meriaiheinen kirjallisuuskin kiinnostaa entistä enemmän. Niinpä sitten ostin 
divarista vaimolleni lahjaksi silmiin osuneen "Katriinan". Vasta uuden vuoden 
jälkeen sain päähäni ottaa sen bussilukemiseksi Hiittistenmatkalle. Matka kesti 
yli neljä tuntia ja sen aikana jouduin keskeyttämään lukemisen lukuisia kertoja 
liikutuksen vallatessa mielen ja haitatessa lukemista. Kiroilin ja puhisin 
itsekseni kun en ole moiseen tottunut ja jatkoin taas lukemista. Illalla ja yöllä 
sain romaanin loppuun pyyhittyäni silmiäni vielä useita kertoja. Se vaan on 
niin uskottava elämänkuvaus ja ihmiset niin tosia. Vanhanaikainen juttu, 
voittanut pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon 1936. Mulla oli suomennoksen 
12. painos. Jos luette ja olette taipuvaisia eläytymään romaanin ihmisten 
vaiheisiin, niin nenäliinoja muutama taskuun. 

 

Tiina Äärilä  

Virpi Hämeen-Anttila: Alastonkuvia  

Luin reilu vuosi sitten Hämeen-Anttilan esikoisteoksen 
Suden vuosi ja ihastuin. Alastonkuvia kuten Suden 
vuosikin on yliopistomaailmaan sijoittuva romaani, mikä 
on luonnollista kirjailijan taustan tuntien. Hämeen-Anttila 
on opettaja Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten 
ja kulttuurien laitoksella.  

Alastonkuvia on puhdas rakkausromaani. Kirjassa taidehistorian opiskelija 
Anna rakastuu isänsä ikäiseen tunnettuun taiteilijaan, Aleksi Merikoskeen. 
Anna tutustuu Aleksiin hänen töidensä ja aikaisempien mallien kautta ja 
vähitellen rakastuu. Lukijana olettaa, että tämän kaltainen "fani-ihastuminen" 
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ei voi johtaa kuin suureen pettymykseen ja katastrofiin, kun pari kohtaa ensi 
kertaa ja katsoo toisiaan silmästä silmään. Anna ja Aleksi löytävät toisistaan 
kuitenkin hengenheimolaisuuden, mikä johtaa avioliittoon.  

Kirja sijoittuu ajallisesti 60-70-luvulle ja 1990-luvun loppuun. Taiteilijan ja 
opiskelijatytön kasvutarinan rinnalla kirjassa kulkee myös toinen 
rakkaustarina: Aleksin ja hänen opiskelijakaverin Hannun tarina. Miesten 
välistä rakkautta kirjassa kuvataan enemmän henkisellä tasolla. Rakkaus saa 
täyttymyksen vasta kun Aleksi vapautuu syyllisyydestä ja voi rakastaa Hannua 
kuolleena.  

Kirjan kerroksellisuudesta huolimatta tarina etenee aika yllätyksettömästi ja 
loppu on ehkä turhaan pidennetty. Taiteilijapersoona Aleksin muuttuminen 
kunnon isäksi ja mustasukkaisuutta tuntevaksi mieheksi tuntuu lopussa hieman 
yliampuvalta.  

Koska itse en ole perehtynyt taidehistoriaan ja taiteen eri tekniikoihin, en osaa 
arvioida Hämeen-Anttilan kuvausta taitelijantyöstä ja taiteesta. Minuun se 
ainakin teki vaikutuksen.  

Dan Brown: Da Vinci -koodi  

Koodi oli pakko lukea, koska siitä puhutaan ja kirjoitetaan niin paljon. Kirja 
ottaa otteeseen heti ensi luvusta lähtien ja vie mennessään. Syynä lienee juuri 
tuo Jussin mainitsema amerikkalainen elokuvakerronta, mikä tekee tekstistä 
helppolukuista.  

Vauhti kirjan tapahtumissa on välillä niin kova, että juonen ja tapahtumien 
uskottavuus kärsii. Kaikki tuntuu olevan mahdollista ja kuinka ollakaan kaikki 
päähenkilöiden ongelmat ratkeavat aina oikeaan aikaan. Kirjan historiallinen 
juoni on sinänsä mielenkiintoinen ja enpä ihmettele, että Louvre ja muut 
kirjassa mainitut kohteet ovat nykyisin pyhiinvaelluspaikkoja.  

Kirjaa oli helppo suositella mökkilomalla murrosikäiselle pojalleni, jonka 
aikaisempi lukuharrastus on nyttemmin vaihtunut tietokoneeseen. Poika luki 
tiiliskiven parissa päivässä.  
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