


Ohjaajat: Pirjo Hiidenmaa
  Jyrki Kalliokoski
  Lieven Ameel

Esitarkastajat: Maarit Leskelä-Kärki
  Johannes Riquet

Vastaväittäjä: Maarit Leskelä-Kärki

© Ilona Lindh 

ISBN 978-951-51-7225-9 (nid.)
ISBN 978-951-51-7226-6 (PDF)

Taitto: Tinde Päivärinta, PSWFolders Oy

Painopaikka: Unigrafi a Oy, Helsinki 2021



Tutkimukseni kohteena on nykyaikainen matkakertomus lajina. Läpikäyvänä kysy-
myksenä on se, minkälaisia retorisia piirteitä omakohtaisuus tuottaa itse koetusta 
matkasta muokattuun kertomukseen. Teoreettisena viitekehyksenä ovat näkemyk-
set kielenkäytön dialogisesta luonteesta ja kertomuksesta retorisena toimintana, 
jossa lukija otetaan huomioon. Tätä retorista toimintaa analysoidaan tutkimuksessa 
narratologian ja omaelämäkertatutkimuksen käsittein ja diskurssintutkimuksen 
menetelmin. Leksikaalis-kieliopilliset havainnot suhteutetaan analyyseissä kerto-
muskokonaisuuteen ja matkakertomuslajin konventioihin. 

Tutkimuksen aineistona on Antti Tuurin, Kyllikki Villan ja Juha Vakkurin kir-
joittamaa matkakirjallisuutta. Antti Tuurin ”Mamma ok” on lyhyt matkakertomus 
kokoelmasta Matkoilla Euroopassa (2011). Tuurin Bospor Express (2013) on puo-
lestaan kirjanmittainen kirjallinen matkakertomus. Kyllikki Villan Vanhan rouvan 
lokikirja (2004) on muodoltaan matkapäiväkirja, joka on myöhemmin muo-
kattu julkaistuksi teokseksi. Juha Vakkurin matkakirjassa Afrikan poikki (2009) 
omiin matkan kokemuksiin yhdistyy runsaasti lähteisiin nojaavaa tiedonkerron-
taa. Yhdessä nämä teokset tuovat esiin matkakertomuksen lajityypillisiä piirteitä 
edustavasti.

Analyysit osoittavat, miten (i) ajallisuuden resurssit, kuten kerronnan ja kerrotun 
tarinan välinen etäisyys, vaikuttavat kerronnan ja lukijan väliseen suhteeseen. Ker-
tomuksen minään ajallinen kaksitasoisuus vaikuttaa siten, että matkaileva päähen-
kilöminä asettuu tarinan tasolle ja tapahtumia raportoiva kertojaminä kerronnan 
tasolle. Toinen tärkeä osa-alue on (ii) intertekstuaalisuuden ja kontekstuaalisuuden 
keinovalikko, jonka avulla tekstiin luodaan muun muassa asiantuntijuutta, ja ase-
moidaan teos osaksi kirjallista traditiota. Kertomukseen sisältyvä moniäänisyys voi 
tarjota lukijalle mahdollisuuksia keskusteleviin positioihin. Kolmas matkakerron-
nan keskeinen osa-alue on (iii) tilan ja maisemien representointi. Tila näyttäytyy 
matkailulle ominaisten toimintojen kautta, ja kuvauksilla pyritään välittämään tilal-
lisia kokemuksia lukijalle. Retorisista keinoista keskeinen on esimerkiksi vertaa-
minen, joka voi olla avointa tai perustua oletuksiin lukijan tiedoista ja käsityksistä. 
Tilassa ollaan sisällä, mutta maisemia tarkkaillaan etäältä, jolloin keskeiseksi nousee 
havainnoijan ja maiseman suhde sekä maisemien arviointiin liittyvät konven-
tiot. Neljäs tärkeä osa-alue matkakerronnassa on (iv) kohtaamisten ja kohdattujen 
ihmisten representointi. Representaatiot perustuvat usein jonkinlaiseen tyypittelyyn 
ja ryhmittelyyn, ja oletuksena on, että lukija tunnistaa ainakin osittain ne käsitykset, 
joihin representaatio nojaa. Osa kohdatuista saa kertomuksessa tehtävän, jota voi-



daan verrata fi ktion henkilöhahmoon. Tyypillistä kuitenkin on, että kohdatun oma 
näkökulma ei tule esiin. 

Tutkimustulosten mukaan matkakertomuslaji on joustava ja siihen sisältyy laaja 
retoristen keinojen mahdollisuus. Keinojen avulla lukija voidaan ottaa huomioon 
monin tavoin. 2000-luvun kontekstissa matkakirjojen ensisijaisena funktiona ei ole 
toimia ensyklopedisen tiedon välittäjinä, vaan kerronnassa korostuu  itse koetun, 
nähdyn ja tulkitun merkitys. Kertomukset välittävät sekä kokemuksen ainutlaa-
tuisuutta että tiettyjen tapahtumien tyypillisyyttä. Myös teoksiin sisältyvän lähde-
pohjaisen tiedon esittämisessä esiin nousevat kerrontaan sisältyvät valinnat, jotka 
perustuvat siihen, minkälaisten tietojen arvellaan olevan lukijalle tarpeellisia tai 
kiinnostavia. Kertojan auktoriteetti rakentuu pitkin kertomusta sekä raportoijan, 
tulkitsijan että tiedonvälittäjän tehtävien kautta.

Tutkimus nostaa esiin tietoisia ja tiedostamattomia retorisia valintoja sekä kielen 
keinoja, joilla on tapana esittää omakohtaisuutta sekä tulkintoja ympäröivästä maa-
ilmasta. Tuloksia voi soveltaa ja kehittää myös muun kokemuspohjaisen kirjallisuu-
den tutkimiseen.



In this thesis I examine travel narrative as a genre. Th e main research question is to 
fi nd out which rhetorical resources and devices are characteristic to travel narratives 
based on subjective experience. Th e theoretical framework of the study is based on 
a dialogical view of language use and theory of narrative as rhetorical action. My 
analytical reading combines concepts of narratology and life writing studies with 
the methods of linguistic discourse analysis. I examine the lexical and grammatical 
fi ndings in their contexts, as part of a literary work representing a genre with long 
traditions.

Th e research material of the study consists of four texts by three Finnish aut-
hors who have long careers as professional writers. A short travel narrative called 
“Mamma ok” by Antti Tuuri is published in a collection of travel narratives Mat-
koilla Euroopassa (‘Travels in Europe’, 2011). His Bospor Express (2013) is a book-
long literary travel narrative. Vanhan rouvan lokikirja (‘Old lady’s logbook’, 2004) by 
Kyllikki Villa is a travel journal by form, adapted to a published book. Afrikan poikki 
(‘Across Africa’, 2009) by Juha Vakkuri combines the telling of personal experiences 
with informative passages based on literary sources. Th rough these four texts, we 
get to see the rhetorical variety and potential of the travel narrative genre.

Th e analyses show, that (i) temporal choices are rhetorically important as they 
defi ne the position of the reader in relation to the narration. Th e temporal elements 
can be used to motivate the reader to follow the journey. Temporality also aff ects the 
“I” of the text so that the protagonist is on the level of the story, while the reporting 
and evaluating narrator is on the level of discourse. Another central set of rhetorical 
resources is connected to (ii) intertextuality and contextuality; they can be used to 
emphasize the narrator’s expertise and place the work in its literary tradition. Th ese 
polyphonic resources may off er conversational positions to the reader. A third set of 
resources is (iii) the ways of representing spaces and landscapes in order to convey 
the traveler’s experiences to the reader. Spaces are oft en seen as surroundings for 
the traveler’s needs and interests. A description is typically based on an explicit or 
implicit comparison to something that is presumably familiar to the reader. While 
spaces are experienced inside, landscapes are observed from the distance. Th e rela-
tionship between the observer and the observed is a key element of the landscape 
scenes which are oft en infl uenced by the conventions of judging and consuming 
landscapes. A fourth set of narrative resources is related to (iv) the traveler’s per-
sonal encounters during the journey. Th e representations of the encountered are 
oft en based on some kind of categorizing, and the assumption is that the reader 
recognizes those categories at least partly. Some of the represented people have a 



more central role in the course of the narrative and they can be regarded as equi-
valent to characters in fi ction, having synthetic, thematic and mimetic functions. 
It is, however, typical that the voice of an encountered person is strongly mediated 
through the narrator’s voice.

Th e results of my research reveal that the travel narrative as a genre consists of 
a wide range of possible rhetorical resources, which can activate or acknowledge 
the reader in various ways. In the context of 21st century travel and media cultures, 
the primary function of a travel narrative is not to deliver encyclopedic knowledge, 
but to emphasize the tellability of personal experiences and observations, and their 
interpretations. Th e narratives accentuate both particular and typical aspects of the 
journey. Th e informative passages related to the locations of the journey are chosen 
on the assumption that they should be interesting or relevant to the reader. Th e nar-
rator’s authority is built on the ability to report, evaluate and contextualize. 

Th e research highlights the conscious and unconscious rhetorical choices that 
depict subjectivity and interpretations of the surrounding world. Th e results can be 
adapted and further developed for researching other non-fi ctional, autobiographi-
cal or travel writing genres. 



Luin Intiaan ja Kaakkois-Aasiaan sijoittuvia matkakertomuksia ennen omaa 
yhdeksän kuukauden Aasian-matkaani vuosina 2005–2006, ja etenkin sen jälkeen. 
Muiden matkakokemuksista lukeminen oli tapa oppia lisää maista ja kulttuureista 
ja käsitellä samalla omia kokemuksia. Vähitellen aloin pohtia sitä, miksi omakoh-
taisia matkakirjoja oikeastaan yhä julkaistaan ja luetaan. Onhan internet täynnä 
materiaalia maista ja matkustamisesta, niin faktatietoa kuin jaettuja kokemuksia-
kin. Matkakertomus lajina alkoi tuntua kiehtovalta, yhtä aikaa ikivanhalta ja silti 
ajankohtaiselta. 

Vuorotteluvapaareissustani lähti siis liikkeelle pohdinta, joka muotoutui pikku-
hiljaa tutkimusideaksi. Siihen yhdistyivät opiskeluajoista asti askarruttaneet kysy-
mykset kielen ja kirjallisuuden suhteesta. Tarvittiin vielä kolmet yt-neuvottelut 
ennen kuin aloin tosissani miettiä väitöskirjan tekoa. 

Sillä välin kun alitajuntani yhdisteli ja kypsytteli ajatuksiani hiljaisella tulella, 
saatiin Helsingin yliopistoon tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professuuri ja 
sitä hoitamaan Pirjo Hiidenmaa. Suurin kiitos väitöskirjahankkeen toteutumisesta 
kuuluu Pirjolle, joka otti minut ohjattavakseen. Kiitän ja ihailen Pirjon kykyä hah-
mottaa kokonaisuuksia ja rakenteita. Jyrki Kalliokoskea kiitän osuvista huomioista, 
jotka saivat minut pohtimaan analyysejä vielä uudemman kerran, näyttämään tar-
kemmin. Lieven Ameelilla oli taito olla sekä neuvova ohjaaja että kannustava liit-
tolainen. Lämpimät kiitokset koko ohjaajakolmikolle tuesta, luottamuksesta ja 
opastuksesta!

Maarit Leskelä-Kärki ja Johannes Riquet esittivät esitarkastajina hyviä ja tarkkoja 
huomioita, jotka auttoivat tarkastelemaan työtäni uusin silmin. Kiitokset Maarit 
Leskelä-Kärjelle myös vastaväittäjäksi lupautumisesta sekä Mervi Helkkulalle ja 
Anne Mäntyselle arvosanalautakuntaan suostumisesta.

Virallisten ohjaajien ja esitarkastajien lisäksi minua ovat sopivasti tuuppineet 
eteenpäin monet muutkin tekstejäni tai aineistoani kommentoineet ja kiinnostusta 
osoittaneet kollegat. Kiitän erityisesti Mikko T. Virtasta, joka antoi arvokasta palau-
tetta Kertomuksen keinoin -kirjaan kirjoittamastani artikkelista ja on muutenkin 
suhtautunut kannustavasti ja antanut hyviä lukuvinkkejä. Kai Mikkonen opasti aka-
teemisen julkaisemisen ja vertaisarvioinnin maailmaan Avain-lehden matkakirjalli-
suusnumeroa toimittaessamme. Matkakirjallisuuden tutkijoiden Borders and Cros-
sings -konferenssit sekä tietokirjallisuuden tutkijoiden Tiedonkerronta-yhteistyö ja 
sakprosa-seminaarit ovat olleet sekä huviksi että hyödyksi. 



Väitöskirjatyöhön paneutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman Laura Nevan-
linnaa, ymmärtäväistä esihenkilöä, jonka kanssa sain sovittua ensin osa-aikajär-
jestelyistä ja lopulta opintovapaasta. Opintovapaan ansiosta minulle myönnettiin 
aikuiskoulutustukea, jonka turvin pääsin tutkimustyössä vauhtiin. Sen jälkeen työ-
täni ovat rahoittaneet Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Pentti ja Eeva Lylyn rahasto, Alfred Kordelinin säätiö sekä Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto. Aplodit suomalaisille säätiöille ja rahastoille!

Heti opintovapaani aluksi vuokrasin työpisteen Hauhontien hautomosta Val-
lilasta. Monet työhuonekaverit ehtivät vuosien aikana tulla ja mennä, mutta aina 
oli hautomossa yhtä hyvä tunnelma, mistä lämmin kiitos kuuluu monialaiselle työ-
huoneisännälle Jari Vistolle. Vaikka Hautomon sääntöihin kuului hiljaisuus työhuo-
neessa, niin keittiössä saimme yhdessä pähkäillä monografi an rakennetta ja muita 
kiperiä kysymyksiä Riikka Hiltusen kanssa. Lopulta meille myönnettiin väittelylu-
vat samassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Hyvä me!

Toisten väitöskirjatutkijoiden vertaistuen merkitystä ei voi kylliksi painottaa. 
Tuskin olisin tuntenut oloani kotoisaksi yliopistolla ilman suomen kielen tutkija-
seminaaria ja matalan kynnyksen lukupiirejämme. Kiitän Katriina Rapattia, Outi 
Toijanniemeä, Elina Vitikkaa, Saila Järvistä, Emmi Lahtea, Irina Herneahoa, Henri 
Satokangasta, Jenni Satokangasta ja Veera Hatakkaa muun muassa lounasteluista, 
tekstien kommentoinnista, viime hetken oikoluvusta, harjoitusyleisönä toimimi-
sesta ja yleisestä höpöttelystä. Toinen tärkeä tukijoukko syntyi humanistis-yh-
teiskunnallisille väitöskirjatutkijoille tarkoitetussa pienryhmässä, joka oli erään 
kevätkauden pelastus. On ollut hienoa tutustua teihin, Johanna Hyytinen, Linda 
Kailaheimo-Lönnqvist, Antti Kääriälä, Satu Siltaloppi ja Minna Viuhko.

Horjumatonta luottamusta ovat osoittaneet myös pitkän linjan ystävät, erityisesti 
Sateenkaariperhe, jonka imaginäärinen räikkäbändi on auttanut pitämään katseen 
pallossa. 

Opin jo lapsuudenkodissani, että lukeminen, opiskeleminen ja tutkiminen ovat 
luonnollisia ihmiselämään kuuluvia asioita. Kaikki alkuperheeni jäsenet ovat esi-
merkillään näyttäneet, että opiskella voi kaiken ikää. Olen kiitollinen avarakatseisille 
vanhemmilleni Inkerille ja Raimolle siitä, että he ovat aina antaneet täyden tukensa 
kaikille valinnoilleni. Raimo myös luki väitöskirjan käsikirjoituksen ja antoi hyviä 
kommentteja. 

Myönteisesti väitöshankkeeseeni on suhtautunut myös nykyperheeni, vaikka 
väitöskirjan teko on vienyt aikaa ja kesälomat ovat viime vuosina jääneet lyhyiksi. 
Väitöskirjavuosieni aikana Jasu ehti käydä lukion, suorittaa siviilipalveluksen, 
muuttaa opiskelija-asuntoon ja opiskella yliopistossa kokonaisen lukuvuoden. Kun 



korona-aika iski ja luovuin Hautomo-paikastani, sain tutkijankammiokseni Aku 
Ankkoja ja pulmapelejä pursuavan huoneen ja työkaverikseni ikioman hajamie-
lisen professorini. Kiitän Akia kaiken mahdollistamisesta – ja kello yhdentoista 
cappuccinoista.   

Tapiolassa lintujen kevätmuuton aikaan vuonna 2021
Ilona Lindh
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Tämän väitöskirjan tutkimuskohteena ovat omakohtaiset matkakirjat. Ne ovat kir-
joja, jotka perustuvat kirjoittajan omiin kokemuksiin, mutta joiden esitystapoihin 
vaikuttavat monet matkakerronnan konventiot ja kustantamisen käytänteet. Vaikka 
tutkimuksen analyysit kohdistuvat yksilöllisiin teoksiin, luen niitä ennen kaikkea 
lajinsa edustajina. Olen kiinnostunut siitä, minkälaisia piirteitä teokset tuovat esiin 
nykymatkakirjallisuuden ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Erityisesti kysyn 
sitä, minkälaista on omakohtaisen matkakerronnan retoriikka. Tarkastelen sellaisia 
kielen ja kerronnan resursseja, joilla kertoja pyrkii vaikuttamaan lukijaan tai otta-
maan tämän huomioon. Omissa analyysiluvuissaan tutkin matkakertomuksen ajal-
lisuutta ja etenemistä, yksi- ja moniäänisyyden muotoja, tilan ja maisemien repre-
sentointia sekä kohtaamisten ja kohdattujen ihmisten representointia. Teokset, joita 
näistä näkökulmista analysoin, ovat Kyllikki Villan Vanhan rouvan lokikirja (2004), 
Juha Vakkurin Afrikan poikki (2009) sekä Antti Tuurin kirjanmittainen teos Bospor 
Express. Kertomus matkasta (2013) ja lyhyt kertomus ”Mamma ok” kirjasta Mat-
koilla Euroopassa. Matkakertomuksia (2011).

Jotta matkan kokemuksista kannattaa julkaista kirja, täytyy kokemuksissa olla 
jotain, jonka ensin matkailija-kirjailija ja sitten kustantaja arvioivat laajaa yleisöä 
kiinnostaviksi. Matkan kohde, matkustamiseen käytetty aika tai matkailija-kirjai-
lijan tausta voivat olla kiinnostavuutta lisääviä seikkoja. Kerrotuilla matkoilla voi 
olla kokijalleen jokin erityinen henkilökohtainen merkitys, kuten elämäntilanteen 
muutos tai itsensä haastaminen, johon lukijankin voi ajatella samastuvan tai josta 
inspiroitua. Tyypillisiä ovat myös sellaiset matkareitit ja liikkumisen tavat, joiden 
aikana on mahdollista pysähtyä ja kohdata muita ihmisiä. 

2000-luvun alun matkakirjailijoissa on niin ammattimaisia kirjailijoita kuin nii-
täkin, jotka julkaisevat kenties vain yhden kirjan jostakin elämäänsä mullistaneesta 
matkasta. Joukossa on myös kirjoittajia, jotka ovat tunnettuja jonkin muun alan 
vaikuttajina, kuten toimittajina, tutkijoina tai kaunokirjailijoina. Esimerkkeinä mai-
nittakoon Osmo Soininvaara, Eero Paloheimo, Rauli Virtanen, Virpi Hämeen-Ant-
tila ja Juha Itkonen. Matkan kuvaus voi kytkeytyä myös ennen kaikkea suureen 

Matkasta kertomus
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muutokseen, esimerkiksi työelämän oravanpyörästä irtautumiseen, kuten Carina 
Räihän kirjassa Huipulta huipulle. Elämänmuutos ja Everest (2010). Matti Rämö, 
Satu Rommi ja Päivi Laitinen puolestaan kuuluvat niihin kirjailijoihin, joiden tuo-
tanto koostuu pääasiassa matkakirjoista. Oma lukunsa ovat myös television mat-
kaohjelmien pohjalta tuotetut kirjat. Näyttelijä Ville Haapasalon nimellä myytävät 
teokset, Tommi Liimatan, Sami Yaff an ja Otso Tiaisen kirjoittamat Sound Tracker 
-kirjat sekä Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffi  n Madventures-kirjat ovat kuitenkin 
pikemminkin brändinmukaisia kuin omaelämäkerrallisia, vaikka tekijöiden tunnet-
tuus ja läsnäolo ovat niissä keskeisiä. Myös erilaiset matkan teemaan liittyvät lajien 
yhdistelmät ammentavat omakohtaisen matkakirjallisuuden traditioista. Hyvä 
esimerkki tästä ovat Mia Kankimäen kirjat Asioita jotka saavat sydämen lyömään 
nopeammin (2013) ja Naiset joita ajattelen öisin (2018), joissa on toki omakohtaisia 
matkan kuvauksia, mutta myös muun muassa esikuvallisten ja inspiroivien naisten 
elämäntarinoita. Monissa keitto-, luonto- tai harrastuskirjoissa voi olla matkaker-
ronnan elementtejä. Esimerkiksi Marianne Kiskolan Kasvisruokia Aasiasta. Maku-
muistoja Intiasta ja Kaukoidästä (2007) sisältää ruokiin liittyviä lyhyitä muisteluksia 
tekijän omilta matkoilta. Tällaiset yhdistelyn mahdollisuudet osoittavat matkakir-
jallisuuden taipuisuutta ja produktiivisuutta.

Myös lukujen valossa matkakirjallisuus vaikuttaa elinvoimaiselta lajilta. Mat-
kakirjojen julkaisumääristä ei löydy valmiita tilastoja, mutta olen tehnyt hakuja 
ja laskelmia Suomen Kansallisbibliografi a Fennican julkaisutiedoista aikaväliltä 
2000–2015. Kansalliskirjaston omissa tilastoissa on luokka ”Maantiede, matkailu”, 
joka sisältää matka-aiheiden lisäksi maantieteelliset teokset. Tässä luokassa julkai-
sumäärät ensin lisääntyivät ja sen jälkeen kääntyivät lievään laskuun: 102 nimekettä 
vuonna 2000, 226 nimekettä vuonna 2008 ja 164 nimekettä vuonna 2015, jonka 
jälkeen määrä on laskenut samoihin lukemiin kuin vuosituhannen alussa. Jos taas 
tekee haun asiasanalla ”matkakertomukset”, näkyy julkaisumäärissä kasvua hieman 
alle 50 nimekkeestä noin sataan. 

Tietueissa on mukana myös uusia painoksia, saman kirjan eri julkaisumuotoja 
ja monenlaisia lajeja edustavia kirjoja. Jos rajataan pois matkaoppaat, historialliset 
matkakertomukset, uusinta- ja näköispainokset, maassa asumista kuvaavat kirjat 
sekä kotimaan matkailuun liittyvät kirjat, nähdään, että vuonna 2000 julkaistiin 
20 matkakirjaa, jotka perustuivat omien matkakokemusten kerrontaan, ja vuonna 
2015 niitä ilmestyi 57. Mukana ovat sekä suomeksi että ruotsiksi Suomessa kirjoi-
tetut ja julkaistut sekä käännökset, joita oli varsin vähän. Selvä enemmistö julkais-
tuista matkakirjoista oli kotimaisten kirjailijoiden kirjoittamia. Lukuihin sisältyvät 
myös omakustanteet, joiden julkaisumäärä kasvoi kyseisenä aikana lähes samassa 
suhteessa kuin perinteisesti kustannetut matkakirjat. (Ks. liitteet 1 ja 2.)
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Vaikka matkakirjojen julkaisumäärien laskemiseen liittyy hankaluuksia muun 
muassa vaihtelevien luokittelukäytäntöjen takia ja laskelmiin on siksi suhtaudut-
tava suuntaa antavina, luvut kertovat painokkaasti sen, että matkakirjallisuus ei ole 
ainakaan katoava kirjallisuudenlaji.1 Lajin kuolemaa on ennustettu aina siitä läh-
tien, kun höyrylaivat ja junaliikenne alkoivat kehittyä ja maailmankartan valkoiset 
kohdat täydentyä (ks. esim. Varpio 1997: 10). Myös matkailun kaupallistumisen 
ja turismin kasvun on oletettu vähentävän matkakirjallisuuden mahdollisuuksia 
menestyä. Toista maailmansotaa edeltävän ajan matkailu on nähty hohdokkaam-
pana ja aidompana kuin helpomman liikkumisen ja turismin leimaaman aikakau-
den matkailu (esim. Fussell 1982: 40–50; ks. myös Holland & Huggan 1997: 27).

Näyttää siltä, että paikasta toiseen liikkuminen ja vierauden kohtaaminen ovat 
perustavanlaatuisia kokemuksia, eikä tarve niistä kertomiseen ole poistunut esi-
merkiksi globalisaation tai digitalisaation myötä. Asenteet matkustamista kohtaan 
voivat muuttua siten, että ekologinen lähimatkailu tai maata pitkin matkustaminen 
nousevat aiempaa suurempaan suosioon, mutta varsinaista peruskokemusta arjesta 
irtautumisesta ja uuden kokemisesta tämä ei muuta. Matkoista kertominen on tyy-
pillistä sisältöä myös sosiaalisessa mediassa, eikä matkan aina tarvitse suuntautua 
kauas kotoa. Kun matkailu vaikeutui koronapandemian aikana, alettiin jakaa koke-
muksia telttailusta kansallispuistoissa tai pyörämatkoista naapurilähiöön.

Matkakirjallisuuden tutkimuksessa hyödynnetään monia tutkimusaloja ja teoreet-
tisia viitekehyksiä. Oma tutkimukseni ei tee tässä suhteessa poikkeusta. Se sijoit-
tuu osaksi kansainvälistä matkakirjallisuuden tutkimuksen kenttää sekä pohjois-
maista asiaproosan ja tietokirjallisuuden tutkimuksen kenttää. Matkakirjallisuutta 
ei ole ilman matkustamisen kulttuuria ja diskursseja, joten se puolestaan on kon-
teksti, joka tuo mukanaan muun muassa kulttuurintutkimuksen alaan kuuluvia 
kysymyksiä.

Kartoitan seuraavissa alaluvuissa tutkimukseni lähtökohtia. Tarkastelen ensin 
matkakirjallisuutta osana matkustamisen kulttuuria. Sen jälkeen pohdin matkakir-
jallisuuden paikkaa kauno- ja tietokirjallisuuden risteyskohdassa. Sitä seuraavat tut-
kimusalojen kuvaukset, ensin tietokirjallisuuden tutkimuksen, sitten matkakirjalli-
suuden tutkimuksen. Lopuksi pohdin lajin ja konventioiden kysymystä sekä esitän 
alustavat määritelmät matkakirjallisuuden eri lajeista.

1 Samalla tarkasteluvälillä 2000–2015 kaikkien Suomessa julkaistujen nimekkeiden määrä on 
hivenen laskenut: vuonna 2000 kirjallisuutta julkaistiin 11 764 nimekettä ja vuonna 2015 
julkaistiin 9865 nimekettä.
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Matkakirjallisuus kertoo siitä maailmasta, jota pidämme todellisena. Siihen kuuluu 
maita ja paikkoja, joiden tunteminen kuuluu yleiseen maailmantietoon. Matkakir-
jallisuuden läheisenä kontekstina voidaan pitää matkailun kenttää eri osa-alueineen 
ja diskursseineen. Globalisaation ajan maailmassa matkailu ja turismi muodostavat 
yhden maailman suurimmista toimialoista (Urry ja Larsen 2011: 7), ja vapaa liik-
kuvuus on myöhäis- tai jälkimodernin ajan keskeisiä arvoja, vaikka sillä on myös 
polarisoivia vaikutuksia (Bauman 1998: 2–3). Matkailun sosioekonomiset ja ympä-
ristöä kuormittavat seuraukset kohdistuvat myös niihin, jotka eivät matkusta, joten 
matkailuun liittyvien ilmiöiden monipuolinen tutkiminen on tärkeää. Liikkuvuutta 
ja matkustamista voidaan tarkastella myös sen mukaan, kuinka vapaaehtoista se on. 
On niitä, joiden vapaa-aikaan tai työhön kuuluu vapaaehtoista ja väliaikaista mat-
kustamista, ja niitä, joiden on pakko lähteä maasta toiseen ja joille rajojen yli pää-
seminen on epävarmaa tai vaikeaa. (Th urlow ja Jaworski 2010: 5–6; Bauman 1998: 
89.)

Suomalaisen matkakirjallisuuden selvä enemmistö kumpuaa vapaaehtoisesta 
matkailusta. Vapaaehtoisessa matkailussa on puolestaan jo 1800-luvulta lähtien 
nähty kaksi pääryhmää: omaehtoiset, itsenäiset ja autenttisuutta etsivät matkailijat 
sekä toisaalta turistit, joihin liitetään jokseenkin kaavamainen käyttäytyminen, kuten 
ennalta määriteltyjen turistinähtävyyksien ja -palvelujen kuluttaminen (Buzard 
1993: 3–6). Turismiin liitetään usein kielteisiä ja stereotyyppisiä näkemyksiä, vaikka 
esimerkiksi matkailualan tilastoissa matkailijat ja turistit toimijoina asettuvat usein 
samaan kategoriaan. Se, miten matkailija milloinkin määritellään, riippuu asia yhtey-
destä. Matkailun tutkijat ovat esittäneet, että määritelmä voi olla kansanomainen, 
tekninen tai heuristinen. Kansanomaiset määritelmät eivät ole täsmällisiä, vaan ne 
syntyvät ja elävät keskusteluissa ja mediassa. Teknisiä määritelmiä tarvitaan esimer-
kiksi tilastointia varten. Heuristisia määritelmiä käytetään matkailun toiminnan 
tutkimuksissa. (Edelheim & Ilola 2017: 20–23.) Tässä tutkimuksessa olen kiinnos-
tunut siitä, miten matkailijuutta määritellään yksittäisessä teoksessa ja miten kir-
jassa mahdollisesti näkyvät sekä arkipuheen että median matkailudiskurssit, jotka 
matkailututkimuksen näkökulmasta ovat kansanomaisia määritelmiä. 

Matkaoppaat asettuvat usein avoimesti osaksi turismikulttuuria ja turismin dis-
kursseja (Th urlow & Jaworski 2010, 2015; Pettinger 2019), kun taas omakohtaisten 
matkakirjojen suhtautuminen turismiin voi olla ristiriitainen. Kirjojen matkailijat 
saattavat käyttää täsmälleen samoja palveluja kuin turistit, mutta he pyrkivät myös 
erottautumaan turisteista ottamalla tarkkailevan position heihin nähden. Turistit 
saatetaan nähdä yhdenmukaisena joukkona, johon yhdistetään kielteisiä merkityk-
siä. Tällöin ei oteta huomioon, että nykyaikana turismikin on segmentoitunutta, 

Johdanto



16

joustavaa ja yksilöllistä (Urry & Larsen 2011: 52–53). Matkakirjailijan positio on 
kuitenkin sikäli poikkeuksellinen, että kirjoittava matkailija voi tehdä työtään myös 
matkalla, kun taas turismissa keskeistä on nimenomaan irtautuminen työstä (Urry 
& Larsen 2011: 4). Toisaalta modernin ajan jako työhön ja vapaa-aikaan on murrok-
sessa sekä työmatkailun lisääntyessä että etä- ja tietotyön sekä uusien itsensä työllis-
tämisen muotojen yleistyessä (Lassen 2006). Pandemian muuttamassa maailmassa 
työnteko on yhä vähemmän paikkaan sidottu.

Sekä matkailun että matkakirjallisuuden tutkimuksessa on usein käytetty käsi-
tettä turistin katse (tourist gaze) (Urry 1990; Urry & Larsen 2011). Käsite kuvaa sitä 
tapaa, jolla turisti matkallaan havainnoi ja poimii merkkejä ympäristöstä ennakko-
käsityksiin perustuen ja yleistyksiä tehden. Maisemasta tai kaupunkikuvasta etsi-
tään piirteitä, jotka tukevat odotuksia ja edustavat jotakin tavanomaisuudesta poik-
keavaa. Kun turisti näkee Pariisissa suutelevan pariskunnan, se on merkki Pariisin 
ajattomasta romanttisuudesta. (Urry & Larsen 2011: 4–5, ks. myös Culler 1981.) 
Taustalla voivat olla esimerkiksi matkakirjojen, matkaohjelmien, taiteen ja viihteen 
representaatiot tai kansallisuusdiskurssien stereotypiat. Ilmiötä voi kuvata siten, että 
turistin mielikuvitus matkustaa aina edeltä (Kahn 2003: 307–308). Sekä matkakir-
jailijat että matkakirjojen lukijat asettuvat osaksi kehää, johon liittyy ensin odotuk-
sia, sitten odotuksia vastaavia havaintoja ja niiden representointia (Urry & Larsen 
2011: 187; Jaworski & Th urlow 2011: 363). Turistin katseesta kumpuavaa tarkkailua 
voi ajatella matkakirjailijoidenkin tekevän, joskin lähtökohtana voi myös olla täysin 
odottamattomien havaintojen löytäminen. Matkakirjan lukijalle representaatiot 
puolestaan muodostavat uusia käsityksiä ja odotuksia.

Erityisesti valokuvaavan turistin katseen edeltäjänä voidaan pitää kaunokirjalli-
suudesta tutun kaupunkilaisen kuljeskelijan, fl anöörin, katsetta. Molempiin liittyy 
julkinen tila ja kontrolli sekä muun muassa luokan ja sukupuolen vaikutus katsee-
seen (Urry ja Larsen 2011: 161; Ameel 2013a: 143). Valokuvaamalla kuuluisaa mat-
kakohdetta ja itseään siellä matkailija lisää oman kokemuksensa edellisten kävijöi-
den jatkumoon, on vuorovaikutuksessa paikan ja sen dokumentaatioiden kanssa. 
Samalla matkailija myös tekee paikasta omansa, edes hetkellisesti. Nykyajan turis-
tien tapaa kirjoittaa itseään paikkaan, muun muassa poseeraamalla tunnetun nähtä-
vyyden tai maiseman luona, voi pitää osana samaa kehityskulkua, joka näkyy myös 
matkakirjallisuudessa. 1700-luvun lopusta lähtien matkakirjat ovat keskittyneet 
yhä enemmän kokijan sisäiseen maailmaan, omakohtaisuuteen. Matkakirjallisuus 
ja matkailun käytänteet ovat tässä suhteessa vaikuttaneet toisiinsa puolin ja toisin. 
(Th urlow ja Jaworski 2015: 35–38.) 

Historiallisesti tarkastellen matkakirjallisuus ja matkailu, myös turismi, ovat 
syntyneet ja kehittyneet vuorovaikutuksessa toisiinsa aina antiikista lähtien. Pausa-
niaan Kreikan kuvaus (noin 150–180 jaa.) sisältää paljon ohjeita mahdollisille tule-
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ville matkustajille sekä tietoa kulttuurista, kirjallisuudesta ja myyteistä (Burgess 
2019: 23). Myös myöhäisantiikin aikana alkanut ja keskiajalla jatkunut kristitty-
jen pyhiinvaellusperinne sekä muut uskonnolliset matkat, kuten opintomatkat ja 
lähetystyö, synnyttivät kirjoituksia matkan kokemuksista ja ohjekirjoja muille (ks. 
esim. Campbell 2019). Keskiajalla matkustettiin toki myös muista syistä; oli kaup-
piaita, diplomaatteja, sotilaita ja opiskelijoita. Samoihin aikoihin Kiinassa oli suo-
sittua kirjoittaa matkapäiväkirjoja, ja islamilaisessa maailmassa kukoisti matkaku-
vausten kirjoittaminen. (Th ompson 2011: 39–40.)

Eurooppalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna sekä matkailun että matkakir-
jallisuuden historiassa käänteentekeviä olivat 1600-luvulla alkaneet Grand Tour 
-matkat, josta juontuvat sanat turismi ja turisti. Termi viittaa erityisesti varakkaiden 
nuorten miesten (grand tourists) matkoihin, joiden aikana he tutustuivat antiikin ja 
renessanssin taide- ja historiakohteisiin erityisesti Italiassa, Ranskassa, Kreikassa ja 
Sveitsissä. He tarvitsivat opaskirjoja ja myös kirjoittivat matkoilta kokemuksistaan. 
Matkojen aikana opiskeltiin taidetta, arkkitehtuuria, kieliä ja politiikkaa, mutta 
myös nautinnot kuuluivat matkaan. (Youngs 2013: 44–46; Th ompson 2011: 47, 100.)

Useat lähteet puhuvat nimenomaan miesten matkoista, vaikka tutkimus on 
osoittanut, että matkalaiset eivät olleet vain miehiä; naisten tekemiä matkoja ei vain 
ole yhtä laajasti dokumentoitu (Schreck 2017: 24). Nuorta matkailijaa opastamassa 
saattoi olla myös joku vanhempi mentori tai holhooja. Ruotsiksi matkoja onkin 
kuvattu sanalla bildningsresa, sivistysmatka, mikä kuvaa matkan tavoitteita. (Ran-
tala 2020: 19.) Grand tourin henki oli vahvasti mukana vielä 1700- ja 1800-luvun 
suomalaisten oppineiden ja taiteilijoiden, esimerkiksi Ellen Th essleffi  n, matkoissa 
(Schreck 2017). Ennen matkalle lähtöä luettiin muiden matkakuvauksia. Esimer-
kiksi kun Frans Michael Franzén lähti omalle suurelle kiertomatkalleen vuonna 
1795, hän tunsi tanskalaisen Jens Baggesenin matkakirjan Labyrinten (1792–1793), 
joka puolestaan oli saanut vaikutteita Laurence Sternen kirjasta Sentimentaalinen 
matka (A Sentimental Journey through France and Italy, 1768, suom. 2010). (Rantala 
2020: 19–22.) 

Tutkimusmatkoista kirjoitetut raportit ja kuvaukset ovat niin ikään vaikutta-
neet merkittävästi matkakirjallisuuden muotoihin. Hyvin suosittu oli esimerkiksi 
skotlantilaisen tutkimusmatkailijan Mungo Parkin Travels in the Interior Districts 
of Africa (1799), joka yhdisti kirjoituksissaan tunnepitoisia kuvauksia ja tutki-
musmatkan raportoivaa tyyliä (Th ompson 2011: 49).2 Suomalaisetkin tutkijat ovat 
1700-luvulta lähtien tehneet paljon tutkimusmatkoja. Kuten Löytönen (2009: 7) 
on todennut, Suomea voi väkilukuun suhteutettuna pitää tutkimusmatkailun suur-
valtana. Monet ovat myös kirjoittaneet matkoiltaan matkakuvauksia. Tunnettuja 

2 Mungo Park tulee tutuksi myös Vakkurin Afrikan poikki -kirjan lukijalle. Ks. luku 4.2.1.
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tutkimusmatkoistaan kirjoittaneita ovat esimerkiksi Pehr Kalm, joka lähti Poh-
jois-Amerikkaan Carl von Linnén lähettämänä (En resa till Norra America, 1753), 
Mongoliassa ja Altaivuoristossa matkustanut J. P. Granö (Altai, 1919–1921) sekä 
Sakari Pälsi, joka julkaisi useita matkakuvauksia vuodesta 1911 lähtien. Matkapäi-
väkirjan julkaisi myös C. G. E. Mannerheim Keski-Aasiaan ja Kiinaan suuntautu-
neesta tiedustelumatkastaan (1906–1908), jonka aikana hän esiintyi tutkimusmat-
kailijan peiteroolissa. (Leikola & Löytönen 2009; Tiitta 2009.)

Matkoja on tehty Suomeenkin päin, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut suo-
malaisten kirjoittajien tapoihin kuvata muita maita. Suomi saattoi 1800-luvulla 
edustaa alikehittynyttä periferiaa monelle venäläiselle, keskieurooppalaiselle 
ja pohjoisamerikkalaiselle matkakirjailijalle (Varpio 2005: 32). Tuoreen väitös-
tutkimuksen mukaan ranskalaisten kirjailijoiden Suomen- ja Lapin-kuvauksia 
1600–1800-luvuilla värittivät aluksi eksotismi, sitten sääli ja myöhemmin roman-
tismi (Torvinen 2020). 1800- ja 1900-lukujen vaihteen espanjalaisista matkakir-
jailijoista osa näki pohjoismaat toimivina yhteiskuntina, toisille pohjola näyttäytyi 
karkeana ja materialistisena verrattuna klassiseen ja katoliseen Etelä-Eurooppaan. 
Suomea ja Pohjolaa katsottiin matkakirjoissa vahvasti oman kulttuurin linssien läpi. 
(Stadius 2005.)

Kulkuneuvojen kehittyminen, matkustamisen mahdollisuuksien lisääntymi-
nen yhä laajemmille väestöryhmille sekä liikkumisen merkitysten muuttuminen 
ovat vuosisatojen mittaan vaikuttaneet sekä matkoihin että niistä kirjoittamiseen 
(Varpio 1997: 14; Rantala 2020: 16). Kun mukaan tulivat ammattimaiset matkan-
järjestäjät, ensimmäisenä Th omas Cook 1840-luvulla, matkailu alkoi kehittyä kohti 
massaturismia ja kysyntä myös matkaopaskirjoille kasvoi. Jos turismi oli aiemmin 
viitannut etuoikeutettujen elämäntapaan, nyt moni matkailija alkoikin haluta tehdä 
eroa turisteihin. (Th ompson 2011: 49–50; Buzard 1993.) Samalla matkustamiseen 
käytetty aika lyheni paitsi siksi, että kulkuneuvot nopeutuivat ja matkasuunnitelmat 
tarkentuivat, myös siksi, että nyt matkaan pääsivät aatelisten lisäksi keskiluokkaiset, 
jotka eivät voineet olla pitkiä aikoja poissa palkkatyöstä (Rantala 2020: 25). 

Jokainen aikakausi tuo matkakirjallisuuteen omat painotuksensa ja aiheensa. 
Omassa tutkimuksessani perehdyn ominaisuuksiin, jotka ovat lajille tyypillisiä 
aiheesta ja matkakohteesta riippumatta. 2000-luvun alku kontekstina tuo mukaan 
esimerkiksi sen, mikä koetaan vaihtoehtoiseksi tai kiinnostavaksi matkustamisen 
tavaksi ja minkälaiset tiedot ja havainnot matkakohteesta valitaan mukaan kerto-
mukseen. Aikakauteen liittyvät monet tekniset kehitysaskeleet, jotka vaikuttavat 
matkustamisessakin olennaiseen tiedonsaantiin ja yhteydenpitoon. Kyllikki Villan 
2004 ilmestyneessä, mutta 1990-luvun loppupuolelle sijoittuvassa kirjassa yhteyttä 
kotipuoleen pidetään faksien ja puhelinautomaattien avulla. Juha Vakkurin vuoden 

Matkasta kertomus



19

2009 kirjassa tekstiviestit Suomesta piippaavat pitkin matkaa, ja Antti Tuurin 2013 
julkaistussa kirjassa tietoja tarkastetaan internetistä.

Matkakirjallisuus luokitellaan kirja-alan käytäntöjen mukaisesti useimmiten tie-
tokirjallisuudeksi, jolloin lukijoina oletamme, että teoksessa kerrottu on totta ja 
perustuu todellisiin kokemuksiin. Matkaoppaan tapauksessa faktuaalisuutta ei 
yleensä ole syytä epäillä, ellei teos ole tietojensa osalta vanhentunut, kun taas mat-
kakertomusten kohdalla todenmukaisuudesta ei aina voi olla varma. Faktan ja fi k-
tion erillisyyttä ovat hämärtäneet sellaiset teokset, joissa tosipohjaiseen kertomuk-
seen on tietoisesti lisätty fi ktiivisiä aineksia tai teokset, joiden todenmukaisuus tai 
omakohtaisuus on jossain määrin kiistanalaista. Kuuluisin esimerkki epävarmasta 
tapauksesta lienee Marco Polon matkat. On esitetty epäilyksiä siitä, ettei Marco Polo 
itse suinkaan kokenut kaikkea tai mahdollisesti edes käynyt Kiinassa. (ks. esim. 
Clark 1999: 2; Th ompson 2011: 25.) Matkakirjan lukijan on ylipäänsä vaikea tietää, 
onko kaikki kertomuksen osuudet itse koettu ja nähty vai kenties kuultu tai keksitty 
(Borm 2004: 17–18). 

Vaikka itse tapahtumat tai tiedot olisivatkin tosipohjaisia, voi kertomuksesta 
piirtyvällä matkailijahahmolla olla fi ktionaalisia piirteitä. Kirjan matkailija on 
aina jonkinlainen osakuva todellisesta matkailijasta. Jotkut tutkijat ovat käyttäneet 
tästä kirjan hahmosta nimitystä matkaileva persoona (Youngs 2013: 156; Mikko-
nen 2015: 13; Drace-Francis 2019: 182). Mahdollista on myös se, että kirjan minä 
on suorastaan anti- tai pseudo-omaelämäkerrallinen. Kerronta voi siis tietoisesti 
välttää historiallisen henkilön persoonallisten piirteiden paljastamista tai korostaa 
matkailevan ja kirjoittavan subjektin keinotekoisuutta. Esimerkiksi eksentrinen ja 
ironinen englantilainen herrasmies on brittiläisessä traditiossa toistuvasti esiintyvä 
matkailevan persoonan tyyppi (Holland & Huggan 1998: 17, 32). Oma ratkaisuni 
on lähestyä matkakertomuksen minää omaelämäkerrallisen tutkimuksen käsit-
tein kerrottuna ja kertovana minänä (ks. luku 2.2). En siis ota kantaa siihen, missä 
määrin kirjan matkailijahahmo mahdollisesti muistuttaa tai ei muistuta todellista 
matkailija-kirjailijaa.

Matkakertomusten on todettu sijoittuvan kauno- ja tietokirjallisuuden raja-
maastoon myös siksi, että kokemusten muokkaaminen yhtenäiseksi kerronnalli-
seksi kokonaisuudeksi vaatii pitkälti samoja kerronnallistamisen keinoja ja retorisia 
resursseja kuin kuvitteellisen kertomuksen kirjoittaminenkin. Tämä voi liittyä esi-
merkiksi siihen, että jälkikäteinen katse on viisaampi kuin tapahtumien aikainen 
ymmärrys. Aika on olennainen ainesosa matkan kerronnassa. Lopputuloksesta on 
kuitenkin vaikea tunnistaa, mikä kertomuksessa kuvattu ajatus on todella matkanai-
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kainen, mikä muistelun ja kertomisen toiminnan myötä syntynyt. Kirjoituspöydän 
ääressä saattaa myös nähdä asioiden välisiä yhteyksiä siellä, missä niitä ei matkan 
aikana havainnut, tai kokoavaa tematiikkaa, jota ei vielä tapahtumien kuluessa tullut 
ajatelleeksi. Tapahtumien kuluessa ei esimerkiksi voi tietää, toistuuko jokin koke-
mus moneen kertaan; vasta jälkikäteen tietää, mikä muodostui tyypilliseksi koke-
mukseksi. Kaikkea tapahtunutta ei myöskään voi eikä kannata kirjoittaa mukaan 
tekstikokonaisuuteen. Nämä ovat kysymyksiä, jotka liittyvät kaikkeen omasta elä-
mästä ammentavaan kirjoittamiseen ja kokemusten jäsentämiseen eivätkä sinänsä 
tee tekstistä sepitettä. Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen on sekä muistamista 
että tietoista unohtamista (Smith & Watson 2010: 39). Valittu esitysmuoto ja siihen 
sisältyvä oletus vastaanottajasta vaikuttavat siihen, missä järjestyksessä koetut 
tapahtumat on hyvä esittää, jotta ne olisivat ymmärrettäviä, ja tarvitaanko kerto-
mukseen esimerkiksi muita henkilöitä tuomaan toista näkökulmaa, kevennystä tai 
uskottavuutta. 

Matkaoppaan oletetulle lukijalle paikkojen, liikkeiden ja nähtävyyksien tarkat 
nimet ja sijainnit ovat tärkeitä. Matkakertomuksen tai -päiväkirjan kohdalla fakta-
tiedot voivat sen sijaan olla suurpiirteisiä, etenkin jos kirja on tyyliltään impressio-
nistinen tai eetokseltaan anti-turistinen, jolloin ei ole tarkoituskaan, että lukija voisi 
jäljittää matkan todelliset reitit ja paikat (Pettinger 2019: 143). Toisaalta kaunokir-
jalliseen ilmaisuun pyrkivä matkakertomus voi olla luonteeltaan dokumentaarinen 
ja sisältää myös yksityiskohtaisia ohjeita lukijaa varten. Matkakirjallisuuden moni-
naiset yhdistelmät ja variaatiot vaikeuttavat kirjojen luokittelua, mikä on vaikutta-
nut myös siihen, että matkakirjallisuuden tutkimus oli pitkään vähäistä. Esimerkiksi 
Fowler (1982) mainitsee genreteoriassaan matkakirjat lajina, jonka kirjallinen status 
on vaikeasti tulkittava. Hän viittaa Hough’n näkemykseen, jonka mukaan tietokir-
jallisuus voi olla luonteeltaan kirjallisuutta kahdella tavalla: joko esteettistä mieli-
hyvää tarjoavan kielellisen ilmaisun vuoksi tai siksi, että alkuperäinen käytännöl-
linen tai tieteellinen käyttötarkoitus on vanhentunut ja menettänyt merkityksensä. 
Ensimmäistä tyyppiä edustavaa kirjallisuuta luetaan kuitenkin ”ei-kirjallisuutena” ja 
”ei-kirjallisista syistä”. Sen sijaan omaelämäkerta on Hough’n mukaan ”väistämättä 
jossain määrin imaginatiivinen”, koska se perustuu muistiin ja henkilökohtaisiin 
vaikutelmiin. Tällöin kirjallinen mielenkiinto on etualalla. (Fowler 1982: 11–12; 
Hough 1971 [1966]: 62–64). Matkakertomuksessa olisi siis tämänkaltaisen ajattelun 
mukaan piirteitä sekä ei-kirjallisuudesta että kirjallisuudesta. 

Clark (1999: 2) puolestaan on kuvannut matkakirjallisuuden asemaa tutkimus-
kohteena siten, että se on liiaksi kiinni empiirisessä todellisuudessa kiinnostaak-
seen kirjallisuudentutkijoita, mutta liian ”retorinen” antropologian, sosiologian, 
maantieteen tai historian tutkijoille. Tämä kuvannee hyvin käsityksiä, joita mat-
kakirjallisuuteen tutkimuskohteena on aiemmin liitetty. Rasitteena on mahdolli-
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sesti ollut myös se, ettei lajia ole pidetty korkeakirjallisuutena, vaan pikemminkin 
viihteellisenä, joten muun tuotantonsa puolesta kirjalliseen kaanoniinkin nostet-
tujen kirjailijoiden matkakirjat on saatettu jättää tutkimuksen tai kirjallisuushisto-
rian ulkopuolelle.3 Vuosituhannen vaihteen jälkeen matkakirjallisuuden tutkimus 
on kuitenkin yhä vain kasvanut ja sille on ollut luonteenomaista monitieteisyys. 
Nämä matkakirjallisuuden ”ongelmalliset” piirteet ovat lopulta osoittautuneet 
kiinnostaviksi lähtökohdiksi tutkimukselle. 

Tietokirjallisuuden tutkijana pidän luonnollisesti tietokirjallisuutta kirjallisuu-
tena, ja ymmärrän myös sen, että joissakin tapauksissa rajaa kauno- ja tietokirjal-
lisuuden välille on vaikea vetää. Matkakirjaan tarttuvana lukijana minua kuitenkin 
kiinnostaa vähintäänkin tieto siitä, onko kirjailija tehnyt matkan itse vai ei.4 Var-
sinaista tekstiä ympäröivät aputekstit eli kynnystekstit (Genette 1982; Lyytikäinen 
1991; ks. kynnysteksteistä luvussa 4.1) voivat antaa tästä vihjeitä tai joskus hämärtää 
asiaa. Jos esimerkiksi kannessa tai liepeissä on kuva kirjailijasta kirjassa kuvatussa 
matkakohteessa, se antaa vihjeen siitä, että kirjoittaja on itse matkustanut kohtee-
seen. Matkakertomuskirjojen kynnystekstit tuovat yleensä juuri tämän puolen esiin. 
Seuraavat esimerkit on otettu suosittujen matkakirjojen takakansista:

Esimerkki 1
a) Matti Rämö lentää polkupyöränsä kanssa Bangkokiin ja polkee kahdessa 
kuukaudessa yli 4500 kilometriä Kaakkois-Aasian kuumia riisitasankoja, jylhiä 
vuoristoteitä ja suurkaupunkien kaoottisia katuja. (Matti Rämö: Polkupyörällä 
Th aimaasta Vietnamiin, 2011, ote takakannesta)
b) Uusimmassa kirjassaan Monsuunimantroja palkittu matkakirjailija ja jooga-
opettaja Satu Rommi palaa Intiaan, joogan alkulähteille. (Satu Rommi: Monsuu-
nimantroja, 2015, ote takakannesta)

Omassa aineistossani Tuurin kirjat edustavat puolestaan sellaisia matkakirjoja, 
joiden kynnystekstit haraavat dokumentaarisuuden korostamista vastaan. Kirjojen 
Matkoilla Euroopassa (2011) ja Bospor Express (2013) kirjastoluokaksi on merkitty 
kaunokirjallisuuden luokka 84.2 eikä tietokirjallisuuden luokkaa, kuten esimer-

3 Esimerkiksi Aino Kallaksen matkakirja Marokon lumoissa (1931) jää vähälle huomiolle 
Kai Laitisen tutkimuksessa Aino Kallaksen mestarivuodet (1995). Hapulin mukaan tämän 
voi tulkita liittyvän juuri matkakirjallisuuden alhaiseksi ajateltuun kirjalliseen statukseen 
(Hapuli 2003: 108).

4 Varsinaista lukijatutkimusta matkakirjallisuuden lukijoista on tehty vähän. Tuoreessa 
strukturoituun ryhmähaastatteluun perustuvassa tutkimusartikkelissa havaittiin, että luki-
jat suhtautuivat kriittisesti mahdollisiin fi ktionaalisiin osuuksiin tosipohjaisissa matkaker-
tomuksissa (Hannigan 2020a).
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keissä 1a ja 1b sekä aineistooni kuuluvissa Vakkurin ja Villan kirjoissa. Myöskään 
kirjojen piirroskuvitetut kannet eivät korosta kertomusten tosipohjaisuutta, vaan 
niissä on samankaltainen visuaalinen ilme kuin vastaavana aikana ilmestyneissä 
Tuurin kaunokirjallisissa teoksissa. Teokset on siis tuotu esille nimenomaan Antti 
Tuurin, tunnetun ja palkitun kirjailijan, proosana. Erityisesti Bospor Expressin taka-
kansiteksti muistuttaa tyyliltään kaunokirjallisen teoksen takakantta. Se alkaa sitaa-
tilla, ja päähenkilöä ei nimetä Antti Tuuriksi vaan ”lentämistä kaihtavaksi kirjaili-
jaksi”. Se sisältää myös viittauksen Mika Waltarin teokseen Yksinäisen miehen juna 
(1929), joka niin ikään on matkakertomuksen muotoinen romaani tai romaanimai-
nen matkakertomus.5

Esimerkki 2
Avasin pimennysverhon ja katselin ulos vaunun ikkunasta. Oli hyvin pimeää, kau-
kana loistivat tuntemattomien kaupunkien valot, ohi vilahtelivat valaistut, tyhjät 
asemat.

Bospor Express vaunupalvelijoineen tihkuu menneen ajan tunnelmaa, kun 
lentämistä kaihtava kirjailija matkustaa Istanbuliin kirjallisuusfestivaaleille. Yksi-
näisen miehen junassa hän ehtii ajatella elämän ja kuoleman asiat.

Perillä festivaaleilla parveilee mantelisilmäisiä kollegoita, miljoonakaupun-
gissa ovat alati läsnä menneisyys ja nykyisyys, itä ja länsi. (BE: kansipaperin taka-
kansiteksti, kursivointi alkuperäinen)

Takakansiteksti antaa lukijalle monta lukuohjetta: siinä mainitaan ”menneen ajan 
tunnelma”, ”kirjailija”, joka matkustaa kirjallisuusfestivaaleille sekä kirjan kantavat 
teemat ”elämän ja kuoleman asiat” ja miljoonakaupungin ”menneisyys ja nykyisyys, 
itä ja länsi”. Maininta parveilevien kollegoiden mantelisilmistä antaa sekin osaltaan 
vihjeen kirjan tyylistä ja siitä, miten kirjan minä tarkkailee ympäröivää maailmaa. 
Myös kirjan etuliepeeseen on valittu sitaatti teoksen sisältä. Se kuvaa tapaa, jolla 
kertoja katsoo muita turisteja ja erottautuu heistä (ks. luku 5.2.2). Sitaatti myös 
valottaa teoksen tyyliä. 

Esimerkki 3
Kävelin koko alakerran ympäri väistellen valokuvaavia turisteja; he seisoivat 
kamerat ylös ojennettuina niin kuin tervehdyksinä Digitalian jumalattarelle, joka 
salli heidän ikuistaa Pyhän viisauden, sitten nousin toiseen kerrokseen ja lähdin 
kiertämään sitä vastapäivään niin kuin juoksurataa urheilukentällä. (BE: kansipa-
perin etulieve, kursivointi alkuperäinen)

5 Varsinaisessa tekstissä mainitaan myös Waltarin toinen matkakirja Lähdin Istanbuliin: 
totta ja tarua Euroopasta 1947 (1948). Kertoja mainitsee pohtineensa kirjalle nimeä Lähdin 
Istanbuliin tai Minäkin lähdin Istanbuliin (BE: 17).
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Tärkeitä kynnystekstejä ovat myös lukujen otsikot, jotka ovat sävyltään usein 
leikitteleviä ja vanhahtavia. Esimerkiksi ensimmäisen luvun otsikko on ”Tarkoitus 
on nousta Bospor Expressiin Belgradissa, mutta jo Budapestissä on vaikeuksia”. 
Niissä voi nähdä viittauksen veijariromaanien pitkiin ja kuvaileviin lukujen 
otsikkoteksteihin.

Kaikesta edellä mainitusta johtuen ei olekaan ihme, että Bospor Expressiä on 
kirjan arvioissa toisinaan luettu romaanina (mm. Haapaluoma 2013). Toisaalta 
myös tosipohjaiseen luentaan ohjaavia vihjeitä kirjassa on. Läheisistä kynnysteks-
teistä eli periteksteistä (Genette 1982) teoksen alaotsikko Kertomus matkasta viittaa 
matkakertomuksen lajiin. Varsinainen kirjan nimi puolestaan on mukaelma Buka-
restista Istanbuliin kulkevasta junalinjasta Bosphorus Express. Takaliepeen tekstissä 
BE liitetään osaksi Tuurin muita matkakirjoja sekä kalastus- ja veneretkikirjoja, 
eikä romaaneja ja novelleja mainita lainkaan. Kirjan mottona on sitaatti J. V. Snell-
manilta: ”Rautatie ja sivistys ovat erottamattomat.” Snellman puolusti rautateiden 
rakentamisen merkitystä kulttuurin ja sivistyksen kehityksessä. Hänen ajattelussaan 
rautatie yhdisti alueita ja edusti modernia maailmaa, sivilisaatiota. (Rantala 2013: 
182.) Motto siis osaltaan perustelee kirjassa kuvattua matkustustapaa. Lisäksi Snell-
man oli kaikkien yhteiskunnallisten toimiensa lisäksi myös yksi varhaisimmista 
suomalaisista matkakirjailijoista.6  Tuurin kokoelman Matkoilla Euroopassa alaot-
sikko Matkakertomuksia ohjaa sekin lukemaan teosta nimenomaan matkakirjalli-
suuden kehyksessä. Yhteen kokoelman kertomuksista, ”Kaukana etelässä”, on upo-
tettu novelli, joka kertojan mukaan on kirjoitettu matkalla. Novelli on otsikoitu ja 
merkitty kursiivilla. Upotus nähdäkseni korostaa novellin ja sitä ympäröivän mat-
kakertomuksen eroa lajeina, ja toisaalta myös tuo niiden läheisyyden esiin. Novel-
lin päätteeksi matkakertomuksen kertoja toteaa: ”Niinkin kertomukset syntyvät.” 
(ME: 67) osoittaen sen, miten todelliset matkan kokemukset ja niihin liittyvät tiedot 
voivat toisinaan päätyä osaksi kaunokirjallisuutta.

Kynnystekstit ovat keskeinen tapa sitoa teos lajinsa traditioon ja omaan kir-
jalliseen paikkaansa. Niiden kautta avautuu intertekstuaalisia verkostoja, kuten 
Bospor Expressissä kohti Waltaria ja Snellmania. Käsittelen tätä intertekstuaalista 
ulottuvuutta luvussa 4. Matkakirjoissa kynnystekstit ovat usein myös karttoja, valo-
kuvia ja piirroksia, jotka jäsentävät kokonaisuutta ja auttavat lukijaa seuraamaan 
matkan kulkua. Esimerkiksi Vakkurin Afrikan poikki -kirjassa kunkin osan alussa 
on viitteellinen piirroskartta, josta näkyy matkan varren kylät ja kaupungit. Villan 

6 Snellmanin Tyskland. Skildringar och omdömen från en resa 1840–1841 ilmestyi Tukhol-
massa vuonna 1842. Sen suomennosta saatiin kuitenkin odottaa pitkään. Ensin se ilmestyi 
eri kokoomalaitoksissa vuosina 1929 ja 1982, ja vasta vuonna 2001 nimellä Saksan-matka 
1840–1841: suomalainen reportteri postivaunujen Euroopassa. (Varpio 1997: 48; Riikonen 
2013: 518–519.)
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Vanhan rouvan lokikirjan etupaperiin on painettu menomatkan reitti, ja takapape-
riin paluumatkan reitti. Tällaiset kynnystekstit vahvistavat teoksen dokumentaarista 
luonnetta. 

Tosipohjaisuus ja faktuaalisuus ovat keskeisiä matkakirjallisuuden ominaisuuksia. 
Tästä syystä matkakirjallisuutta voidaan perustellusti lähestyä tietokirjallisuuden 
tutkimuksen näkökulmista. Tietokirjallisuuden tutkimuksen kohteina ovat monen-
laiset faktuaalisen kirjallisuuden ja kirjoittamisen lajit ja niiden esitysmuodot. Poh-
joismaissa tutkimuskohdetta kutsutaan myös asiaproosaksi, ja sen tutkimuksessa on 
hyödynnetty erityisesti lingvistisen tekstin- ja diskurssintutkimuksen teoreettis-me-
netelmällistä kehikkoa. Asiaproosa eli sakprosa on alun perin suomalaisen kieli-
tieteilijän Rolf Pippingin kehittämä termi. Pippingille asiaproosa merkitsi lähinnä 
asiatyyliä tai objektiivista tyyliä, joka on mahdollisimman tarkkaa ja johdonmu-
kaista käsiteltävän asian esittämiseen (Pipping 1938: 272). Nykyisessä asiaproosa-
tutkimuksessa käsite tulkitaan laajemmin. Ruotsalaisessa Svensk sakprosa 1750–
2000 -hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 1996–2000, asiaproosaksi käsitettiin 
hyvin monenlaiset jokapäiväiset, kirjallisuusinstituution ulkopuoliset tekstit, kuten 
viranomaistekstit ja journalistiset tekstit. Huomio oli tekstien ja yhteiskunnan suh-
teessa. (Englund & Ledin 2011 [2003]: 35; Ledin ym. 2019: 14.) Suomessa vastaa-
via tekstejä on tutkittu lingvistisen tekstintutkimuksen viitekehyksessä. Vasta viime 
vuosina on tietokirjoja alettu systemaattisemmin tutkia tekijöiden tuottamina ja 
lukijoiden vastaanottamina teoskokonaisuuksina, jotka asettuvat osaksi laajempaa 
kirjallisuuden kulttuuria (Hiidenmaa 2018: 84; viimeaikaisesta tutkimuksesta ks. 
esim. Virtanen, Hiidenmaa, Nummi [toim.] 2020). Tähän tutkimusalueeseen oma 
tutkimukseni antaa merkittävän lisän. Vaikka kohteenani ovat matkakirjat, näen, 
että työssäni käyttämiäni menetelmiä ja niiden avulla saamiani tuloksia voi sovel-
taa myös muihin tosipohjaisen, omakohtaisen tai kerronnallisen tietokirjallisuuden 
lajeihin. Tutkimusta voi myös hyödyntää tietokirjoittamisen opetuksessa.

Norjalaisen tietokirjallisuuden tutkijan Johan Tønnessonin näkemys asiaproo-
sasta kattaa sekä kustannetun tietokirjallisuuden että muun asiaproosan. Se siis 
sisältää kaikki ne proosan lajit, jotka eivät ole kaunokirjallisuutta. Hänen mukaansa 
asiaproosa voidaan jakaa kahteen pääryhmään: kirjalliseen ja funktionaaliseen asia-
proosaan. Kirjallisella asiaproosalla on tekijä, ja se on luettavissa jonkin kirjallisen 
instituution piirissä, kun taas funktionaalinen asiaproosa edustaa usein jotakin 
yhteisöä ja voi olla esimerkiksi käyttöohje, mainos tai politiikan tai lainsäädännön 
teksti. Tekijää ei välttämättä edes tiedetä, ja lukijan kannalta julkaiseva taho on tär-
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keämpi tieto kuin se, kuka tai ketkä tekstin ovat laatineet (Tønnesson 2012 [2008]: 
45–50; Ledin ym. 2019: 14; ks. myös Hiidenmaa 2018: 84.) 7

Tønnessonin jaottelussa omakohtaiset matkakirjat ovat malliesimerkki kirjalli-
sesta tietokirjasta. Matkakirjallisuuden lajeista matkaopas sen sijaan on jo hanka-
lammin asettuva. Matkaoppailla on jossain määrin funktionaalisen kirjallisuuden 
piirteitä: voimme valita Lonely Planetin tai Berlitzin oppaan emmekä tiedä, kuka 
kyseisen kirjan on varsinaisesti kirjoittanut. Sen sijaan niiden kustantaja tai brändi 
nousee tärkeäksi valintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Osassa matkaoppaissa tekijä mai-
nitaan ikään kuin teknisenä tietona kirjan kynnysteksteissä, toisinaan taas tekijän 
tai tekijäryhmän tunnettuus on nimenomaan keskeinen kiinnostuksen herättäjä ja 
seikka, joka antaa odottaa persoonallista otetta. 

Matkaoppaat, -kertomukset ja -päiväkirjat ovat kuitenkin monessa mielessä 
hyvin läheisiä lajeja, ja lajit ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa toisiinsa. Niissä kai-
kissa voi olla karttoja, piirroksia, valokuvia ja tietolaatikoita, joskin oppaissa ne ovat 
odotuksenmukaisia, kertomuksissa harvinaisempia. Kaikissa voi olla myös lukijaan 
suuntautunutta opastusta. Esimerkiksi omista polkupyörämatkoista kertovat kirjat 
voivat omakohtaisen kerronnan lomassa sisältää runsaasti myös käytännön neuvoja 
pyörämatkasta selviytymiseen, kuten Matti Rämön (9 teosta vuosina 2009–2019) 
ja Jukka Salmisen (2013) polkupyörämatkoista kertovissa matkakirjoissa. Vastaa-
vasti matkaoppaaksi luokiteltavassa teoksessa voi opastavan tekstin joukossa olla 
kerronnallia jaksoja. Yksi tapa lähestyä matkaoppaita ja kerronnallisia matkakir-
joja on tarkastella sitä, miten niiden vaikutus toisiinsa näkyy yksittäisessä tekstissä. 
Monen matkakertomuksen taustalla voi olla matkaoppaista poimittua tietoa. Suo-
situkset ovat saattaneet vaikuttaa kohteiden valintaan ja tapaan tehdä havaintoja 
tiloista, paikoista, tavoista ja matkalla kohdatuista ihmisistä. Matkakertomus voi siis 
olla joko avoimesti tai häivytetysti intertekstuaalisessa suhteessa matkaopaskirjaan. 
Vastaavasti myös matkaoppaassa voi olla vaikutteita jonkun matkakirjailijan kuvaa-
mista kokemuksista.

Matkaopas ja -kertomus täsmentyivät omiksi tunnistettaviksi lajeikseen vähitel-
len. 1800-luvulla syntyivät pitkäikäiset Baedekerin (1854–1975) ja Murrayn (1838–

7 Kustannusalalla asiaproosatermin merkitys ei ole täysin vakiintunut. Osa suomalaista kus-
tantamoista (esim. Tammi, WSOY, S&S, Bazar) käyttää termiä asiaproosa sekä sisäisesti että 
viestinnässään erotuksena käytännön tietokirjoista, kuten harrastuskirjoista ja oppaista. 
WSOY:n verkkosivujen mukaan ”asiaproosateos on kuin romaani mutta totta” (WSOY 
2020). Suomen Kirjankustantajien sivuilla puolestaan erotetaan toisistaan asiaproosa ja 
taideproosa, ja esitetään, että esimerkiksi elämäkerta voi tyylinsä puolesta olla jompaakum-
paa (Suomen kirjankustantajat 2020). Tämä lähenee Pippingin alkuperäistä ajatusta tyylin 
merkityksestä.
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1911) matkaopassarjat.8 Automatkailun yleistyessä syntyivät puolestaan Micheli-
nin ja Touring Club Italianon matkaoppaat. Pettingerin (2019) mukaan matkaopas 
eroaa matkakertomuksesta neljällä perustavanlaatuisella tavalla: Ensinnäkin mat-
kaoppaat pyrkivät kaikenkattavuuteen, kun taas matkakertomuksessa korostuu 
kokemuspohjaisuus. Toiseksi oppaissa käytännön neuvot on esitetty kuviteltuina 
mahdollisuuksina ja lukijalle tavalla tai toisella suunnattuina. Kolmanneksi oppai-
den tyyli on impersonaalista ja niiden auktoriteetti saattaa rakentua sarjan tai kus-
tantajan varaan. Neljäs – ja tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavin – ero liittyy 
siihen, minkälainen suhde tekstillä on lukijaan. Matkaoppaiden lukijalle maalataan 
ajatusta tulevasta matkasta tai neuvotaan, kuinka matkan aikana kannattaa toimia, 
kun taas matkakertomuksen lukija on kertomuksen yleisöä, jonka oletetaan olevan 
kiinnostunut päähenkilön matkan vaiheista. (Pettinger 2019: 140–143.) Myös luke-
misen tai kirjan käyttämisen tavat eroavat. Matkaoppaan merkitys on tärkeä ennen 
matkaa ja matkan aikana, kun taas matkakertomuksia voidaan lukea esimerkiksi 
omaa matkaa muistellen tai ilman minkäänlaista yhteyttä matkustamiseen. Molem-
pia voidaan lukea toisinkin: matkakertomusta voidaan lukea kuin opasta (Hapuli 
2003: 21; Holland & Huggan 1998: 9), ja toisaalta matkaopas voi matkakertomuksen 
tapaan pohjautua omiin kokemuksiin ja tarjota hyvin subjektiivisen näkemyksen 
matkakohteesta. Jo Baedekerin ja Murrayn matkaoppaita kiitettiin nokkelasta tyy-
listään. Yksi kotimainen esimerkki omakohtaisesta otteesta matkaoppaissa on Rans-
kan-kirjeenvaihtaja Helena Petäistön Aamiainen Cocon kanssa -sarja (1999–2004), 
joka perustuu tekijän henkilökohtaisiin suosituksiin. 

Matkakirjallisuuden – tai matkakirjoittamisen (travel writing), kuten alaa englan-
niksi kutsutaan – tutkimuksen kohteena on paljon muitakin lajeja kuin matkaop-
paat ja matkakertomukset. Yksityiset kirjeet ja päiväkirjat, julkaistut matkapäi-
väkirjat ja myös fi ktiiviset matkan kuvaukset sopivat kaikki tutkimusalan sisään. 
Aiemmin matkatekstejä tutkittiin erityisesti historiallisena ja dokumentaarisena 
aineistona, joka antoi muun muassa arvokasta tietoa kirjoittamisajastaan. Tämä 
matkakirjallisuuden merkitys on toki edelleen tärkeä, myös silloin kun tutkitaan 
nykykirjallisuutta. Noin 1980-luvulta lähtien matkakirjallisuutta on kuitenkin alettu 
tutkia kirjallisuutena, jolla on omat konventionsa ja suuntauksensa. Kehityskulku 
liittyi kirjallisuudentutkimuksessa käänteeseen, jossa tutkimuksen kohteeksi alet-

8 Baedeker on monelle tuttu nimi kaunokirjallisuudesta, muun muassa Mika Waltarin 
kirjasta Suuri illusioni (1928), jossa Baedekerin näkeminen tuo mieleen ”suurkaupungin 
kuumeisen hälinän ja autojen huudot” (Waltari 1995 [1928]: 53). E. M. Forsterin romaa-
nissa Hotelli Firenzessä (A Room With a View, 1908) ja siitä tehdyssä fi lmatisoinnissa (1985) 
punakantinen Baedeker on keskeisessä osassa.
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tiin nostaa marginaaliin jääneitä ja vaihtoehtoisia ääniä vastapainona niin sanotuille 
suurille kertomuksille. Samaan aikaan humanistisissa tieteissä alkoivat vaikuttaa 
monikulttuurinen ja postkoloniaalinen tutkimus sekä sukupuolentutkimus ja glo-
balisaatiotutkimus. Matkatekstit olivat näille kriittisille teorioille sopivaa tutkimus-
aineistoa. (Kuehn & Smethurst 2015: 1; Pettinger & Youngs 2019: 1; Culbert 2018: 
343.) 

Muun muassa Edward Saidin Orientalismi (1978, suom. 2011) ja Mary Louise 
Prattin Imperial Eyes (1992) ovat tarjonneet hyödyllisiä käsitteitä, joiden avulla mat-
kakirjallisuutta on voitu tarkastella. Kriittiset tutkimukset ovat osoittaneet represen-
taatioon liittyviä ongelmia sekä matkailijan ja paikallisten välistä rakenteellista epä-
symmetriaa myös varsinaista historiallista kolonialismia laajemmissa yhteyksissä. 
Esimerkiksi toiseuttavien diskurssien ja strategioiden analyysi on ollut keskeistä. 
Toisaalta Saidin orientalismin ja siitä johdetun afrikanismin käsitteiden ongelmal-
lisina puolina kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta on pidetty monoliittisuutta 
ja sitä, että ne eivät anna välineitä lajityypillisten piirteiden ja lajinsisäisen vaihte-
lun analyysiin. (Mikkonen 2015: 25–26; Kuehn 2019: 176). Oma lähestymistapani 
on nimenomaan pureutua tekstin sisäisiin strategioihin, jotka voivat olla keskenään 
ristiriitaisia jopa yksittäisessä teoksessa.

Matkakirjallisuutta on tutkittu myös monista muista lähtökohdista. On tutkittu 
lajien kehityskaaria (Blanton 2002; Th ompson 2011; Youngs 2013) ja esimerkiksi 
naismatkailijoiden osuutta on tuotu esiin  (Mills 1993 [1991], 2005; Bird 2012; Smith 
2001). Uusissa matkakirjallisuuden tutkimuksen käsikirjoissa tutkimuskohdetta 
lähestytään temaattisesti. Matkakirjallisuuden tutkimuksen moninaista kenttää 
havainnollistaa hyvin tuore kirja Keywords for Travel Writing Studies. A Critical Glos-
sary (toim. Forsdick, Kinsley & Walchester 2019), joka on sadan avainsanan sanasto 
matkakirjallisuuden tutkimuksen teemoista. Joukossa on matkan kehykseen (Dark 
Tourism, Extreme Travel), sisältöön (Islands, Slowness), muotoon (Form, Genre), 
teemoihin (Body, Margins), teoreettisiin käsitteisiin (Intertextuality, Subjectivity) 
tai tutkimussuuntauksiin (Psychogeography, Semiotics) liittyviä lyhyitä artikkeleita. 
Useimmat kirjassa esitetyt teemat mahdollistavat monenlaiset lähestymistavat.

Karkeasti ottaen tutkimukset voidaan jakaa niihin, joissa painotetaan aineiston 
tekstuaalista luonnetta, ja niihin, joissa ollaan kiinnostuneita matkailija-kirjailijan 
fyysisestä matkasta todellisissa maisemissa (Pettinger & Youngs 2019: 3). Oma tut-
kimukseni sijoittuu nimenomaan tutkimuskentän tekstuaalisuutta painottavaan 
haaraan, koska olen kiinnostunut lajin, kerronnan ja retoriikan kysymyksistä dis-
kursiivisina piirteinä. Lähestyn matkakirjallisuutta ennen kaikkea kirjoitetun kie-
lenkäytön näkökulmasta. Matkakirjallisuuden lingvistinen tutkimus on toistai-
seksi ollut vähäistä, vaikka kieleen tarkentava tutkimusote sopisi nähdäkseni hyvin 
moniin matkakirjallisuuden tutkijoita puhuttaviin aiheisiin, kuten tunteiden ja 
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aistien kuvaamisen ja matkakerronnan etiikan tutkimiseen. Sosiolingvististä dis-
kurssianalyysia edustavat Th urlow ja Jaworski (Th urlow & Jaworski 2010; 2015; 
Jaworski & Th urlow 2009) ovat tuoneet esiin turismin käytänteiden läpikotaista kie-
lellisyyttä ja tutkineet esimerkiksi sanomalehtien matkajuttujen ja lentoyhtiöiden 
asiakaslehtien elitististä asennoitumista. Kielen merkitystä matkakirjallisuudessa on 
tavallisimmin – joskaan ei erityisen laajasti (ks. Cronin 2019) – tarkasteltu kään-
nöstieteellisten kysymysten kautta sekä matkailuun liittyvän kielten kohtaamisten 
tarkasteluna. Suomalainen väitöstutkimus kolmen ranskalaisen kirjailijan Lapin-ku-
vauksista (1600–1800-luvuilla) ja niiden moderneista suomennoksista pureutuu 
toiseuttavien diskurssien rakentumiseen ja käännösprosessin vaikutukseen kriit-
tisen diskurssianalyysin ja käännöstieteiden menetelmien avulla (Torvinen 2020). 
Huomiota on kiinnitetty myös kulttuurisiin ja ideologisiin prosesseihin, joita kään-
tämiseen ja representointiin liittyy. Koodinvaihto voi olla luonteeltaan eksotisoivaa 
ja korostaa englannin asemaa valtakielenä. Toisaalta kielitietoinen matkakirjallisuus 
ja sen tutkimus voivat tuoda esiin kielivähemmistöjen asemaa tai refl ektoida niitä 
haasteita, joita matkailija kohtaa yhteisen kielen puuttuessa. (Jaworski ym. 2003; 
Cronin 2000; 2019; Ní Loingsigh 2019). 

Suomalaista matkakirjallisuutta on tutkittu ennen kaikkea kirjallisuus- ja kult-
tuurihistoriallisista näkökulmista. Suomen kirjallisuus VII (Blomstedt ym. 1968: 
489–539) sisältää artikkelin matkakertomuksista, maantieteellisistä ja kansatie-
teellisistä kuvauksista. Sen mukaan ”vanhin suomalaisen miehen laatima matka-
kertomus” on Paavali Juustenin Acta legationis Muscoviticae vuodelta 1572, doku-
mentti Iivana Julman aikakaudesta. Matkakirjallisuus on esitelty omana lajinaan 
myös Suomen kirjallisuushistorian (Varpio 1999) 1. osassa, jossa päähuomio on 
1800-luvussa, ja Suomennetun tietokirjallisuuden historiassa (Riikonen 2013), jossa 
matkakirjojen suomentamisen vaiheita tarkastellaan 1700-luvulta 2010-luvulle. 
Historiakatsausten mukaan matkakirjallisuus oli hyvin tunnettu ja suosittu laji 
Suomessa jo 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa (Varpio 1999: 348; Rantala 
2020: 22). Suomeksi monet klassikkoteokset on kuitenkin käännetty vasta satojen-
kin vuosien jälkeen alkuteoksen ilmestymisestä, kuten Torvisen (2020) analysoimat 
ranskalaiset Lapin-kuvaukset. Kun alkuteoksen ja käännöksen välillä on pitkä aika, 
tulee teksteihin uusia merkityksiä: matkakirjojen avulla ei matkusteta vain toiseen 
paikkaan, vaan myös toiseen aikakauteen (Riikonen 2013: 531). 

Varpion (1997) tutkimus 1800-luvun suomalaisesta matkakirjallisuudesta käsit-
telee lajin kehitystä laajasti. 1800-luvun matkakirjallisuuteen vaikuttivat maailman-
kuvan muutokset ja matkustamisen mahdollisuuksien lisääntyminen. Uskonnolli-
sen matkanteon lisäksi avautui yhä enemmän myös muita matkustamisen motiiveja 
ja tapoja. Tieteellinen tutkimusmatkailu antoi mallia matkakuvauksille ja romantii-
kan ajattelun myötä muun muassa ajatus kotipaikasta, kansasta sekä luonnosta ja 
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maisemista vaikuttivat sisältöihin. Eurooppalainen kolonialismi näkyi myös suoma-
laismatkailijoiden asenteissa etenkin Euroopan ulkopuolelle suuntautuvien matko-
jen kuvauksissa. (Varpio 1997; 1999: 348–358.) Huhtala (1995) on tarkastellut Maila 
Talvion matkakirjeissä esiintyviä kirjoitusajan eli 1890-luvun diskursseja. Näitä 
olivat muun muassa käsitykset kansasta ja kansakunnasta, idästä ja lännestä sekä 
roduista ja niiden välisestä hierarkiasta.

1900-luvun matkakirjallisuutta käsittelevää tutkimusta on tehty ennen kaikkea 
vuosisadan ensimmäisen puoliskon osalta. Selvää on, että Euroopan suuret mullis-
tukset, kuten maailmansodat ja Euroopan jakautuminen sodan jälkeen, ovat mer-
kittävästi vaikuttaneet matkustamisen mahdollisuuksiin ja matkakirjallisuuteen. 
Olavi Paavolaisen kulttuurikriittinen tuotanto on ollut tutkimuksen kohteena suo-
sittu (ks. esim. valikoima Paavolaista koskevia tutkimuksia ja kirjoituksia Hapuli 
[toim.] 2012: 282–290). Hapulin (2003) sotienväliseen aikaan keskittyvä tutkimus 
puolestaan muistuttaa, että myös naiset matkustivat paljon 1920- ja 1930-luvuilla ja 
viipyivät matkoillaan usein pidempään kuin vaikkapa matkoistaan tunnetut Mika 
Waltari ja Olavi Paavolainen. Hänen tutkimuksensa käsittelee muun muassa Aino 
Kallaksen, Helmi Krohnin ja Tyyne Tulion matkoja, matkakirjoittamista, identitee-
tin rakentamista ja kulttuurisia kohtaamisia. (Hapuli 2003; ks. myös Hapuli 2005a; 
2005b). 

Suomalaiseen matkakirjallisuuteen ovat vaikuttaneet paitsi maailman tapahtu-
mat ja matkailun trendit, myös yhteydet eurooppalaisen kirjallisuuden traditioi-
hin. Riikosen mukaan V. A. Koskenniemen matkakirjassa Suvipäiviä Hellaassa 
(1927) Kreikka nähdään paljolti saksalaisen kaunokirjallisuuden ja tutkimuksen 
valossa. Ateenan Akropolis näyttäytyy samalla jatkumolla muun muassa Alphonse 
de Lamartinen, Herman Melvillen, Gustave Flaubert’n, Mark Twainin ja Sigmund 
Freudin viitoittamalla tiellä. (Riikonen 1985: 60, 64.) Koskenniemen toista mat-
kakirjaa Kevätilta Quartier Latinissa (1912) voi puolestaan lukea fl aneerauksen 
kuvauk sena Charles Baudelairen hengessä (Pääjärvi 2006). Kuvaa suomalaisesta 
matkakirjallisuudesta viime vuosisadan alussa valottaa Hilpi Sauren ja Liisi Huh-
talan toimittama antologia Sinisen junan ikkunasta. Matkakuvia Euroopasta (1992), 
joka sisältää niin julkaistuja kuin julkaisemattomiakin kirjeitä, kortteja, päiväkir-
joja ja lehtikirjoituksia matkoista ajalta ennen toista maailmansotaa. Kirjoituksista 
näkyy muun muassa se, että matkakohteeksi valittiin usein juuri kirjallisuudesta 
tuttuja kohteita. Kirjallisuus ja matkustaminen kietoutuivat tälläkin tavalla yhteen.

1950-luvun jälkeen julkaistua suomalaista matkakirjallisuutta on tutkittu melko 
vähän. Uolan (2004) suomalaista merikirjallisuutta ja sen sankaruutta käsittelevässä 
väitöstutkimuksessa aineisto ulottuu 1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun. Meri-
kirjallisuus on kaunokirjallisuuteen luettava laji, mutta sen lajipiirteissä on paljon 
yhteneväisyyksiä matkakirjallisuuden kanssa. Vastaavalla tavalla läheinen laji on 
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lähetyskirjallisuus, jonka esittämät käsitykset meistä ja muista ovat tutkimuksen 
kohteena Löytyn (2006) väitöstutkimuksessa. Siinä lajia tutkitaan 1800-luvun alusta 
1900-luvun loppuun. Oman tutkimukseni kannalta kiinnostava on myös Hapulin 
teos Matkalla kotona. Kyllikki Villan matkapäiväkirjoista (2008). Se esittelee ”myö-
täkulkevan tutkijan” otteella Kyllikki Villan julkaisemattomia matkapäiväkirjoja, 
jotka kattavat Villan matkat vuodesta 1952 vuoteen 1999. Opinnäytetöissä on lisäksi 
käsitelty muun muassa matkakirjojen tematiikkaa (esim. Toikka 2008; Kolho 2000), 
genrekysymyksiä (Koistinen 2008) ja kieltenvaihdoksia (Sissala 2013).      

Kuten edellä mainitut yhteydet osoittavat, suomalainen matkakirjallisuus aset-
tuu luontevasti osaksi eurooppalaisen kirjallisuuden traditioita. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että matkoista kertominen on paljon laajempi ja vanhempi ilmiö, jota esiin-
tyy jokapäiväisessä arkikerronnassa. Kirjallisen muodon juurina voidaan pitää suul-
lista kertomusperinnettä. Matkat ovat keskeistä aineistoa myyteissä kaikkialla maa-
ilmassa. Myös suomalaisessa ja karjalaisessa kertovassa kansanrunoudessa kuvataan 
kosio-, pako- ja ryöstömatkoja sekä tiedonhankintamatkoja tuonpuoleiseen. (Sii-
kala 2012: 15. luku.) Merkkejä suullisen perinteen matkakerronnasta voidaan nähdä 
myös esimerkiksi varhaisissa eepoksissa, kuten Gilgamešissa ja Homeroksen Odys-
seiassa. Länsimaisen kirjoitetunkin matkakirjallisuuden historian juuret voidaan 
jäljittää muinaiseen Egyptiin ja antiikin Kreikkaan ja Roomaan. (Th ompson 2011: 
34–37; Blanton 2002: 1–2; Youngs 2013: 19–23.) 

Kullakin kielialueella on omat traditionsa. Vuonna 2019 ilmestynyt laaja mat-
kakirjallisuuden historia Th e Cambridge History of Travel Writing pyrkii ottamaan 
huomioon tämän esittelemällä myös arabiankielistä, Intiassa, Kiinassa, Afrikan 
mantereella, Australiassa ja eri Euroopan maissa kirjoitettua matkakirjallisuutta. 
Se antaa kuvan siitä, miten laajasta ja vanhasta kirjallisesta ilmiöstä on kysymys. 
Eri maantieteellisten alueiden ja kielialueiden matkakirjallisuuden tutkimus laven-
taa käsitystä siitä, mitkä ominaisuudet ovat matkakerronnalle ominaisia yli kieli- ja 
kulttuurirajojen ja mitkä eivät. Tähän lajin ydinominaisuuksien ja erityispiirteiden 
analyysiin tuo suomalaisen matkakirjallisuuden tutkimus kansainvälisestikin kiin-
nostavan lisän. 

Omalla tutkimuksellani pyrin tuomaan matkakirjallisuuden tarkasteluun tieto-
kirjallisuuden tutkimuksen ja retoriikkaan pureutuvan tutkimuksen näkökulmia. 
Toisin kuin matkakirjallisuuden tutkimuksessa usein, lähtökohtanani ei ole ollut 
tarkastella esimerkiksi tietyistä maantieteellisistä alueista kertovia matkakirjoja, 
vaan keinoja, joilla mitä tahansa maantieteellistä aluetta voitaisiin potentiaalisesti 
kuvata osana matkan kerrontaa. Vastaavasti en ole ottanut lähtökohdakseni poliit-
tisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, vaan olen kiinnostunut siitä, minkälaisin 
keinoin matkan kerronnassa voidaan ylipäänsä representoida matkailijaa ympä-
röivää maailmaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Tämä tutkimus voi toivottavasti osal-
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taan antaa suuntia ja tarjota välineitä, joilla myös laajempia yhteiskunnallisia ja 
globaaleja teemoja voidaan jatkossa analysoida kielenkäytön ja kerronnallistamisen 
näkökulmista. 

Kysymys lajista ja lajeista on pohdituttanut matkakirjallisuuden tutkijoita laajasti. 
Toisinaan on ajateltu, että matkakirjallisuus (travel writing) olisi yksi laji, joskin 
hyvin moninainen. Matkakirjallisuutta on kuvattu esimerkiksi hybridilajiksi, joka 
sisältää omaelämäkerrallisia, kaunokirjallisia, esseistisiä ja journalistisia aineksia. 
Kirjoittajalla voi olla niin antropologisia, psykologisia, poliittisia, historiallisia kuin 
kirjallisiakin ambitioita. (Oxfeldt 2010: xxi.) Itse olen sen näkemyksen kannalla, että 
matkakirjallisuus on kattotermi useille lajeille ja että ryhmän sisäisetkin lajit ovat 
moninaisia ja voivat olla hybridisiä. Kuten Borm (2004) on todennut, matkakirjal-
lisuuden lajeja voi lähestyä toistuvien ominaisuuksien periaatteen kautta. Hänen 
usein siteerattu määrittelyhahmotelmansa9 matkakirjalle (travel book) kiteyttää 
juuri sen, miten tutkimukseni kohteena olevat matkakirjat yleensä ymmärretään. 
Ne ymmärretään ei-fi ktiivisiksi, kerronnallisiksi kuvauksiksi tapahtumista, joiden 
lukija olettaa kirjoittajan itsensä kokeneen (Borm 2004: 17.) Bormin määritelmässä 
kiinnostavaa on se, että se sisältää lukijan oletuksineen, ja sitoo näin vastaanoton 
kiinteäksi osaksi lajia. Olen kuitenkin huomannut, että Bormin käyttämä sana mat-
kakirja on yksinään liian epämääräinen ja monitulkintainen, joten siksi olen itse 
päätynyt käyttämään lisämääreitä kerronnallinen ja omakohtainen. Nähdäkseni ker-
ronnallinen matkakirja voi myös koostua useista matkakertomuksista, mitä Borm ei 
tuo esiin. Esimerkiksi Antti Tuurin kirja Matkoilla Euroopassa sisältää kymmenen 
matkakertomusta, jotka ovat yksitellenkin itsenäisiä kokonaisuuksia samaan tapaan 
kuin yksittäinen novelli on teos, vaikka se olisi julkaistu kokoelmassa. 

Kunkin tutkimuksen kohde ja rajausperusteet osaltaan vaikuttavat matkakirjal-
lisuuden määritelmiin. Yleinen tapa hahmottaa matkakirjallisuutta on määritellä se 
nimenomaan omakohtaiseksi matkakirjaksi, jolle on ominaista ensimmäisen per-
soonan käyttö, proosamuotoisuus ja se, että tekstissä kuvataan matkaa, jonka kir-
jailija-kertoja on itse tehnyt (ks. esim. Youngs 2013: 3; Pettinger & Youngs 2019: 3; 
Lidström 2015: 17). Niin minämuotoisuus kuin proosamuotoisuuskin on toki mah-
dollista vaihtaa toiseksi, ja silti tekstiä voisi kuvata matkakertomukseksi. On peri-
aatteessa mahdollista käyttää itsestään kolmatta persoonaa tai kuvata jonkun toisen 

9  “[a]ny narrative characterized by a non-fi ction dominant that relates (almost always) in the 
fi rst person a journey or journeys that the reader supposes to have taken place in reality 
while assuming or presupposing that author, narrator and principal character are but one 
or identical.” (Borm 2004: 17.) 
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matkaa kolmannessa persoonassa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi historiallisten 
merkkihenkilöiden tai tutkijoiden matkoista kertovat kirjat. Kokonaan runomuo-
toinenkin matkakertomus tai proosan ja runomuodon yhdistelmä on mahdollinen, 
kuten japanilaisen Bashōn matkakertomukset 1600-luvulla, mutta etenkin nykykir-
jallisuudesta esimerkkejä on vaikea löytää. 

Suomen sanaa matkakertomus voidaan käyttää myös sisältöä kuvailevassa mer-
kityksessä. Esimerkiksi fi ktiivisen tekstin sisältöä voidaan kuvata matkakertomuk-
seksi, vaikka teos ensisijaisesti lukeutuisi jonkin toisen lajin piiriin eli olisi esimer-
kiksi romaani. Suomalaisen kirjallisuuden varhaisissa romaaneissa 1800-luvulla 
matka oli usein keskeinen juonellinen komponentti, ja myös muista maista kertovat 
tietokirjat tai tieteelliset raportit saattoivat noudattaa matkakertomuksen retoriikkaa 
(Varpio 1997: 12). Matka juonirakenteena on tyypillinen myös esimerkiksi ihmesa-
duissa (Propp 2012 [1928]; Campbell 1990 [1949]), ja sankarin matka -myyttiä ja 
siihen pohjautuvaa kaavaa käytetään elämäkerroissa ja televisio- ja elokuvakerron-
nassa (Nikkinen & Vacklin 2011: 36–40). Myös narratiivinen lehtijuttu tai tietoteos 
voi rakentua matkakertomuksen tapaan. Matkan metafora on myös niin yleinen, 
että matkakertomuksiksi voidaan toisinaan kuvata mitä tahansa elämään liittyvän 
kehityskulun kuvausta.

Vaikka matkakirjallisuus ja sen lajit pakenevat tarkkoja määritelmiä, voidaan 
monia matkakirjallisuuden konventioita pitää helposti tunnistettavina. Kaikkia 
niitä voidaan kenties rikkoa yksitellen, mutta suuresta joukosta ne erottuvat ja niillä 
on pitkät historialliset juuret. Tällöin voidaan puhua genremääritelmien sijaan gen-
resopimuksesta tai genrerepertuaarista (Fowler 1982). Lidström (2015) on luetellut 
matkakertomuksen genresopimukseen kuuluvia piirteitä, ja vaikka hänen aineis-
tonaan ovat 1700-luvun ruotsalaiset matkakertomukset, ovat niiden piirteet hyvin 
tunnistettavia edelleen: kerrottu on totta; matkakertomus herättää kiinnostusta ja 
ihmetystä; kirjoittaja osoittaa auktoriteettia; matkakertomuksella on välittämisen 
tehtävä; matkakertomus on jossain määrin kirjoittajan omakuva (Lidström 2015: 
25–30). 

Millaisista aineksista omakohtainen matkakirja sitten muodostuu? Tarvitaan 
ensinnäkin kokemus matkasta. Matka on fyysinen maantieteellinen siirtymä pai-
kasta toiseen, ja se merkitsee poistumista omasta ympäristöstä, kotipaikkakunnalta 
tai asuinmaasta. Sen aikana kohdataan erilaisuutta, johon pitää muodostaa suhtau-
tumistapa. Nykytutkimuksessa matkan sijaan puhutaan yhä useammin liikkuvuu-
desta (mobility), joka kattaa myös maahanmuuton, siirtolaisuuden ja pakolaisuuden 
kaltaiset ilmiöt (Forsdick 2019: 265–267). Omassa tutkimuksessani matkaa määrit-
tää kuitenkin ajatus vapaaehtoisuudesta ja määräaikaisuudesta eli siitä, että matka 
päättyy paluuseen (Urry & Larsen 2011: 4). 
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Blanton (2002) on tiivistänyt paljon niitä ominaisuuksia, jotka omasta aineistos-
tanikin ovat nousseet esiin, ja joita tarkastelen yksityiskohtaisesti tulevissa analyy-
siluvuissa. Matkakirjallisuudessa on kyse impersonaalisuuden ja omakohtaisuuden 
vuorottelusta tai niiden välillä liikkumisesta. Blantonin mukaan matkakirja muo-
dostuu sisäisen minän ja ulkoisen maailman, itsen ja toisen, vieraan ja tutun väli-
sestä vuorovaikutuksesta. Keskeisiä ominaisuuksia ovat kertoja-matkailija (Blanto-
nilla muodossa narrator/traveler), joka matkustaa matkustamisen vuoksi. Teksti on 
muodoltaan kertovaa, ja siinä hyödynnetään kaunokirjallisuuden keinoja (kompo-
nentteina esimerkiksi toiminnallinen kaari, henkilöhahmot ja miljööt). Matkakir-
jassa sitoudutaan tietoisesti vieraan kuvaamiseen siten, että kuvaus sekä tutustut-
taa että etäännyttää. Blanton mainitsee tunnistettavana piirteenä vielä kirjailijalle 
ominaisen kiinnostuksen kieleen ja kirjallisuuteen sekä teemoihin, jotka ylittävät 
pelkän ihmisten ja paikkojen kuvaamisen. (Blanton 2002 [1995]: 1–5.) Varpion 
tapaan voidaan myös todeta, että matkan kuvaus on eräänlainen uusi matka. Se on 
kirjallinen esitys, joka on ”riippuvainen ajattelun ja esittämisen muuttuvista sään-
nöistä, samoista jotka säätelevät kaikkia kirjallisia esityksiä”. (Varpio 1997: 9–10.) 
Oman tarkasteluni keskiössä on juuri se, minkälaisina kirjallisen esityksen piirteinä 
edellä kuvatut ominaisuudet näyttäytyvät aineistossa. Minän ja maailman välinen 
vuorovaikutus on kaiken keskiössä, ja toisaalta myös suuntautuminen vastaanotta-
jaan, jolle matkan kuvaus esitetään. 

Olen alustavasti hahmotellut matkakirjallisuuden kenttää seuraavalla tavalla: 
omakohtaisia matkakirjoja ovat kirjan muodossa ilmestyneet matkakertomukset, 
matkapäiväkirjat ja sellaiset matkaesseekokoelmat, jotka perustuvat kirjoittajansa 
omiin matkakokemuksiin. Näistä kerronnallisia matkakirjoja ovat matkakertomuk-
set ja matkapäiväkirjat. Juuri tämä ryhmä on tutkimukseni kohteena. Matkapäivä-
kirjat rakentuvat matkan aikaisten päiväkirjamerkintöjen mukaisesti, kun taas mat-
kakertomusten jäsentyminen on vapaamuotoisempaa. Matkaesseet voivat jäsentyä 
temaattisesti ilman minkään tietyn matkan kronologiaa. Käsitän sanat matkakuvaus 
ja matkakertomus synonyymisiksi silloin, kun niillä tarkoitetaan kokonaista teksti- 
tai teoskokonaisuutta eikä tekstin osaa, joka voi olla tekstityypiltään joko kuvaileva 
tai kertova. Matkakirjallisuus on laajempi kategoria ja sisältää edellä mainittujen 
lisäksi myös matkaoppaat ja matkustamista yleisemmin käsittelevät teokset, kuten 
matkustamisen taidon oppaat tai matkakohteita esittelevät valokuvateokset. Matka-
kerrontaa voi puolestaan esiintyä edellä mainittujen muotojen lisäksi myös esimer-
kiksi matkablogeissa, lehtien matkareportaaseissa, matkakirjeissä tai osana tieto- tai 
kaunokirjallista teosta. 
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Perehdyttyäni laajasti tämän vuosisadan viidentoista ensimmäisen vuoden aikana 
julkaistuihin matkakirjoihin päädyin rajaamaan varsinaisen analyysin kohteiksi 
sellaisia kerronnallisia teoskokonaisuuksia, jotka rakentuvat yhden matkan kaaren 
mukaisesti eivätkä esimerkiksi kokoa yhteen muistoja monilta matkoilta tai tietystä 
maasta. Yhdestä matkasta kertovat teokset edustavat eräänlaista matkakertomuksen 
perusmuotoa: ne kuvaavat, kuinka matka alkaa, etenee kohtauksittain ja päättyy. 
Ajatukseni on, että tällaisia teoksia analysoimalla on mahdollista tunnistaa lajityy-
pillisiä piirteitä. Samoja piirteitä toki esiintyy myös eri lajeja yhdistelevissä matka-
kirjoissa tai sellaisissa lajeissa, jotka hyödyntävät matkakertomuslajin elementtejä. 
Tämänkaltaiset lajiyhdistelmät rajasin kuitenkin tutkimukseni ulkopuolelle.

Toisena perusteena oli valita teoksia, joiden kirjoittajilla on matkakirjojen lisäksi 
myös muuta kirjallista tuotantoa ja jotka ovat muun tuotantonsa lisäksi kirjoitta-
neet useamman kuin yhden matkakirjan. He ovat siis osoittaneet kiinnostusta lajia 
kohtaan osana ammattimaista kirjallista uraansa. Antti Tuuri ja Juha Vakkuri ovat 
kirjoittaneet sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Kyllikki Villa puolestaan tunnetaan 
matkakirjojensa lisäksi kirjallisuuden suomentajana, tietokirjailijana ja runoilijana. 
Tutkittavien teosten valinnassa en ole käyttänyt esimerkiksi kirjailijoita koskevia 
sosiodemografi sia taustamuuttujia, vaan valinnat on tehty sillä perusteella, että 
aineistoon kertyy tarkoituksenmukainen määrä eri piirteitä, ratkaisuja ja mahdolli-
suuksia esiin tuovia tekstejä. Tekijöitä yhdistävän vahvan kirjallisen taustan ansiosta 
teoksia on myös ollut mielekästä vertailla ja tarkastella rinnakkain.

Kyllikki Villan kirjoista aineistossa on mukana hänen ensimmäinen julkaistu 
matkakirjansa Vanhan rouvan lokikirja (2004). Myöhemmin julkaistiin teokset 
Pakomatkalla. Toinen lokikirja (2007) ja Myrskyssä. Kolmas lokikirja (2010) sekä 
Saara ja Kyllikki Villan yhteisteos Äidin lokikirja (2013). Juha Vakkuri kirjoitti 
2000-luvulla kolme laajaa matkakirjaa Afrikan-matkoistaan. Niistä tutkittavana on 
ensimmäinen, Afrikan poikki (2009). Myöhemmin ilmestyivät kirjat Afrikan sydä-
meen (2012) ja Afrikan ympäri (2014). Antti Tuurilta aineistossa on kaksi tekstiä: 
kirjanmittainen teos Bospor Express. Kertomus matkasta (2013) sekä lyhyt kertomus 
”Mamma ok” kirjasta Matkoilla Euroopassa. Matkakertomuksia (2011). Ennen näitä 
teoksia Tuuri on kirjoittanut Islannista kirjan Pieni suuri maa (1993) ja Saksasta 
kirjan Neljännen valtakunnan vieraana (1995). Vuonna 2016 ilmestyi Ameriikan 
raitilla, jonka aiheena ovat amerikansuomalaisten vaiheiden selvittäminen mat-
koilla Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Vanhan rouvan lokikirja (VRL) ilmestyi vuonna 2004, mutta se kertoo vuonna 
1997 tehdystä matkasta. Kirjassa 73-vuotias Villa matkustaa rahtilaivoilla Ete-
lä-Amerikkaan ja takaisin Suomeen ja on matkalla kaikkiaan neljä kuukautta. Pit-
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kien meriosuuksien lisäksi matkaan kuuluu lentomatka Argentiinan Buenos Aire-
sista Chilen Santiagoon sekä muutaman päivän vierailu Juan Fernandézin saarilla, 
jonne Villa matkustaa pienlentokoneella. Matkan aikana kirjan Villa suomentaa ja 
kirjoittaa, niin kuin on tehnyt vuosikymmenten ajan suomentajanurallaan. VRL on 
muodoltaan matkapäiväkirja eli se rakentuu päivittäisistä päiväkirjamerkinnöistä, 
jotka Villa matkan aikana äänitti kaseteille ja kirjoitti tekstiksi vasta myöhemmin. 
Päivittäisten tapahtumien tallentamiseen lomittuu muistoja aiemmista matkoista ja 
pohdintaa matkustavasta elämäntavasta. 

Afrikan poikki (AP) -kirjan (2009) päähenkilö-Vakkuri lentää ensin Suomesta 
Pariisin kautta Dakariin ja jatkaa sitten matkaa pääasiassa linja-autojen ja puska-
taksien kyydissä Afrikan leveimmästä kohdasta lännestä itään eli Senegalista Dji-
boutiin Malin, Nigerin, Tšadin ja Etiopian kautta. Teos sisältää runsaasti lähteisiin 
perustuvaa tietoa maiden historiasta ja politiikasta – omakohtaisten kokemusten ja 
silminnäkijäkertomusten lomassa. Se välittää tietoa lukijakunnalle, jolta ei edelly-
tetä erityistä Afrikka-perehtyneisyyttä entuudestaan. Tietojen ja näkemysten taus-
talla on kirjailijan oma pitkä kokemus asumisesta ja työskentelystä Afrikan maissa. 

Bospor Express (BE) -kirjan päähenkilö-Tuuri matkustaa aluksi Tukholmaan 
Pohjoismaiden neuvoston järjestämään keskustelutilaisuuteen. Tukholmassa seu-
rana on myös vaimo Merja. Tukholmasta kirjailija jatkaa matkaa yksin junalla aina 
Istanbuliin asti. Perillä Istanbulissa ohjelmassa on kirjallisuusfestivaalit esiintymisi-
neen ja illanviettoineen. Aikaa on myös kaupunkiin tutustumiseen. Paluumatkalla 
kirjailija tapaa Budapestissa jälleen vaimonsa, kunnes jatkaa taas matkaa yksin Ber-
liiniin ja sieltä Rostockiin, josta lähtee laiva Puolan Gdynian kautta Helsingin Vuo-
saareen. Matka kestää yhteensä 23 päivää. Matkan aikaisten tapahtumien kerronnan 
lomassa teoksessa pohditaan esimerkiksi kirjailijuutta, vanhenemista, kuolemanjäl-
keistä elämää ja junalla matkustamista.

Neljäntenä tekstinä aineistossa on Tuurin lyhytmuotoinen kertomus ”Mamma 
ok” (MO), joka edustaa pitkäikäistä lyhyiden matkakertomusten traditiota. Aikoi-
naan lyhyitä matkakertomuksia julkaistiin muun muassa sanomalehdissä.10 Nykyi-
sinkin matkalehtien ja sanomalehtien matkailuosastojen matkareportaasi on lajina 
lähellä lyhyttä matkakertomusta. Tuurin kokoelma Matkoilla Euroopassa ja sen 
aloittava kertomus ”Mamma ok” edustavat kuitenkin kaunokirjallista matkaker-
tomusperinnettä. ”Mamma ok” on kertomus kirjailija Tuurin ja hänen vaimonsa 
Italian-matkasta. Pääasiallinen matkakohde on Rooma, mutta huonon sään vuoksi 
pariskunta matkustaa junalla neljäksi päiväksi Sisiliaan. Sisiliassa pariskunta tekee 

10 Antologia Sinisen junan ikkunassa. Matkakuvia Euroopasta (toim. Saure & Huhtala, SKS 
1992) esittelee 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kirjoitettuja sekä yksityisiä että 
julkaistuja matkakirjeitä ja -kertomuksia. Julkaistuja kirjoituksia on muun muassa Joel 
Lehtoselta, Mika Waltarilta, Olavi Paavolaiselta, Elsa Enäjärveltä ja Maila Talviolta. 
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päiväretken Agrigenton temppelilaaksoon paikallisten taksikuskiveljesten Anto-
nion ja Luigin kuljettamana. Matkaan liittyy epävarmuutta ja kommunikaatiovai-
keuksia. Antonio aistii erityisesti vaimon epäilykset ja esittää tälle toistuvasti kysy-
myksen ”Mamma ok?”. Se, mikä vielä tapahtumien aikaan on ollut jännittävää tai 
kieliongelmista johtuvaa hankaluutta, on kerronnassa saanut koomisia vivahteita. 
Toistuva sitaatti antaa kertomukselle nimen ja se toimii myös tekstin rytmiä luo-
vana elementtinä. 

Edellä esitellyt tekstit asettuvat suomalaisen matkakirjallisuuden traditioon 
kukin omalla tavallaan. Villan VRL edustaa matkapäiväkirjan lajityyppiä. Tuurin 
teosten voi nähdä jatkavan tunnettujen matkailevien suomalaiskirjailijoiden kirjal-
lista perinnettä. Vakkurin kirja edustaa erityisesti Afrikka-kirjallisuutta ja siinä on 
myös tietokirjalle tyypillistä valistavaa otetta. Näiden neljän tekstin kautta analysoin 
lajityypillisiä kielen ja kerronnan keinoja. Suhteellisen rajallinen aineisto sopii tark-
kaan lähilukuun perustuvaan analyysimenetelmääni. Silti se on nähdäkseni riittävä 
valikoima, kun tarkastellaan lajin ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Olen katsonut 
myös mielekkääksi ja lukijaa palvelevaksi käytännöksi analysoida samoja teoksia 
analyysiluvusta toiseen, jolloin tutkittavat teokset tulevat monografi an mittaan käsi-
tellyiksi useasta näkökulmasta. 

Tutkimukseni ottaa tarkastelun kohteeksi neljä matkakirjallista tekstiä osana kon-
ventionaalista matkakirjallisuuden lajitraditiota ja pureutuu matkakerronnan 
rakentumisen osatekijöihin. Läpikäyvänä tutkimuskysymyksenä on se, minkälaisia 
kielen ja kerronnan piirteitä omakohtaisuus tuottaa kertovaan tekstiin: Miten oma-
kohtainen kerronnallinen matkakirja rakentuu retorisena toimintana? Retorinen 
toiminta merkitsee tässä yhteydessä ennen kaikkea implisiittisen tekijän ja implisiit-
tisen lukijan välistä vuorovaikutusta. Kerronnan retoriikka muodostuu monenta-
soisista ja -laajuisista kielen ja kerronnan resursseista.

Lähestyn tutkittavia teoksia neljän osa-alueen kautta: ajallisuuden, tekstienvä-
lisyyden, tilallisuuden ja kohtaamisten representoinnin kautta. Kaikkiin neljään 
osa-alueeseen liittyy olennaisesti tekstin minän eri tasojen ilmenemismuodot ja teh-
tävät sekä tekstiin sisältyvä oletus lukijasta. 

Tutkimuksen osakysymykset ovat seuraavat: 
• 3. luku: Miten matkan ja kerronnan välinen suhde näkyy matkakertomuksen 

kerronnassa? Minkälaisia merkityksiä ja tehtäviä kertomuksen aika-akseliin 
liittyy?
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• 4. luku: Miten viittaaminen ja referointi vaikuttavat kerronnalliseen vuoro-
vaikutukseen ja kertojanääneen? Antaako kertoja tilaa myös muille äänille ja 
jos antaa, niin mitä merkityksiä niillä rakennetaan? 

• 5. luku: Minkälaisin keinoin tiloja ja maisemia esitetään ja kuvataan? Mitä 
tehtäviä tilan ja maiseman representaatioilla on kerronnallisen kokonaisuu-
den kannalta? 

• 6. luku: Minkälaisia keinoja kertojat käyttävät representoidessaan matkalla 
kohdattuja ihmisiä ja kohtaamistilanteita? Minkälaisia retorisia tehtäviä rep-
resentaatioilla on matkakertomuksissa?

Seuraavassa luvussa (2. luku) esittelen tutkimuksen kannalta keskeisimmät teoreet-
tiset käsitteet ja mallit. Tutkimuksen analyysit jakautuvat neljään päälukuun, jotka 
tuovat esiin lajille ominaisia diskursiivisen rakentumisen ominaispiirteitä. Kol-
mannessa luvussa paneudun siihen, miten ja missä määrin aineistoni teokset ovat 
ajallisesti rakentuvia kertomuksia ja mitä piirteitä ajallisuuteen liittyy. Neljännessä 
luvussa analysoin teosten intertekstuaalisia yhteyksiä yhtäältä kaunokirjallisuuteen 
ja matkakirjallisuuteen, ja toisaalta usein nimettömiksi jääviin tietolähteisiin. Vii-
dennessä luvussa käsittelen tilan ja maiseman kokemusten representointia ja kuu-
dennessa luvussa matkalla kohdattujen ihmisten ja ihmisryhmien representointia. 
Lopuksi kokoan yhteen lajin kannalta keskeisiä havaintoja ja pohdin jatkotutki-
muksen aiheita. 
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Sekä matkakirjallisuuden että tietokirjallisuuden tutkimus ovat teorian ja menetel-
mien osalta monitieteisiä. Eri aineistot ja niistä esiin nousevat kysymykset ohjaavat 
kunkin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostumista. Omiin valintoihini 
ovat vaikuttaneet muun muassa seuraavat, aineistoa luonnehtivat ominaisuudet: ne 
ovat kirjoitettuja, kirjana julkaistuja eli niin sanotulle suurelle yleisölle suunnattuja 
ja kerronnallisia teoskokonaisuuksia. Ne ammentavat kirjoittajansa omasta elä-
mästä ja kiinnittyvät pitkään kirjalliseen traditioon, joka on sidoksissa matkustami-
sen käytänteisiin. Nämä piirteet ovat ohjanneet teoreettisen viitekehyksen muodos-
tumista kielen-, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen yhtymäkohdissa. 

Olen pitänyt hedelmällisinä teoreettisina lähtökohtina sellaisia suuntauksia ja 
käsitteistyksiä, jotka yhdistävät näitä kolmea tutkimusalaa. Erityisesti näkemyk-
set kielenkäytön dialogisuudesta ja moniäänisyydestä muodostavat perustavan 
lähtökohdan. Myös kirjallisuudentutkimusta edustava retorinen narratologia, jonka 
teoriaan nojaudun, pohjautuu ajatukseen kielenkäytön dialogisuudesta. Dialo-
gisuus liittyy myös kerronnan omaelämäkerrallisuuteen, kerronnan ja kerrotun 
evaluointiin, kertojan ja henkilöiden positiointiin sekä ympäristöjen ja ihmisten 
representointiin.

Matkakertomuslajia on arvosteltu sankaruuden korostamisesta tai jopa narsistisuu-
desta.11 Minämuotoinen kerronta voi päällisin puolin vaikuttaa vain yhden äänen ja 
näkemyksen varaan rakentuvalta. Toisaalta voidaan kuitenkin ajatella, että jo tekstin 
suuntaaminen lukijalle lataa kerrontaan toisen näkökulman. Tämä dialogisuuden 
läsnäolo on yksi tutkimukseni kiinnostuksenkohteista. Ajatus kielenkäytön dialo-
gisuudesta pohjautuu Bahtinin ja Vološinovin jo 1920-luvulla esittämiin näkemyk-
siin. Kielen dialogisuus on sitä, että kielellisen lausuman nähdään olevan yhtey-
dessä muihin lausumiin – sekä sitä edeltäviin että sitä seuraaviin. Arkipäiväinenkin 
puhe on täynnä toisten ääniä tai vieraita sanoja, kuten Bahtin niitä nimittää. Hänen 
mukaansa ”[t]oisiin äänemme suorastaan sulautuu ja unohdamme, kenen sana se 
on, toisia taas vahvistamme omalla sanallamme ja pidämme niitä auktoriteetteina, 
kolmansiin asetamme omat, niille vieraat tai vihamieliset, tarkoituksemme.” Tällä 
tavalla äänistä tulee kaksiäänisiä. Aivan sama ilmiö pätee kirjalliseen kerrontaan. 
(Bahtin 1991 [1963]: 280–281.) 

11 Ks. esim. Soikkeli (2006) kirja-arviossa: ”Vaikka kustantaja markkinoi Pirkko Lindbergin 
uutta teosta ’ekologisena matkakirjana’, siinä on samoja narsistisia piirteitä kuin muissakin 
matkakuvauksissa.” (TS 22.2.2006) 
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Vološinov puolestaan painottaa konkreettisen, sosiaalisen tilanteen merkitystä ja 
sitä, että dialogilla voidaan tarkoittaa kaikkea kielellistä kanssakäymistä. Myös kirja 
on painettu kielellinen esitys, joka ”[t]ulee näin mukaan laajamittaiseen ideologi-
seen keskusteluun: se vastaa johonkin, kumoaa jotakin, vahvistaa jotakin, ennakoi 
mahdolliset vastukset ja vastaväitteet, etsii tukea jne.” (Vološinov 1990 [1929]: 116–
117.) Dialogiseen, vuorovaikutukselliseen näkemykseen kytkeytyy siis olennaisesti 
käyttötilanteen ja kontekstien, kuten kielellisen, historiallisen ja kulttuurisen taus-
tan, merkitys (Pesonen 2006 [1991]: 33).

Vieraan sanan suhde tekijän sanaan voi Bahtinin mukaan olla ainakin kolmen-
lainen. Tekijän ääni ja vieras ääni voivat olla yksisuuntaisia ja sulautua toisiinsa, 
esimerkiksi tyylittelyssä tai kertojan kerronnassa. Erisuuntaisissa kaksiäänisissä 
sanoissa vieraan sanan aktiivisuuden kasvu johtaa sanan sisäiseen dialogisoitumi-
seen. Tällaisia ovat esimerkiksi parodian muodot. Kolmanneksi vieraan sanan hei-
jastuminen voi olla aktiivista, kuten verhottu sisäinen polemiikki, dialogin repliikki 
tai verhottu dialogi. Tällöin vieras sana vaikuttaa sisältä ja suhteet voivat olla hyvin 
monenlaisia. (Bahtin 1991 [1929]: 285–287.) 

Matkakirjassa esimerkiksi matkakohteeseen liittyvä maantieteellinen faktatieto 
voi olla esitetty autoritäärisesti joko vain kertojan äänellä tai siten, että tieto sel-
västi pohjautuu johonkin lähteeseen. Vaikka mitään lähdettä ei avoimesti mainit-
taisi, yleensä sellainen on taustalla, mikä tuo tekstiin moniäänisyyttä. Matkailijan 
havainto voidaan esittää kuvaillen, vertaillen ja subjektiivista näkemystä korostaen, 
mutta tällöinkin taustalla vaikuttavat lajille ominaiset konventiot esimerkiksi siitä, 
miten maisemia on tapana ihailla tai historiallisesta nähtävyydestä vaikuttua. Kum-
massakin tapauksessa lukija otetaan huomioon ja hänelle rakentuu tietynlainen 
vastaanoton positio – jossa voi olla mahdollisuuksia monille tulkinnoille tai jopa 
kiistämiselle. 

Bahtinin ajatusten pohjalta on syntynyt myös käsite intertekstuaalisuus. Nimi-
tys on peräisin Kristevalta, joka toi Bahtinin ajatukset 1960-luvulla ranskankielisen 
lukijakunnan saataville. Kuten Kristeva on muotoillut, Bahtinin kirjallisuusanalyy-
seissa – toisin kuin strukturalisteilla – kirjallinen rakenne ei ole staattinen, vaan 
dynaaminen; se kehkeytyy suhteessa toiseen rakenteeseen. Kun tutkitaan kirjoitusta, 
ei ”kirjallinen sana” ole piste, jolla on kiinteä merkitys, vaan se on tekstuaalisten pin-
tojen risteyskohta. (Kristeva 1993 [1967]: 21–22.) Intertekstuaalisuuden käsitettä on 
usein käytetty yksinkertaistaen siten, että teksteistä on etsitty vaikutteita ja lähteitä, 
mikä ei vastaa Kristevan ajatusta tekstuaalisuuden luonteesta ja merkkijärjestel-
mien siirtymisestä (Makkonen 2006 [1991]: 18–19). Toisaalta myös selvästi tekstistä 
tunnistettavat alluusiot, sitaatit ja referaatit ovat nekin funktioiltaan kiinnostavia, 
ja tässäkin työssä ne nousevat esiin. Hyödyllisenä voidaankin pitää muun muassa 
Fairclough’n (1992: 85, 104) käyttämää jaottelua perustavaan (constitutive intertex-
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tuality) ja näkyvään (manifest intertextuality) intertekstuaalisuuteen. Jako pohjau-
tuu ranskalaisten diskurssintutkijoiden, Authier-Révuz’n (1982: 91–101) ja Main-
gueneaun (1987: 53–94), ajatuksiin siitä, miten toisen ääni (hétérogénéité) tekstissä 
näkyy. Ensin mainittua edustavat matkakirjallisuudessa esimerkiksi yhteydet mat-
kakirjallisuuden lajiin ja konventioihin sekä matkailun diskursseihin. Tätä voidaan 
kutsua myös interdiskursiivisuudeksi (ks. Maingueneau 1987: 81; Fairclough 1992: 
85). Erityisen kohosteista intertekstuaalisuus on esimerkiksi kirjojen motoissa, jotka 
ovat suoria sitaatteja toisilta kirjailijoilta – joskin niillä on myös perustavan, lajiin 
sitovan intertekstuaalisuuden piirteitä. Villa siteeraa motoissaan kahta matkakirjai-
lijaa, Matsuo Bashōta ja Herman von Keyserlingiä, Vakkuri Herodotosta, Voltairea 
ja Sir George Etheredgea ja Tuuri J. V. Snellmania. Sitaattien vaikutus ei rajoitu vain 
lainausmerkkien sisäiseen lauseeseen, vaan ne aktivoivat uudessa kontekstissaan 
myös kaikuja kunkin lainatun kirjoittajan aikakaudesta ja kirjallisesta tai historialli-
sesta perinnöstä. Tarkastelen mottojen intertekstuaalisuutta 4. luvussa.    

Tässä tutkimuksessa käytän termiä moniäänisyys kattoterminä tekstien, diskurs-
sien ja äänten välisestä vuorovaikutuksesta. Vaikka käsitän kaiken kielenkäytön 
ytimeltään dialogiseksi, liitän tässä yhteydessä termin dialogisuus ennen kaikkea 
tekijän, tekstin ja lukijan väliseen kommunikaatioon, retoriseen vuorovaikutuk-
seen, jota Kristeva nimittää sanan statuksen horisontaaliseksi akseliksi. Interteks-
tuaalisuus puolestaan viittaa työssäni nimenomaan tekstienvälisiin sekä tekstin 
ja kontekstin välisiin suhteisiin eli sanan statuksen vertikaaliseen akseliin. Nämä 
ulottuvuudet ovat tekstissä samanaikaisia. (Kristeva 1993 [1967]: 23.) Moniääni-
syyden resursseja ovat myös puheen ja ajatusten esittämisen ja referoinnin keinot 
(Kalliokoski 2005: 10), joita käsittelen luvuissa 4 ja 6. Niillä on matkakerronnassa 
keskeinen tehtävä matkan aikaisten kohtaamisten kuvaamisessa, ja niiden myötä 
matkakirjallisuuteen tulee piirteitä sekä kaunokirjallisuudesta, journalismista että 
tietokirjallisuudesta. Moniäänisyyden resurssit liittyvät siis myös lajin kysymyksiin.

Burton (2001) on todennut, että moniäänisyyden ja yksiäänisyyden yhtäaikai-
suus on aivan matkakirjallisuuden ytimessä. Hän muistuttaa, että myös Bahtinin 
mukaan moniäänisyys on (usein luovasti) ristiriidassa tekstin monologisen impuls-
sin kanssa. (Burton 2001: 228.) Yhtäältä tekstissä pyritään luomaan matkasta yhte-
näinen ja mukaansatempaava tarina, jonka seikkailevasta minästä lukijan on tar-
koitus olla kiinnostunut. Toisaalta matkatekstin on tarkoitus tarjota lukijalle myös 
yleispäteviä näkemyksiä matkakohteista ja matkanteosta. Tästä syntyy matkaker-
ronnalle ominainen jännite, jota pyrin tutkimuksessani avaamaan tekstiesimerk-
kien analyysien avulla ja löytämään juuri matkakirjallisuudelle ominaiset piirteet.
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Käsitykseni kertomuksesta pohjautuu kahteen eri narratologiseen suuntaukseen. 
Klassisesta strukturalistisesta narratologiasta näkemykseeni on vaikuttanut ennen 
kaikkea ajatus kertomuksen rakenteesta, jossa tarina ja kerronta nähdään erillisinä 
tasoina (2.2.1). Toinen tapa katsoa kertomusta on nähdä se toimintana, kuten narra-
tologian retorisessa suuntauksessa. (2.2.2). Näihin perusperiaatteisiin nojaa tapani 
tarkastella kertomusta kokonaisvaltaisena kommunikaationa, joka voi sisältää hyvin 
monenlaisia kielellisiä ja kerronnallisia komponentteja ja resursseja.

Kertomuksen rakenne merkitsee tarkastelussani erityisesti kertovan tekstin 
läpikäyvää kokonaisrakennetta eli sitä, että kertomus muodostuu kahdesta tasosta: 
tarinasta ja sen kerronnasta. Kerronta itsessään rakentuu monista kielellisistä 
resursseista, joita tarkastelen analyysiluvuissa. Ajatus tarinan ja kerronnan erilli-
syydestä on hyväksytty useissa narratologisissa suuntauksissa, ja se on nähdäkseni 
kuvausvoimainen malli myös tosipohjaisen kertomusaineistoni valossa. Klassisessa 
narratologiassa tämä ominaisuus määritellään siten, että tarinan muodostavat vali-
tut tapahtumat ja kokemukset kronologisessa järjestyksessä, kun taas kerronta on 
niiden kielellinen representaatio tai ”kirjoitettu diskurssi, joka vastaa niiden kerto-
misesta” (Rimmon-Kenan 1991 [1983]: 9–10). 

Jako tarinaan ja kerrontaan pohjautuu jo venäläisten formalistien 1920-luvulla 
tekemään jaotteluun, jossa kerronnan kohde on tarina, fabula, ja siitä muodostettu 
taiteellisesti konstruoitu järjestys juoni, sjužet (Tomaševski 2001 [1925]: 170–172). 
Yhdysvaltalaisessa traditiossa jako on tuttu erityisesti Chatmanilta, jonka tutkimus-
alan kannalta keskeinen teoskin on nimeltään Story and discourse (1978), tarina 
ja diskurssi. Tarinaan kuuluvat Chatmanin mukaan maailma, henkilöt ja tapah-
tumat, kun taas diskurssiin kuuluvat kerronnan akti ja kertova teksti kokonaisuu-
tena (Chatman 1978; ks. myös Lehtimäki 2009: 37). Genette puolestaan hahmotti 
kertomuksen kolmena elementtinä: tarinana, kerrontana ja juonena (Genette 1980 
[1972]). On myös mahdollista nähdä kertomus neljänä tasona. Schmidin (2010) 
termein voidaan eritellä toisistaan tapahtumat, tarina, kerronta (Erzählung) ja ker-
ronnan representaatio. Tapahtumat liittyvät tilanteisiin, henkilöihin ja toimintaan 
joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti esitettynä. Tapahtumaa määrittää jonkinastei-
nen asiantilan muutos, mutta tapahtumallisuuden aste voi olla vaivihkainen tai suu-
rellinen. (Schmid 2010: 190–192, 217). Aktiivisen toiminnan lisäksi myös esimer-
kiksi mielensisäinen liikehdintä, havaitseminen tai ulkoisten olosuhteiden muutos 
voi olla tapahtuma.
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Nelijaon tarkkuusaste voi joissakin analyyseissä olla perusteltu, mutta omassa 
tutkimuksessani kaksi tasoa riittää tuomaan esiin sen, että kertomuksesta hahmot-
tuva tarina tapahtumineen on eri käsite kuin kerronta toimintana. Näen jaottelun 
ennen kaikkea analyysin työkaluna, joka auttaa tuomaan esiin kerronnassa käytet-
tyjä keinoja. Sen avulla voidaan tarkastella muun muassa kertomuksen ajallisuuden 
rakentumista, kuten niissä tapauksissa, joissa kerronta ei noudata tarinan tason 
tapahtumien kronologiaa. Kerronnan poikkeaminen kronologiasta ei estä lukijaa 
muodostamasta käsitystä tarinan loogisesta ajallisesta järjestymisestä. Ajallisuuden 
rakentumista voidaan kuvata monilla Genetten (1980 [1972]) esittämillä käsitteillä, 
kuten järjestys, kesto ja taajuus. Tarinan ja kerronnan erillisyyttä osoittavat muun 
muassa sellaiset käsitteet kuin analepsis eli takauma sekä prolepsis eli ennakointi.

Matkakirjallisuuden eri lajeissa juuri ajallisuus rakentuu eri tavoin. Matkakerto-
mukset ja matkapäiväkirjat rakentuvat ajallisesti koetun matkan ja matkailijan koke-
musten mukaisesti, kun taas matkaoppaat ja matkustamisen taidon oppaat eivät. 
Myöskään matkaesseessä kokijan elämään sidottu ajallisuus ei välttämättä ole teks-
tin rakentumisen kannalta olennaista, joskin raja on häilyvä: myös matkaesseissä 
on usein kerronnallisia jaksoja, ja toisinaan jopa päiväkirjamaisen kronologisesti 
etenevää matkakirjaa luonnehditaan teoksen kynnysteksteissä matkaesseistiikaksi 
(ks. esim. Tero Tähtisen Lohikäärmeen päivät: puoli vuotta Shanghaissa, 2014). Toi-
saalta myös kertomusmuotoa hyödyntävä matkakirja voi tietoisesti hämärtää ajal-
lista järjestystä: esimerkiksi Virpi Hämeen-Anttilan Minun Intiani (2014) rakentuu 
ikään kuin se olisi yhtenäinen kertomus, vaikka se pohjautuu kokemuksiin useista 
matkoista. 

Keskeistä omakohtaisen matkakerronnan tarkastelussa on myös se, miten tekstin 
minä nähdään tarinan ja kerronnan muodostamassa kokonaisuudessa. Analyysini 
pohjaa sille ajatukselle, että tarinan tason minä on päähenkilö, ja kerronnan tason 
minä on kertoja (ks. luku 2.3). Omaelämäkerrallisessa kertomuksessa kertojan ja 
tarinaan kuuluvan päähenkilön havaintomaailmoja ei kuitenkaan ole aina helppo 
erottaa toisistaan, joten tämänkin vuoksi on hyvä suhtautua tarinan ja kerronnan 
erotteluun pikemminkin heuristisena mallina kuin vääjäämättömänä sääntönä (ks. 
Phelan 2001: 51–52). 

Päähenkilön ja kertojan tasojen lisäksi kertomuksissa on jo narratologian var-
haisessa nähty taso, jota on nimitetty sisäistekijäksi tai implisiittiseksi tekijäksi. 
Retorisesti suuntautunut Booth käytti ensimmäisenä termiä sisäistekijä (implied 
author) kuvaamaan tekstistä välittyvää kuvaa tekijästä, eräänlaista toista minää 
tai persoonaa (1983 [1961]: 71–77). Strukturalistinen narratologi Chatman käytti 
samaa käsitettä merkitsemään tekstin merkitysrakennetta (Chatman 1978: 148–
150). Chatman kehitti mallin, jonka mukaan kertova teksti voidaan hahmottaa seu-
raavanlaisena rakenteena:
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todellinen kirjailija > [sisäistekijä > (kertoja) > (yleisö) > sisäislukija] > 
todellinen lukija

Tämä Boothin-Chatmanin malliksi (Tammi 1992) kutsuttu malli on kehitetty eri-
tyisesti fi ktiivisen kertomuksen kuvaamiseen. Sisäisiä kertojia ja yleisöjä voi kerto-
muksessa olla enemmänkin, kuten Tammi on osoittanut. Olennainen periaate, joka 
vaikuttaa omaan ajatteluunikin, on se, että todellinen kirjailija on tekstin ulkopuo-
lella – myös omaelämäkerrallisen kertovan tekstin kohdalla. Sisäistekijän käsite on 
herättänyt paljon keskustelua ja kritiikkiä (kootusti mm. Schmid 2010); esimer-
kiksi Bal (1981) on pitänyt sitä tarpeettomana tai narratologiaan kuulumattomana. 
Tässä työssä ajatus tekstin sisäisestä tekijyydestä on mukana siten kuin se retorisessa 
perinteessä nähdään, hieman toisin kuin Chatmanin mallissa. Kun Chatmanin 
mallissa nuolet kulkevat yksisuuntaisesti todellisesta kirjailijasta välikäsien kautta 
kohti todellista lukijaa, ajatus retorisessa narratologiassa perustuu tekijän ja lukijan 
väliseen vastavuoroisuuteen. Avaan retorisen narratologian periaatteita tarkemmin 
seuraavassa alaluvussa. 

Retorisen kertomuksenteorian mukaan kertomus on ennen kaikkea toimintaa. Phe-
lanin määritelmäehdotus12 kertomukselle on, että joku kertoo jollekulle muulle jos-
sakin tilanteessa ja jostakin syystä, että jotain tapahtui (Phelan 1996; 2005; 2017; 
2018). Hän siis käsittää kertomuksen kommunikaatioksi, johon liittyy kerronnal-
linen vuorovaikutus. Kuka sitten on se toimija, joka valitsee kerronnan resurssit? 
Mallin mukaan kertomuksen kokonaisuudesta, sen eettisyydestä ja arvoista, vastaa 
implisiittinen tekijä (implied author), joka on ikään kuin virtaviivaistettu versio 
todellisesta kirjailijasta, joukko kirjailijan todellisia tai sellaisina esitettyjä kykyjä, 
piirteitä, asenteita, uskomuksia, arvoja ja muita tekstin rakentumisen kannalta 
olennaisia ominaisuuksia. Implisiittisen tekijän edustaja tekstin tasolla on ker-
toja. (Phelan 2005: 45; 2017: 26–27.) Tässä mallissa implisiittisen tekijän käsite on 
lähempänä todellista kirjailijaa kuin tekstinsisäistä abstraktiota, sisäistekijää, jollai-
sena sen esitti Booth (1961) ja erityisesti Chatman (1978) (ks. myös Tammi 1992). 
Käytän siksi implied authorista suomennosta implisiittinen tekijä enkä sisäistekijä. 
Kuten Nykänen (2018: 117) on todennut, suomennos sisäistekijä yhdistyy nimen-
omaan Boothin-Chatmanin malliin. Implisiittisen tekijän vastinparista (authorial 
audience tai implied reader) käytän suomennosta implisiittinen lukija. Implisiitti-
nen lukija edustaa tekijän käsityksiä ja oletuksia lukijasta, kun taas todellinen lukija 

12 Phelan (2018: 1) on itsekin todennut, ettei tämä elämään jäänyt määritelmä ole täydellinen 
tai paras, mutta retorista ajattelutapaa se kuvastaa osuvasti. 
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(fl esh-and-blood reader) voi asettua tai olla asettumatta implisiittisen lukijan posi-
tioon. (Phelan 2017: 16). 

Kielentutkimuksessa on käytetty termiä writer-in-the-text (Th ompson & Th e-
tela 1995), joka jo terminä korostaa sitä, että tämä toiminnan taso sijoittuu tekstin 
sisään. Th ompsonin ja Th etelan aineistona ovatkin mainokset, joissa tekijän ääni 
voi olla esimerkiksi yrityksen, kun taas Phelanin malli on kehitetty kirjailijan kir-
joittaman kertovan kauno- tai tietokirjallisen tekstin analyysiin. Phelan saattaa 
jopa liittää määritelmän implisiittinen todellisen kirjailijan nimeen. Näin voisi siis 
puhua esimerkiksi implisiittisestä Tuurista, implisiittisestä Vakkurista ja implisiit-
tisestä Villasta. Tosipohjaisen kertomuksen kohdalla yhteys todellisen ja implisiitti-
sen tekijän välillä onkin kieltämättä useimmiten kiinteä, ja niiden erottelu voi toisi-
naan tuntua hiustenhalkomiselta. On kuitenkin hyvä muistaa, että kertovan tekstin 
lopulliseen muotoon voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten editointiprosessi ja siihen 
kuuluva aika. Myös kahden tai useamman kirjoittajan kirjoissa voi ajatella olevan 
yksi implisiittinen tekijä, mikä etäännyttää käsitettä todellisesta kirjailijasta. 

Phelan on esittänyt oman vuorovaikutusta kuvaavan mallin vastineeksi edellä 
mainitulle Chatmanin (1978) mallille. Chatmanilla kertova teksti muodostuu siten, 
että sisäistekijä ikään kuin siirtää kertojan tehtäväksi kertomisen, ja molemmat ovat 
osa tekstiä, ja kommunikaatio on yhdensuuntaista. Phelanin ARA-mallissa (Aut-
hor-Resources-Audience) puolestaan tekijät, resurssit ja lukijat ovat vuorovaikutuk-
sessa keskenään: oletus lukijasta vaikuttaa resursseihin ja tekijään ja päinvastoin.

Taulukko 1  Kerronnallisen vuorovaikutuksen muuttujat ja vakiot (Phelan 2017:  26)

Matkasta kertomus



45

Taulukossa mainitut resurssit eivät muodosta kattavaa listaa, vaan jokaisessa teok-
sessa resurssit muodostavat oman yhdistelmänsä ja eri piirteet nousevat merkitse-
viksi. Lueteltuja resursseja voi myös pitää keskenään eriarvoisina ja toisaalta kukin 
mainittu resurssi muodostuu useista muista resursseista. Mistä elementeistä muo-
dostuu esimerkiksi dialogi, tyyli tai tila? Kuten Lehtimäki on todennut, retorinen 
teoria hyötyisi astetta formalistisemmasta resurssien tarkastelusta (Lehtimäki 2018: 
134). Nähdäkseni tällainen resursseja painottava kertomusnäkemys sopiikin hyvin 
yhteen diskurssintutkimuksellisen analyysin kanssa.  

Termi retoriikka on tässä näkemyksessä hyvin laaja, ja retoriikkaa ovat kaikki 
keinot, joiden avulla syntyy tekijän, tekstin ja lukijan välistä vuorovaikutusta ja 
joiden avulla tekijä pyrkii herättämään lukijassa erilaisia tietoihin, tunteisiin tai 
arvoihin kytkeytyviä vaikutuksia. (Booth 1983 [1961]: 105; Phelan 1996: xi; ks. 
myös Nykänen 2018: 117, alaviite.) Tärkeä vaikutus on esimerkiksi se, että kertova 
teksti saa lukijan pysymään lukijana loppuun asti. Osa retorisista ratkaisuista koskee 
koko teoskokonaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi sen valinta, viittaako kertoja 
itseensä ensimmäisessä persoonassa vai onko kertojan näkyvyys häivytetty. Tämän 
tutkimuksen aineistoa yhdistää nimenomaan minämuotoinen kerrontaratkaisu, 
jossa minä on sekä kertoja että kerronnan kohde. Myös aikamuodon valinta voi olla 
koko teosta koskeva retorinen valinta, kuten huomaamme 3. luvun analyyseissa. 
Paikallisempia retorisia ratkaisuja puolestaan ovat esimerkiksi yksittäiset kuvaukset 
sekä tavat esittää puhetta ja ajatuksia. Tosin näissäkin keinoissa on usein systemaat-
tisuutta, ja yksittäisinä ilmentyminäkin ne voivat olla ratkaisuja, jotka vaikuttavat 
koko teoksen luentaan – esimerkiksi tekstistä välittyvään kuvaan kirjan minästä. 
Yhtenä resurssina mainittakoon vielä fi ktionaalisuus, joka voi syntyä hyvin monen-
laisten keinojen avulla. Termillä fi ktionaalisuus tarkoitan ominaisuutta, joka voi 
esiintyä myös tietokirjallisessa tekstissä ja palvella tietokirjan faktuaalista kerrontaa. 
Esimerkkinä voidaan pitää edellä mainittua Hämeen-Anttilan tietokirjallista mat-
kakirjaa, jossa on hyödynnetty yhtenäisen matkakertomuksen piirteitä tavalla, joka 
vaikuttaa kokonaisrakenteeseen ja lukukokemukseen. Kronologisesti etenevän mat-
kakertomuksen muoto on tällöin fi ktionaalinen resurssi ja kommunikatiivinen stra-
tegia teoskokonaisuudessa, joka toisaalta hyödyntää myös matkaopaslajin piirteitä 
(Nielsen, Phelan & Walsh 2015: 62–63). Fiktionaalisia resursseja voivat olla myös 
erilaiset skenaariot tulevasta tai toisten ihmisten ajatusten kuvitteleminen kertojan 
esittämänä.

Phelanin ARA-mallissa kiinnostava ero narratologian aiempiin malleihin on 
siinä, että kertoja on vain yksi resurssi muiden joukossa. Sille ei ole annettu yhtä 
merkittävää painoarvoa kuin vaikkapa Genetten (1980 [1972]) strukturalistisessa 
narratologiassa, jossa tyypitellään erilaisia kertojia. Omassa tarkastelussani kuiten-
kin kertojan merkitys nousee erityiseen asemaan, koska juuri kerronnan taso on 

Teoreettinen viitekehys ja menetelmät



46

tekstin kielellinen ilmiasu ja minämuotoisessa kerronnassa kertoja on hyvin etualai-
nen resurssi. Kertojan taso muodostuu erilaisista kielellisistä valinnoista, ja se on 
nähdäkseni tekstuaalinen kategoria, joka eroaa sekä kirjailijasta että päähenkilöstä 
– myös omaelämäkerrallisessa matkakertomuksessa. 

Retorisen teorian mukaisesti kertojaa voi lähestyä muun muassa funktioiden 
avulla. Kertojan funktioita ovat raportointi, tulkinta ja evaluointi. Raportointi liittyy 
kertomuksen tapahtumiin ja henkilöhahmoihin. Tulkinta taas kohdistuu raportoin-
tiin ja evaluointi sekä raportointiin että tulkintoihin. (Phelan 2005: 12–13; 2007.) 
Henkilöhahmoja puolestaan voidaan tarkastella sen mukaan, onko niillä mimeet-
tinen, temaattinen vai synteettinen funktio. Kun pohditaan, onko henkilöhahmo 
uskottava, moniulotteinen ja potentiaalisesti todellista henkilöä edustava, on 
kyseessä mimeettinen funktio. Jos taas henkilöhahmo edustaa ennen kaikkea jota-
kin ryhmää tai aatetta, sillä on temaattinen funktio. Jos henkilöhahmolla on merki-
tystä teoskokonaisuuden taiteellisen tai kerronnallisuuden rakentumisen kannalta, 
sillä on synteettinen funktio. (Phelan 2005: 12–13; 2007.) Tosipohjaisessa minä-
muotoisessa matkakerronnassa seikkailevan matkailijan hahmoon liittyy mimeet-
tisiä ja synteettisiä henkilöfunktiota, kun taas matkalla kohdattujen muiden henki-
löiden funktiot voivat olla myös temaattisia. Fiktiiviseen kertomukseen verrattuna 
keinovalikoima toisten ihmisten kuvaamiseen on rajallinen, mutta funktiot voivat 
silti päteä myös tosipohjaisiin henkilökuvauksiin – etenkin jos henkilöt kerronnal-
listetaan, tyypitellään tai heille annetaan mahdollisuus puhua omasta puolestaan.

On esitetty, että retorinen lähestymistapa on tietokirjallisuuden tutkimukseen 
klassista narratologiaa osuvampi juuri siksi, että tekijän, kertojan ja eri yleisöjen 
välisen monitasoisen vuorovaikutuksen huomioiminen tuo esiin tietokirjallisuu-
delle ominaisia piirteitä. Sen avulla voidaan tarkastella tekstin referentiaalista luon-
netta ja avoimuutta kommunikaation, neuvottelun ja toisinaan myös vastustamisen 
paikkana. (Lehtimäki 2005: 15–17.) Lehmanin (1997: 23–24) mukaan retorisen nar-
ratologian mukaista lähilukua tulisi kuitenkin täydentää huomioimalla ne todelliset 
ihmiset, jotka ovat tosikertomuksen subjekteja.  

Retorista kertomuksen teoriaa on kritisoitu siitä, että se tekee oletuksia sekä 
tekijän intentioista että lukijuudesta (Alber 2018: 35). Sitä on myös pidetty tässä 
suhteessa konservatiivisena, ikään kuin lukijan ja tutkijan tehtävänä olisi sel-
vittää tekstin ”oikeat” merkitykset (Salin 2007: 8). Omatkin varaukseni liittyvät 
juuri intentionaalisuuden tarkasteluun, johon Phelan suhtautuu omien sanojensa 
mukaan selvästi avoimemmin kuin monet muut kirjallisuudentutkijat, joskin hän 
asettaa intentiot nimenomaan implisiittisen tekijän eikä todellisen kirjailijan tasolle 
(Phelan 2017: 197–206). Olen omassa luennassani pyrkinyt pitämään katseen tiu-
kasti nimenomaan resursseissa, joilla voidaan kuvata implisiittisen tekijyyden tai 
lukijuuden sekä kertojatason piirteitä. Tarkasteluani ohjaa myös diskurssintutki-
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muksellinen ajatus siitä, että kielellisten resurssien valinnat eivät ole aina tietoisia ja 
että ne kumpuavat kieliyhteisöstä, sosiaalisista ja kulttuurisista käytänteistä ja lajin 
konventioista (mm. Fairclough 1992: 72–73; ks. myös Heikkinen 2009: 25).

Omaelämäkerrallisia tekstejä on usein kuvattu Lejeunen (1989 [1975]) käsitteellä 
omaelämäkerrallinen sopimus (le pact autobiographique). Sen mukaan omaelämä-
kerran tunnistaa siitä, että kirjan kirjoittaja, kertoja ja päähenkilö ovat nimeltään 
identtiset. Sopimuksen osapuolia ovat kirjoittaja ja lukija, ja he ikään kuin sopivat, 
että kirjoittaja, kertoja ja päähenkilö ovat sama (Lejeune 1989 [1975]: 3–30.) Lejeu-
nen sopimus on käytännöllinen ratkaisu, jonka tarkoitus oli erottaa omaelämäkerta 
elämäkerrasta ja ei-fi ktiivinen omaelämäkerta romaanista (Schwalm 2014). Lejeune 
kuitenkin muistuttaa, että kerrottu subjekti ja kertova subjekti ovat erillisiä, vaikka 
yksikön ensimmäisen persoonan kerronta häivyttää niiden välistä eroa. Ero tulee 
selvemmin näkyviin sellaisissa omaelämäkerroissa, joissa kerrottuun viitataan yksi-
kön 3. persoonassa. (Lejeune 1989 [1975]: 31–36; ks. myös Koivisto 2005: 185). Eri 
näkemyksiä onkin esitetty siitä, onko omaelämäkerrassa kertojaa vai ei. Kosonen 
(2009) muotoilee asian niin, että modernissa omaelämäkerrassa ei ole erillistä ker-
tojaa, ja että tekijän, kertojan ja päähenkilön välillä vallitsee pyrkimys yhteyteen 
tai jatkuvuuteen, vaikka ymmärrettäisiinkin, että nykyisen minän ja menneisyy-
den minän välillä on kuilu (Kosonen 2009: 284–285). Tässä työssä kertojan taso 
ymmärretään tekstuaaliseksi kategoriaksi, joka on läsnä kaikissa kertovissa teks-
teissä (Margolin 2014 [2012]). Näkemyksen taustalla on myös ajatus kielenkäytöstä 
todellisuutta rakentavana toimintana: kielellisen objektivoinnin myötä myös oma 
subjektiivisuus kiteytyy ja vakiintuu (Berger & Luckmann 1994 [1966] 49–50).

Matkakertomusten omaelämäkerrallisuus poikkeaa varsinaisista omaelämäker-
roista, jotka ovat jossain määrin kokoavia esityksiä kirjoittajansa omasta elämästä. 
Omakohtaisessa matkakertomuksessa kerronnan kohteena ovat matkan aikaiset 
kokemukset ja havainnot, kun taas kirjoittajan elämän muut osatekijät jäävät taka-
alalle (Smith & Watson 2010: 284–285; Lidström 2005: 151). Matkakirjallisuuden 
konventioihin kuuluu se, että kirjoittajalla on suuri vapaus valita, minkä verran 
omaelämäkerrallisuutta matkan kerronnassa on mukana. Omakohtaiseenkaan mat-
kakertomukseen tarttuva lukija ei edellytä päähenkilön aiempiin elämänvaiheisiin 
liittyviä paljastuksia tai tietoja matkan ulkopuolisesta elämästä. Matkakertomuk-
sen voi kuitenkin nähdä asettuvan osaksi laajempaa kirjoittajan omasta elämästä 
kertovien (life narrative) lajien ryhmää. Omaelämäkerrallisuuden tutkijat Smith 
ja Watson ovat nimenneet kaikkiaan 60 lajia, jotka kuuluvat tämän kattokäsitteen 
piiriin, ja matkakertomus (travel narrative) on niistä yksi. Omaelämäkerrallisena 
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kertovana toimintana se käsittelee kirjoittajan omaa elämää yleisölle suunnattuna 
toimintana ajassa ja paikassa, vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. 
(Smith & Watson 2010: 63, 284–285.)

Omakohtaisen matkakertomuksen minä voi olla kirjoitettu myös siten, että se 
ei juuri muistuta tosielämän kirjailijan minuutta tai minuuksia, vaikka itse tapah-
tumat perustuisivatkin todellisiin kokemuksiin. Kerronta voi tietoisesti välttää kir-
joittajan persoonallisten piirteiden tai henkilökohtaisen elämän yksityiskohtien 
paljastamista tai suorastaan korostaa matkailevan ja kirjoittavan subjektin keino-
tekoisuutta (Holland & Huggan 1998: 17). Muun muassa tästä syystä matkakir-
jallisuuden tutkimuksessa on usein käytetty persoonan käsitettä osoittamaan sitä, 
että matkakertomuksen minää ei voi täysin samastaa reaalimaailmassa elävään tai 
eläneeseen kirjailijaan (esim. Youngs 2013: 156, Lidström 2005: 151–154, 2015: 
34–39) tai että minä on vähintäänkin vahvasti tyylitelty esimerkiksi itseironian kei-
noin (Holland & Huggan 1998: 44). Lidströmin mukaan matkakertomuksen per-
soonassa yhdistyvät matkailija, kirjailija, kertoja ja päähenkilö, niihin liittyvät sosi-
aaliset roolit ja taustatekijät sekä kirjalliset konventiot ja kontekstit (Lidström 2015: 
37). Määritelmä kuvaa laajasti niitä monia tekijöitä, joita matkakertomuksen minä 
sisältää. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen minää ennen kaikkea kerronnan ilmiönä. 
Nojaan Smithin ja Watsonin (2010) esittämään näkemykseen omaelämäkerralli-
sesta minästä monikerroksisena kokonaisuutena. Heidän mukaansa omaelämäker-
rassa on läsnä neljä minää: 

1) ”todellinen” eli historiallinen minä, 
2) kertova minä, 
3) kerrottu minä,
4) ideologinen minä. 

Historiallinen minä on todellinen kirjailija, joka elää tiettynä historiallisena aikana, 
ja matkakertomuksessa myös matkailija. Kertova minä taas on kertoja eli se minä, 
joka kertoo minästä.13 Kerrottu minä on kertomuksen päähenkilö, se versio minästä, 
joka muodostuu kertojan minän valinnoista. (Smith & Watson 2010: 72.)

Jako kertovaan ja kerrottuun minään ei läheskään kaikissa omaelämäkerral-
lisissa teksteissä ole yksiselitteinen. Se on kuitenkin käyttökelpoinen malli, jonka 
avulla omaelämäkerrallista tekstiä voi lähestyä. Tulevien lukujen analyyseissä 

13 Smith ja Watson itse asiassa kuvaavat kertovaa minää historiallisen minän persoonaksi 
käyttäen persoonan käsitettä kapeammassa merkityksessä kuin esimerkiksi Lidströmin yllä 
lainatussa määritelmässä. Varsinaisena käsitteenä tästä tasosta he kuitenkin käyttävät kerto-
vaa minää eli kertojaa. (Smith & Watson 2010: 72.)
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käytän termejä päähenkilöminä ja kertojaminä näistä tasoista, silloin kun eronteko 
on mahdollista. Ideologisen minän voi ajatella liittyvän Lidströmin mainitsemiin 
sosiaalisiin rooleihin ja taustatekijöihin. Ideologinen minä muodostuu positioista, 
joita kertova minä voi kertomuksen varrella omaksua, kiistää ja muoka ta. Ideolo-
gisen minän käsitteen avulla voidaan tarkastella sitä, miten minä asettautuu histo-
rialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa. Siihen liittyy muun muassa se, mikä teks-
tissä nähdään normaalina ja luonnollisena, mikä taas outona ja vieraana. (Smith & 
Watson 2010: 4, 71–78.)

Tekstilähtöisessä analyysissani historiallinen minä jää taka-alalle, vaikka otankin 
huomioon sen, että minän kerroksissa on paljon yhteistä todellisen matkailija-kir-
jailijan kanssa, ja todellisella lukijalla saattaa olla paljonkin tietoa vaikkapa Tuurin, 
Vakkurin ja Villan elämänvaiheista. Todellisten kirjailijoiden sijaan käsittelen sitä, 
mistä resursseista kertova ja kerrottu minä sekä ideologinen minä muodostuvat ja 
mitä funktioita niillä on. Kuten Smith ja Watson toteavat, minän ulottuvuuksia ei 
pidä nähdä kiinteinä kategorioina, vaan liikkuvina ja toistensa kanssa vuorovaikut-
teisina. Kertova minä koostuu monista äänistä ja subjektipositioista, eikä ole näin 
ollen yhtenäinen tai vakaa. (Smith & Watson 2010: 74.) 

Smith ja Watson esittivät edellä kuvatun mallinsa ensimmäisen kerran vuonna 
2001. Phelan (2005) kommentoi sitä ja esitti, että se kaipaisi vielä implisiittisen 
tekijän tason siksi, että kertojalla voi olla monta ääntä; omaelämäkerrassa on usein 
esimerkiksi aikuisen minän ja lapsiminän ääniä. Näin implisiittinen tekijä olisi se 
taho, joka vastaa eri kertojanäänistä kokoavasti. (Phelan 2005: 69.) Smith ja Watson 
(2010) vastasivat, että heille nämä neljä minää riittävät moniäänisyyden käsitte-
lyyn, koska kertojaa ei nähdä heidän mallissaan yhtenäisenä ja kiinteänä katego-
riana (Smith & Watson 2010: 76). Phelan (2017) on vielä palannut keskusteluun ja 
perustellut implisiittisen tekijän tarpeellisuutta (Phelan 2017: 197–202). Itse ajatte-
len, että implisiittisen tekijän taso on kuvausvoimainen käsite esimerkiksi sellaisissa 
tapauksissa, joissa omakohtaiseen matkakerrontaan yhdistyy vähemmän kertovia 
tai vähemmän omakohtaisia osuuksia. Tällöin implisiittinen tekijyys toimii erilaisia 
aineksia yhdistävänä tasona. 

Mainittakoon vielä, että monien matkakirjallisuuden tutkimuksen kysymysten 
kannalta persoonan tai omaelämäkerrallisen minän tasojen erittely on tarpeetonta. 
Lähtökohdaksi voi riittää, että tarkastelee minää matkailijana ja kirjoittajana. Tämä 
näkökanta on ymmärrettävä silloin, kun tutkitaan esimerkiksi historiallisia matka-
kirjeitä tai -päiväkirjoja, ja tutkimus on kiinnostunut siitä, minkälaisissa paikoissa 
matkailija on käynyt, mitä siellä kokenut ja miten niistä kirjoittanut. Omassa tutki-
muksessani minän tasojen erittely on kuitenkin keskeistä, koska lähestyn matkoja 
tekstin sisäisten lainalaisuuksien kautta. Tällöin kirjailija historiallisena henkilönä, 
jolla on elämä myös tekstin ulkopuolella, jää tutkimuskohteen ulkopuolelle. 
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Kerrontaan sisältyy jatkuvaa evaluointia eli arviointia, erilaisten suhteiden luo-
mista kerronnan tapahtumien ja henkilöiden välille sekä oletuksia siitä, miten lukija 
mahdollisesti kerrottuun suhtautuu. Matkakertomuksen olemukseen kuuluva liike 
tilasta ja paikasta toiseen sekä episodimainen rakenne tuottavat yhä uudestaan 
tilanteita, joissa ensin matkan aikainen minä ja myöhemmin kertova minä ottaa 
kantaa koettuun tai kerrottuun. Kertomusmuodon luonteeseen kuuluu se, että arvi-
oinnin kohde voi olla myös itse kertominen tai tarinan kerrottavuus (tellability, 
reportability). Kertomuksella on oltava merkitys tai tehtävä, ”pointti”. Tämä oli kes-
keinen havainto Labovin & Waletzkyn (1967) esittämässä suullisen kertomuksen 
rakenteellisessa mallissa. Arviointia esiintyy kertomuksessa pitkin matkaa, ja hyvin 
monenlaiset kielelliset keinot voidaan valjastaa arvioivaan tehtävään. Ne painottavat 
esimerkiksi kertomuksen ainutlaatuisuutta, hauskuutta, pelottavuutta tai epätavalli-
suutta. Arviointi voi olla ulkoista, jolloin kertoja ilmaisee eksplisiittisesti arvioivia 
kommentteja. Sisäinen arviointi on puolestaan upotettu tarinaan dramatisoinnin 
keinoin: kertoja voi siteerata omia tapahtuman aikaisia ajatuksiaan tai puheitaan 
tai jonkun muun henkilön puhetta. Sisäinen arviointi voi ilmetä myös toiminnan 
raportointina. (Labov 1972: 369–375.) Kielen tasolla arviointi näkyy tekstissä esi-
merkiksi vahvistamisena, vertaamisena ja selittämisenä (Labov 1972: 378–392). 

Toinen keskeinen käsite, jonka avulla tarkastelen matkakerrontaa, on positiointi 
eli asemointi (Davies & Harré 1990; Harré & van Langenhove 1999; Wortham 2001; 
Depperman 2013). Positioinnin käsitteen avulla voidaan kuvata sekä minän vaihtu-
via ja moninaisia positioita että henkilöiden välisiä suhteita. Positiointi on metafo-
rinen ilmaus, joka kuvaa toimintaa, jossa sekä otetaan itselle että luodaan positioita 
muille. Davies ja Harré (1990) esittivät positionnin käsitteeksi, jolla voidaan tar-
kastella identiteettiä roolin käsitettä hienosyisemmin. Positiointi on diskursiivinen 
prosessi, joka sijoittuu keskusteluihin ja niissä yhdessä tuotettaviin tarinalinjoihin 
(story lines) eli vuorovaikutuksessa syntyviin ja kehkeytyviin kertomuksiin. (Davies 
& Harré 1990: 4; Hyvärinen ym. 2019: 9.) Asian voi ilmaista myös niin, että siellä 
missä on tarinalinjoja, on positiointia (Harré & van Langenhove 1999: 17, 30). Itsen 
ja toisen positioiminen tapahtuu muun muassa sanavalintojen kautta. Kielikuvat ja 
metaforat olettavat ja vetoavat keskustelukumppaneiden käsitykseen yhdessä jae-
tusta tilanteesta. Keinona voi myös olla kulttuurisiin stereotyyppeihin vetoaminen, 
joihin osallistujan oletetaan mukautuvan. (Davies & Harré 1990: 49–50; Harré & 
van Langenhove 1999: 130–137.) Oma kokemus voi muotoutua tunnetun tarina-
kaavan mukaisesti, esimerkiksi klassisen sadun, jossa henkilöt positioidaan sanka-
riksi ja vastustajiksi (Kalliokoski 2019: 240–242). Kertomus voi myös rikkoa tutun 
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kaavan mukaisia positioita, jolloin oletetaan, että vastaanottaja tunnistaa klassisen, 
rikotun asetelman (Davies & Harré 1990: 61).

Tässä työssä olen kiinnostunut siitä, miten positiointi asettuu osaksi kerronnan 
retoriikkaa. Tämän tarkastelussa hyödyllinen on Bambergin (1997; 2004) analyy-
simalli, jossa eritellään kertovan toiminnan ja toimijuuden tasoja. Mallin mukaan 
positiointia voi olla kolmella tasolla: 

Taso 1: kerrottujen tapahtumien henkilöiden positiointi suhteessa toisiinsa tari-
nan tasolla
Taso 2: puhujan tai kertojan positioituminen suhteessa kuulijoihinsa tai ylei-
söönsä kerronnan tasolla  
Taso 3: kertojan positioituminen suhteessa itseensä ja siihen, mitä kertoja pitää 
totena ja olennaisena myös varsinaisen tilanteen ulkopuolella 

(Bamberg 1997: 337; Pöysä 2009: 319; Depperman 2013: 5–6.) Bambergin analyy-
simalli on kehitetty kerronnallisen identiteetin tarkasteluun suullisissa vuorovaiku-
tustilanteissa, joissa osallistujat muokkaavat aktiivisesti omaa ja toistensa positioita. 
Käsite pieni kertomus (ks. esim. Bamberg 2004; Georgakopoulou 2007; Bamberg 
& Georgakopoulou 2008) kuvaa juuri tällaista kertovaa toimintaa, joka on pieni-
muotoista, fragmentaarista ja vuorovaikutteista. Käsite on syntynyt vastapainoksi 
elämäntarinan kertoville yhtenäisille, ”isoille” kertomuksille, joissa on väistämättä 
mukana ajallisen etäisyyden tuottamaa kerronnallistamista ja refl ektiota. Ajatuk-
sena on, että pienten kertomusten analyysi tuo paremmin esiin identiteetin jatkuvaa 
muotoutumista diskursiivisissa tilanteissa. Positiointianalyysi ja pienten kertomus-
ten tutkiminen isojen sijaan liittyy ennen kaikkea elämän kertomisesta ja identiteet-
tityöstä käytävään keskusteluun eri tieteenaloilla.

Julkaistu matkakertomus on vuorovaikutuksessa syntyneeseen kertomukseen 
verrattuna eittämättä ”iso” kertomus, eikä edusta sellaista kertovaa toimintaa, johon 
positiointianalyysi on alun perin kehitetty – joskin erityisesti päiväkirjamuotoisessa 
matkakerronnassa voi ajoittain nähdä pienten kertomusten piirteitä (ks. 3.4) Onkin 
esitetty, että tason 2 positiointia ei olisi mahdollista analysoida monologisesta, elä-
mäntarinan esittävästä kertomuksesta (Hyvärinen ym. 2019: 9). Toisin kuin suulli-
sessa vuorovaikutustilanteessa teosartefakti ei muutu lukijan reaktioiden mukaan, 
vaan on lukittu tiettyyn muotoon (mikäli emme pohdi sitä, miten jokainen lukija 
vastaanottaa teoksen omalla tavallaan). Kirjallisessa teoksessa tason 2 positiointi 
suuntautuu pikemminkin käsityksiin lukijasta (Virtanen 2019: 24–25). Nähdäkseni 
toisen tason positiointi on kuitenkin läsnä kaikessa kerronnassa, koska kertomus 
väistämättä rakentuu dialogisesti. Positioinnin voi nähdä olevan ytimeltään dialo-
gista, toiseen suuntautunutta. Itsen positiointiin sisältyy aina myös toisen, ja usein 
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kolmannenkin, positiointi (Pöysä 2009: 324). Niin ikään itsen positiointi kerron-
nassa on retorinen valinta (Pöysä 2009: 331), tiedostamaton tai ei. Tässäkin mielessä 
mallia voi soveltaa myös kirjoitetun minämuotoisen kerronnan analyysiin ja saada 
sen avulla keskeisiä tekstin piirteitä esiin. 

Olen kiinnostunut positioinnista nimenomaan toimintana, joka osaltaan luo 
implisiittisen tekijän, kertojan ja implisiittisen lukijan välisiä suhteita. Virtanen 
(2019) on soveltanut positiointianalyysia asiantuntijuuden ja tutkijan katseen 
rakentumisen tarkasteluun biologien kirjoittamien tietokirjojen upotetuissa mat-
kakertomuksissa. Analyysi osoitti, että tarinan tasolla asiantuntijan rinnalla voi 
esiintyä vähemmän asiantunteva sivuhenkilö, maallikko, jonka avulla päähenkilön 
asiantuntijuus korostuu (taso 1). Kertoja voi asemoida myös lukijan tällaiseksi maal-
likoksi (taso 2). Lisäksi kertoja voi käyttää asemoinnissa yleisiä, kulttuurisesti tun-
nettuja käsityksiä tutkijoista ja tutkimusmatkoista (taso 3). (Virtanen 2019: 23–38.) 
Vastaavia kerrotun ja kertovan minän nyansseja pyrin omissa analyyseissakin löytä-
mään positioinnin käsitteen avulla. Minät ovat kertomuksellisia luomuksia, ja posi-
tiointi on osa tekstin minän rakentumista. Positiointi voi näkyä esimerkiksi siinä, 
miten matkalla kohdattuja ihmisiä ja kommunikointia heidän kanssaan kuvataan. 
Aivan kuten arkikeskustelut nostavat eri puolia identiteetistä esiin, myös kerronnan 
mittaan vaihtuvat positiot tuovat eri puolia minän tasoista esiin. Identiteetin moni-
naisuus on läsnä myös kirjoitetussa minäkertomuksessa.

Tarkastelen seuraavaksi tekstiesimerkin avulla, miten edellä esiteltyjä evaluoin-
nin ja positioinnin käsitteitä voi hyödyntää analyysissa. Esimerkki on Vakkurin 
Afrikan poikki -kirjasta. Päähenkilö-Vakkuri on siinä saapumassa vierailulle nigeri-
läiseen kylään yhdessä paikallisten YK:n työntekijöiden, tiedottaja Alyn ja autonkul-
jettaja Issan, seurassa. Tapahtuman kerrontaa sävyttää päähenkilön alkava sairaus ja 
siihen liittyvä ärtymys.

Esimerkki 1
Zinderiin on 580 kilometriä. Matka sujuu ripeästi. Oloni ilmastoidussa autossa 
huononee tasaisesti, en tiedä miksi. Poikkeamme matkalla maalaiskylään, ja 
juuri silloin mittani tulee täyteen. Minua ei kiinnosta vähäisimmässäkään määrin 
kylän kaivot, viljapankit, kunnanjohtajan puheet. Tunnen kuinka mittani tulee 
täyteen. Missä ovat kaikki kylän naiset? Miksi aina vain miehet ottavat vieraat 
vastaan? Miksi naisia ei näy kunnanvaltuustossa, joka on meitä vastassa. Kerron 
taas naisten asemasta Suomessa, että meillä on eduskunnassa ja hallituksessa 
naisenemmistö ja että meillä on sen lisäksi naispresidentti. Missä ovat Sherkin 
Haussan naispoliitikot?

– Heillä on muuta tehtävää, sanoo muuan kylän miehistä.
Kunnan pamput kiusaantuvat. Jotkut naureskelevat avoimesti. Ja unohtavat 

sitten asian. He haluavat näyttää meille luokkahuoneita, vesitornin ja kaivoja. 
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Seuraan innottomana porukkaa, otan haluttomasti kuvia enkä jaksa tehdä yhtä 
ainutta järkevää kysymystä, en jaksa olla kohtelias. Ja kun kunnanjohtajat sanovat 
että vielä pitäisi vierailla parissa koulussa ja yhdessä kyläapteekissa, teen stopin 
kuin jääräpäinen aasi. Ei askeltakaan enää! (AP: 245)

Evaluoinnin kohteita tarinan tasolla ovat sekä naisten asema yhteiskunnallisissa 
tehtävissä että päähenkilön oma toiminta tilanteessa, jossa hänet on tuotu tutustu-
maan kylän kehitysprojekteihin. Taustalla on myös päähenkilön kokemukset YK:n 
kehitysprojekteista, joita hän on aiemmin kirjassa kuvannut ”rikkaan miehen kehi-
tysyhteistyöksi” (AP: 201) vastakohtana perustamansa Villa Karon ruohonjuurita-
son toiminnalle. 

Kertojan esittämät kysymykset ja selittävät että-sivulauseet toimivat retorisena 
tehostajana ja evaluoinnin keinona. Ne osoittavat sen, että kertojan mielestä naisten 
näkymättömyys on epäkohta ja että hän on törmännyt samaan tilanteeseen aiem-
minkin (aina vain miehet; kerron taas). Toisaalta kertoja myös paljastaa lukijalle 
tilanteen epäsuhtaisuuden: paikalliset miehet hämmentyvät, koska heidän näkökul-
mastaan tapaamisen tarkoitus on esitellä ja arvioida kylän kehityskohteita, ei sitä, 
onko toiminnassa mukana naisia. 

Naisten puuttumisen lisäksi tilanteen kuvauksessa olennaiseksi nousee päähen-
kilön tuntemukset: mitta täyteen -metafora toistuu kaksi kertaa. Häntä ei kiinnosta 
vähimmässäkään määrin ja hänen osallistumisen tapaa kuvailevat adverbit innot-
tomana ja haluttomasti. Kieltolause en jaksa olla kohtelias osoittaa, että kertojankin 
mielestä olisi kohteliaampaa yrittää jaksaa. Kertoja vielä kuvaa itseään itsepäiseksi 
aasiksi ja dramatisoi tilannetta aff ektisella huudahduksella (Ei askeltakaan enää!), 
joka kuvastaa tapahtuman aikaista sisäistä ajatusta pikemminkin kuin ääneen lau-
suttua puheenvuoroa. Arvioivat keinot osoittavat, miksi päähenkilö haluaa pois 
tilanteesta. Toisaalta lukijalle käy selväksi, että päähenkilö on tavallaan itse vas-
tuussa tilanteesta, ja siitä vetäytyminen on sekä YK:n edustajien että kyläläisten 
kannalta epätoivottava käänne.

Päähenkilö-Vakkuri positioidaan esimerkin kohtauksessa henkilöksi, jolla on 
mahdollisuus muuttaa tapahtumien kulkua. Ilmastoidulla autolla saapuva suoma-
lainen ja kyläläiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. Paikalliset miehet positioi-
daan kerronnassa yhdeksi ryhmäksi ja vaikka he ovat isäntiä, heillä ei ole lopullista 
sananvaltaa tilanteen kulkuun. YK:ta edustavat järjestäjät jäävät tässä äänettömäksi 
yleisöksi. (ks. Bambergin mallin taso 1.) Kertoja tuo esiin päähenkilö-Vakku-
rin epäkohteliaan käytöksen, mutta hakee sille ymmärrystä kyllästymisestä, alka-
vasta sairastumisesta ja siitä, että naisten asema on kertojan ja implisiittisen luki-
jan jakamasta kokemusmaailmasta katsottuna huono. (ks. Bambergin mallin taso 
2.) Yleisemmällä tasolla minä asemoi itsensä ihmiseksi, joka kannattaa vahvempaa 
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tasa-arvoa ja sitä kautta olojen parantamista köyhyyden vaivaamissa Afrikan osissa. 
Kirjan mittaan käy selväksi, että hänellä on myös omakohtaista kokemusta sekä 
YK:n työstä että ruohonjuuritason kehitysprojekteista, joten hän perustaa kriittisyy-
tensä elämänkokemuksen myötä syntyneisiin näkemyksiin. (ks. Bambergin mallin 
taso 3.) 

Suhde implisiittiseen lukijaan on monisyinen. Me-pronomini, joka ensin viittaa 
auton matkustajiin, vaihtuu meihin suomalaisiin (meillä on eduskunnassa; meillä 
on sen lisäksi naispresidentti), minkä on tarkoitus luoda tekijälle ja lukijalle saman-
suuntainen positio. Suomalaiselle lukijalle naisten yhteiskunnallinen aktiivisuus ei 
ole selittämistä vaativa asia, vaan kyseessä on yhteisen maaperän vahvistaminen. 
Päähenkilön, kertojan ja implisiittisen lukijan maailmassa naisten osallistuminen 
on yleistä ja hyväksyttyä, kun taas paikallinen kylä edustaa yhteisöä, jossa naiset 
eivät päähenkilön tulkinnan mukaan osallistu julkiseen toimintaan. Selittäminen 
on tavallaan raportointia kyläläisille suunnatusta viestistä, mutta samalla kertoja 
korostaa kulttuurista eroa suomalaiselle lukijalle. Kommunikaatio suuntautuu kah-
teen suuntaan.

Teoskokonaisuutta vasten luettuna lukija ymmärtää, että kyseisen kohtauksen 
asenteissa on aff ektista tilapäisyyttä. Henkilökohtainen väsymys ja kyllästyminen 
samantapaisten kohteiden kiertämiseen vaikuttavat siihen, miten päähenkilö suh-
tautuu tilanteeseen. Edellisen päivän kehityskohdevierailu on kerrottu aivan toi-
sessa sävyssä. Positiointi voi asettua aff ektiselle tai episteemiselle asteikolle (Du 
Bois 2007: 143). Episteeminen positiointi koskee tässä nimenomaan laajempaa 
omaelämäkerrallista, kulttuurista ja kehitysyhteistyön diskurssien kontekstia. Se, 
että kuvausta sävyttää myös aff ektinen positiointi, palvelee kokemuksellisuuden 
korostamista ja tilanteen aitouden vaikutelman luomista.

Yhdistän työssäni narratologisen analyysin ja kielitieteellisesti painottuneen dis-
kurssintutkimuksen lähestymistavan, joka on luonteeltaan monitasoista ja moni-
menetelmällistä. Tavoitteena on löytää aineistossani olevien teosten tyypillisiä ker-
ronnallisia ominaisuuksia, saada aineisto ja teoria keskustelemaan keskenään ja 
yhdistää piirteet laajempaan kontekstiin. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 240–241.) 
Termi diskurssi viittaa yhtäältä kielenkäyttöön sosiaalisena ja vuorovaikutukselli-
sena toimintana, tässä tutkimuksessa kirjoitettuna tekstinä konteksteineen. Toi-
saalta käytän termiä diskurssi Foucault’n ajatuksiin perustuvana käsitteenä, jolla 
tarkoitetaan kiteytynyttä ja historiallisesti muodostunutta tapaa merkityksellistää, 
muokata puhunnan kohdetta ja rakentaa sitä koskevaa ymmärrystä. (Pietikäinen 
& Mäntynen 2019: 35–36.) Esimerkiksi matkailun diskurssit, kehitysyhteistyön 
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diskurssit ja uskonnolliset diskurssit voivat vaikuttaa siihen, miten matkakirjassa 
käsitellään näihin aiheisiin liittyviä ilmiöitä, asioita ja ihmisiä, ja toisaalta, miten 
matkakirja ottaa näihin diskursseihin osaa.

Olen analysoinut tutkittavien teosten keskeisiä kerronnan resursseja ja niiden 
funktiota. Silloinkin, kun analyysini on ulottunut tekstien mikrotasolle, olen ottanut 
huomioon niiden tehtävät ja merkitykset teoskokonaisuuden kannalta. Pyrin ennen 
kaikkea selvittämään sitä, miten matkakertomukset kertovat, en niinkään sitä mistä 
ne kertovat. Tutkimustyön aluksi perehdyin laajasti matkakirjallisuuden julkaisu-
kenttään 2000-luvun Suomessa muun muassa kustannusohjelmiin tutustumalla ja 
matkakirjallisuutta lukemalla. Hyvän kokonaiskäsityksen muodostamisessa avuksi 
olivat Kansallisbibliorafi a Fennican julkaisutietueisiin perehtyminen (ks. liitteet 1 ja 
2). Matkakirjallisuuden historiaan ja konventioihin perehdyin alan tutkimuskirjal-
lisuuden avulla. Kerryttämäni pohjatiedon perusteella päädyin rajaamaan aineiston 
kolmen kirjailijan teoksiin, jotka tuovat esiin matkakerronnan mahdollisia ja tyypil-
lisiä retorisia ratkaisuja.

Aineiston rajaamisen jälkeen kohdistin huomioni valittuihin teksteihin ja syven-
nyin niihin teoskokonaisuuksina. Aineistoon tutustumisen ja aiempaan tutkimuk-
seen perehtymisen avulla syntyi esiymmärrys siitä, mihin temaattisiin kokonaisuuk-
siin tutkimuskysymykset voisivat pääpiirteittäin liittyä. Matkakerronnan keskeisinä 
elementteinä näyttäytyivät ajallisuus kertomuksellisena piirteenä, tekstien- ja dis-
kurssienvälisyys sekä matkan aikaisten ympäristöjen ja matkalla kohdattujen ihmis-
ten representointi. Varsinaiset kysymykset ovat analyysityön myötä jatkuvasti muo-
toutuneet ja tarkentuneet. 

Luvuissa 2.1–2.4 esitelty teoreettinen viitekehys ja käsitteistö valikoituivat lähi-
luvun myötä. Suurina linjoina taustalla ovat näkemykset kielenkäytön dialogisuu-
desta, kertomuksesta paitsi rakenteena myös toimintana sekä omaelämäkerrallisuu-
desta monitasoisena toimintana. Näiden ominaisuuksien lähemmässä tarkastelussa 
keskeisiä välineitä ovat evaluointi ja positiointi yhtäaikaisina ja limittäisinä kertovan 
toiminnan ilmiöinä. 

Näiden teorioiden ja käsitteiden avulla pyrin saamaan esiin aineiston erityispiir-
teitä. Tarkastelen aineistoni kolmea kirjanmittaista teosta ja yhtä lyhyttä kertomusta 
omakohtaisen matkakirjallisuuden edustavina esimerkkeinä, joiden kautta on mah-
dollista tehdä päätelmiä matkakertomuslajin piirissä tyypillisistä ja mahdollisista 
piirteistä laajemminkin. Mikrotason analyyseissä hyödynnän lingvististä tekstiana-
lyysia eli tarkastelen sanastollisia ja kieliopillisia piirteitä sekä retorisia keinoja ja 
tehtäviä (Hiidenmaa 2000: 188). Kuvaan analyysiluvuissa tekstiesimerkkien avulla, 
minkälaisista kielellisistä valinnoista kerronta muodostuu. Esimerkit havainnollis-
tavat sitä, minkälaista retorista toimintaa matkakerronta on tai voi olla. Tarvittaessa 
huomioni kiinnittyy ortografi siin tai typografi siin seikkoihin asti; nekin ovat valin-
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toja, jotka muodostavat kertojan ääntä ja vaikuttavat lukijaan. Mikrotason analyy-
sien esiin tuomat piirteet olen pyrkinyt suhteuttamaan sekä teoksen kokonaisuuteen 
että lajikontekstiin.  
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Useimmat kertomuksen määritelmät sisältävät ajatuksen siitä, että kertomuksessa 
on edes jonkinasteinen ajassa tapahtuva eteneminen: ensin ja sitten. Klassisessa 
narratologiassa ajatellaan, että ”juuri aika-akselin keskeisyys muuttaa maailmaa 
esittävän tekstin kertovaksi tekstiksi” (Rimmon-Kenan 1991 [1983]: 13). Retori-
sessa narratologiassa määritellään, että kertomuksessa ”joku kertoo jollekulle jos-
sakin tilanteessa ja jostakin syystä, että jotakin tapahtui” (Phelan 1996; 2005; 2017). 
Ensin on siis tapahtuma, sitten sen kerronta. 

Tässä luvussa huomioni kiinnittyy ennen kaikkea matkan ajan ja kerronnan ajan 
väliseen suhteeseen. Tätä suhdetta rakentavat erityisesti aikamuodot ja muut teks-
tin aikadeiktiset piirteet. Tuurin kertomukset – lyhytmuotoinen ”Mamma ok” sekä 
kirjanmittainen Bospor Express – edustavat retrospektiivistä kerrontaa menneessä 
aikamuodossa. Vakkurin Afrikan poikki -kirjassa matkakerronnan pääasiallinen 
aikamuoto on preesens, kun taas minän omasta kokemuksesta etääntyvät taustoitta-
vat osiot kerrotaan menneessä aikamuodossa. Villan Vanhan rouvan lokikirja nou-
dattaa pääosin päiväkirjan ja arkikerronnan logiikkaa, jossa preesens viittaa tallen-
nushetkeen, mutta päivittäiset sattumukset on kerrottu menneessä aikamuodossa. 

On hyvä huomata, että tutkimuskohteeni rajaus liittyy sekin matkan ja ajan 
suhteeseen: olen varta vasten valinnut tutkittavaksi sellaisia matkakirjoja, joissa 
kuvataan ajaltaan rajallista matkaa, eli matkaa, joka päättyy paluuseen. Näin aineis-
tosta ovat rajautuneet pois maahanmuuttoa, maassa asumista tai muulla tavoin 
paikkaa kuvaavat teokset, joissa ei ole aikaan sidottua matkan kaarta alkuineen ja 
loppuineen.

Tutkimuskysymykseni tässä luvussa ovat seuraavat:
1) Miten matkan ja kerronnan välinen suhde näkyy kerronnassa?
2) Minkälaisia merkityksiä ja tehtäviä kertomuksen aika-akseliin liittyy?

Tarkastelen ensin (3.1) sitä, millä välineillä ajan, matkan ja kertomuksen suhteita 
voi käsitellä. Varsinaisissa analyysiluvuissa tutkin menneessä aikamuodossa kerrot-
tua matkakertomusta (3.2), preesensissä kerrottua matkakertomusta (3.3) sekä päi-
väkirjamuotoista matkan kuvausta (3.4).

Kerronnallisuutta tutkineet kirjallisuudentutkijat strukturalisteista (Genette 1980 
[1972]) kognitivisteihin (Herman 2002; 2009) ovat eri painotuksin tarkastelleet ajal-
lisuuden keinoja olennaisena osana kertomusta. Ensin mainituille ajallisuus on osa 
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kertovaa rakennetta, jälkimmäisessä suuntauksessa korostuu lukijan rooli ajan tul-
kinnassa ja päättelyssä. Oma lähestymistapani kumpuaa tavasta nähdä kerronnan 
ja tarinan aika erillisinä tasoina, mistä syntyy tekstin ajallinen dynamiikka. Tämä 
ajatus esitettiin jo venäläisessä formalismissa (Tomaševski 2001 [1925]), ja se on 
myös klassisen narratologian perusajatuksia (Chatman 1978; Genette 1980 [1972]; 
kootusti mm. Rimmon-Kenan 1991 [1983] ja Schmid 2010). Erillisyyttä osoittaa 
esimerkiksi se, että lukijan on mahdollista kerronnan perusteella muodostaa käsitys 
tarinan järjestymisestä, vaikka kerronta ei noudattaisi tapahtumien kronologiaa.

Toinen tärkeä teoreettinen lähtökohta on retorisen narratologian mukainen 
kiinnostus kerronnallisiin toimijoihin ja funktioihin, erityisesti implisiittisen ja 
todellisen lukijuuden huomioimiseen. Se, että kertomus pyrkii pitämään lukijan 
otteessaan ajallisin keinoin, on osa kertomuksen retoriikkaa. Phelan (2002; 2007a) 
on käsitellyt kertomuksen ajallisuutta etenemisen (progression) käsitteen avulla. 
Hän erottaa tarinan tapahtumien kehityskulun, joka muodostuu erilaisista epäva-
kauksista (instabilities) esimerkiksi henkilöiden, tilanteiden ja toiminnan osalta. 
Kerronnan tasolla puolestaan jännite (tension) muodostuu muun muassa arvojen, 
näkemysten, tietojen ja odotusten osalta implisiittisen tekijän, kertojan ja imp-
lisiittisen lukijan välillä. Nämä epävakaudet ja jännitteet voivat olla paikallisia tai 
kokonaisuutta koskevia. Episodimaisille matkakertomuksille, samoin kuin esimer-
kiksi pikareskiromaaneille, on tyypillistä, että jännite pysyy melko vakaana kautta 
tarinan, mutta henkilöt kohtaavat matkan varrella sarjan paikallisia epävakauksia 
(Phelan 2007a: 19). 

Kaikkiin kertomuksen osatekijöihin ei liity epävakauksia tai jännitteitä, mutta 
kaikilla osatekijöillä voi olla vaikutuksia kertomuksen etenemiseen. Kertomusta 
on tarkasteltava kokonaisuutena. (Phelan 2002: 211–211.) Samaa kokonaistason 
tarkastelua edellyttää Sternbergin (2001) kerronnallisuuden (narrativity) käsitteen 
hyödyntäminen. Hänen mukaansa ajalliset liikkeet eteen- ja taaksepäin luovat luki-
jalle odotuksia, kasvattavat uteliaisuutta ja yllättävät. Samalla nämä keskeiset ker-
ronnallisuuden tekijät (master forces) vaikuttavat kerronnallistavasti myös muihin 
kuin varsinaisiin kertoviin osuuksiin (Sternberg 2001: 117). Myös matkakertomuk-
sen kokonaisuudessa voi olla tietoiskuja, staattisia kuvailuja ja geneerisiä pohdin-
toja, jotka eivät edistä kerrottua tarinaa, mutta ne muodostuvat osaksi etenevää 
kokonaisuutta, jossa kaikki suhteutuu kerrottuun tai kertovaan minään. 

Ajallisin keinoin on mahdollista lisätä kertomuksen mukaansatempaavuutta 
muun muassa nopeuttamalla kerrontaa ja hyppäämällä tapahtumattomien vaihei-
den yli (Korte 2008: 34–35). Kertoja voi myös hidastaa tapahtumien kerrontaa siten, 
että jokin tapahtumasarja kerrotaan yksityiskohtaisesti, jolloin siitä muodostuu 
kertomuskokonaisuuteen merkittävä kohtaus. Kertoja voi myös tuoda tapahtumat 
esiin eri järjestyksessä kuin ne todellisuudessa ovat tapahtuneet – joko niin, että 
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uudelleen järjestäminen tuodaan tekstissä esiin, tai niin, että lukija ei voi sitä tietää 
(Hannigan 2018: 4). Kerronnassa voidaan myös viitata tulevaan tai palata uudelleen 
johonkin aiemmin kerrottuun. 

Kielellisenä ilmiönä ajallisuus eli temporaalisuus liittyy kiinteästi sekä persoo-
naisiin että lokaalisiin suhteisiin, siis deiktisyyteen (Pallaskallio 2013: 29). Matka-
kerronnassa persoonaisuus on erityisesti minämuotoisuutta, ja sen myötä matkaa 
koskevan pääkertomuksen ajalliset suhteet määrittyvät joko kokevan tai kertovan 
minän kautta. Samalla voidaan ajatella, että minämuotoisuus määrittyy temporaali-
suuden avulla: kerrottu minä eli matkaileva päähenkilö erottuu kertovasta minästä 
juuri ajallisen etäisyyden vuoksi. Lokaalisuus puolestaan nivoutuu temporaalisuu-
teen niin tiiviisti, että toisinaan on vaikea erottaa, liittyykö jokin tietty kerronnan 
piirre aikaan vai paikkaan. Esimerkiksi Bospor Express kuvaa paitsi ajanjaksoa, 
joka kuluu junalla matkustamiseen, myös junassa olemista ja maantieteellistä liik-
kumista. Kertoja voi esimerkiksi kuvata junan nopeutta sen mukaan, mitä junan 
ikkunasta näkyy. Nopeuden ja hitauden kokemukset ovat sidoksissa siihen, millai-
sena minä kokee liikkeen etenemisen tietyssä ajassa. Seuraavassa esimerkissä paik-
kaan viittaava maininta joesta on sekin kuvattu liikettä kuvaavan verbin avulla (joki 
katosi), mikä kuvastaa havaitsevan matkailijan näkökulmaa.

Esimerkki 1
Sitten joki katosi, juna pysähtyi rinteeseen aivan kuin haukkomaan henkeään, 
läähätti pitkään. Oltiin jonkin kylän kohdassa, lähimmän talon avoimelta par-
vekkeelta meille vilkutti pieni poika ja tyttö. Juna pääsi sitten liikkeelle kovin 
vaivalloisesti, saavutti vuoristoratansa lakipisteen, piristyi heti sen ohitettuaan ja 
lähti alaspäin rivakkaa vauhtia; viereisellä maantiellä rekat kuitenkin ajoivat yhä 
ohitsemme, mutta skootterit jäivät jo jälkeemme. (BE: 74)

Kokijaa aktiivisempana olentona kuvataan junaa, jolla on lähes inhimillisiä piir-
teitä. Predikaattiverbit (pysähtyi; läähätti; piristyi) ja adverbit (vaivalloisesti; rivak-
kaa vauhtia) havainnollistavat personifi kaation avulla junan nopeuden vaihteluita. 
Todellista nopeutta havainnollistaa vertaaminen: kun junan nopeutta verrataan-
kin maantiellä ajaviin rekkoihin ja skoottereihin, ei junan ”rivakka vauhti” enää 
vaikutakaan erityisen nopealta. Edellistä esimerkkiä voi tarkastella myös Bahtinin 
kronotooppisuuden käsitteen valossa. Kronotoopin käsite kuuluu Bahtinin romaa-
niteoriassa lajien määrittelyyn, mutta hän myös toi esiin sen, että kieli kaikessa 
kuvallisuudessaan on läpikotaisin kronotooppista. (Bahtin 2006b [1981]: 251; 2013a 
[1986]: 42). Esimerkiksi kuvas siitä, miten matkustaja kokee junan liikkeen, kietou-
tuu olennaisesti sekä aikaan nopeuden kuvailuna (pitkään; rivakkaa vauhtia) että 
paikkaan (rinteeseen; kylän kohdassa; vuoristoratansa lakipisteen; viereisellä maan-
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tiellä). Sanavalinta vuoristorata tuo kuvaukseen mielleyhtymän huvipuistolaitteesta, 
joka niin ikään hidastuu ylöspäin mennessä ja kiihtyy alamäessä.

Matkan ja kertomuksen kaari on usein rinnastettu toisiinsa ja kertomusmuo-
toa on kuvattu matkan metaforan avulla (Mikkonen 2007). On jopa esitetty, että 
kaikki kertomukset ovat ytimeltään matkakertomuksia (de Certeau 1988 [1984]). 
Niin matkustaminen kuin kertominen ja lukeminenkin ovat ajallisia ja sekventiaa-
lisia prosesseja. Näin ollen matkakertomuksessa on väistämättä ajallinen ulottuvuus 
mukana huolimatta siitä, käsitelläänkö siinä eksplisiittisesti ajan tematiikkaa vai ei. 
Päivämäärien kirjaaminen, ajallisten kestojen ilmoittaminen ja esimerkiksi ajan 
kulun hitauden tuntemusten kuvaukset ovat osa matkakerronnan autenttisuuden 
tunnun luomista. (Korte 2008: 26.)

Korte (2008) jakaa matkakertomuksen ajalliset piirteet kahteen pääryhmään: 
temaattisiin ja diskursiivisiin. Temaattisuus liittyy Korten mukaan sekä kuvatun 
maailman aikaan että matkailijan kokemukseen ajasta. Tällainen ajallinen temaat-
tisuus ilmenee hänen mukaansa kolmena krono-tyyppinä: ajallisen valikoivuuden 
(esimerkiksi tylsäksi arvioitujen tapahtumien yli hyppääminen), kronotooppisuu-
den (matkan kronotooppi voi olla aika- tai paikkapainotteinen) ja ajan kokemuksen 
(subjektiivinen tai objektiivinen) kategorioina. 

Diskursiivisella ajalla Korte tarkoittaa ensinnäkin kertovan tekstin ajallista 
rakennetta, kuten järjestystä, kestoa ja frekvenssiä, joiden analysoimiseksi erityisesti 
Genette on esittänyt useita käytännöllisiä käsitteitä. Näitä ovat muun muassa pro-
lepsis (ennakointi) ja analepsis (takauma); ellipsi (poisto), tauko, selonteko ja koh-
taus sekä toistosuhteet singulatiivi, repetiivi ja iteratiivi (Korte 2008: 33; ks. myös 
Genette 1980 [1972]: 33–85, suomennokset Viikari, kirjassa Rimmon-Kenan 1991 
[1983]: 61–76.) Ajallisen rakenteen lisäksi toinen diskursiivinen kategoria on tari-
nan ja kerronnan välinen etäisyys eli matkakertomuksen tapauksessa matkan ajan 
ja kerronnan välinen etäisyys. Korte toteaa, että yksi etäisyyteen olennaisesti vaikut-
tava tekstin resurssi on valittu kerronnan aikamuoto (Korte 2008: 37). 

Korten luokittelut ovat tunnistettavia, mutta jako temaattisiin ja diskursiivi-
siin piirteisiin ei nähdäkseni ole kovin yksiselitteinen. Diskursiivisuutta on vaikea 
irrottaa Korten temaattisiksi luokittelemista piirteistä, kuten valikoimisesta tai kro-
notoopista. Bahtinin mukaan aika-paikkaisuus nimenomaan ilmenee taiteellisessa 
ilmaisussa (Bahtin 2006b [1981]: 84). Korten tulkinnassa kertomus voi painottaa 
jompaakumpaa enemmän – aikaa tai paikkaa – joten tässä mielessä se on hänen 
mukaansa temaattista. 

Olen tässä työssä erityisen kiinnostunut diskursiivisesta ajallisuudesta, mutta 
käsitän sen hieman toisin kuin Korte. Näkemykseni mukaan kaikki Korten kuvaa-
mat ajallisuuden osatekijät ovat diskursiivisia, myös valinnat, kronotooppisuus ja 
ajan kokemuksen kuvaaminen, vaikka niillä olisi temaattisiakin tehtäviä. Korten 
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erittely kuitenkin osoittaa sen, että ajallisuuden ulottuvuudet ovat hyvin moninaiset. 
Niinpä lähestyn ajallisuutta erityisesti kerronnan aikamuotojen tarkastelun kautta. 
Nähdäkseni aikamuoto on samalla tavalla kerrontaa määrittävä, perustavanlaatui-
nen valinta kuin minämuotoisuus kertojastrategiana. Kiinnostukseni kohteena on 
se, minkälaisia diskursiivisia piirteitä ja funktioita pääasiallisen aikamuodon valinta 
ja siitä poikkeaminen tuovat mukanaan. 

Suomen kielen tempusjärjestelmää on tapana kuvata kolmen aikapisteen avulla. 
Aikamuotoja kuvataan siten, että puhetilanne (tai puhehetki), viittauspiste (viit-
taushetki) ja tapahtumatilanne (tapahtuma-aika, tapahtumahetki) suhteutetaan toi-
siinsa etenevällä aikasuoralla. Preesenslauseessa kaikki kolme hetkeä ovat saman-
aikaisia. Imperfektilauseessa viittaushetki ja tapahtumahetki ovat samaan aikaan 
ennen puhehetkeä. Perfektilauseessa puhehetki ja viittaushetki ovat samanaikaisia, 
ja tapahtumahetki on ennen niitä. Pluskvamperfektissä kaikki kolme hetkeä ovat 
eriaikaisia: ensin on tapahtumahetki, sitten viittaushetki ja viimeisenä puhehetki. 
Kuten Wiik (1976: 136) esittää, ihminen voi ”mielikuvituksessaan siirtyä nykyhet-
kestä johonkin muuhun aikasuoran hetkeen ja tarkastella tapahtumaa siitä käsin.” 
(VISK14 § 1524; Pallaskallio 2013: 23–24; Wiik 1976: 139; Hakulinen & Karlsson 
1979: 246–248.) 

Pallaskallio (2013) on muokannut tätä perinteistä kuvausmallia siten, että hän 
on jakanut perinteisen viittauspisteen käsitteen kahteen käsitteeseen: havaintopis-
teeksi ja fokuspisteeksi. Havaintopiste on sidoksissa ilmauksen deiktiseen keskuk-
seen. Fokuspiste puolestaan osoittaa tempuslauseen fokuksessa olevan tapahtuman 
tai tilanteen. (Pallaskallio 2013: 68, 74.) Tarkastelen seuraavissa alaluvuissa aika-
muotoja nimenomaan kerronnan resurssina kertomuskokonaisuudessa. Puhehetki 
vastaa kerronnan tasoa, ja havaintopisteen paikka liittyy kerronnan fokalisointiin. 
Havaintopiste voi olla joko tarinan tasolla tai kerronnan tasolla. 

Tuurin ”Mamma ok” on esimerkki kertomuksesta, jossa tapahtumien ja kerron-
nan välillä vaikuttaa olevan suuri ajallinen etäisyys. Kuvatun matkan ajankohtaa 
ja pituutta ei kerrota tarkkaan. Päivämääriä tai matkan vuotta ei mainita. Muuta-
masta yksityiskohdasta voi kuitenkin päätellä, että tapahtumista on kulunut vuosia 
ennen kuin ne ovat päätyneet vuonna 2011 ilmestyneeseen kirjaan: esimerkiksi 
Italian rahayksikkönä on vielä liira eikä vuonna 2002 Italiassa käyttöön otettu 
euro. Kertoja myös käyttää epämääräisesti menneeseen aikaan viittaavia deiktisiä 
ilmauksia, kuten siihen aikaan (MO: 8, 25), jotka kuvastavat etäisyyttä kerronnan 

14 VISK = Ison suomen kieliopin verkkoversio (Hakulinen ym. 2004)
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ajasta. Myös Tuurin Bospor Expressissä aikatasojen erillisyys on läsnä, mikä ilmenee 
muun muassa kronologiasta poikkeamisena ja kerronnan siirtyminä matkan aikais-
ten tapahtumien tasolta myöhempiin aikoihin, esimerkiksi tietojen jälkikäteiseen 
tarkistamiseen.

Deiktiset keinot toimivat merkkeinä lukijalle siitä, missä ajassa (tai paikassa) lii-
kutaan. Ne ”liittävät ilmauksen kontekstiinsa, laajemmin aikapaikkaisiin kehyk-
siinsä” (VISK § 1423). Kun pääasiallinen aikamuoto on imperfekti, aikamuotoja 
vaihtamalla voidaan ilmaista erilaisia ajallisia suhteita joko tapahtumahetkeen tai 
kerronnan aikaan suhteutettuna. Preesensiä käytetään, kun kuvauksen kohteena on 
jokin pysyvä paikka, kuten Rooman rautatieasema (MO: 8) tai jokin habituaalinen 
ilmiö, kuten italialaisten ja suomalaisten rantakäyttäytyminen (MO: 22). Pluskvam-
perfektia taas käytetään, kun muistellaan jotain varsinaista tapahtumien tasoa edel-
tävää aikaa tai referoidaan jotakin kuultua, kuten seuraavassa esimerkissä. 

Esimerkki 2 kuvaa menneessä aikamuodossa kerrotun kertomuksen sisällä 
tapahtuvaa ajallista liikettä. Aikasuoramallin mukaista puhehetkeä vastaa kerto-
vassa tekstissä kerronnan taso eli kerronnan hetki. Tapahtumatilanteena on juna-
matka, joka edustaa kerrotun tapahtumasarjan nykyhetkeä (I). Junamatkan aikana 
päähenkilöt muistelevat aiempaa junamatkaa eli fokuspistettä (II), jonka aikana 
Tuurit kohtasivat vanhan italialaismiehen, joka taas oli alkanut muistella partisaani-
aikaisia kokemuksiaan, josta muodostuu uusi fokuspiste vielä aikaisemmassa men-
neisyydessä (III). Lopuksi palataan takaisin junamatkan nyt-hetkeen (I).  

Esimerkki 2
Muistelimme (I), kuinka kerran junamatkallamme hyttiin oli tullut (II) vanha, 
dementoitunut italialaismies, joka oli puhunut herkeämättä italiaa eikä välittänyt, 
vaikka olin sanonut meidän ymmärtävän huonosti italiaa, ja oli kestänyt jonkin 
aikaa ennen kuin olimme ymmärtäneet, ettei miehen henki enää ollut täysin 
kiinni tässä materian maailmassa. Oli myönnelty miehen pitkiin puheisiin ja 
kuunneltu laulut, joita hän puheittensa väliin luritteli.

Me näytimme konduktöörille matkalippumme, mutta vanhan miehen lippua 
konduktööri tutki pitkään, kysyikin jotakin ja sanoi sitten, että mies oli aivan 
väärällä paikalla, väärässä vaunussa ja väärässä junassa. Mies alkoi kertoa jota-
kin pitkää kertomusta partisaaniajoiltaan, hän oli ollut (III) mukana kaatamassa 
saksalaisia sotilasjunia, ja konduktööri jäi kuuntelemaan niitä puheita kiinnostu-
neena, mutta lähti, kun vanha mies alkoi taas laulaa. Hän lauloi italialaisia iskel-
miä eikä partisaanien lauluja.

[Poistettu 1 kpl]
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3.
Meidän junamme tuli (I) nyt Messinan salmelle, ja ajettiin junalauttaan. Laut-
tamatka salmen yli kesti tunnin, sitten oltiin Sisilian puolella Messinan kaupun-
gissa. (MO: 9–10)

Ajalliset siirtymät merkitään pääasiassa fi niittiverbin aikamuodoilla. Osaltaan myös 
katkelman alun määrittelemättömään menneeseen aikaan viittaava adverbi kerran 
toimii deiktisenä ilmauksena, joka osoittaa lukijalle, että kerronta siirtyy toiseen 
aikaan. Samalla aikamuoto vaihtuu imperfektistä pluskvamperfektiin (oli tullut), 
kun siirrytään aiemman junamatkan muisteluun. Aikamuoto liukuu taas nopeasti 
rakenteeltaan kevyempään imperfektiin (ettei ollut; näytimme, tutki jne.), kun on 
selvää, mistä ajallisesta kerroksesta on kysymys. Pluskvamperfekti tulee mukaan 
uudestaan, kun muistossa kuvattu vanhus alkaa kertoa omaa tarinaansa, jota kertoja 
referoi epäsuorasti (hän oli ollut). Referointi ja päätteleminen ovat pluskvamperfek-
tiin liitettyjä diskursiivisia funktioita (Kuiri 1984: 237–238; Pallaskallio 2016).

Tämän kohtauksen jälkeen alkaa uusi alaluku, jossa palataan takaisin tarinan 
nykyhetkeen. Tätä osoittaa paitsi paluu imperfektiin, myös deiktinen adverbi nyt. 
Näin myös lukija tietää, että kerronta on palannut takaisin pääkertomuksen tapah-
tumien aikatasolle. Kyseessä on viittaus narratiivin nykyhetkeen, mikä on yksi 
suomen nyt-sanan merkityksistä (Larjavaara 1990: 205).

Edellä kuvattu kohtaaminen junamatkalla on esimerkki ajallisesta liikkeestä 
tarinan tapahtumia varhaisempiin aikakerroksiin. Niiden lisäksi Tuurin teksteissä 
esiintyy myös siirtymiä matkan ajasta tuleviin aikoihin, mutta kerronnan hetkestä 
varhaisempiin. Seuraavassa Bospor Express -kirjan sitaatissa nyt viittaakin matkan 
sijaan kirjoittamisen toimintaan. Semanttisesti sen merkitys on samalla laaja-alai-
sempi kuin tarinan hetkeä kuvaavissa kohdissa. Sitä osoittaa myös passiivimuoto ja 
preesens aikamuotona, kun kerrotaan radan korjaamisesta ja matkustajien kuljetta-
misesta. Kyseessä on siis nyt-hetki, joka ei ole vielä päättynyt.

Esimerkki 3
[– –] tätä kirjoittaessani Turkin rautateitten sivuilla kerrotaan, että nyt rataa 
Istanbulista länteen korjataan, ja matkustajat kuljetetaan bussilla Bulgarian 
rajalle. (BE: 45)

Viittaus kirjoittamiseen on huomion tekstiin suuntaava metadiskursiivinen ele-
mentti (Fairclough 1992). Samalla se kasvattaa tarinan ajallista kaarta. Tulkintani 
mukaan se, että kertoja mainitsee kirjan kirjoittamisen, tuo kirjoittamisvaiheen 
mukaan matkakertomuksen tarinaan. Tarinan kaari ei näin lopu siihen, kun laiva 
saapuu Helsinkiin, vaan siihen, että päähenkilö kirjoittaa matkasta kirjana julkais-
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tavan kertomuksen. Sekä tarina matkasta Istanbuliin ja takaisin että kuva päähenki-
löstä täydentyvät, kun näemme hänet vielä kirjoittamassa matkakokemuksistaan ja 
tutkimassa Turkin rautateitten sivuja. Preesens on tässä yhteydessä suhteellinen; se 
ilmaisee, että rataa on alettu korjata kirjassa kuvatun matkan jälkeen. Tarkka ajan-
kohta ei ole olennainen eikä lukijan tiedossa, mutta lisäys tarjoaa radasta kiinnostu-
neelle lukijalle mahdollisesti tarpeellisen lisätiedon. 

Esimerkin 3 fokuspiste (radan korjaaminen) ja tapahtumatilanne (kirjoittami-
nen) sijoittuvat lähelle puhehetkeä eli kerronnan aikaa. Seuraavassa esimerkissä 
aikatasoja on kolme suhteessa kerronnan aikaan. 

Esimerkki 4
Kävimme (I) Ristorante Goff redossa usein, vaikka se ei ollut mikään halpa 
paikka ja sinne oli tilattava pöytä etukäteen. Kun muutamaa vuotta myöhemmin 
menimme (III) taas Goff redoon, kuulimme (III) vanhan isännän myyneen (II) 
ravintolansa ja jääneen (II) eläkkeelle. (MO: 26)

Tästä katkelmasta voidaan hahmottaa kolme tapahtumien tasoa, joihin kerronta 
vuoroin viittaa: Ravintolassa käyminen ajoittuu kertomuksessa kuvatun tarinan 
tapahtumien tasolle (I). Goff redossa käyminen on ilmaistu iteratiivisesti (usein) 
siten, että yksi maininta kattaa monta käyntiä. Aikajanalla seuraava tapahtuma on 
ravintolan myynti ja isännän jääminen eläkkeelle (II). Kolmas ajallinen tapahtuma 
on Tuurien paluu Goff redoon ”muutamaa vuotta myöhemmin” kuin varsinaisen 
matkan aika (III). Referatiivirakenteen (kuulimme myyneen ja jääneen) avulla ker-
rotaan, mitä tutulle Goff redolle on tapahtunut pääkertomuksen matkan ja toisen 
Roomassa-käynnin välisenä aikana. Kullakin kolmella tapahtumatilanteella on eri 
etäisyys suhteessa kerronnan hetkeen.

Esimerkit osoittavat, että menneen aikamuodon käyttö mahdollistaa joustavasti 
eri ajoissa liikkumisen siten, että tasot pysyvät erillisinä ja suhteutuvat kerronnan 
aikaan. Lukijalle aikojen erillisyys ei jää epäselväksi.

Kerronnan näkökulmaisuutta on narratologiassa käsitelty paljolti Genetten kehit-
tämän fokalisoinnin käsitteen kautta. Genettelle olennaista oli erottaa fokalisointi 
(mode, kuka näkee) ja ääni (voix, kuka kertoo) toisistaan. Hänen mukaansa on 
kolmenlaista fokalisaatiota: sisäistä ja ulkoista sekä nollafokalisaatiota eli kerron-
taa, joka ei ole fokalisoitunut lainkaan. (Genette 1980 [1972]: 185–198.) Genetten 
fokalisaation käsitteestä on sittemmin kehitetty useita mukaelmia. Esimerkiksi Bal 
on erottanut fokalisaation subjektin (fokalisoija) ja objektin toisistaan (fokalisoitu). 
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Balin mukaan fokalisoidut kohteet voivat olla ei-havaittavia, kuten tunteet ja ajatuk-
set, tai havaittavia, kuten tapahtumat. (Bal 2009.) 

Genetten käsite on pääosin sekä henkilöhahmosta että kertojasta erillinen kate-
goria. Osa kertomusteoreetikoista (Chatman 1990: 142–143; Prince 2001: 46–47) 
on sillä kannalla, että henkilöhahmo voi fokalisoida, mutta kertoja ei. Toiset tutki-
jat näkevät mahdollisena, että myös kertoja voi olla fokalisoija (esim. Phelan 2001), 
ja tämä käsitys fokalisoinnista on toimiva myös minämuotoisen matkakerronnan 
analyysissä. Näkemykseni poikkeaa Genetten mallista myös siinä, että nähdäkseni 
varsinaista nollafokalisaatiota ei voi olla, vaan kaikki kerronta on tavalla tai toisella 
fokalisoitunutta – jo tapahtumien valinta kuuluu sen piiriin (ks. esim. Schmid 2010, 
joka tosin suosii termiä näkökulma fokalisoinnin sijaan).

Myös Rimmon-Kenanin (1991 [1983]) mukaan fokalisointi ja kerronta voidaan 
joskus myös yhdistää. Hän on esittänyt eri fokalisoinnin tyyppejä (ulkoinen ja sisäi-
nen sekä pysyvä, vaihtuva ja moninainen) sekä kolmenlaisia fokalisoinnin alueita, 
jotka auttavat irrottautumaan visuaalisesta ajattelusta. Alueita ovat havainnon alue 
(tila ja aika), psykologian alue, joka jakautuu kognitiiviseen (tieto, olettamus, usko-
mus, muisti) ja emotiiviseen alueeseen (neutraali, värittynyt) sekä ideologian alue 
(tekstin ideologiat, mahdollinen polyfonia). (Rimmon-Kenan 1991 [1983]: 96–109.) 

Tosipohjaisessa minämuotoisessa kerronnassa fokalisoijana on harvoin kukaan 
muu kuin minä. Sen sijaan on mahdollista havaita, että fokalisoijana on vuoroin 
tapahtumia muisteleva kertojaminä, kuten esimerkissä 4, vuoroin fokalisoijana on 
tapahtumia kokeva päähenkilöminä. Esimerkiksi temporaalinen nyt tai lokatiivinen 
täällä voivat liittää menneen aikamuodon kerrontaan tapahtumahetken ulottuvuu-
den, jolloin vaikutelma lähenee preesensmuotoisen kertomuksen ”nykyhetkeistä-
vää” (Cohn 2006 [1999]: 119) vaikutelmaa. Tällöin kerronnan ja tarinan välinen 
etäisyys pienenee. Esimerkeissä 2 ja 3 nyt ilmaisee muutosta kerronnan ajassa ja 
tarinan tilanteessa. Seuraavassa esimerkissä nyt on osa kronologista jatkumoa, 
yhdessä virkkeessä kuvatun pitkän tapahtumasarjan keskellä.

Esimerkki 5
Olimme Palermossa neljä päivää, ja ne olivat aurinkoisia ja kauniita päiviä 
kaikki. Heräsin hyvin varhain kirjoittamaan hotellihuoneen parvekkeelle, jossa 
aamuisin oli raikasta ja miellyttävää, ja josta näin sinisen meren keskeyttäessäni 
välillä kirjoittamisen ja lepuuttaessani kättäni.

Olin käynyt (II) herättyäni (I) jo aamiaisella hotellin ravintolassa, jossa 
aamupalaa ruvettiin tarjoilemaan varhain, ja kirjoitin (III) nyt niin pitkään, 
että vaimoni heräsi (IV) ja lähti (V) aamiaiselle; menin (V) hänen mukanaan 
ja join espresson, joka sisilialaiseen tapaan oli hyvin pieni ja hyvin väkevä, 
ja vaimoni mentyä (VI) hotellin uimarannalle ottamaan aurinkoa ja lues-
kelemaan minä kirjoitin (VII) vielä niin pitkään, että oli aika lähteä (VIII) 
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lounaalle. Olin tyytyväinen, että kirjoittaminen sujui hyvin, ja lopetin työt 
puolen päivän jälkeen, kun vaimo tuli hotellille. Lounaalle lähdimme aina 
Palermon keskustaan, josta hotellin väki oli antanut meille monen hyvän lou-
nasravintolan nimen ja osoitteen, ja söimme aina niissä ravintoloissa, joita meille 
oli suositeltu, ja kiittelimme hotellin väkeä palattuamme kaupungille. [– –] (MO: 
20)

Esimerkissä kertoja kuvaa neljän päivän oleskelua Palermossa. Sekä katkelman 
alussa että lopussa on aineksia, jotka viittaavat kerronnan kuvaavan koko neljän 
päivän vierailua iteratiivisesti (kauniita päiviä kaikki; aamuisin; aina). Toisen kap-
paleen alussa on pitkä virke, joka kuvaa aamun ohjelmaa yksityiskohtaisesti kuin 
yhteen aamuun tarkentaen. Yhdessä menneessä aikamuodossa kerrotussa virk-
keessä on kerrottu useampi peräkkäinen tapahtuma: I) herääminen, II) aamiaisella 
käyminen, III) kirjoittaminen (nyt), IV) vaimon herääminen, V) lähtö aamiai-
selle yhdessä, VI) vaimon meno rannalle, VII) minän paluu kirjoittamaan, VIII) 
aika lähteä lounaalle. Mielenkiintoisesti nyt sijoittuu keskelle jatkumoa ja ilmaisee 
sekä eroa aiempaan toimintaan että havaintopisteen asettumista tapahtumatilan-
teeseen. Tällaista keinoa voi pitää tilapäisenä fokalisoinnin vaihdoksena kertojalta 
päähenkilölle. Samalla päähenkilölle tärkeä kirjoittamisen tila ja aika painottuvat. 
Päähenkilön sisäistä emotiivista fokalisointia edustaa myös tyytyväisyys kirjoitta-
misen sujumisesta – tosin on vaikea tulkita, oliko päähenkilö tyytyväinen kaikkina 
aamuina vai yhtenä tiettynä aamuna, kun kerronta liukuu kappaleen lopussa taas 
kohti yleisempää tapahtumien kuvausta. Lounaalla käymistä kuvataan taas selvästi 
toistuvana tapahtumana ja kertojan fokalisoimana. 

”Mamma ok” rakentuu siten, että kaiken kaikkiaan se kuvaa viikkoja kestänyttä 
Italian-matkaa yleisellä tasolla, mutta neljäsosa sivuista (8/20) käytetään Agrigen-
toon suuntautuneen päiväretken kuvaamiseen eli muutamiin tunteihin. Kerronta 
siis hidastuu ja siten myös dramatisoituu retkiosuudella. Yhtenä dramatisoinnin 
keinona on se, että kerronnan fokalisoijana on päähenkilö, eikä kertoja esitä tule-
vaisuuteen viittaavia tai taaksepäin katsovia kokoavia huomioita, jotka muuten 
ovat tyypillisiä. Esimerkki 5 kuvaa kerronnallista tilannetta, jossa iteratiivisen ker-
rontaan on upotettuna spesifi  tilanne, mutta tehtävänä on silti kuvata koko neljän 
päivän ajanjaksoa. Esimerkissä 6 kerronta puolestaan tarkentuu katsomaan tiettyä 
hetkeä automatkalla kohti Agrigentoa. Se kuvaa kertomuksen etenemisen kannalta 
paikallista ja tilanteista epävakautta (Phelan 2007a), jota päähenkilön kokema epä-
tietoisuus korostaa. 
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Esimerkki 6
Ajettiin Palermon laidalla kapeita katuja ja kujia. Veljekset puhuivat etupenkillä 
kieltä, josta en ymmärtänyt kuin sanan sieltä, toisen täältä, mutta äänensävyistä 
kuulin, että heillä oli erimielisyys, johon ratkaisua ei tuntunut löytyvän. Vaimoni 
mielestä miehet väittelivät paikasta, jossa meidät tultaisiin murhaamaan; olimme 
menossa johonkin laitakaupungin varastoalueelle, jossa meidät ryöstettäisiin ja 
tapettaisiin. Minäkin rupesin epäilemään, etteivät veljekset olleet viemässä meitä 
Agrigentoon. 
 Yritin päätellä auringosta, mihin ilmansuuntaan ajettiin, mutta veljeksillä ei 
tuntunut olevan mitään lopullista suuntaa, auto kääntyili risteyksissä milloin 
mihinkin.

Tultiin umpikujaan. Katu päättyi teollisuusrakennuksen eteen, jonka betoni-
seinistä vaalea maali hilseili, ja Luigi joutui pysäyttämään auton. Vaimoni tarttui 
käteeni ja puristi sitä lujasti. Ei sanottu sanaakaan. Luigi käänsi auton, lähti aja-
maan takaisin tulosuuntaan ja kääntyi heti seuraavasta kadunkulmasta; veljesten 
riita etupenkillä muuttui kovaääniseksi ja sitä jatkui moottoritielle asti. (MO: 14)

Esimerkissä 6 kerronta hidastuu ja fokalisoituu tiiviisti tapahtumien kokijoiden ja 
auton takapenkin näkökulmasta. Verrattain lyhyt ajanjakso kuvataan yksityiskoh-
taisesti. Fokalisointi toimii jännitystä luovana elementtinä, koska kertoja ei paljasta, 
mitä tulee tapahtumaan (vrt. Bal 2009: 164). Sen sijaan henkilöiden rajallinen tieto 
tapahtumista korostuu: päähenkilö ei ymmärrä kieltä, vaan päättelee keskustelun 
merkityksen äänensävystä. Vaimo puolestaan rakentaa (jatkona aiempaan keskuste-
luun) kärjistävää ja pahimman vaihtoehdon mukaista skenaariota tulevasta, minkä 
kertoja referoi. Referoinnissa on kokemuksen hetkestä katsottuna tulevaa aikaa 
ilmaisevia konditionaaleja (tultaisiin murhaamaan; meidät ryöstettäisiin ja tapet-
taisiin). Konditionaalinen tulla-verbi (tulisi) + MA-infi nitiivi (murhaamaan) ilmai-
see ennustusta menneessä ajassa (VISK § 1548). Sama menneen ajan tulevaisuuteen 
sijoittuva fokuspiste on myös minän omaa epäilyä osoittavassa sivulauseessa, jossa 
futuurisuutta ilmaisee kielteinen olla-verbin ja MA-infi nitiivin verbiliitto (etteivät 
veljekset olleet viemässä meitä Agrigentoon). Vaikka skenaario on vaimon, tulevat 
myös päähenkilön epäilykset ilmi (Minäkin rupesin epäilemään). Tapahtuma tilanne 
ja havaintopiste ovat autossa, mutta fokuspiste (ryöstö ja tappo) on ikään kuin 
fi ktio naalisessa tulevaisuudessa. 

Tapahtumien tason kerronta hidastuu erityisesti esimerkin kolmannen kappa-
leen alussa, umpikujassa, jonka pahaenteisyyttä kuvastaa päähenkilön fokalisoin-
tia ilmentävä havainto betoniseinän hilseilevästä maalista. Käden puristaminen 
ja vaikeneminen pysähdyttävät kerronnan etenemisen tiettyyn hetkeen, jolloin 
autokin on pysähdyksissä. Kappaleen lopussa kuitenkin kerronta taas etääntyy het-
kestä, ja siirtymä umpikujasta moottoritielle etenee nopeasti. 
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Pallaskallion mukaan dramaattinen eli performatiivinen preteriti15 vertautuu 
dramaattiseen preesensiin. Myös sitä käytetään juonellisessa huippukohdassa hidas-
tamaan kerrontaa. Elämyksellinen havaintopiste on tällöin tarinamaailman sisällä. 
(Pallaskallio 2013: 127, 197.) Edellä käsitellyt esimerkit 5 ja 6 havainnollistavat juuri 
tällaista dramatisoinnin funktiota aikamuodoltaan menneen ajan kerronnassa. Ne 
myös osoittavat, että fokalisoinnin voi nähdä vaihtuvan hienovaraisesti kertojan ja 
päähenkilön välillä yksikön ensimmäisen persoonan kerronnassa. 

Kronologisessa esitysjärjestyksessä pitäytyminen on matkakertomuksille tyypillinen 
lajipiirre (Korte 2008: 33), joskaan tämä ei välttämättä tarkoita, että tarinan krono-
logia olisi täsmälleen sama kuin todellisen matkan tapahtumien järjestys. Matka-
kertomus voidaan järjestää ajallisesti myös niin, että kronologiasta poiketaan ker-
ronnassa näkyvästi, siten että lukija voi hahmottaa tapahtumien tarinan mukaisen 
järjestyksen. Tällainen poikkeama havainnollistaa hyvin myös kerronnan ja tarinan 
erillisyyttä, kuten näemme Bospor Expressin alussa. Kirja alkaa suoraan tapahtumiin 
vievällä in medias res -aloituksella. Nimitys on peräisin Horatiuksen Ars Poeticasta 
(noin 18 eaa., suom. 1992 [1978]) ja tarkoittaa suoraan tapahtumien keskelle mene-
mistä. Aloituksen jälkeen aiemmat tapahtumat kerrotaan esimerkiksi takauman 
avulla tai muina selventävinä tarkennuksina esimerkiksi dialogissa. Bospor Expres-
sissä palataan ajassa taaksepäin ja edetään siihen asti, kunnes on saavutettu alun 
tilanne.

Alla oleva taulukko kuvaa kronologiasta poikkeavaa järjestystä. Ylemmällä 
rivillä ovat matkan vaiheet (I–VI) aikajärjestyksessä. Alemmalla rivillä ovat tapah-
tumia vastaavat kirjan luvut.

Taulukko 2 Ajallinen järjestyminen Bospor Expressin ensimmäisissä luvuissa

I 
Helsinki–
Tukholma

II 
Tukholma–
Kööpenhamina–
Hampuri–Wien

III 
Wien

IV 
Budapest

V 
Budapest–
Belgrad

VI
Budapest–
Belgrad

3. luku 4. luku 5. luku 2. luku 1. luku 6. luku 

15 Pallaskallio käyttää menneen ajan tempuksesta kielitieteellisesti täsmällisempää termiä 
preteriti, koska suomen kielessä menneen ajan tempusta käytetään sekä imperfektiivisten 
(päättymättömien) että perfektiivisten (päättyneiden) tilanteiden kuvaamiseen. (Pallaskal-
lio 2013: 23.) Tässä työssä olen kuitenkin käyttänyt yleistajuisempaa termiä imperfekti.
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Kirjan ensimmäinen luku, jonka nimi on ”Tarkoitus on nousta Bospor Expressiin 
Belgradissa, mutta jo Budapestissä on vaikeuksia”, vie kertomuksen junamatkalle 
Budapestistä Belgradiin. Toisessa luvussa, ”Kuinka jouduin junaan, joka lähti Buda-
pestistä myöhässä kohti Belgradia”, kerrotaan tarkemmin, että Tuuri on matkalla 
Istanbulin kirjallisuusfestivaaleille. Vasta kolmannessa luvussa ”Istanbuliin on pitkä 
matka varsinkin, jos matkassa on mutkia”, palataan ajassa taaksepäin, matkan kro-
nologiseen alkuun Tukholmaan, jossa Tuuri osallistuu Pohjoismaiden neuvoston 
keskustelutilaisuuteen yhdessä islantilaisen kirjailijan Gyrðir Eliassonin kanssa. Sen 
jälkeen luvut noudattavat tarinan tapahtumien järjestystä. Tapahtumien ajasta teksti 
tosin liikkuu ohimennen sekä aiempiin että myöhempiin aikoihin. Esimerkiksi 2. 
luvussa kerrotaan siitä, miten Tuuri sai kutsun Istanbulin kirjallisuusfestivaaleille 
alun perin jo 2010, mutta matka siirtyi vuodella eteenpäin, koska turkinkielinen 
käännös ei valmistunut ajoissa. 3. luvussa kertoja puolestaan mainitsee mukin, 
jonka saa Pohjoismaiden neuvostolta esiintymispalkkioksi Tukholmassa, ja kertoo 
unohtaneensa sen istanbulilaiseen hotelliin, josta hän poistuu vasta 22. luvussa. 

Kronologiasta poikkeaminen tekee Bospor Expressin alusta vauhdikkaam-
man ja kerronnasta tiiviimmän kuin orjallinen aikajärjestyksen noudattaminen 
tekisi. Aloitusluku vie suoraan maailmaan, jossa matkustetaan junassa eikä mat-
kalla kaikki suju aivan suunnitelmien mukaisesti. Viittaus myöhemmin katoavaan 
mukiin on puolestaan prospektio (Sternberg 2001: 117), joka luo yhteyttä tarinan 
eri aikojen välille ja voi lisätä lukijan uteliaisuutta tulevia tapahtumia kohtaan. Poik-
keamat kronologiasta ovat retorisia keinoja, joilla lukijan mielenkiinto herätetään ja 
pidetään yllä (Toolan 2016: 32–33). Ne myös edellyttävät implisiittiseltä ja todelli-
selta lukijalta aktiivisuutta: lukijan pitää päätellä eri osioiden suhde toisiinsa ja siten 
rakentaa tarina kerronnan aineksista (Phelan 2007a: 72). Päättelytyössä auttavat kir-
jallisuuden konventioiden tuntemus sekä ihmisten käyttäytymisen tuntemus ylei-
sesti. Lukija houkutellaan myös pohtimaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja eli elabo-
roimaan tarinan etenemistä. (Kalliokoski 1992: 6–7.) Bospor Expressin alku luottaa 
siihen, että rautatieasema paikkana ja toiminta rautatieasemilla on lukijalle tuttua 
(ks. Lindh 2020: 170–171). Lukijalle rakentuu tällöin heti alusta lähtien aktiivisen 
päättelijän positio.

Se, että kerronta hyödyntää anakronioita (Genette 1980 [1972]: 40), edellyt-
tää ja tuo esiin sitä, että kertomus on jälkikäteen kerrottu. Se on itseensä viittaava, 
metadiskursiivinen keino, jolla kertojan rooli tulee näkyväksi. Sitä voi pitää myös 
esimerkkinä kerronnallisesta resurssista, jossa implisiittinen tekijä tulee näkyväksi 
ja ottaa huomioon implisiittisen lukijan. Se osoittaa, että kertomuksessa on tapah-
tumien verbalisointia ylempi kokonaisuuden taso eli implisiittisen tekijän taso. 
Samalla myös lukijan rooli tekstin osapuolena korostuu.
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Matkakerronnalle tyypilliseen tapaan Bospor Expressin aloitus liittyy sekä ajassa 
että paikassa liikkumiseen. Olennaista on, että juna, joka on antanut kirjalle nimen, 
nousee heti alussa käsittelyn kohteeksi. Kyseessä on yhteys Keski-Euroopasta 
Bosporinsalmelle, joka erottaa Euroopan ja Aasian toisistaan. 

Vakkurin Afrikan poikki -kirjan kerronnassa luodaan kerronnan ja tapahtumien 
yhtäaikaisuuden vaikutelma käyttämällä pääkertomuksen aikamuotona preesensiä. 
Tällöin  kerronnan aika ja tarinan aika ovat lähellä toisiaan riippumatta tosielämän 
tapahtumien ja kirjoittamisen välisestä todellisesta etäisyydestä. Varsinaiseen kirjan 
kirjoittamiseen viitataan epilogissa, jossa käy ilmi, että kirjoittaminen on kestänyt 
useita kuukausia. Matka on päättynyt maaliskuussa ja epilogin kirjoittaminen sijoit-
tuu elokuuhun (AP: 407, 409). Kerronta on siis otteeltaan retrospektiivinen, vaikka 
aikamuoto on nykyhetkeen viittaava preesens.

 Imperfektiä pidetään yleensä tunnusmerkittömänä kerronnan aikamuotona, 
koska kertominen on luonteeltaan retrospektiivistä kokemuksen tarkastelua 
(Fleischman 1990: 23–24; Pallaskallio 2013: 98). Preesensin rooli kerronnassa on 
usein nähty dramaattisen eli historiallisen preesensin funktiossa. Tällöin mennyt 
aikamuoto muuttuu preesensiksi, kun kuvataan eläytyvästi kertomuksen kannalta 
käänteentekevää kohtausta. Aikamuotojen välinen kontrasti toimii dramatisoin-
nin keinona (ks. Laitinen 1998: 90–91.) Iso suomen kielioppi kuvaa dramaattista 
preesensiä näin: ”Näkökulma siirtyy menneen tilanteen aikaiseksi. Mennyt tilanne 
siis esitetään menemättömänä, se ’dramatisoidaan’. Ainutlaatuinen tilanne koros-
tuu.” (VISK § 1529). Dramaattisen preesensin luonteeseen kuuluu siis tilapäisyys 
ja muutos kerronnan rytmissä ja näkökulmassa. Tämä on yleinen tehokeino myös 
matkakertomuksissa (Korte 2008: 37). Vakkurin tekstissä preesensiä ei kuitenkaan 
käytetä vain tilanteittain, vaan se on johdonmukainen pääkertomuksen aikamuoto. 
Matkakertomuksen preesensissä on osittain samoja piirteitä kuin fi ktiivisessä pree-
senskerronnassa ja toisaalta se muistuttaa myös journalistista reportaasikerrontaa. 
Tarkastelen näitä piirteitä tarkemmin seuraavassa alaluvussa.

Preesensmuotoisesta romaanikerronnasta kirjoittanut Cohn (2006 [1999]) aloittaa 
pohdintansa näin:  ”Jo elämä itsessään paljastaa, ettei siitä voi kertoa samaan aikaan 
kuin sitä eletään tai elää sitä samaan aikaan kuin siitä kerrotaan. On elettävä nyt ja 
kerrottava elämästä jälkeenpäin.” Cohnin mukaan preesensmuotoista romaaniker-
rontaa ei voi kuvata historialliseksi preesensiksi eikä sisäiseksi monologiksi. Näistä 
ensimmäisessä vaihtoehdossa aikamuoto ei ole aito preesens ja jälkimmäisessä ker-
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ronta ei ole aitoa kerrontaa. Cohn päätyy ehdottamaan termiä fi ktiivinen preesens 
silloin kun kokonainen romaani on kerrottu preesensissä (Cohn 2006 [1999]: 116, 
123–128). Vaikka Vakkurin matkakertomus ei ole romaani, tuo preesensin käyttö 
tekstiin ulottuvuuden, jota voisi pitää fi ktionaalisena (Nielsen, Phelan & Walsh 
2015).  Siinä ikään kuin kerrotaan meneillään olevasta tapahtuma-ajasta ja lukija 
otetaan ikään kuin mukaan kokemisen hetkeen. Jatkuvana muotona käytetty pree-
sens myös häivyttää tapahtumien kestoja ja ajallisia suhteita.

Erityisen selvästi preesensin fi ktionaalinen ulottuvuus tulee ilmi seuraavankal-
taisessa tapauksessa, jossa kerrotaan, mitä unessa tapahtuu: 

Esimerkki 7
Vähän ennen heräämistä uneeni tulee kuva, josta en pääse irti ja joka vaivaa 
minua, kunnes nousen vuoteesta ja kirjoitan sen muistiin: lautasellinen kuori-
mattomia perunoita. Ei mikään kaunis asetelma. Tiedän mitä se muka merkitsee. 
Se symboloi Etiopian nykyistä hallitusta, jonka johdossa on Mélès Zenawi. Hyvin 
epäreilu uni. Kuka on vastuussa tällaisista unista? (AP: 371)

Asiasisällöllisesti on mahdoton ajatus, että kukaan voisi kertoa unestaan saman-
aikaisesti kuin näkee sitä. Unen kuvausta seuraa sen tulkinta ja arviointi edelleen 
samassa aikamuodossa, mutta on epäselvää, sijoittuuko arviointi matkan tapahtu-
mien aikaan vai kerronnan aikaan. Temporaalisia suhteita ilmaistaan muiden deik-
tisten keinojen avulla: Vähän ennen heräämistä ja kunnes ilmaisevat tapahtumien 
välistä järjestystä. Unien osalta ero esimerkiksi päiväkirjamuotoiseen kerrontaan on 
selvä: Villan kirjassa preesens viittaa tallennushetkeen, joten on luontevaa kertoa 
unista imperfektissä (ks. VRL: 78, 114).

Myös dialogijaksot korostavat preesenskerronnan fi ktionaalista luonnetta. Tosi-
tilanteessa ei olisi mahdollista, että kertojaminä raportoisi keskustelua samaan 
aikaan kuin päähenkilöminä osallistuu siihen. Lisäksi dialogit on kerrottu suomeksi 
eikä sillä kielellä, jolla ne on matkan aikaisessa tilanteessa käyty (ks. luku 6).

Esimerkki 8
[– –] Kun kysyn milloin minibussi lähtee, lipun myynyt mies vastaa hieman kier-
rellen, että heti kun se täyttyy.

– Ihan milloin tahansa. 
– Milloin viimeistään?
– Ihan… melko pian.
– Ja viimeistään? Ennen lounasaikaa.
– Ihan varmasti. (AP: 173)
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Preesensmuodossa kerrotuissa osuuksissa kerronnan havaintopiste on pääosin 
rajattu tapahtumien aikaisen minän tietoisuuteen. Kerronnan fokalisoijana on pää-
asiassa kerrottu minä eikä retrospektiivisesti tapahtumia katsova kertoja. Dramati-
soivana piirteenä voidaankin pitää sitä, että kertoja ei osoita tietävänsä enemmän 
kuin lukija siitä, miten matka etenee. Preesensmuodon myötä tosin kerronnan aika-
tasot limittyvät siten, että on vaikea tietää, kumman minän tai minkä ajan tulkin-
nasta tai arviosta milloinkin on kyse. Seuraavassa esimerkissä preesensmuotoiseen 
kerrontaan tiivistyy sekä kohtauksen alkutilanne, prosessi että lopputilanne, mikä 
osoittaa, että vaikka tapahtumia tarkastellaan tapahtumien tasolla, on kertoja kui-
tenkin tietoinen jo koko tapahtumasarjasta. 

Esimerkki 9
Lähden summamutikassa suuntaan, jossa uskon Songhain merkittävimmän 
kuninkaan Askia Muhammadin hautamuistomerkin olevan. Eikä aikaakaan, 
kun seuraani lyöttäytyy opas, joka halua [sic] ohjata minut haudalle, ja hyvä kun 
ohjaa, koska muistomerkki on kauempana ja mutkaisemman tien takana kuin 
olen kuvitellut. (AP: 189)

Kohtauksessa on mukana ajallista peräkkäisyyttä, jota muun muassa ilmaus eikä 
aikaakaan, kun osoittaa sekä perfektimuoto (olen kuvitellut) katkelman lopussa. 
Haluaa ohjata puolestaan toimii referatiivisena ilmauksena, joka tiivistää opasta-
misesta käydyn keskustelun. Intentionaalinen haluta-verbi implikoi itse asiassa jo 
toteutunutta tapahtumaa (hyvä kun ohjaa). Samalla kertoja arvioi sekä oppaan tar-
peellisuutta että matkan vaativuutta, joka poikkeaa tapahtumia edeltävästä käsityk-
sestä (olen kuvitellut). Preesens – perfektillä vahvistettuna – kuvaa siis kertomuksel-
lista sekventiaalisuutta, joka irtautuu menemättömän ajan kuvauksesta.

 Preesensin käyttö on matkakirjallisuudessa jossain määrin luonnollistunut 
muoto (Korte 2008: 38). Myös Tuurin Matkoilla Euroopassa -kokoelman yhdeksästä 
kertomuksesta viisi on kerrottu preesensissä. Preesensratkaisu onkin usein luon-
teva siksi, että matkakerrontaan lomittuu tyypillisesti paljon kuvauksia pysyvistä 
asioista, kuten maisemista, rakennuksista ja kulttuurisista tavoista, joiden kuvaami-
seen geneerinen, menemätöntä aikaa kuvaava preesens sopii hyvin. Se on yleinen 
aikamuoto myös matkajournalismissa, erityisesti laajemmissa matkareportaaseissa, 
jotka pohjautuvat kirjoittajan omiin kokemuksiin. 

Pallaskallio (2013) on eritellyt yhdeksi katastrofi uutisten aikamuodon lajiksi 
reportaasipreesensin, jossa havaintopisteenä on tarinamaailman sisäinen osanot-
taja, uutistekstissä esimerkiksi toimittaja tai silminnäkijä. Pallaskallio määrittelee 
reportaasipreesensin tietynlaisen kuvitteellisuuden kautta: ”kertoja rakentaa men-
neeseen tarinamaailmaan kuvitteellisen tapahtumien tarkastelupisteen ja kerron-
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tahetken ja on selostavinaan ’tässä ja nyt’ menneestä havaintohetkestä käsin.” Pal-
laskallion tutkimuksen aineistona ovat katastrofi uutiset, joissa reportaasipreesens 
hänen mukaansa yhdistää onnettomuuden tilanteen ja tiedonhankintatilanteen eli 
kaksi toimintaprosessia. Ero dramaattiseen preesensiin on se, että dramaattinen 
preesens yhdistää kerronnan ja tarinan (tai kerrotun ja havaitun), kun taas repor-
taasipreesens yhdistää kaksi tarinamaailmaa, uutistapahtumat ja toimittajan työs-
sään. (Pallaskallio 2013: 131–132.)

Matkakertomuksen preesenskerrontaa kutsun kertovaksi preesensiksi. Sen 
sisällä on mahdollista osoittaa kerronnallisia temporaalisia suhteita. Se muistut-
taa Cohnin fi ktiivistä preesensiä muun muassa siinä, että se irtautuu realistisen 
kerrontatilanteen illuusion luomisesta. Erityisesti unien kerronta ja reprodusoidut 
keskustelut osoittavat, että kerronta ei voi olla samanaikaista tapahtumien kanssa. 
Reportaasimaisiakin piirteitä tai jaksoja matkakertomuksen preesenskerronnassa 
voi olla, mutta en hahmota siinä kahta tarinaa samalla tavalla kuin uutisreportaa-
sissa, jossa tiedonhankintatyö nousee esiin osana uutisointiprosessia. Usein kertova 
preesens hämärtää päähenkilön toiminnan ja kertojan toiminnan tasojen erilli-
syyttä. Siksi toisinaan on vaikea nähdä, onko havaintopiste kokemisen vai kertomi-
sen tasolla. Samalla usein häviää tiedonhankinnan taso, jollei sitä erikseen kuvata. 
Tällaiset kuvaukset puolestaan asettuvat tarinan tasolle. AP:ssa päähenkilö lukee 
toisinaan paikallisia sanomalehtiä, joita kertoja referoi: ”Laatulehdeksi arvioitu 
InfoMatin käsittelee etusivullaan Pohjois-Malin terroristeja, jotka ovat kaapanneet 
eurooppalaisia panttivankeja päästäkseen neuvottelupöytään maan hallituksen 
kanssa.” (AP: 104–105.) Päähenkilö asettuu lehden lukijaksi ja havaintopiste on 
tarinassa, eikä tieto tule jostain tuntemattomasta lähteestä. Lehden lukemisen funk-
tio na on paitsi välittää matkan ajankohtaan liittyvää tietoa, myös osoittaa aiempaa 
perehtyneisyyttä, jota tieto lehden laadun arviosta osoittaa, ja kielitaidon mukanaan 
tuomaa mahdollisuutta perehtyä paikalliseen mediaan. Funktiot siis liittyvät siihen, 
minkälainen kuva päähenkilöminästä syntyy.

Kertomuskokonaisuuteen preesensin käyttö vaikuttaa siten, että implisiittinen 
lukija otetaan mukaan tapahtumien etenemisen seuraamiseen. Menneen aikamuo-
don kerronnassa lukija seuraa matkan vaiheita yleisön positiossa, vaikka positio 
voikin vaatia aktiivisuutta (3.2.3), kun taas preesenskertomuksen yleisö on ikään 
kuin matkalla mukana. AP:ssa esipuheella on tärkeä tehtävä matkaan orientoivana 
kynnystekstinä. Siinä korostetaan matkan ainutlaatuisuutta ja mahdollista vaaralli-
suutta, ja lukija kutsutaan mukaan kokemaan ainutlaatuinen matka yhdessä päähen-
kilön kanssa (Lindh 2020: 174). Molemmissa ratkaisuissa kerronta silti muodostuu 
monista valinnoista ja rajauksista sekä kerrottavuuden että kerrotun evaluoinnista.
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Edellä on kuvattu Vakkurin kirjan preesensissä etenevää pääkertomusta, siis koke-
muspohjaisen matkakerronnan osuutta, jossa fokalisoijana on pääasiassa mat-
kustava päähenkilö. Matkakerrontajaksojen lomassa Vakkurin kirjassa on myös 
matkan tapahtumista irtautuvia osuuksia, joissa fokalisoijana on joko kertoja tai 
joku muu kerrottu kuin matkailija nimeltä Vakkuri. Nämä lisäinformaatiota tuovat 
osiot kerrotaan menneessä aikamuodossa, ja aikamuodon vaihdos on merkki ker-
ronnan position muutoksesta. Kertoja positioituu asiantuntijaksi suhteessa kerrot-
tuun aiheeseen ja myös suhteessa implisiittiseen lukijaan. Pääkertomuksista irtautu-
via osuuksia ovat sekä omat matkaa edeltävät kokemukset, matkalla kuullut ja luetut 
kertomukset että historiallisten tapahtumien uudelleen kerronnat.

Historiallisten tapahtumien kerrontajaksot saattavat saada alkunsa jostakin 
matkan aikana koetusta tai nähdystä, mutta usein ne sisältävät tietoa, joka näyttää 
vähintään epäsuorasti perustuvan tilanteen ulkopuolisiin lähteisiin tarkkoine vuosi-
lukuineen ja yksityiskohtineen. Seuraava katkelma Dakariin saapumisesta havain-
nollistaa tyypillistä kertojan positionvaihdosta, jossa oman matkan kerronta vaih-
tuu yleiseen tiedonkerrontaan ja samalla preesens menneeseen aikamuotoon.

Esimerkki 10a
Jätän tavarat huoneeseen ja lähden malttamattomasti kiertelemään lähikortte-
leita. Tarkoitukseni on mennä oluelle muukalaislegioonalaisten kantapaikkaan 
Le Mexiin, mutta kapakka on maanantai-iltaisin kiinni.  Legioonalaiset ovat 
aina näytelleet tärkeää osaa Senegalissa, myös itsenäisyyden jälkeen. Itse 
asiassa heillä oli osansa siinä, että maan ensimmäinen presidentti Léopold Seng-
hor säilyi vallassa, kun hänen monivuotinen ystävänsä Mamadou Dia yritti val-
lankaappausta joulukuussa 1962. (AP: 29)

Perfektilause ”Legioonalaiset ovat aina näytelleet” voidaan tulkita referoinniksi, 
joka ei viittaa mihinkään tiettyyn lähteeseen eikä tiettynä aikana kuultuun tietoon 
(Kuiri 1984: 225–227). Se myös yhdistää menneen ajan tapahtumat nykyisyyteen, 
koska perfektilause sisältää ajatuksen siitä, että menneellä ja nykyisyydellä on jokin 
yhteys (Larjavaara 1990: 226). Tässä tapauksessa sijainti Senegalissa ja muukalaisle-
gioonalaisten kantapaikka muodostavat yhteyden. Samalla fokus siirtyy päähenki-
lö-Vakkurin olutpaikan etsinnästä 1960-luvun tapahtumiin. Siirtymää seuraa noin 
sivun (kuuden ja puolen kappaleen) verran menneen aikamuodon kerrontaa Seng-
horin ja Dian vaiheista, kunnes kerronta siirtyy takaisin Vakkuriin ja preesensiin:
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Esimerkki 10b
Kun Senghor lopulta luopui vapaaehtoisesti ja kesken kauden presidentin tehtä-
vistä – hoidettuaan niitä 20 vuotta – hän teki sen täysiverisen poliitikon tavoin. 
Hän poimi itselleen seuraajan: Abdou Dioufi n. Senghor eli virasta luovuttuaan 
vielä 21 vuotta – pääosin Ranskassa ranskalaissyntyisen vaimonsa kanssa – ja 
kuoli vasta 95 vuoden iässä. 

Koska en pääse Le Mexiin, palaan hotelliin ja otan paikallisen oluen Biere 
la Gasellen alabaarissa. (AP: 30)

Paluuta tarinan nykyhetkeen ja kertovaan preesensiin ei pohjusteta. Lukijan olete-
taan ymmärtävän, että kertomus Senghorista ja Diasta on poikkeama kerronnan 
päälinjasta. Yhteys historialliseen kertomukseen syntyy matkan tapahtumapaik-
kaan liittyvän assosiaation kautta. 

Toisinaan pääkertomuksesta poikkeava kertomus on otsikoitu erilliseksi luvuksi 
ja ainoa yhteys Vakkurin omaan matkaan on maantieteellinen sijainti. Tällöin ker-
toja muistuttaa ekstradiegeettistä kertojaa (Genette 1980 [1972]: 228), joka ei ole 
tapahtumissa osallinen ja joka pääsee sisään myös henkilöiden ajatuksiin. Luku 
”Psykopaatteja univormussa” alkaa preesensmuotoisella johdantovirkkeellä. Sen jäl-
keen kerronta siirtyy kertovaan imperfektiin, ja kertova minä siirtyy näennäisesti 
taka-alalle. 

Esimerkki 11a
Psykopaatteja univormussa
Birni-N’Konnin nimeen liittyy yksi Ranskan siirtomaahistorian mielettömim-
mistä luvuista: Voulet-Chanoinen retkikunta. 

Kapteeni Paul Voulet ja luutnantti Julien Chanoine saivat vuonna 1898 
Ranskan siirtomaaministeriltä ylimalkaiset ohjeet ottaa Tšadin alue Rans-
kan ”suojelukseen” ja yhdistää ne muihin Ranskan hallinnassa oleviin alueisiin 
Länsi-Afrikassa.

Kun kaksi kunnianhimoista ja sadismiin taipuvaista upseeria saa näin väljät 
toimintaohjeet ja käyttöönsä yksityisarmeijan, ei ole ihme, että lopputulos ei ollut 
aivan hallituksen toiveiden mukainen. (AP: 237)

Kyseinen luku on kuusi sivua pitkä ja se keskittyy kertomaan Voulet-Chanoinen 
retkikunnan julmuuksista ilman yhteyttä Vakkurin matkaan. Kertojan läsnäolo ei 
näissä osuuksissa näy yksikön ensimmäisen persoonan käytössä, vaan modaalisuu-
tena ja arvioivina sanavalintoina, kuten ”mielettömimmistä luvuista” ja ”kunnian-
himoista ja sadismiin taipuvaista”. Ne muistuttavat kertojan läsnäolosta ja lukijan 
huomioimisesta. Kertoja ei oleta lukijan tuntevan kertomuksen henkilöitä, mutta 
sanavalinnoilla annetaan lukijalle välineitä kerrotun tulkintaan.
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Esimerkki 11b 
Joulukuussa 1900 maan hallitus torjui Voulet-Chanoinen retkikunnan mahdol-
listen väärinkäytösten tutkimisen ”epätarkoituksenmukaisena”. Hyvin valittu 
sana. 

Vakkurin kertoja ei useimmiten tuo ilmi, mistä lähteistä tiedot ovat peräisin, vaikka 
viittaisi tarkkaan sanamuotoon, kuten esimerkissä 11b. Kirjan lopussa on kirjalli-
suusluettelo, mutta tekstissä esiintyvän väitteen tai tiedon takana olevaa lähdettä ei 
ole helppo jäljittää pelkän luettelon perusteella. Toisinaan kertoja kuitenkin ottaa 
lähteet käsittelyyn, kuten osana kertomustaan 1800-luvun tutkimusmatkailijoista 
Laing, Caillié ja Barth.

Esimerkki 12
Callié kirjoitti silminnäkijän kuvauksen Timbuktusta kolmeosaisessa kirjassaan 
Journal d’un voyage à Temboctou et à Jenne dans l’Afrique Centrale, etc. Koska 
Gordon Laing oli ennen häntä kirjoittanut loistokkaammasta Timbuktusta, 
jotkut epäilivät Caillién kuvausta, mutta myöhemmät Timbuktun kävijät vahvis-
tivat kuvauksen oikeaksi. Laingin esimies oli sarkastisesti sanonut, että majuri oli 
sotilaana yhtä surkea kuin runoilijana. Toisaalta Laingin raportointi on enem-
män kuin ymmärrettävää: on upeampaa löytää komea kaupunki kuin kyläpaha-
nen! (AP: 161)

Katkelmassa kerrotaan René Callién julkaisun nimi tarkasti, mutta epäselväksi jää, 
keitä olivat nämä ”jotkut”, jotka epäilivät Caillién kuvausta, ja ”myöhemmät” Tim-
buktussa käyneet. Myöskään ei ole selvää, mistä on peräisin tieto englantilaisen 
majurin Gordon Laingin esimiehen sarkastinen kommentti. Lukijalle muodostuu 
positio, jossa hänen on luotettava kertojan auktoriteettiin. Katkelman lopussa sen 
sijaan on kertojan oma arvio, jota vahvistavat sanavalinta kyläpahanen sekä aff ek-
tiivisesti käytetty huutomerkki. Preesenslauseet eivät tässä yhteydessä ole kertovia, 
vaan ilmaisevat ajatusta universaalista totuudesta. Pluskvamperfekti (oli sarkastisesti 
sanonut) osoittaa referointia ja asettaa kommentin ajallisesti eri hetkeen kuin muut 
menneeseen sijoittuvat tapahtumat.

Varsinainen matkakertomus ei etene ajassa tai paikassa silloin, kun kertoja 
ottaa taustatietojen välittäjän ja historiallisten tapahtumien uudelleen kertojan 
position. Vakkurin kerrontaratkaisussa onkin kiinnostavaa se, että preesens toimii 
pääkertomuksen kertovana aikamuotona, kun taas perinteisenä kertomisen aika-
muotona pidetty imperfekti pysähdyttää matkakertomuksen etenemisen. Imperfek-
timuotoisissa taustoittavissa osuuksissa on kertomuksellisia tapahtumia, fokalisoin-
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tia jahenkilöhahmoja, mutta siten, että ne eivät liity varsinaiseen Vakkurin matkasta 
kertovaan matkakertomukseen. 

Matkakerrontaan upotetut informatiiviset jaksot erottuvat omakohtaisten 
kokemusten kerronnasta selvästi muun muassa juuri aikamuodon vaihtelun takia. 
Onkin mahdollista pohtia sitä, vaihtuuko kertoja kokonaan toiseksi siten, että Vak-
kurin kirjassa olisi kaksi erillistä kertojaa, joita yksi implisiittinen tekijä hallinnoisi. 
Näkemykseni mukaan kysymys on kuitenkin pikemminkin yhden kertojan eri posi-
tioista. Molemmissa positioissa joku kertoo jollekulle, että jotakin tapahtui. Näitä 
kerronnan positioita ja ääniä yhdistävät evaluoivat ja aff ektiset kielenpiirteet, jotka 
ilmentävät erityisesti ideologisen minän tasoa. Matkan etenemisestä kertovissa 
osuuksissa päähenkilöfunktio ja kertojafunktio ovat rinnakkaisia, kun taas tiedon-
kerronnallissa osuuksissa päähenkilöfunktio jää näkymättömäksi. Kirjan kokonai-
suuden kannalta matkan pääkertomus on koherenssia luova tekijä, joka yhdistää 
erilliset tietoiskut kokonaisuuteen. Matkan pääkertomuksen koherenssia puolestaan 
luo nimenomaan minä eri tasoineen. Kuten Sternberg on todennut, kerronnallisuu-
den päävoimat vaikuttavat myös niihin osuuksiin, jotka eivät kuljeta kertomusta 
eteenpäin (Sternberg 2001: 117). Vastaavasti matkakertomusta kuljettava omaelä-
mäkerrallisuus vaikuttaa myös niihin osiin, jotka eivät ole varsinaisesti liity matkai-
lijan omiin kokemuksiin.

Vanhan rouvan lokikirjan tekovaiheet on kuvattu lukijalle esipuheessa, ja prosessin 
vaiheet on osittain jätetty näkyviin lopulliseen teokseen. Kirja on syntynyt siten, 
että Villa äänitti matkan aikana päiväkirjamerkinnät mikrokaseteille. Myöhemmin 
hän litteroi äänitallenteet kirjoitetuksi tekstiksi, ja vielä myöhemmin teksti editoi-
tiin kirjaksi. Puheen äänittämiseen sisältyy vahva kommunikatiivinen elementti, 
vaikka puhuminen onkin tapahtunut laitteelle. Kirjoitukseksi siirtämisessä ja teks-
tin muokkaamisessa yhdessä kustannustoimittajan kanssa taas on otettu huomioon 
lukemista helpottavia ja muita kirjoitetun tekstin ominaispiirteitä. Äänitetyn aineis-
ton puhekielisiä piirteitä on karsittu, kun mukaan on tullut entistä tietoisempi vas-
taanottajan huomioiminen. Puheen prosodiset piirteet ovat prosessissa joko hävin-
neet tai ne on pitänyt ilmaista toisin. Teoksen alkusanoissa Villa kuvaa prosessia 
näin:

Esimerkki 13
a) Kun sitten kuulin, etteivät mikrokasetit säily kauan, litteroin päiväkirjani kir-
joituskoneella. Oli mielenkiintoista havaita puhutun ja kirjoitetun kielen erilai-
suus, ja tässä suhteessa tekstiä oli välttämättä editoitava. Jätin siihen vain lievää 
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puhekielenomaisuutta, en juuri kainuulaislähtöistä murreväriä. Ääninauhalla on 
ironisia, riemastuvia ja surkeita sävyjä sekä joskus taustaääniä; näistä on mainittu 
hakasuluissa. Hakasulkeisiin on lisätty myös jälkihuomautuksia.
b) Jonkin verran olemme päiväkirjaa karsineet ja tiivistäneet, mutta osapuilleen 
lukija joutuu kestämään ne jahkailut, arvailut, suunnitelmat ja suunnitelmien 
muutokset, jotka kuuluvat tällaisen matkanteon luonteeseen. (VRL: 8)

Ääneen puhuminen tuo muistiinmerkitsemiseen mukaan puheen piirteitä, tosin 
ilman läsnäolevaa ja reagoivaa kuulijaa. Toisaalta voidaan ajatella, että äänittäminen 
on tässä tapauksessa kirjoitetun päiväkirjan puhuttu muunnelma. Ennen kuin Villa 
alkoi äänittää muistiinpanojaan 1990-luvun lopussa, hän oli kirjoittanut matkapäi-
väkirjoja 1950-luvulta lähtien. Kaikkiaan on säilynyt yli 70 kirjoitettua matkapäi-
väkirjaa (Hapuli 2008). Kirjoitetun matkapäiväkirjan tekstilaji on siis ollut Villalle 
tuttu jo ennen äänittämistä, joten tilanteena äänittäminen ei muistuta arkipäi-
väistä rupattelua vaan pikemminkin sanelua, jossa ainakin jossain määrin jäljitel-
lään kirjoitusta. Villan kolmesta lokikirjasta ensimmäinen ja kolmas ovat syntyneet 
äänittämällä, kun taas vuoden 1992 matkasta kertova toinen lokikirja, Pakomat-
kalla (2007), on alun perinkin kirjoitettu. Siinäkin on vapaamuotoisia ja keskuste-
lunomaisia piirteitä, mutta se on ilmaisultaan tiiviimpää ja karsitumpaa kuin alun 
perin äänitetyt lokikirjat. 

Päiväkirjan muoto eroaa jälkikäteen muokatuista kertomuksista muun muassa 
siten, että myös vähän tapahtumia sisältävät matkaosuudet täyttyvät puheella ja 
ajatuksilla, suunnitelmilla ja peloilla. Nähdäkseni Villan VRL:ssa on silti paitsi mat-
kapäiväkirjan myös matkakertomuksen lajipiirteitä. Määritelmän mukaan päivä-
kirja koostuu ”säännöllisesti tehdyistä, periaatteessa täysin yksityisistä, omaa elämää 
tilittävistä ja kronologisesti etenevistä muistiinpanoista” (Tieteen termipankki). Jopa 
yksityisen päiväkirjan olemukseen kuuluu kuitenkin kommunikatiivisuus tai dia-
logisuus, yleisön ajatus, vaikka vastaanottaja olisi kirjoittajan tuleva minä, ideaali-
minä tai osittainen minä (Kagle 1986: 5; Lejeune 1989: 22, Sjö & Leskelä-kärki 2020: 
29–30). Muita päiväkirjalle tyypillisiä piirteitä ovat epäjatkuvuus, aukkoisuus, toisto 
sekä viittaaminen asioihin, jotka ovat selviä vain kirjoittajalle. Lejeunen mielestä 
päiväkirjat ovat ei-kertovia, koska kirjoittaja ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Teks-
tistä siis puuttuu rakenne, jolla olisi alku, keskikohta ja loppu. (Lejeune 2009: 170.)

Päiväkirjojen moninaista kenttää on jaoteltu sekä laajuuden että henkilökohtai-
suuden asteen mukaisesti (Norkola 1996: 38; Sjö & Leskelä-Kärki 2020: 19, 28–29). 
Edellä listatut, Lejeunen kuvaamat piirteet ovat nimenomaan yksityisen, henkilö-
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kohtaisen päiväkirjan piirteitä. Matkapäiväkirjassa olennaista on ulkoisten tapah-
tumien kuvaaminen, joten tunnustuksellisuus tai itseanalyysi eivät nouse yhtä mer-
kittävään asemaan kuin henkilökohtaisessa päiväkirjassa. Matkapäiväkirja eroaa 
yleisesti elämästä kirjoitettavasta päiväkirjasta myös sikäli, että se on kestoltaan 
määräaikainen, mikä on tiedossa päiväkirjan aloittamishetkestä lähtien. Matkan 
määräaikaisuus nimenomaan luo matkapäiväkirjalle rakennetta, jossa on alku, 
matkan tapahtumat ja loppu. Kerronnallisuutta rakentavat myös julkaistun mat-
kapäiväkirjan kynnystekstit: Villan kirjaan on painettu kartta, josta näkyy matkan 
lopullinen reitti. Näin lukija voi seurata, missä vaiheessa matkaa päiväkirjassa 
ollaan menossa, ja kartasta tulee kerronnallinen elementti. Myös valokuvat osoitta-
vat retrospektiivistä tapahtumien tarkastelua.

Vaikka tiedossa on, että VRL:n taustalla on äänitetty puhe, on se julkaistussa 
muodossaan kuitenkin ennen kaikkea kirjoitettua tekstiä. Siinä on siis mukana 
lineaarinen muoto, tekstin ”kirjoitettuus” (Hiidenmaa 2000: 170). Muun muassa 
hakasulkeiden sisään kirjoitetut lisäykset, alaviitteet, kursivoinnit, referointia tai 
sävyä osoittavat välimerkit sekä kappalejaot osoittavat valintoja, joita on tehty 
aineistoa kirjoitukseksi muokattaessa. Myös keskustelujen referointi saa erilaisia 
kirjoituksen muotoja tekstissä. Kaikki kirjoituksen keinot ilmentävät kerrontaa 
kielellisenä representaationa, ja niiden kautta voidaan nähdä alkuperäistä suullista 
äänitystilannetta myöhempi ajallinen taso. 

Matkapäiväkirja näyttäytyy kerronnallisena myös, jos sitä tarkastellaan Phelanin 
kuvaamana retorisena toimintana. Matkakertomuksen lajikonventioihin kuuluu 
kokemusten välittäminen muille, erityisesti niin sanotulle kotiyleisölle (Smith 2001: 
xii). Siksi matkalla koettua ja nähtyä kerrotaan, kuvataan ja selitetään. Matkapäivä-
kirjan kertomuksellisuutta voidaan jossain määrin verrata myös arkikeskustelujen 
osallistujien yhdessä muodostamiin ”pieniin kertomuksiin” (Bamberg 2004; Geor-
gakopoulou 2007). Pieni kertomus on kattotermi kerronnallisille toiminnoille, jotka 
eivät muodosta selkeää kerronnallista kaarta. Niissä voidaan kertoa juuri kerronta-
hetken tapahtumista tai tulevista hypoteettisista tapahtumista. Pienissä kertomuk-
sissa viitataan vuorovaikutustilanteessa oleville tuttuihin asioihin ja aiempiin ker-
tomuksiin. Voi jopa näyttää siltä, ettei kertomus varsinaisesti kerro mistään, mutta 
silti sillä on tärkeä vuorovaikutuksellinen tehtävä. Pienten kertomusten tutkijat ovat 
kiinnostuneita siitä, miten kertomusten avulla tehdään identiteettityötä vuorovaiku-
tuksessa. Kertomukset ovat välineitä, joilla minä esittää itsensä tavalla, jolla haluaa 
tulla ymmärretyksi. Bamberg myös korostaa, että analyysissä on olennaista erottaa 
minä, josta kerrotaan, ja minä, joka kertoo. (Bamberg 2004: 223; Georgakopoulou 
2007: 37–40; Bamberg & Georgakopoulou 2008: 381–382; ks. myös Salmi-Niklan-
der 2009: 9).  Myös Villan matkapäiväkirjaa voi lukea minuuden kerrontana tai itse-
määrittelynä, joka koostuu säikeistä ja fragmenteista pitkin matkaa ja pitkin tekstiä. 
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Villan tapauksessa suhde minuuteen on usein toteavaa, kokemukseen perustuvaa ja 
avoimen itserefl ektiivistä. Refl ektointi saattaa suhteutua myös muihin ihmisiin (ks. 
luku 6).

Ajallisuuden osalta Villan matkapäiväkirjassa voi nähdä monen tason kerto-
muksellisuutta. Matkan kaari muodostaa kertomuksen rahtilaivamatkasta Ete-
lä-Amerikkaan ja takaisin Suomeen. Kokonaisuus kuitenkin muodostuu lukui-
sista päiväkirjamerkinnöistä, jotka puolestaan sisältävät sekä tallennushetken 
tunnelmia preesensissä että menneessä aikamuodossa kerrottuja pieniä takaumia 
saman tai edellisen päivän tapahtumista tai muistelmia pitkän ajan takaa. Ajal-
liset suhteet ovat päiväkirjassa tapa lähestyä elettyjä kokemuksia (Sjö & Leske-
lä-Kärki 2020: 12). Nämä menneessä aikamuodossa kerrotut tapahtumat voivat olla 
kokonaisia tapahtumasarjoja alkuineen, käänteineen ja loppuineen tai ne voivat olla 
pikemminkin pieniä tuokiokuvia (ks. Virtanen 2020: 104–109) tai keskustelun refe-
rointeja. Hajanaistenkin ainesten ja säikeiden yhdistäjänä on minä, joka paitsi kokee 
ja ajattelee, myös kertoo kokemastaan ja ajattelemastaan. Näen myös matkan aikai-
sen kerrontatilanteen sellaisena, että siinä on läsnä ajallinen etäisyys – vaikkakin 
joskus se on hyvin lyhyt tai lähes olematon. Näin ollen matkan tapahtumien tasolla 
voidaan ajatella olevan kerrottu minä eli päähenkilöminä sekä kertova minä, jota 
kutsun jatkossa päiväkirjakertojaksi. Hakasulkeissa ja alaviitteissä esiintyvä myö-
hempien lisäysten kertoja on nähdäkseni eri kertoja kuin se, joka selostaa matkan 
aikana matkan tapahtumia. VRL:ssä voidaan siis hahmottaa kaksi kertomisen tasoa, 
ja näitä tasoja yhdistää implisiittinen tekijä. Kyse ei ole vain kertojan vaihtuvista 
positioista, kuten Vakkurin kirjassa, vaan kahdesta kerrontatilanteesta.

Tekstien aloitusten on todettu kertovan jotakin olennaista tekstilajista ja sen kie-
lellisistä keinoista (Mäntynen 2005: 267). Aluilla on merkitystä myös kertomuksen 
maailman luomisessa. Alussa ikään kuin pystytetään kertomusmaailman raken-
nustelineet (Ameel 2015: 41–42). Jos katsotaan Villan kirjan ensimmäistä päivät-
tyä merkintää jälkikäteen kirjoitettujen alkusanojen jälkeen, nähdään monia sekä 
sisällöllisiä että kielellisiä piirteitä, jotka ovat keskeisiä matkapäiväkirjalle ja Villan 
tekstille. Seuraavasta esimerkistä näemme, miten VRL rakentuu minämuotoisena 
kertovana toimintana ja minkälaisia ajallisia kerroksia lukijan on syytä olettaa myös 
jatkossa. Kyseessä on kirjan ensimmäisen päiväkirjamerkinnän ensimmäinen sivu, 
joka kattaa lähes koko ensimmäisen merkinnän.
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Esimerkki 14
15.1.1997 keskiviikko (m/s Amber)
On aamu, vasta alkaa valjeta, laiva keinuu kohtalaisesti. Olin jo aamiaisella, ja 
nyt olen koettanut tutustua tähän uuteen saneluvehkeeseen.

Saara oli [Helsingin Länsisatamassa] laivassa, odotteli rauhassa [kunnes lehti- 
ja tv-kuvaajat lähtivät] ja joimme pienet samppanjat. Ero on joka kerta yhä vaike-
ampi ja edessäoleva matka yhä pelottavampi, tavallaan. Niin olen taas menossa.
Nyt on iltapäivä, puoli kaksi. Olen ollut lounaalla ja puhunut suomea rekkakus-
kin kanssa ja maksanut matkalippuni kapteenille, joka on hyvin mukava. Laiva 
keinuu aika tavalla, niin että pitelen visusti kaiteesta portaissa, mutta ei tämä 
mikään myrsky ole. Alkaa tuntua – hyvin varhain aamulla tullaan Gdyniaan – 
taas niin kuin langat vähitellen katkeaisivat eroamiseen ja lähtemiseen, olisi 
vähän parempi olla ja matka on mahdollinen.

Olin hyvin onnellinen siitä että Saara oli auttamassa niin kärsivällisesti ja tai-
tavasti eikä arvostellut minua millään tavalla. Oli vaikea erota, mutta mieluista 
tietenkin että läheinen ihminen on mukana lähtötilanteessa. Kun menen kohti 
tuntematonta, minulla on hirveän paljon hyviä toivotuksia mukana ja monta 
läheistä ihmistä mielessä.
Päivällisen jälkeen. Katselin auringon laskun mereen. Se laski neljän aikoihin, 
ja nyt on vähän yli kuuden. Olen koko päivän oikeastaan loikoillut, ja sitä enem-
män hoipperoittaa sitten kävellessä. Tämä keinuu kohtalaisesti. Lopetan illallisen 
syömisen kun tulen isoon laivaan, en minä jaksa syödä illalla pihvejä. (VRL: 9)

Päiväkirjamerkinnän otsikkona on päiväkirjaperinteen mukaisesti päivämäärä ja 
paikka: ”15.1.1997 keskiviikko (m/s Amber)”. Tapahtumapaikkana on laiva ja siellä 
Villan hytti. Laiva on matkalla Helsingin Länsisatamasta kohti Puolan Gdyniaa. 
Sekä aika että paikka hahmottuvat minän kokemuksen kautta. 

Taso I: Matkan nyt-hetki
Ensimmäisen päivän merkinnät on tehty kolmessa vaiheessa, ja jokainen tekstijakso 
alkaa ajan määrityksellä: ”On aamu, vasta alkaa valjeta”. ”Nyt on iltapäivä, puoli 
kaksi.” ”Päivällisen jälkeen.” Kunkin jakson aloitus ilmoittaa juuri tallennushetken 
ajankohdan. Näissä kohdissa matkan aikaisen kertojan ja kerrotun minän erilli-
syys on minimissään. Kyse on pikemminkin tilanneselostuksesta kuin kerronnasta. 
Tapahtumatilanne, matkan aikainen puhetilanne (kerronnan aika), havaintopiste ja 
fokuspiste ovat samanaikaisia. Ensimmäisessä päivityksessä aamun valkeneminen 
on vielä meneillään oleva tapahtuma. Toisessa kellonaika on suhteellisen täsmälli-
nen ajallinen piste. Kolmas on lauseena elliptinen ja se määrittelee ajoituksen suh-
teessa omaan päiväohjelmaan. 
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Taso II: Matkan mennyt
Kaikissa kolmessa päivityksessä siirrytään heti aloitusvirkkeen jälkeen mennee-
seen aikamuotoon. Menneillä aikamuodoilla selvennetään aiempien tapahtumien 
välisiä suhteita. Imperfektilauseella (Olin jo aamiaisella) kerrotaan jo päättynyt 
tapahtuma, kun taas perfektilause (ja nyt olen koettanut tutustua tähän uuteen 
saneluvehkeeseen) kertoo toiminnasta, joka jatkuu puhehetkeen asti. Fokuspisteet 
suhteutetaan aina uudelleen kerronnan preesenshetkeen nähden. Toisessa päivi-
tyksessä käytetään perfektiä tapahtumista, jotka ovat jo ohi (Olen ollut lounaalla 
ja puhunut suomea rekkakuskin kanssa ja maksanut matkalippuni). Perfekti ilmai-
see sitä, että päiväkirjakertoja yhdistää nämä menneetkin tapahtumat puhetilanteen 
kokemukseen. Sitä seuraakin jälleen preesensmuotoista tilanteen kuvausta.

Taso III: Takauma matkaan lähdöstä
Näiden nykyhetken mukaan jäsentyvien aikatasojen lisäksi voidaan nähdä pienen 
kertomuksen (Bamberg 2004; Georgakopoulou 2007) omainen, päiväkirjan nyky-
hetken kerrontaan lomittuva takauma matkaan lähdöstä, johon liittyy olennaisesti 
Saara-tyttären läsnäolo ja heidän välilleen rakentuva molemminpuolinen suhtau-
tuminen. Tässä vaiheessa lukijalle ei käy selväksi, kuka Saara on – paitsi ”läheinen 
ihminen” – vaan päiväkirjalle ja pienille kertomuksille ominaiseen tapaan tuttuun 
henkilöön voidaan viitata selityksittä. Alussa on myös myöhemmän kertojan lisää-
miä selityksiä hakasulkeissa. Niissä on selitetty paikka ja kuvattu tilanne, johon on 
liittynyt median edustajien läsnäolo. 

Saara oli [Helsingin Länsisatamassa] laivassa, odotteli rauhassa [kunnes lehti- ja 
tv-kuvaajat lähtivät] ja joimme pienet samppanjat. [– –]

Olin hyvin onnellinen siitä että Saara oli auttamassa niin kärsivällisesti ja taita-
vasti eikä arvostellut minua millään tavalla. Oli vaikea erota, mutta mieluista tie-
tenkin että läheinen ihminen on mukana lähtötilanteessa. Kun menen kohti tun-
tematonta, minulla on hirveän paljon hyviä toivotuksia mukana ja monta läheistä 
ihmistä mielessä.

Ajallisesti tarinan taso on hahmotettavissa niin, että auttaminen viittaa aikaan 
ennen laivassa odottelua, joka huipentuu samppanjan juomiseen. Varsinainen eroa-
minen puolestaan on vasta tämän jälkeen. Kaikkiin tapahtumiin liittyy evaluointia 
ja aff ektisuutta, joka ilmenee muun muassa intensifi oivina elementteinä (niin kärsi-
vällisesti ja taitavasti; hyvin onnellinen; mieluista tietenkin). Takauman loppupuo-
lella päiväkirjakertoja tekee eroon liittyviä geneerisiä huomioita, jotka kuitenkin 
selittävät partikulaarista tapahtumaa. Preesensmuoto kuvastaa tätä yleispätevyyttä 
(läheinen ihminen on mukana; kun menen; minulla on). Pienen kertomuksen piir-
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teitä takaumassa on paitsi se, että viitataan tuttuun henkilöön ja tapahtumaan, myös 
se, että kerrottuna tapahtumana se asettuu osaksi jatkumoa, tarinalinjaa, johon liit-
tyy sekä tytär ja lehti- ja tv-kuvaajat että Villan tunnettuus matkailijana ja matkan 
fi losofoijana. Tämä tarinalinja kulkee mukana pitkin päiväkirjaa. 

Taso IV: Matkan tulevaisuus
Ensimmäisen päivän merkinnässä on myös tulevaisuuteen viittaamista (varhain 
aamulla tullaan), mikä on läpikäyvä piirre koko kirjassa. Ollaan matkalla kohti 
uutta ja tuntematonta. Tulevaisuus on läsnä myös yleisluontoisisissa huomioissa 
matkanteosta (edessäoleva matka; Kun menen kohti tuntematonta). 

Taso V: Kokemuksellinen tausta
Yleisluontoiset huomiot perustuvat siihen, että minällä on kokemuksia aiemmista 
pitkistä laivamatkoista, joten hänellä on jo kokemuksia siitä, minkälaista matkaan-
lähtö ja eroaminen on joka kerta ja jokainen matka on yhä pelottavampi – vertai-
lukohtana ovat aiemmat matkat. Myös toteamus illallisen syömisen lopettami-
sesta on luonteeltaan yleisluontoinen ja sen preesens tulkittavissa habituaaliseksi 
(Lopetan illallisen syömisen kun tulen isoon laivaan, en minä jaksa syödä illalla 
pihvejä). Ajan adverbiaali illalla ilmaisee tässä yhteydessä toistuvuutta (merkityk-
sessä ’iltaisin’). Tämänkaltaiset viittaukset toistuviin tapoihin tai käytäntöihin ovat 
tyypillisiä kautta kirjan. Ne ovat osa minän itsemäärittelyä ja pohjautuvat aiempiin 
elämänkokemuksiin.

Taso VI: Myöhempi kerronnan taso 
Esimerkissä 14 on mukana myös kaksi hakasulkeisiin lisättyä selvennystä, joita teks-
tissä on niin ikään kautta kirjan. Hakasulkeet muistuttavat jälkikäteisestä tasosta eli 
ovat tässä mielessä metadiskursiivisia. Ne tuovat näkyväksi teoksen kirjoitetun ker-
tomuksen kertojan, kun taas matkalla päähenkilöys ja päiväkirjakertojuus lomittu-
vat. Lisäykset selittävät lukijalle sellaisia asioita, jotka Villalle itselleen ovat selviä, ja 
purkavat siten päiväkirjan yksityisyyden ulottuvuutta. Prosessi henkilökohtaisesta 
päiväkirjasta julkaistuksi kirjaksi tulee näkyväksi. Niiden kautta korostuu myös 
tekstin avoin dialogisuus ja lukijaan suuntautuneisuus. Samalla nousee esiin matkan 
tapahtumista erillinen kerronnan taso. Se, että nämä lisäykset on erotettu haka-
sulkeilla eikä sulautettu päiväkirjamuotoiseen tekstiin, korostaa puolestaan muun 
tekstiaineksen autenttisuutta ja alkuperäisyyttä – siitäkin huolimatta, että jo alku-
sanoissa kerrotaan, että sitäkin on muokattu.

Hakasulkeiden ja alaviitteiden kohdalla kerronnallinen positio näyttäytyy eri-
laisena kuin varsinaisissa päiväkirjamerkinnöissä. Lisätyt selitykset suuntautuvat 
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suoraan kohti lukijaa, kun taas päiväkirjatallennuksissa vastaanottajana on pikem-
minkin myöhempi minä. Niissä päiväkirjakertojan ei tarvitse selittää kaikkia itsel-
leen tuttuja asioita – liittyivätpä ne henkilökohtaisiin muistoihin tai merenkulun 
sanastoon. 

Edellä kuvattu aloitus kuvaa tyypillistä päivittäisten päiväkirjamerkintöjen luon-
netta. Merkinnät koostuvat kerronnan nyt-hetken raportoinnista, johon lomittuu 
takaumia matkan aiemmista tapahtumista, matkaa edeltävistä muistoista, lisäyksistä 
jatkuvaan tarinalinjaan sekä tulevaisuuden ennakoinnista. Toisinaan päiväkirjan 
kertova minä kertaa päivän tapahtumia ehjinä kertomuksina, joista voidaan hah-
mottaa esimerkiksi Labovin ja Waletzkyn (1967: 32–41) suullista kertomusta kuvaa-
van rakennemallin osatekijät: tiivistelmä (abstract), orientaatio (orientation), mut-
kistuva tilanne (complication), evaluointi (evaluation), ratkaisu (resolution), lopetus 
(coda). Vaikka labovilainen kertomuksen malli ei ole ollut tämän työn lähtökohta, 
sen avulla voidaan kuitenkin nähdä, että päiväkirjamuoto voi jatkuvan kertovan toi-
minnan lomassa sisältää myös niin sanotusti täysimuotoisia lyhyitä kertomuksia. 
Osatekijöistä erityisesti evaluointi on tässäkin pienessä kertomuksessa kiinnostava: 
tapahtumasarja on arvioitu kerrottavuudeltaan tärkeäksi, mitä suhteellisen yksityis-
kohtainen raportointi osoittaa. Tapahtumaketjun evaluointia on osittain myös siir-
retty toisten henkilöiden näkemyksiksi: ”niistä [poliiseista] oli hauskaa” ja ”Saaralla 
oli hauskaa”.

Esimerkki 15
[Tiivistelmä ja orientaatio:] Uskomatonta, mikä iltapäivä. Kyllä minä olen viet-
tänyt ihan portugalilaisen päivän, paitsi että kävin syömässä täällä välillä puo-
lalaisen lounaan. Lähdin sitten jo taas kahden maissa ja [mutkistuva tilanne:] 
kokeilin puhelinkorttiani kaikkiin mahdollisiin puhelimiin pitkin kaupunkia, 
ja aina puhelin lakkasi toimimasta Portugalista ulosmenonumeron kohdalla. 
Menin postiin valittamaan ja ne sanoivat että vihreä puhelin. Kävelin pitkät 
matkat ristiin rastiin kaupunkia ja etsin vihreää, kun kaikki olivat sinisiä. Myö-
hemmin kävi ilmi että niissä on vihreä taulukko sisällä. Yritin moniin.

Sitten naputin seisovan poliisiauton ikkunaan ja kysyin mitä teen, kun puhe-
linkortti ei toimi. Sanoin että olen postista sen ostanut enkä pääse sillä Suomeen. 
Ne pyysivät minut autoon, ja me ajeltiin pitkin kaupunkia ja koeteltiin auto-
maatteja. Niillä oli puhelinyhteys johonkin ja ne kyselivät neuvoja. Sitten men-
tiin yhdessä postiin, ja minusta oikeastaan tuntui ettei niillä ollut parempaakaan 
tekemistä, ja toisaalta niistä oli hauskaa ajaa kävelykatua kun posti on sen var-
rella. [– –]

[Ratkaisu:] Sitten eräs nuori mies, postivirkailija, lähti kanssani, juoksi yli 
kadun suureen kauppakeskukseen ja sen puhelimeen. Kun se oli kysynyt minulta 
koko numerosarjan ja kirjoittanut sen paperille, se soitti – ja pääsi läpi. Ja Saara 
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vastasi! Minä sanoin ”obligada. muy obligada” vielä Saaran korvaan, kun se mies 
lähti jo menemään. Saaralla oli hauskaa kun minä olin ajellut poliisin kanssa 
puhelinautomaatilta toiselle.

[Hyppy ajassa taaksepäin:] Kun sanoin että olen laivassa, poliisi kysyi: ”Eikö 
ole vaarallista kävellä täällä yksin?” Poliisi! Minä sanoin että ei. Minähän olen 
niin vanha eikä mulla ole käsilaukkua eikä mitään. Se sanoi että rahaa. Minä 
sanoin: eikä rahaa. Enkä minä kyllä tässä kaupungissa kokenut minkäänlaista 
vaaraa.

[– –]
Sitten tulin laivaan, ja kello oli melkein puoli seitsemän. Heti kohta Marek 

tuli hyvin huolekkaasti sanomaan, että onkohan ne juomat nyt niitä mitä olen 
halunnut ja tuoko hän ne nyt. Hän toi ne tänne ja ne olivat ihan täsmälleen mitä 
olin pyytänyt: Aguardente Velho ja kolme Grão Vascoa. Annoin hänelle kolme 
dollaria.

[Lopetus ja evaluointi:] Olen minä tullut kävelleeksikin aika paljon, vaikka 
vähän poliisiautollakin ajelin. Tämä on ollut ihan hauska päivä. Olen ollut Portu-
galissa nyt, ja tämän jälkeen suuntaudun aivan vieraisiin oloihin ja kuumuuteen 
ja aivan toisenlaiseen maailmaan, enkä tiedä osaanko nauttia siitä. Mutta täällä 
oli ihan kivaa. (VRL: 95–96, alkuperäiset kursivoinnit) 

Tämänkaltaiset kertomukset liittyvät päiviin, jolloin päähenkilöminä on ollut poissa 
laivasta. Silloin hän pääsee sanelemaan päivän tapahtumat vasta jälkikäteen, jolloin 
kerronnassa on selvä retrospektiivinen ote. Aikamuodoiltaan ne on tyypillisesti 
menneessä aikamuodossa kerrottu. Tapahtumien peräkkäisyyttä ja järjestystä sel-
ventävät toistuvat ajan adverbit (sitten; myöhemmin; heti kohta). Alun tiivistelmässä 
ja lopun päätöksessä aikamuotona on perfekti, joka liittää kokemukset puhehetkeen. 
Lopussa katse suuntautuu myös tulevaisuuteen, mitä ilmaistaan futuurisesti (tämän 
jälkeen suuntaudun). Suuntautumisen voi tulkita tässä sekä henkiseksi asennoitu-
miseksi että fyysiseksi kulkemiseksi. Asennoitumisen muutosta kohti tulevaa kuvas-
taa aivan viimeisen lauseen imperfekti: Mutta täällä oli ihan kivaa. Päivä tuntuu jo 
taakse jääneeltä, vaikka täällä viittaa vielä Portugaliin.

Esimerkin 15 kerrottavuus ei synny vain hauskasta tapahtumasarjasta. Sen voi 
lukea myös tyypillisenä kuvauksena siitä, miten matkoilla joskus pienenkin asian 
hoitaminen voi osoittautua hankalaksi. Toiseksi kertomuksessa keskeiseksi nousee 
vieraiden ihmisten avuliaisuus, matkoihin sisältyvä piirre, jota Villan kertoja arvos-
taa kautta kirjan. Kolmanneksi tapahtumasarjassa olennaista on se, että päähenkilö 
yrittää päästä soittamaan tyttärelleen, joka on tärkeä läheinen. 

Ajallisuus ja eteneminen



86

Olen tämän luvun analyyseissa todennut, että aikamuodon valinta on matkan ker-
ronnan kannalta perustavanlaatuinen kerronnallinen ratkaisu, joka vaikuttaa myös 
muihin kielellisiin valintoihin. Sillä on vaikutuksia myös kertojan positioitumiseen 
suhteessa implisiittiseen lukijaan. Ajanilmausten valintojen avulla luodaan sekä 
epävakautta tarinan tasolla että jännitettä kerronnan tasolla (Phelan 2002; 2007a). 

”Mamma ok” on menneessä aikamuodossa kerrottu retrospektiivinen kerto-
mus, jonka kerronnassa tehdään ajallisia siirtymiä tapahtumien nyt-hetkestä sekä 
taaksepäin (esimerkissä 2) että tulevaan (4) Kerronnassa käytetään retorisena kei-
nona myös ajallista hidastamista, dramaattista mennyttä aikaa (vrt. Pallaskallion 
[2013] dramaattinen preteriti, ks. luku 3.2.2). Tapahtumien tasolle epävakautta luo 
päähenkilöiden ja sisilialaisten taksikuskien välinen jännite, ja kerronnassa tätä 
ilmentävät sekä ajallinen hidastaminen että havaintopisteen siirtyminen tapahtu-
mien tasolle (6). Samassa kertomuksessa on myös osia, joissa kerronta nopeutuu, 
ja esimerkiksi neljän päivän tapahtumat kerrotaan tiivistetysti yhdessä kappaleessa 
(5).

Bospor Express hyödyntää ajallista kaksitasoisuutta siten, että lukija pääsee suo-
raan toimintaan, ja kerrontaratkaisu myös herättää odotuksia tulevasta (luku 3.2.3, 
taulukko 1). Ratkaisu on lukijaa huomioiva; se toimii kiinnostusta herättävänä – 
sekä eteen- että taaksepäin: miten tähän on tultu? Samalla se on myös lukijaa akti-
voiva: lukijan on osattava muodostaa tarinan kulku kerronnan antamien vihjeiden 
avulla.  

Afrikan poikki rakentaa preesenskerronnallaan kertojan ja implisiittisen luki-
jan välille suhteen, jossa lukija ikään kuin seuraa tapahtumien kulkua tapahtu-
mien tasolla (7–9). Odotuksia tulevan matkan suhteen kasvatetaan esimerkiksi 
esipuheessa. Matkakerronnan päätasosta poikkeavat taustoittavat kertomukset ovat 
puolestaan imperfektimuotoisia, ekstradiegeettisesti kerrottuja kertomuksia, joissa 
informatiivisuus on keskeistä (10–12). Niissä lukijaan suuntautuminen on selittä-
vää ja tulkintaa ohjaavaa. Arvot, mielipiteet ja tiedot luovat jännitteitä olennaisella 
tavalla, samoin kuin matkakerronnan ja historiallisten taustakertomusten välinen 
jännite.

Ei-kerronnallisenakin pidetyn päiväkirjan ja kerronnallisen matkakirjan muo-
toja yhdistävä Vanhan rouvan lokikirja ei ole muodoltaan retrospektiivinen kerto-
mus. Silti siinäkin kertovaa toimintaa ja kertomuksen rakennepiirteitä. Klassiset 
narratologiset jaottelut kerrontaan ja tarinaan sekä päähenkilöön ja kertojaan eivät 
ole yhtä selviä kuin Tuurin ja Vakkurin kertomuksissa. Aikatasoja on useita niin 
kerrotun kuin kerronnankin tasolla (14). Voidaan hahmottaa myös jatkuvia tari-
nalinjoja, joihin päiväkirjakertoja vain viittaa, samaan tapaan kuin vuorovaikut-
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teisten keskustelutilanteiden pienissä kertomuksissa. Toisaalta päiväkirjakerronnan 
lomassa on myös labovilaisessa mielessä täysimuotoisia kertomuksia (15).

Villan kertojan ja henkilöhahmon funktiot lomittuvat, kun kertominen nauhu-
rille on myös myös matkan aikaisen päähenkilön toimintaa. VRL:n kerronnassa on 
kuitenkin myös eksplisiittisiä kerroksia: On matkan aikainen puhe ja myöhempi 
kirjoitus. On se, joka kertoo matkaa, ja se, joka selittää aiemmin kerrottua. Impli-
siittisen tekijän käsite eräänlaisena todellisen kirjailijan versiona sopii kuvaamaan 
kokonaisuudesta vastaavaa tasoa. Se toimii eri aikoja ja positioita yhdistävänä 
tasona, joka kommunikoi lopullisen tekstin vastaanottajalle, sekä implisiittiselle että 
todelliselle lukijalle. 

Villan teoskokonaisuuden kaksitasoisuus luo vastaanottoon vaihtuvia positioita: 
päiväkirjamerkintöjen lukija on ikään kuin Villan myöhempi minä, se, jolle tuttuja 
asioita ei tarvitse selittää. Sen sijaan teoksen implisiittinen lukija ja todellinen lukija 
voivat muodostaa kokonaiskäsityksen kahden tason vuorottelun perusteella. Myö-
hemmän tason kertoja täydentää sellaisia aukkoja, jotka päiväkirjakertoja on jättä-
nyt päivityksiinsä ja jotka implisiittisen tekijän mielestä ovat lukijalle olennaisia.

Ajallisuuden tarkastelussa olen kiinnittänyt huomiota minän eri tasoihin, koska 
ajallisuus ja minän monikerroksisuus liittyvät kiinteästi yhteen. Tuurin ja Vakkurin 
kirjoissa on enemmän tai vähemmän selvästi erotettavissa kerronnan ajan kertova 
minä ja tarinan ajan kerrottu minä eli kertoja ja päähenkilö. Villan kirjassa voidaan 
erottaa kerrottu minä eli matkaileva päähenkilö-Villa, päiväkirjakertoja eli matkan 
aikainen kertoja sekä myöhempi kertoja, joka tekee lisäyksiä ja tarkennuksia. 
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Tutkimukseni lähtökohtiin kuuluu käsitys siitä, että kielenkäyttö on luonteeltaan 
läpikotaisen dialogista (Bahtin 2013b [1986], Bahtin 1991 [1929]; Vološinov 1990 
[1929]). Teksteissä se ilmenee moninaisina yhteyksinä toisiin kielenkäyttötilan-
teisiin, teksteihin, diskursseihin ja konteksteihin. Omakohtainen matkakertomus 
muodostuu tyypillisesti sekä oman kokemusmaailman tapahtumista, havainnoista 
ja niiden kerronnasta että lähdepohjaisista kertomuksista, faktoista ja anekdoo-
teista. Lähteet voivat olla esimerkiksi historiankirjoitusta, suullista perimätietoa tai 
matkailijoille suunnattua kirjallisuutta. Kaikki referointi ei kuitenkaan pohjaudu 
kirjallisiin lähteisiin, vaan myös omia matkan aikaisia keskusteluja referoidaan, 
jolloin ne muuttuvat osaksi kirjoitettua kertomusta. Olen tässä luvussa kiinnostu-
nut erityisesti niistä matkakerronnalle keskeisistä keinoista, jotka tavalla tai toisella 
tuovat kerrontaan sellaisia ääniä tai Bahtinin termein ”vieraita sanoja” (Bahtin 1991 
[1963]), jotka erottuvat kertojan äänestä, värittävät sitä tai sulautuvat siihen. Näitä 
keinoja ovat teoksiin sisältyvät kirjalliset viittaukset, sitaatit ja referoivat jaksot. Ne 
ovat keinoja, joilla kerronnan näkökulmat ja äänet monipuolistuvat.

Dialogisuuden ajatus on keskeinen myös retorisessa narratologiassa, jossa ana-
lysoidaan tekstin sekä tekijä- ja lukijatasojen vuorovaikutteisuutta. Analyysin koh-
teena ovat kerronnan moninaiset resurssit, kuten sanavalinnat, kerrontatekniikat ja 
tekstin rakenteet, ja yksi tärkeä resurssien osa-alue ovat suhteet muihin teksteihin, 
lajeihin ja konventioihin. Dialogiset suhteet auttavat lukijaa ymmärtämään tekstiä. 
Toisaalta oletettu lukija vaikuttaa siihen, minkälaisia resursseja tekstiin valikoituu. 
Tekstin, lukijan ja tekijän kolmiyhteys on siis tästäkin perspektiivistä olennainen. 
(Phelan 2017: 14.) Tekstien dialogisten suhteiden merkityksiä tuotetaan kerron-
nassa monella tasolla. Kaikki kertojan kolme päätehtävää ovat olennaisia: tapah-
tumien ja henkilöiden raportointi, raportoinnin tulkinta sekä tulkintojen ja rapor-
toinnin eettinen evaluointi (Phelan 2005; 2007b). 

Dialogisuus on laaja ilmiö, jota tarkastelen tässä yhteydessä intertekstuaalisuu-
den eli tekstienvälisyyden ja kontekstuaalisuuden eli tekstin ja kontekstin suhteen 
avulla. Käsitteet ovat osittain päällekkäisiä: kontekstit rakentuvat tekstiin inter-
tekstuaalisesti, ja intertekstuaalisuutta voidaan pitää kontekstuaalisena resurssina. 
Intertekstuaalisuutta on teoretisoitu sekä kielen- että kirjallisuudentutkimuksessa 
paljon alkaen Kristevan esseestä ”Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman” (1967), 
jossa hän esitteli Bahtinin dialogisuuden ajatuksia länsimaiselle yleisölle sekä kehitti 
termin intertextualité. Kirjallisuudentutkimuksessa intertekstuaalisuutta ovat teore-
tisoineet muun muassa Barthes (1993 [1973]), Genette (1982) ja Riff aterre (1984). 
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Nojaan omassa kerronnan resursseihin pureutuvassa analyysissani erityisesti kie-
lentutkija Fairclough’n esittämiin käsityksiin intertekstuaalisuudesta (ks. luku 2.1). 
Intertekstuaalisuus voi olla joko näkyvää16 (manifest intertextuality) tai perustavaa 
(constitutive intertextuality). Näkyvä intertekstuaalisuus ilmenee tekstissä esimer-
kiksi referoinnin keinoina sekä ironiana, presuppositioina, metadiskursiivisuutena 
ja kieltoina. Perustava intertekstuaalisuus eli interdiskursiivisuus (interdiscursivity) 
puolestaan liittyy esimerkiksi siihen, minkälaisia teksti- tai lajikonventioita kerron-
nassa hyödynnetään. (Fairclough 1992: 104; Authier-Revuz 1982: 91–101; Maingue-
neau 1987: 53–93; ks. myös Solin 2006). Vastaava eronteko on myös Genetten trans-
tekstuaalisuuden teoretisoinnissa: intertekstuaalisuutta ovat muun muassa sitaatit, 
viittaukset ja plagiaatit. Arkkitekstuaalisuutta on puolestaan se, miten yksittäinen 
teos muodostuu lukuisista edeltävistä diskursseista, ilmaisutavoista ja kirjallisista 
lajeista (Genette 1982: 11; Allen 2000: 98; Lyytikäinen 1991: 146–147). Analyysini 
keskittyvät pääasiassa näkyvään intertekstuaalisuuteen, joskin perustava interteks-
tuaalisuus on siihen tiukasti kytköksissä esimerkiksi lajikonventioiden kautta.

Myös konteksti on monitasoinen ja -tahoinen käsite, jolla voidaan tarkoittaa 
sekä taustaa, johon teksti asettuu tai josta se kumpuaa, että taustaa, joka tekstiin 
luodaan. Teksti ja konteksti edellyttävät toisiaan eikä tekstiä voi irrottaa konteksteis-
taan ilman että myös sen tulkinta tai mahdollisuus tulkita tietyllä tavalla muuttuu 
(Linell 1998a: 144). Konteksteja voidaan analysoida, kuten tekstin muitakin mer-
kityksiä. Eri aikoina luetulla tekstillä on eri kontekstit, ja toiseen yhteyteen siirretty 
teksti kontekstualisoituu uudelleen. Konteksteja ja ”uuskonteksteja” voidaankin 
kuvata ja tulkita samaan tapaan kuin tekstejä eli analysoimalla tekstissä esiintyviä 
kielenpiirteitä. (Hiidenmaa 2000: 179–184.) 

Tekstin kontekstina ovat toiset tekstit (Bahtin 2013c [1986]: 162, 166). Konteks-
tia ovat esimerkiksi sellaiset tekstit, jotka käsittelevät samaa aihepiiriä kuin teksti 
(omassa aineistossani esimerkiksi maita ja matkustamista käsittelevät tekstit). 
Toiseksi kontekstina ovat sellaiset tekstit, joilla on samanlainen esitystapa (kerto-
mus, matkakertomus, matkapäiväkirja). Kolmanneksi kontekstiksi voidaan katsoa 
ne tekstit, jotka esiintyvät samassa yhteydessä kuin tarkasteltava teksti (kirjasarja, 
julkaisuyhteys). (Lemke 1990: 204; Hiidenmaa 2000: 180; Karvonen 1995: 30–31.) 
Esimerkiksi Tuurin ”Mamma ok” -kertomuksen kontekstina ovat myös muut Mat-
koilla Euroopassa -kokoelman kertomukset. Julkaistujen teosten kontekstiksi voi-

16 Manifest intertextuality käännetään suomenkielisissä yhteyksissä usein avoimeksi interteks-
tuaalisuudeksi. Avoimuus on kuitenkin mahdollista ymmärtää tulkinnan avoimuudeksi, 
joten katson, että näkyvä on osuvampi suomennos.
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daan lisäksi hahmottaa tekijän muu kirjallinen tuotanto, kirjalliset instituutiot, kir-
jallisuuden ja lajin historia, aikalaiskirjallisuus sekä vastaanoton kontekstit.17 

Tutkimukseni fokuksen kannalta katson tärkeäksi kontekstiksi erityisesti mat-
kakirjallisuuden lajit. Jotkin kielelliset valinnat ovat perusteltuja ja ymmärrettäviä 
nimenomaan matkakirjallisuuden ja sen historian kontekstissa. Matkan aihepiirin 
myötä on mahdollista ajatella, että myös television matkaohjelmat, lehtien mat-
kajutut ja matkablogit kuuluvat läheisesti tähän kontekstiin. Lajikontekstin lisäksi 
kiinnitän huomiota siihen, minkälaisia sosiokulttuurisia konteksteja teksteihin 
rakentuu eli minkälaisia sosiaalisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen toimintaym-
päristön piirteitä teksteistä voi analysoida. (Pietikäinen & Mäntynen 2019: 49–51.) 
Tämäkin näkökulma kumpuaa lajista; matkakertomukset esittävät paljon havain-
toja ja väitteitä maailmasta, maista, yhteiskunnista ja kulttuureista.  

Bauman ja Briggs (1990) ovat lähestyneet tekstin ja kontekstin kysymystä per-
formatiivisuuden ja tekstin tuottamisen näkökulmasta erityisesti suullisen perin-
teen siirtymisen ja muuntumisen osalta. Myös he korostavat tekstin ja kontekstin 
kiinteää yhteenkuulumista. He kutsuvat entekstualisoinniksi prosessia, jonka myötä 
puhutusta tai kirjoitetusta diskurssista muodostuu strukturoitu tekstiartefakti. Täl-
löin diskurssi ankkuroituu kontekstiinsa eri keinoin. Samalla kun teksti muotou-
tuu, se irtautuu alkuperäisestä kontekstistaan eli dekontekstualisoituu. Entekstuali-
soitu teksti on taas mahdollista dekontekstualisoida ja rekontekstualisoida eli liittää 
uuteen kontekstiin. (Bauman & Briggs 1990: 73–74.) Entekstualisointiprosessissa 
tehdään valintoja ja ammennetaan erilaisista aineksista. Tekstin tuottaja voi hyödyn-
tää erilaisia vakiintuneita kielenkäytön resursseja kuvatessaan omaa kokemusmaa-
ilmaansa tai nojata aiemmin muotoiltuihin kielellisiin representaatioihin (Visakko 
2019: 25; Pallaskallio & Nordlund 2018: 222). Rekontekstualisointi osoittaa teks-
tin tuottajan kontrollia ja auktoriteettia. Kuhunkin rekontekstualisointiprosessiin 
vaikuttavat esimerkiksi saatavuus (pääsy lähteille), luvallisuus, kompetenssi sekä 
arvot, jotka määrittelevät tekstien ja niiden käytön asemaa. (Bauman & Briggs 1990: 
76–77). Matkakertomuksissa halutaan esimerkiksi korostaa matkailijan valmiutta ja 
kykyä kommunikoida paikallisten ihmisten kanssa. Myös monien ja erikielisten kir-
jallisten lähteiden hyödyntäminen korostaa tekstin tuottajan kompetenssia. 

Omassa analyysissani huomioni on siinä, miten tekstin tason toimija eli ker-
toja osoittaa kontrollia ja auktoriteettia kertomaansa ja miten siinä hyödynnetään 
rekontekstualisointia. Diskurssintutkimuksessa rekontekstualisaation käsitettä 
on käyttänyt etenkin Linell (1998) kuvatessaan tekstin tai keskustelun siirtämistä 
ja mukauttamista yhdestä kontekstista toiseen. (Linell 1998a: 144–145; ks. myös 

17 On myös hyvä huomata, että tutkijan omat kontekstit vaikuttavat tulkintoihin, tutkimusky-
symykseen ym. lukutapoihin. 
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Virtanen, Rahtu & Shore 2018: 27–28). Linell nojaa Fairclough’n ajatuksiin inter-
tekstuaalisuudesta ja erittelee kolmenlaista rekontekstualisointia: intertekstuaalista, 
interdiskursiivista tai intratekstuaalista. Intertekstuaalinen rekontekstualisointi voi 
olla luonteeltaan näkyvää, kuten sitaateissa, joiden kohdalla alkuperäisen konteks-
tin vaikutus on näkyvää. Voidaankin puhua myös interkontekstuaalisuudesta eli 
kontekstienvälisyydestä (Linell 1998a: 148). Interdiskursiivinen rekontekstualisointi 
näkyy esimerkiksi siinä, miten teksti noudattaa tietyn lajin konventiota. Esimerkiksi 
Villan VRL on muodoltaan matkapäiväkirja, jossa jokainen luku alkaa konventioita 
noudattaen päivämäärän ja toisinaan myös sijainnin ilmauksella. Kaksi kertaa teks-
tissä käytetään ilmausta ”rakas päiväkirja” (VRL: 112, 197) ironisena, metadiskur-
siivisena viittauksena henkilökohtaisen päiväkirjalajin konventioihin, jolloin mer-
kitys syntyy kahden läheisen lajin kontekstien aktivoitumisesta. Intratekstuaalinen 
rekontekstualisointi tarkoittaa puolestaan tekstikokonaisuuden sisäisiä viittauksia. 
Esimerkiksi Tuurin ”Mamma ok:ssa” paikalliselta taksikuskilta lainattu lausahdus 
toistuu pitkin kertomusta, ensin osana tapahtumia, sitten menneen muisteluna – ja 
se antaa kertomukselle myös nimen. Toiston avulla lausahdus siirtyy kontekstista 
toiseen, mikä toimii retorisena tehokeinona ja koherenssia luovana piirteenä.

Analysoin seuraavaksi ensin (4.1) kirjallisuuteen viittaamista Villan ja Vakku-
rin teosten kynnystekstien, erityisesti mottojen, yhteydessä (Tuurin BE:n kynnys-
teksteistä ks. 1.3.2). Sen jälkeen tarkastelen referointia (4.2) osana matkakerronnan 
resursseja. Pyrin analyyseissani löytämään näiden keinojen retorisia tehtäviä kerto-
van toiminnan kannalta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1) Miten viittaaminen ja referointi vaikuttavat kerronnalliseen vuorovaikutuk-
seen ja kertojanääneen? 

2) Antaako kertoja tilaa myös muille äänille ja jos antaa, niin mitä merkityksiä 
niillä rakennetaan? 

Teosten nimet, lukujen otsikot, kansitekstit ja kuvitukset ovat teoksen tulkintaa 
ohjaavia aputekstejä, joita Genette kutsui parateksteiksi (paratexte), ja joiden suo-
mennokseksi on vakiintunut termi kynnystekstit (Genette 1982: 9, suomennos 
Lyytikäinen 1991: 148). Kohdistan aluksi tarkasteluni Villan ja Vakkurin kirjojen 
epigrafeihin eli mottoihin ja niistä aukeaviin yhteyksiin toisiin kynnysteksteihin ja 
teoksen ulkopuolisiin teksteihin. Motoilla on erityisen painoarvoinen paikka teos-
kokonaisuudessa, ja ne kutsuvat lukijaa tekemään tulkintoja. Ne sijoittuvat teoksen 
alkulehdille nimiösivujen jälkeen, mutta eivät vielä varsinaisen matkakertomuksen 
sisään, joten ne korostavat erityisesti kokonaisuudesta vastaavan tekijän läsnäoloa. 
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Orientoidessaan lukijaa kohti tulevaa, ne alkavat rakentaa myös kertojanääntä, 
vaikka eivät ole varsinaisesti kertomusta rakentavia elementtejä. Interkontekstuali-
soinnin prosessin myötä ne aktivoivat useita konteksteja (Linell 1998a: 148).

Genetten mukaan motot kommentoivat sekä kirjan nimeä että tulevaa tekstiä. 
Ne ovat siis tässäkin mielessä dialogisia ja luovat yhteyksiä eri suuntiin. Teoksen 
nimi ja motto voidaan nähdä eräänlaisena parina, jonka osapuolet täydentävät 
toisiaan. Nimi voi synnyttää konnotaatioita aiempiin teoksiin, lajiin, teksteihin, ja 
motot voivat vahvistaa konnotaatioita. Genette korostaa myös mottojen merkitystä 
teoksen genren ja sävyn osoittajina. Motoilla voidaan myös tuoda esiin kulttuurin 
ja kirjallisuuden tuntemusta. Maininta siteeratun ajatuksen esittäjästäkin on tässä 
mielessä tärkeä. (Genette 1997 [1987]: 89–91, 142–160.)

Kaikissa aineistoni kirjanmittaisissa teoksissa on yksi tai useampi motto, ja niillä 
on kaikki Genetten luettelemat tehtävät erilaisin painotuksin. Niillä on myös tärkeä 
tehtävä tekijän ja lukijan välisessä kommunikaatiossa: varsinaisesta matkakerto-
muksesta irrallisina ne ovat avoimesti tekijältä lukijalle suunnattuja toisin kuin hie-
novaraisemmat, kerrontaan upotetut viittaukset. Ne ovat myös metadiskursiivisia 
eli kiinnittävät huomiota sekä teosten sisältöihin että esitystapoihin. Metadiskursii-
visuus rakentaa teksteihin sekä kontekstia että lukijuutta. Metadiskursiiviset piirteet 
paljastavat tekijän tietoisuuden vastaanottajasta, jolle selvennykset, tulkinnan ohjaa-
minen ja muut vuorovaikutusta lisäävät keinot ovat tarpeen. (Hyland 2005: 5–15, 
17.) Fairclough’n mukaan metadiskursiivisuus onkin yksi näkyvän intertekstuaali-
suuden muoto, keino ottaa etäisyyttä omaan diskurssiin (Faircough 1992: 122–123). 

Rekontekstualisoinnin prosessissa tekstit ja diskurssit voivat yksinkertaistua, 
tiivistyä ja saada erilaisia painotuksia (Bernstein 1990: 184).18 Painotus voi muut-
tua esimerkiksi lyhentämisen tai erilaisten typografi sten tai taitollisten keinojen 
myötä. Villan VRL:ssä ensimmäisenä mottona on lainaus Matsuo Bashōn matka-
kertomuksesta Kapea tie pohjoiseen (noin vuodelta 1694). Bashōn kertomus edustaa 
haibun-muotoista eli proosakerrontaa ja haikuja yhdistelevää kikōbun-matkakerto-
mustraditiota (Salmi 2019: 7). 

VRL:n mottoon valittu muoto painottaa merkityksiä hieman toisin kuin alku-
peräinen teksti ja korostaa sitaatin henkilökohtaista merkitystä. Kohta on jaettu 
runoon tapaan säkeiksi.19

18 Kasvatussosiologi Bernstein on tarkastellut rekontekstualisointia pedagogisessa 
diskurssissa.

19 Sekä Tammen että Basam Booksin julkaisemissa Kai Niemisen suomennoksissa alku on 
proosamuotoinen, mutta on mahdollista, että katkelma esiintyy jossain yhteydessä myös 
säkeistettynä.
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Esimerkki 1a
Ken viettää elämänsä keinuvalla laivalla
tai kulkee vanhuutta vastaan suitset käsissään,
alati matkalla, hän on 
matkalla
kotona.
Bashō
(suom. Kai Nieminen)

Lainattu kohta korostaa elämää matkana ja Villan omaa kokemusta matkalla ole-
misesta. Säkeistäminen jakaa alkujaan proosamuotoisen tekstin osiin, joista esiin 
nousevat keinuva laiva ja kulkeminen vanhuutta vastaan. Suomennoksen ilmauksen 
vanhuutta vastaan voi tulkita kahdella tavalla: se voi ilmaista joko vastasuunnasta 
tulevaa liikettä tai vastustamista. Erityisen suuren painoarvon saavat sanat matkalla 
/ kotona, jotka on asetettu omille riveilleen. Niiden voi tulkita edustavan teoksen 
esiintuomaa matkustamisen fi losofi aa. Matkalla kotona (Hapuli 2008) on myös 
Villan julkaisemattomiin matkapäiväkirjoihin perustuvan teoksen nimi. Se ilmestyi 
neljä vuotta VRL:n ilmestymisen jälkeen. 

Bashōn teos, josta Villan motto (lihavoitu) on lainattu, alkaa proosamuotoisena 
tekstinä Kai Niemisen suomeksi tulkitsemana näin:

Esimerkki 1b
Kuu ja aurinko ovat ikuisia matkalaisia. Matkamiehen tavoin tulevat ja menevät 
myös vuodet. Ken viettää elämänsä keinuvalla laivalla tai kulkee vanhuutta 
vastaan suitset käsissään, alati matkalla, [hän] on matkalla kotona. Moni mui-
naisista mestareista kohtasi kuolemansa matkalla ollessaan. 
(suom. Kai Nieminen, hän-sana on mukana Tammen julkaisemassa painoksessa 
1981, poistettu Basam Booksin painoksesta 2012) 

Salmi (2019) on tarkastellut Bashōn kertomuksen alkua Lakoffi  n ja Johnsonin 
(1980) käsitemetaforan sekä Turnerin ja Fauconnierin (1995) käsitteellisen yhdis-
tymisen teorian avulla. Hänen tulkintansa mukaan siinä korostuvat käsitemetaforat 
luonto liikkuu, (vuoden)aika liikkuu sekä (vuoden)aika on matkustaja. 
Näistä jälkimmäinen on Salmen mukaan japanilaisessa runoudessa yleinen. Inhi-
millistäminen on vihjaus olemassaolon rajallisuudesta. Kertomuksen alku on myös 
intertekstuaalinen viittaus kiinalaisen runoilijan Lĭ Báin (701–762) runoon ”Alkusa-
nat kevätyön juhlaan persikka- ja luumutarhassa”. Salmen mukaan molemmat teks-
tit perustuvat käsitemetaforaan maailma on väliaikainen asumus. Keinuva laiva 
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ja suitset kädessä kulkeminen puolestaan kumpuavat käsitemetaforasta elämä on 
matka. (Salmi 2019: 14–16.) Villan kirjan motossa korostuvat kaksi jälkimmäistä 
käsitemetaforaa, kun taas alkuperäisen tekstin luontoon ja vuodenaikojen kulkuun 
liittyvät merkitykset jäävät pois. Myöskään elämän rajallisuuden ajatus ei ole yhtä 
vahva kuin alkuperäisessä tekstissä, jossa mainitaan myös kuolema, vaan väliaikai-
suuden sijaan korostuu matkan ja asumuksen yhteys.

Halusta asua matkalla Villa puhuu myös toisessa kynnystekstissä, VRL:n alku-
sanoissa, joissa hän muistelee lapsuutensa matkaleikkejä ja siteeraa oman aiemman 
matkapäiväkirjansa mottoa, joka on peräisin J. W. von Goethelta: 

Esimerkki 2
En muista että määränpää olisi leikeissä ollut mielessä, tärkeää oli matkallaolo. 
Jossain myöhäisemmän vaiheen matkapäiväkirjassa minulla onkin mottona 
Goethen sanat ”Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen.” 
(”Eihän sitä matkusta perille tullakseen, vaan matkustaakseen”). Lapsi sen tajusi 
– lento- ja valmismatkojen aikakauden ihmiset ovat tämän tiedon hukanneet. 
(VRL: 6, kursivointi alkuperäinen)

Goethen sanat matkustamisesta ovat peräisin Karoline Herderille lähetetystä kir-
jeestä vuodelta 1788 (Danzer 2019: 266). Goethen tuotantoon kuuluu myös mat-
kapäiväkirjoja ja matkakirja Italianische reise (1817, suom. Italian matka päiväkir-
joineen, 1992), joten sitaatti aktivoi osaltaan matkan kuvaamisen tradition ja siihen 
liittyvät keskustelut. Villan esittämä tulkinta sitaatista korostaa hänen valitsemaansa 
matkustamisen tapaa, jossa matkanteko vie enemmän aikaa kuin perillä oleminen. 
Lento- ja valmismatkojen aikakauden asettaminen tämän ajatuksen vastakohdaksi 
nostaa esiin matkailun kontekstin ja matkailuun liittyvät diskurssit, joihin teksti 
matkustustavan korostamisella ottaa osaa. Samalla minä asettuu ikään kuin oman 
aikakautensa ihmisten ulkopuolelle. Siteeraus synnyttää intertekstuaalisen yhteyden 
paitsi Goethen kirjeeseen, myös Villan aiempien matkapäiväkirjojen tekstimaail-
maan. Ennen kuin VRL:stä tuli julkaistu teos, Villa oli kirjoittanut yli 70 matka-
päiväkirjaa viiden vuosikymmenen aikana (Hapuli 2008: 10). Sitaatin lainaaminen 
alkukielellä ja sen suomentaminen tuovat esiin myös Villan asiantuntemusta kiel-
ten ja kulttuurien tuntijana ja välittäjänä. Tämä on keskeinen piirre, joka rakentaa 
kuvaa tekstin minästä kautta kirjan.

VRL:n kynnysteksteihin latautunut viittausten verkosto täydentyy toisellakin 
motolla, joka korostaa matkan henkilökohtaista merkitystä. Siinä itseensä tutustu-
minen vertautuu tiellä kulkemiseen eli matkantekoon. 
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Esimerkki 3
Lyhin tie omaan itseen
vie maailman ympäri.
Herman [sic] von Keyserling 

Lainaus on peräisin saksalaisen fi losofi n Hermann von Keyserlingin (1880–1946) 
matkakertomuksesta Das Reisetagebuch eines Philosophen (1919), jossa se on niin 
ikään mottona.20 Ulkoisen ja sisäisen matkan liittäminen yhteen on yksi matkakir-
jallisuuden vakiintuneista konventioista. Tällöin matka on ennen kaikkea metafora 
sisäisestä matkasta (Blanton 2002: 60; Th ompson 2011: 121). Varhaisena esimerk-
kinä ja vaikutteiden antajana voi pitää Laurence Sternen teosta Sentimentaalinen 
matka (1768, suom 2010). Matkan ympäristö saattaa näyttäytyä lähes kulissin kal-
taisena taustana minän tunteille ja sisäiselle muutokselle (ks. esim. Youngs 2013: 
102–103). Villan kirjan tapauksessa päähenkilön ajatukset ovat keskeinen osa 
matkaa, joskin myös ulkoisen matkan vaiheet on selvästi raportoitu. Motto kuiten-
kin ohjaa lukemaan teosta myös tienä omaan itseen tai näkemään matkustamisen 
itsetutkistelun muotona. 

Samainen Keyserlingin sitaatti on mottona myös Olavi Paavolaisen kir-
jassa Lähtö ja loitsu (1937) hieman erilaisena suomennoksena (”Lyhin tie omaan 
itseemme”), mikä muistuttaa siitä, että motoilla on toisinaan taipumusta myös irtau-
tua alkuperäisestä yhteydestään ja alkaa elää omaa elämäänsä kierrätettynä.21 Paa-
volaisen teos ja VRL liittyvät toisiinsa myös sikäli, että molemmat kuvaavat matkaa 
Etelä-Amerikkaan.22 VRL:ssä viitataan Paavolaisen teokseen myöhemminkin, kun 
laiva, jolla Villa matkustaa, saapuu Argentiinan La Plata -joen suulle, ja Villa vertaa 
omia havaintojaan Paavolaisen kirjaamiin havaintoihin. Paavolainen itse ei pitänyt 
teostaan matkakirjana, vaan ennen kaikkea kulttuurikritiikkinä ja kirjana ”suuresta 
levottomuudesta” (ks. esim. ko. kirjan takakansi), mutta muodoltaan sitä voi pitää 
matkareportaasina tai matkakertomuksena. 

20 V. A. Koskenniemi arvioi Saksassa suureen suosioon nousseen Keyserlingin kirjan Ilta-
lehdessä 1921 ja kiinnitti huomiota sen paradoksaaliseen mottoon. Hänen mukaansa se 
on vastaus stoalaisfi losofi  Senecan varoitukseen ”niinhyvin paljon matkustamisesta kuin 
paljon lukemisesta, koska kumpikin vain hajoittaa sielua ja tuo mukanaan hedelmätöntä 
levottomuutta”. Koskenniemen mukaan molemmat ovat kenties väärässä, ”koska ei ole 
olemassa toista tietä, joka olisi niin edeltäpäin määrittelemätön ja yksilöllinen kuin se, mikä 
johtaa meitä ’oman itsemme’ luo. Siinä jos missään vaeltaa kukin omia polkujaan.” (Iltalehti 
23.5.1921) 

21 Internet-haku Keyserlingin lauseella tuottaa lukuisia tuloksia niin self helpin kuin matkai-
lunkin konteksteissa.

22 Myös Keyserling kirjoitti kirjan Etelä-Amerikasta, Südamerikanische Meditationen (1932)
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VRL:n mottoja voi tarkastella myös kirjan nimen valossa. Kirjan nimessä mat-
kailija on nimetty vanhaksi rouvaksi. Bashō-sitaatissa ikääntyminen esiintyy suitset 
käsissä kohti vanhuutta kulkemisena. Ilmaukset aktivoivat ikään ja vanhenemiseen 
liittyvää diskurssia, joka on teoksessa keskeinen. Lisäksi merenkulkuun viittaava 
sana lokikirja yhdistyy Bashō-sitaatin mainintaan elämän viettämisestä keinuvalla 
laivalla. Lokikirja on tavanomaisesti kapteenin ylläpitämä laivapäiväkirja, kun nyt 
laivapäiväkirjaa pitääkin laivassa matkustava vanha rouva. Sanavalinta kuvastaa 
näkökulman vaihdosta myös verrattuna meriromaanien konventioihin, joissa toi-
mijuus yhdistyy nimenomaan miehisyyteen ja laivat ovat feminiinejä. Niitä on usein 
kuvattu naista kuvaavilla nimityksillä, kuten juuri ”vanha rouva”, ”vanha eukko” tai 
”kaunotar”. Tätä on selitetty muun muassa sillä, että naiset eivät kuulu merenku-
lun maailmaan, vaan laiva korvaa poissaolevaa naista. Toisaalta laivoihin on liitetty 
stereotyyppisiä feminiinisiä piirteitä, kuten oikukkuutta tai kauniita muotoja. (Uola 
2004: 376–380). Villan kirjassa ”vanha rouva” on aktiivinen toimija, nainen, jolla on 
omaehtoinen suhde sekä merillä kulkemiseen että vanhuuteen. Kirjan nimi sisältää 
monta temaattista tienviettaa lukijalle.

Lukijan ei tarvitse tuntea Bashōn, Keyserlingin tai Goethen tuotantoa voidak-
seen tulkita sitaattien merkityksiä. Ne kaikki ovat muodoltaan geneerisiä eli eivät 
viittaa erityisesti kehenkään ihmiseen (ken viettää; lyhin tie omaan itseen kulkee; 
eihän sitä matkusta) eikä tiettyyn aikaan. Niissä on kiteytyneen elämänviisauden tai 
iskulauseen piirteitä ja harkittuina valintoina ne rakentavat teoksen kertovaa ja ker-
rottua minää. Mottojen käyttäminen osoittaa perinnetietoisuutta. Sitaatit rakentavat 
kontekstia asettamalla teoksen matkan pohtimisen ja matkakokemusten tallentami-
sen pitkään jatkumoon eli kommentoivat lajia ja sen konventioita. Samalla niissä on 
sananparsille tyypillistä ajattomuutta, joka kutsuu lukijaa pohtimaan, mitä merkit-
see olla kotona matkalla tai mitä oman itsen löytäminen merkitsee. 

Vakkurin Afrikan poikki -kirjan motot puolestaan kiinnittävät huomion eri-
tyisesti teoksen retoriikkaan ja myös kertojan asemointiin suhteessa kerrottuun. 
Ensimmäinen motto on antiikin kreikkalaiselta historioitsijalta Herodotokselta 
(noin 485 eaa.–420 eaa.). 

Esimerkki 4
”Minun ei tarvitse pyytää anteeksi, jos eksyn asiasta. Teen niin koko ajan.” 
– Herodotos

Lainauksessa esiin nousee Herodotoksen Historiateoksen polveileva esitystapa, 
jonka Vakkuri on nostanut myös oman teoksensa lukuohjeeksi. Se kuvaa tekijän 
auktoriteettia ja omistajuutta omaan tekstiin nähden. Yksikön ensimmäisen per-
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soonan käyttö korostaa tätä. Herodotos argumentoi, että koska hän eksyy asiasta 
toistuvasti, se ei ole vahinko tai poikkeama, vaan valinta. Kieltolause nostaa esiin 
myös sen, mitä kielletään eli että asiasta eksyminen voisi jonkin näkemyksen 
mukaan olla anteeksipyytämisen aihe tai jopa odotuksenmukaista (VISK § 1616). 
Herodotoksen kieltolause siis itsessään on jo intertekstuaalinen (Fairclough 1992: 
121–122). 

Herodotoksen nimi aktivoi historian isäksikin nimetyn tekijän lajin ja raken-
taa historiankirjoitusta yhdeksi kontekstuaaliseksi tekijäksi. Herodotoksen mene-
telmiin kuului matkustaminen ja tarinoiden kerääminen ja niiden avulla historian 
kirjoittaminen ja selittäminen. Hän korosti silminnäkijän todistuksen (opsis) ja 
omin korvin kuullun (akoe) merkitystä (Castrén ym. 2000: 213). Herodotos kir-
joitti: ”Minä olen velvollinen kertomaan, mitä kerrotaan, mutta en suinkaan ole vel-
vollinen kaikkea uskomaan – – ” (Historiateos 7: 152). Kerrotun kertominen sopii 
monin paikoin myös Vakkurin esitystavan kuvaukseksi, kuten luvun 4.2 analyysit 
osoittavat.

Myös Vakkurin kirjan toinen motto rakentaa yhteyttä historiankirjoitukseen.

Esimerkki 5
”Historia, kuten yksi älyköistämme on sanonut, on vain yleisesti hyväksyttyä fi k-
tiota.” – Voltaire

Voltairen sitaatti on referointia jo itsessään, mikä nostaa esiin ajallisen kerrostunei-
suuden ja moninkertaisen rekontekstualisoinnin. Omistusmuotoinen älyköistämme 
viittaa Voltairen aikakaudella eläneeseen, nimettömäksi jäävään henkilöön, ja 
Vakkuri puolestaan lainaa Voltairea, joka on edelleen tunnettu. Molemmat siis lai-
naavat toisen sanomaa, mutta tarkkaa lähdettä sitaatille ei mainita. Sitaatti kiinnittää 
huomiota siihen, että historiankirjoituksella ja fi ktiolla on yhteisiä piirteitä. Erona 
on kuitenkin se, että historiankirjoitukselle tarvitaan yleinen hyväksyntä, jotta sitä 
voisi pitää historiana. Yleinen hyväksyntä taas viittaa johonkin sosiokulttuuriseen 
yhteisöön, jonka sisällä hyväksynnästä keskustellaan. Sana vain (merkityksessä ’ei 
muuta kuin’) vihjaa, että olisi olemassa jokin muu käsitys historiasta. Voltaire-si-
taatti on siis yhtäältä auktoriteettiin vetoamista, mutta toisaalta myös viittaamista 
laajempaan historiankirjoituksen määrittelyä koskevaan diskurssiin. 

Vakkurin kolmas sitaatti tuo mukaan komiikan kehyksen ja korostaa, että jokai-
sella matkantekijällä on lähtökohtansa, taustansa, ja sen ulkopuolinen maailma. 
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Esimerkki 6
 ”Mitä tahansa väitätkin, kaikki Hyde Parkin takana on sinusta autiomaata.” 
– Sir George Etheredge 

Sitaatti on peräisin Etheregen23 komediasta Th e Man of Mode, or, Sir Fopling Flutter 
(1676), jossa repliikki kuuluu ”Whate’er you say, I know all beyond High Park’s a 
desert to you”. Näytelmässä tässä kohtauksessa kiusoitellaan Lontoon ulkopuolelle 
lähtemisestä. Kyseessä on siis näytelmän henkilöhahmon Harrietin repliikki, jonka 
Vakkuri on mahdollisesti itse suomentanut.24 Alkuperäisessä yhteydessään ja irro-
tettunakin toteamus on dialogisesti latautunut, vastaväite johonkin, mitä toinen on 
väittänyt tai voisi väittää. Vakkurin kirjan yhteydessä sitaatti voidaan tulkita itse-
ironiseksi huomioksi siitä, että oman tutun elämänpiirin ulkopuolella kaikki tuntuu 
vieraalta. Lainauksen ”sinä” olisi siis teoksen tarinamaailman kerrottu minä, mutta 
yhtä hyvin sen voi tulkita suuntautuvan kirjan lukijaan tai omiin tapoihinsa tottu-
neisiin ihmisiin ylipäänsä. 

Herodotos ja Voltaire ovat niminä tunnettuja, ja heidän tuotantoaan on kään-
netty myös suomeksi, kun taas Etherege on Suomessa vieraahko nimi. Näytelmästä 
irrotettu repliikki mottona yhdistyy Vakkurin teoksessa kahta muuta sitaattia sel-
vemmin teoksen nimeen ja sen odotettavissa olevaan sisältöön. Afrikan poikki 
kertoo nimenä, että tässä kirjassa mennään Hyde Parkia ja siihen liitettyjä muka-
vuuksia pidemmälle, jopa todelliseen autiomaahan. Kaikissa kolmessa motoksi 
valitussa sitaatissa on argumentoiva – ja tässä mielessä dialoginen – sävy: ensim-
mäisessä perustellaan aiheesta poikkeamista sen säännönmukaisuudella. Toisessa 
esitetään väite historiankirjoituksen luonteesta. Kolmannessa pyritään kumoamaan 
toisen väite ikään kuin todemmalla vastaväitteellä.  

Kirjojen motot tuovat aina esiin kirjallisuuden luonteelle tyypillistä tekstienvä-
lisyyttä. Ne muistuttavat käsillä olevan tekstin konventiotietoisesta ja teosartefaktin 
luonteesta sekä tekijän läsnäolosta siinä. Motot ovat tekijän retorinen väline, jolla 
voi vaikuttaa teoksen tulkintaan. Villan kirjan motot korostavat kokemuksen hen-
kilökohtaisuutta, matkan ja minän yhteyttä, kun taas Vakkurin kirjan motot nosta-
vat taustalle muun muassa historiankirjoituksen ja komedian. Monikerroksisuutta 
lisää se, että niin Voltairen kuin Etheregen nimissä esitetyt sitaatit ovat oikeastaan 

23 Sir George Etherege (1636–1692) oli erityisesti tapakomedioistaan tunnettu brittiläinen 
näytelmäkirjailija. Kirjoitusasu Etherege on selvästi vakiintuneempi kuin Vakkurin käyt-
tämä Etheredge.

24 Etheregen näytelmiä ei ole suomeksi julkaistu kirjana eikä niitä löydy myöskään esitystie-
tokannasta, johon on tallennettu suomalaisten ammattiteattereiden esitykset 1800-luvulta 
lähtien (ILONA-tietokanta 2020). 
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sitaatteja itsessään, Etheregen näytelmän tapauksessa lainataan fi ktiivisen henkilön 
repliikkiä. Molemmissa on läsnä ironista kaksiäänisyyttä. Jos jopa kaikki Hyden 
Parkin takana oleva on autiomaata, mitä mahtaa löytyä Afrikasta? Moton asemaan 
nostetut lainaukset korostavat lainattujen tekijöiden asemaa kirjoitetun kulttuurin 
kaanonissa. Toisaalta alkuperäisestä kontekstistaan irrotetun sitaatin käyttäminen 
vahvistaa nimenomaan tekijän ääntä ja valtaa yhdistää muiden kirjoittamaa uuteen 
kontekstiin. 

Referointi eli puheen tai kirjoituksen esittäminen oman tekstin joukossa on kes-
keinen intertekstuaalisuuden muoto kerronnassa. Kertoja ottaa tällöin hallitta-
vakseen ja lukijan tarkasteltavaksi jotain, mitä on aiemmin sanottu tai kirjoitettu 
(Kalliokoski 2005: 30). Tarkastelen tässä referointia erityisesti tekstilajipiirteenä, 
joka rakentaa tekstin merkitystä (Mäntynen 2005: 258.) Olen kiinnostunut siitä, 
miten referointi asettuu kokonaisuuteen ja miten se vaikuttaa kertojanääneen. Mat-
kakertomuksiin sisältyy paljon referointia sekä kirjallisista että suullisista lähteistä, 
ja koko referoinnin keinojen kirjo kuuluu matkakirjojen kertojien potentiaaliseen 
keinovalikoimaan. 

Referointijaksot voidaan nähdä intertekstuaalisina ketjuina, jotka ovat usein 
myös eri tekstilajeista muodostuvia ketjuja (Faircough 1992: 130–133; 2000: 174–
175; Solin 2006: 85–87). Ainekset eri lähteistä tai keskusteluista irrotetaan alkupe-
räisestä käyttötilanteesta ja rekontekstualisoidaan osaksi kerrontaa. Kun tarkastelta-
vana on matkakirjan kaltainen valmis tekstiartefakti, ei aina ole mahdollista osoittaa, 
minkälainen ketju on lopullisen tekstin takana. Lopullinen esitys voi koostua esi-
merkiksi nettisivun, turistioppaan ja tietokirjatekstin perusteella. Matkakertomus-
lajin konventioihin ei kuulu lähteiden tarkka tai johdonmukainen merkintäkäy-
täntö. Silti lukija voi tunnistaa tekstin piirteistä, milloin siirrytään pois matkailevan 
minän omasta kokemusmaailmasta. Lopullisessa muodossa kertojanääni ja lainattu 
ääni usein sekoittuvat ja yhdistyvät siten, että niitä on mahdoton erottaa toisistaan. 
Tällöin voidaan puhua tekstilajien sekoittumisesta (Solin 2006: 87). 

Referoinnin avulla voidaan evaluoida itse kertomusta tai sitä, mitä kerrotaan, 
sekä pysäyttää kerronnan kulkua ja kohdistaa huomio johonkin kertomuksen osaan 
tai yksityiskohtaan (Kalliokoski 2005: 16). Evaluointi voi olla ulkoista, jolloin ker-
toja avoimesti arvioi kertomuksen kiinnostavuutta tai merkittävyyttä. Sisäinen 
evaluointi puolestaan voi olla upotettuna esimerkiksi kerrotun minän ajatusten tai 
sanomisten lainaamiseen tai muiden henkilöiden repliikkeihin. Myös toiminnan 
kuvaus voi olla evaluoivaa. (Labov 1972: 370–374; Kalliokoski 1996: 40, 52.) 
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Siirtyminen omakohtaisesta kokemusmaailmasta lähdepohjaiseen kerrontaan liittyy 
yleensä jollain tavalla matkan sijaintiin suoraan tai esimerkiksi muiston tai löyhem-
män assosiaation kautta. Vakkurin kirjassa historiallisen tai ensyklopedisen fakta-
tiedon lisäksi ammennetaan kulttuurista tietoa myös suullisesta tarinaperinteestä. 
Toisinaan kerrotulle annetaan selvä lähde, usein kuitenkaan ei. Lähteen puuttumi-
nen ei kuitenkaan vähennä tiedon luotettavuutta, vaan pikemminkin vahvistaa ker-
tojan auktoriteettia ja positiota tiedon omistajana. Julkaistu teos kontekstina antaa 
kertojalle tällaisen aseman. 

Lainatut jaksot ovat useimmiten nimenomaan kerronnallisia, uudelleen kerrot-
tuja ja omalle äänelle sovitettuja. Referoinnin voi kuitenkin tunnistaa kertomuksen 
päälinjasta eroaviksi jaksoiksi. Kertomuksen päälinjassa kerrotaan pääosin kerrotun 
minän kokemusmaailman tapahtumista, joissa kerrottu minä on läsnä. Referoin-
nissa puolestaan kerrotaan, mitä on tapahtunut esimerkiksi jollekulle historialliselle 
henkilölle. Referointi tuo muutoksia kerronnan tilanteeseen, positioihin ja funktioi-
hin. Minämuodon käyttö jää usein taka-alalle, vaikka kertojan läsnäolo on edelleen 
vahvaa.

Seuraava esimerkki havainnollistaa siirtymiä kerronnan positiosta toiseen. Esi-
merkissä päähenkilö-Vakkuri on juuri saapunut Segoun kaupunkiin Malissa. Ker-
toja kuvaa aluksi [1] kaupungin nykyhetkeä: ensyklopediseen faktatietoon (Malin 
kolmanneksi suurin kaupunki) yhdistyy päätelmä vauraudesta ja organisoituneisuu-
desta sekä silminnäkijäpositiosta kumpuava havainto (ilmiselvästi) turismin kas-
vusta. Maininta hotellin sijainnista sekä nollapersoonainen arvio siitä (se ei haittaa 
hiukkaakaan) kiinnittävät havainnot niin ikään vielä päähenkilön kokemusmaail-
maan. Sen jälkeen kerronta siirtyy kaupungin historiaan [2] ja siitä tutkimusmat-
kailija Mungo Parkin kokemuksiin [3]. 

Esimerkki 7
[1] Segou on Malin kolmanneksi suurin kaupunki Bamakon ja Moptin jälkeen. 
Se on vauras ja hyvin organisoitu, turismi on ilmiselvästi nousussa. Kalleim-
mat hotellit ovat heti Nigerin rannalla. Djoliba [= Vakkurin hotelli] on korttelin 
päässä joesta, mutta se ei haittaa hiukkaakaan.

[2] Segoun historian alkuajankohtaa ei tarkalleen tiedetä. Joidenkin tietojen 
mukaan Vanha Segou eli Segou Koro perustettiin jo noin tuhat vuotta sitten, 
jolloin Soninke-heimo pakeni itään pois lännestä vyöryvän Ghanan impe-
riumin tieltä. Toiset ajoittavat perustamisen myöhemmäksi. Joka tapauksessa tuo 
Segoun alkumuoto on 15 kilometrin päässä nyky-Segousta, ja kaupungin perus-
tivat Djennestä tulevat bambarat. Vaikka Segou oli bambaroiden valtion kes-
kuspaikka, se oli itse asiassa melko vaatimaton kylä. Vasta muutama sata vuotta 
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myöhemmin djenneläisen heimopäällikön Kaladjan Koulibalyn kolmannen 
polven jälkeläinen Biton Mamary Koulibaly perusti nyky-Segoun. Tämä tapah-
tui vuonna 1712 ja vähä vähältä kaupunki alkoi kehittyä Bitonin määrätietoisen, 
tehokkaan ja osin julman hallinnon ansiosta. [– –] Diarrojen aikana kuningas-
kunta oli laajimmillaan ja ulottui Guineasta Timbuktuun. Mutta muutos, eli val-
koinen mies, oli jo ovella.

[3] Mungo Park Segoussa
Tuo ensimmäinen valkoinen mies oli englantilainen Mungo Park, joka tuli 

Segouun pohjoisesta 1790-luvulla. Virran poikki kulki jo tuohon aikaan kolme 
lauttaa ja tungos oli kuin tämän päivän moottorikäyttöisissä suurissa pinasseissa. 
Sivistyneen ja hillityn eurooppalaisen tavoin Park antoi kiireisimpien mennä 
ensin. Kun hän oli odottanut joen rannalla kaksi tuntia, paikallisen kuninkaan 
Ngolo Diarran pojan Monzonin hovimies tuli tuomaan viestin kuninkaalta: 
miksi outo muukalainen, jolla on kaiken lisäksi aika surkean näköinen hevo-
nen, haluaa tulla Segouun? Millä asioilla vieras oikein liikkuu? Viestintuoja teki 
selväksi, että mikäli Park ei kykene antamaan kuningasta tyydyttävää vastausta, 
hänellä ei olisi mitään asiaa joen toiselle puolelle.

[4] Mungo Park tiesi kokemuksesta, kuinka vaikea hänen olisi selvittää tutki-
musmatkailijan roolia kuninkaalle ja varsinkin niin, että saisi sen kuulostamaan 
vakoilijan roolia kunniallisemmalta. Vielä vähemmän hänellä oli mitään hyväk-
syttävää saati kunniakasta syytä, miksi hän oli fyysisesti niin surkeassa tilassa. 
Se, että matkan varrella olleet heimokuninkaat olivat ryöstäneet hänet ja hänen 
palvelijansa, ei käynyt suosituksesta.

Mungo Parkin oli siis jäätävä Nigerin pohjoisrannalle. 
Yö oli jo laskeutumassa ja Park mietti, missä sen viettäisi. Miten hän suojau-

tuisi leijonilta, joiden karjunta voimistui sitä enemmän mitä pimeämpää tuli? 
[ – – ]  (AP: 110–112, kursivointi alkuperäinen)

Kun kertoja siirtyy esittämään Segoun historiaa tiiviissä muodossa [2] referointi 
osoitetaan avoimesti seuraavin ilmauksin: ei tarkalleen tiedetä; joidenkin tietojen 
mukaan; toiset ajoittavat. Ilmaukset osoittavat, että yksiselitteistä käsitystä histo-
riankulusta ei ole, vaan eri tahoilla on asiasta erilaisia näkemyksiä. Ne tuovat ker-
rontaan eri ääniä, joihin kertoja nojaa mutta pitää samalla etäisyyttä. Tarkkaa läh-
dettä ei ilmaista, mutta monikollisina ne antavat ymmärtää, että lähteitä on useita. 
Kerronta liikkuu modaalisuudeltaan sekä evidentiaalisuuden asteikolla (yksilön 
tieto  yhteisön tieto) että episteemisyyden asteikolla (varma  mahdoton) (VISK 
§ 1556–1557; Jaakola 2011: 523). 

Alussa [1] korostuu nykyhetkeen ja omiin havaintoihin ja myös kokemukseen 
pohjautuvaan vertailuun perustuva tieto, kun taas toisessa kappaleessa [2] tieto 
nojaa muihin lähteisiin, joihin minä on perehtynyt. Lähdetietojen osalta varmuus 
kasvaa, kun ajassa tullaan lähemmäksi nykyaikaa. Kertojan omaa ääntä osoittavat 
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referointia evaluoivat ja jäsentävät elementit: joka tapauksessa; itse asiassa; vasta. 
Konsessiivinen konnektiivi joka tapauksessa ilmaisee, että näistä tiedoista lähteet 
ovat yksimielisiä, joten niiden takana kertoja voi seistä. Konsessiivinen rakenne 
vaikka – itse asiassa implikoi, että valtion keskuspaikkojen ei normaalisti oleteta 
olevan vaatimattomia kyliä. Vaikka lauseen aloittavana konjuktiona kytkee yhteen 
kaksi asiantilaa ja osoittaa, että ensimmäinen asiantila toteutui toisesta, odotuksen-
vastaisesta, tilasta huolimatta (Duvallon & Peltola 2013: 328; VISK § 1140). Ker-
toja selventää rakenteen avulla historiallisia olosuhteita implisiittiselle lukijalle, joka 
edustaa nykyaikaa ja eri kulttuuria. 

Esimerkin historiaosa [2] sisältää myös paljon ajoittamiseen liittyviä ilmauk-
sia, jotka käyvät sitä tarkemmiksi, mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan: jo noin 
tuhat vuotta sitten; muutama sata vuotta myöhemmin; tämä tapahtui vuonna 1712; 
Diarrojen aikana. Ne kuljettavat kerrontaa vähitellen kohti tärkeäksi arvioitua his-
toriallista hetkeä. Alaluku päättyy odotuksia herättävästi mutta-sanalla alkavalla 
lauseella, joka ilmaisee muutosta edellä kerrottuun ja pohjustaa tulevan jakson ker-
rottavuutta (Mutta muutos, eli valkoinen mies, oli jo ovella.). Heti seuraavan alalu-
vun alussa muutostekijä osoittautuu englantilaiseksi tutkimusmatkailijaksi Mungo 
Parkiksi (1771–1806). Park on esitelty kirjassa jo aiemmin, joten lukijan voi jo olet-
taa tietävän, kuka tämä on. 

Alaluvussa ”Mungo Park Segoussa” [3] kerronnan positio vaihtuu ja havainto-
piste (ks. 3.1) siirtyy osittain Parkin aikaan ja jopa tietoisuuteen. Samalla ajallinen 
eteneminen hidastuu. On todennäköistä, että Parkin ajatusten referointi perustuu 
johonkin lähteeseen, kenties Parkin itse kirjoittamaan kirjaan25, mutta tätä ei teks-
tissä tuoda esiin. Sen sijaan kerronnassa näyttävät sulautuvan yhteen monet äänet. 
Esimerkiksi luonnehdinta sivistyneestä ja hillitystä eurooppalaisesta on paitsi Par-
kille myötäsukainen, se saa paikalliset toimijat vaikuttamaan vastakohtaisilta tai ei 
ainakaan yhtä sivistyneiltä ja hillityiltä. Onkin epäselvää, kuvastaako tekstiin raken-
tuva asetelma Parkin omaa ääntä, jonkin elämäkerturin näkemystä vai kertojan 
tulkintaa. 

Näkökulmia yhdistävä ja häivyttävä on myös referointi kuninkaan pojan hovi-
miehen viestistä: ”miksi outo muukalainen, jolla on kaiken lisäksi aika surkean 
näköinen hevonen, haluaa tulla Segouun? Millä asioilla vieras oikein liikkuu?” 
Preesensmuotoiset verbimuodot (on; haluaa; liikkuu) ilmentävät tapahtumien 
aikaa, mutta nimeämisen tapa (outo muukalainen, jolla on kaiken lisäksi aika sur-
kean näköinen hevonen; vieras) ja verbivalinta (tulla Segouun) kuvastavat kysyjän 
näkökulmaa ja havaintopistettä. Kolmannen persoonan käyttö sen sijaan kumpuaa 

25 Park kirjoitti tutkimusmatkoistaan useita kirjoja ja hänestä on kirjoitettu useita 
elämäkertoja.
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referointitilanteesta tai mahdollisesta kohteliaisuusmuodosta, joka ei tule ilmi. 
Kysymyslauseiden edellä on puolestaan kerrottu, että hovimies tuli tuomaan vies-
tin, jolloin deiktinen piste on siellä, missä Park on. Moniääninen kohtaus ilmentää 
kertojan tulkintaa kuninkaan poikaa edustavan hovimiehen kysymyksistä Parkin 
näkökulmasta. Kertojan kontrollia korostaa se, että keskustelijoiden käyttämä kieli 
ei käy referoinnista ilmi. 

Katkelman viimeisessä osassa [4] kerronnan fokalisoijana on Park – tai fi ktiona-
lisoitu Park – jonka tietoisuutta kertoja kuvaa. Kertojan kontrolli näkyy aikamuo-
doissa ja pronominivalinnoissa, kun taas pysähtyminen tilanteen punnitsemiseen 
kiinnittyy Parkin ajatuksiin. Johtolauseena voidaan pitää lausetta Mungo Park tiesi 
kokemuksesta, joka johdattaa Parkin tietoisuuteen. Sitä seuraavissa virkkeissä ei 
ole johtolauseita. Nesessiivirakenne oli jäätävä referoi Parkin päätöstä. Sitä seuraa 
referointi Parkin mietinnästä: Miten hän suojautuisi leijonilta, joiden karjunta voi-
mistui sitä enemmän mitä pimeämpää tuli? Kertojan ja kuvitteellisen Parkin äänet 
sulautuvat toisiinsa vapaan epäsuoran esityksen keinoin. Kysymyslause toimii myös 
sisäisenä evaluointina, joka tuo esiin tilanteen vaikeuden Parkin havaintopisteesta 
katsottuna. 

Edellä käsitellyssä esimerkissä kertojalla on useita peräkkäisiä positioita: aluksi 
kerronta etenee silminnäkijän positiossa pääkertomuksen nykyhetkessä, sen jälkeen 
historiallisten tapahtumien kerrotun kertoja ja tekstin kuljettaja, lopuksi kauan 
sitten eläneen Parkin sisäisen maailman tulkitsija. Kerronnan taustalle voidaan 
olettaa monivaiheinen intertekstuaalinen rekontekstualisointien ketju. Tekstissä se 
ilmenee moniäänisenä referointina ja lajien sekoittumisena (Solin 2006: 8893; Män-
tynen & Shore 2014: 748750). Taustalla häämöttävät monet eri tekstit, ja tekstilajit, 
joista erityisesti historia-, elämäkerta- ja muistelmagenren piirteet tulevat esiin. 

Historiallisen henkilön Mungo Parkin toiminnan ja ajatusten tasolle ulottuva ja 
tiettyyn hetkeen ajoittuva kerronta voidaan nähdä fi ktionaalisena resurssina, jota 
hyödynnetään ei-fi ktiivisessä tarkoituksessa (Nielsen, Phelan & Walsh 2015). Par-
kista tulee kertomuksen kokija, ja kertoja ottaa ikään kuin eläytyvän elämäkerturin 
position. Ajatukset voivat olla peräisin Parkin omista kirjoituksista, mutta Vakku-
rin kirjan kontekstissa ne ovat resurssina fi ktionaalisia. Parkin kautta fokalisoitu 
kertomus hidastaa kerrontaa ja antaa yksittäisen tutkimusmatkailijan saapumiselle 
paljon painoarvoa Segoun ja Malin historiassa. Retorisena tehtävänä on aluksi selit-
tää tai valistaa lukijaa, kun taas lopussa kerronta on eläytyvää. Kertojan valta mennä 
jopa toisen henkilön kokemusmaailmaan vaatii lukijalta kertojan auktoriteettiase-
man hyväksymistä; muuten kertomus ei ole uskottava. Kertojan valintojen myötä 
valikoituu myös se, kenen kokemukseen lukija eläytyy. Vaikka Parkin tajuntaan joh-
dattava kohtaus alkaa Segoun historian kertauksena ja vielä alussa valkoisen miehen 
tuloa katsotaan paikallisesta näkökulmasta, siirtyy kertoja pian nimenomaan impe-
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rialistista Britanniaa edustavan tutkimusmatkailijan nahkoihin ja ajatuksiin, mikä 
ei tarjoa lukijalle välineitä asettua kriittiseen tai moninäkökulmaiseen positioon. 
Vakkurin teos rakentaa kertojan auktoriteettiasemaa pitkin matkaa muun muassa 
korostamalla tekijän Afrikka-tuntemusta ja kirjailijuutta. Näin matkakertomuksen 
omaelämäkerrallinen kehys vaikuttaa tekstin luentaan silloinkin, kun kerronnan 
aihe irtautuu omakohtaisuudesta.

Seuraava esimerkki pohjustaa kertomusta kuningas Sundiatasta, länsi-
afrikkalaisten kertomusten sankarista, joka elää erityisesti suullisessa perinteessä, 
mutta jota pidetään myös historiallisena henkilönä. Edellisestä esimerkistä tämä 
eroaa muun muassa siinä, että tällä kertaa lähteisiin viittaaminen on näkyvää, joten 
lukijalla on enemmän mahdollisuuksia arvioida tietojen varmuutta ja merkityksiä. 
Esiin nousevat myös referoinnin metadiskursiiviset eli diskurssiin itseensä huomion 
kiinnittävät piirteet.

Esimerkki 8
Suuri Sundiata
Kalevalan ja suomalaisten kansanrunojen ja surmavirsien tapaan Malin suul-
lisessa historiassa on paljon mielikuvituksellista materiaalia. Perinteen suurin 
hahmo on kuningas Sundiata, jota itse asiassa pidetään muinaisen Malin impe-
riumin perustajana. Hänen elämäänsä liitetään – kuin uskottavuutta lisäämään 
– vuosilukuja. Hänen arvellaan syntyneen 1200-luvulla ja nostaneen siihen asti 
vaatimattoman Manding-yhteisön vasalliasemasta Länsi-Sudanin tärkeimmäksi 
valtioksi. Se että tällainen Malin imperiumi on ollut olemassa, on yleisesti hyväk-
sytty tosiasia.

Sundiatan elämästä saamme sen sijaan tietoja ennen muuta malilaisten 
runonlaulajien kertomuksista. Sundiata-laulujen keräämisessä johdonmukaista 
työtä teki englantilainen Gordon Innes, joka nauhoitti grioottien lauluja ja käänsi 
niitä englanniksi. Vuonna 1983 laadin näiden eri Sundiata-versioiden perusteella 
runoelman Sundiata, voittaja, jossa tarukuninkaan elämäntarina esitetään synty-
mästä kuolemaan. Tarina on kertomisen arvoinen. 

Sundiatan isä oli Naareng Makhang Konnate eli Fata Kung Maghan. Hänelle 
oli ennustettu, että hän löytäisi vaimon, joka synnyttäisi hänelle lapsen, josta 
tulisi mustan kansan kuningas. Vaimon nimenkin ennustajat kertoivat: se oli 
Sukulung, Sankarang Madiba Konten hallitsemasta kylästä. [– –] (AP: 137)

Ensimmäisessä kappaleessa kertoja korostaa Sundiatan tarinan merkitystä monella 
tavalla. Ensinnäkin sen kehystyksenä on vertailu Kalevalaan ja suomalaiseen 
kansanrunouteen, jotka aktivoivat yleisesti hyväksytyn näkemyksen kansallisen 
suullisen perinteen tärkeydestä. Sundiata-lauluja on kerätty, kuten suomalaista 
kansanrunoutta. Myös sanavalinta runonlaulajat muodostaa mielleyhtymän suo-
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malaiseen kansanrunouteen; myöhemmin samasta asiasta käytetään sanaa griootti. 
Referointia osoittavat ja implisiittistä diskurssiyhteisöä rakentavat passiivimuotoi-
set kommunikaatioverbit pidetään, liitetään ja arvellaan (Karvonen 1995: 102, 122; 
Satokangas 2020: 298–299). Ne kiinnittävät huomiota tiedon tuottamisen proses-
seihin ja siihen, että teksti on intertekstuaalisessa suhteessa nimettömiin lähteisiin 
ja myyttis-historialliseen diskurssiin. Monitahoista suhtautumista lähteisiin osoittaa 
erityisesti ajatusviivojen ympäröimä lisäys kuin uskottavuutta lisäämään. Se tekee 
näkyväksi sen, että uskottavuutta lisätään tyypillisesti juuri diskursiivisin keinoin. 
Tuomalla tämän esiin kertoja ottaa käytäntöön etäisyyttä.

Tärkeyttä korostaa myös se, että englantilainen Innes on tehnyt runoista kään-
nöksiä ja kirjailija Vakkuri kirjoittanut runoelman. Toisin kuin esimerkissä 7 tässä 
kertoja käyttää myös ensimmäisen persoonan muotoja, ensin geneeriseksi tulkitta-
vaa monikollista verbimuotoa (saamme) ja sitten yksiköllistä muotoa (laadin) oman 
kirjan yhteydessä. Nopea siirtymä minämuotoon muistuttaa siitä, että omaelämä-
kerrallisessa kertomuskehyksessä minän eri tasot (kertova, kerrottu ja ideologinen) 
ovat läsnä myös tiedonkerronnallisissa positioissa (ks. Lindh 2020). 

Kertoja myös evaluoi pohjustuksen lopuksi Sundiatan tarinan merkitystä avoi-
mesti eli kyseessä on Labovin tarkoittama ulkoinen evaluointi: Tarina on kertomi-
sen arvoinen. Tätä seuraa kertomus Sundiatan elämänvaiheista. Alun perusteella 
voidaan päätellä, että sen sisältö perustuu sekä Gordon Innesin keräämiin laului-
hin, jotka ovat eläneet suullisessa perinteessä, että Vakkurin itsensä kirjoittamaan 
runoelmaan Sundiata, voittaja (1984). Kertomus on siis moninkertaisesti kerrotun 
kerrottua.

Kertojan kompetenssia, joka on keskeisessä osassa rekontekstualisoinnin proses-
sissa (Bauman & Briggs 1990), osoittavat keskustelevat ilmaukset itse asiassa ja sen 
sijaan, jotka pitävät osaltaan yllä kahta näkemystä Sundiatasta, ”tarukuninkaana” ja 
”Malin imperiumin perustajana”. Auktoriteettia ilmentää tiiviisti pakattu informaa-
tio: siihen asti vaatimattoman Manding-yhteisön vasalliasemasta Länsi-Sudanin 
tärkeimmäksi valtioksi. Sanamuodot muistuttavat Sundiata, voittaja -kirjan esipu-
heen ilmauksia. Siinä sama sisältö on muotoiltu näin: ”Muinaisen Malin perustajana 
pidetään kuningasta nimeltä Sundiata, joka 1200-luvulla nosti vaatimattoman 
Manding-yhteisön vasalliasemasta Länsi-Sudanin tärkeimmäksi valtakunnaksi.” 
(Vakkuri 1984: 7). Tässä yhteydessä intertekstuaalisesta ketjusta on siis mahdollista 
jäljittää ainakin pieni osa. 

 Lähteiden referointi osoittaa monien erikielisten lähteiden hallintaa. Tekstin 
kertoja toimii niiden avulla kulttuurien välisenä tulkkina, joka ”kääntää” paikallista 
kulttuuria suomalaiselle lukijakunnalle tuttujen käsitteiden (runonlaulaja) ja ilmiöi-
den kautta (Kalevala). Evaluointi jonkin tarinan kertomisenarvoisuudesta vahvistaa 
kertojan auktoriteettiasemaa historiantuntijana, joka osaa välittää tarinoita Mungo 
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Parkin ja Sundiatan kaltaisista historiallisista henkilöistä. Samalla ne rakentavat 
lukijuutta ja sitä, mikä oletetun lukijan mielestä on kiinnostavaa. 

Matkakertojat myös muistelevat omia tietojaan, voivat ilmaista muistinvaraisen 
tiedon epävarmuutta tai kuvaavat tekstissä tietojen tarkistamista jostakin asiantun-
tijalähteestä. Tuurin BE:n päähenkilöminä pohtii teoksessa eri uskontojen käsityk-
siä kuolemanjälkeisestä elämästä. Kertoja käyttää toistuvana retorisena kuviona 
sitä, että matkailijan sijainti toimii kimmokkeena uskonnon pohtimiseen. Ruotsissa 
päähenkilö pohtii luterilaisuutta (BE: 31), Serbiassa ortodoksisuutta (BE: 69–70), 
Bulgariassa bogomilejä ja roomalaiskatolista kirkkoa (BE: 80–81), Turkissa islamia 
(BE: 122–123) ja junamatkalla Budapestista Berliiniin Rudolf Steinerin näkemyksiä. 
Steineriin johdattavat sekä matkalukemisena oleva kirja että samassa junassa mat-
kustava yhdysvaltalainen antroposofi  (BE: 192). 

Luterilaisuus nousee esiin, kun kertoja muistelee kuolleita tuttaviaan. Pohdinta 
toimii keskustelunavauksena kysymyksille, joihin palataan teoksessa yhä uudestaan 
eri uskontojen ja elämänkatsomusten näkökulmasta.

Esimerkki 9
Aloin miettiä, missä he oikeastaan nyt olivat. Koska juna kiiti läpi evankelis-lute-
rilaisen Ruotsin, mietin luterilaista kuoleman käsitystä. Muistelin, mitä pappien 
suusta olin kuullut: kuoleman jälkeen ihminen on kuollut, kunnes Jeesus Kristus 
hänet viimeisenä päivänä herättää. (BE: 31)

Kertoja kuvaa asian pohdintaa (aloin miettiä; mietin; muistelin) ja tiivistää, mitä 
papeilta on kuullut elämänsä aikana. Evankelis-luterilainen Ruotsi ja luterilaisuus 
edustavat tässä tuttua ympäristöä, joten asiaan ei liity tiedon tarkistamista. Seuraa-
vassa esimerkissä päähenkilö näkee junan ikkunasta ortodoksikirkkoja ja miettii 
sen innoittamana ortodoksista uskontoa. Samalla esitellään Bengt Pohjanen, joka 
edustaa ortodoksisuuden asiantuntijaa.

Esimerkki 10
Niissä kylissä, joiden ohi Bospor Express nyt kulki, kimaltelivat ortodoksikirk-
kojen ristit ja kupolit. Mietin, mitä mieltä ortodoksisessa uskonnossa ollaan 
kuolemanjälkeisestä elämästä. Huomasin tietäväni siitä kovin vähän. Päätin, että 
matkalta palattuani kysyisin asiaa Bengt Pohjaselta, joka aikoinaan käänsi kirjo-
jani ruotsiksi, monien elämänvaiheiden kautta päätyi luterilaisen kirkon papista 
kirjailijaksi, vihittiin lopulta ortodoksisen kirjon papiksi ja paimentaa nyt pientä 
ortodoksilaumaansa Överkalixissa Pohjois-Ruotsissa.

Bengt Pohjanen vastasi minulle, ettei ihmisen persoona katoa kuolemassa; 
henkinen, näkymätön ihminen eli hänen sielunsa elää edelleen kuoleman jäl-

Matkasta kertomus



107

keen. Sielu pysyy tajuisena eikä nuku tajuttomana. Se pystyy ajattelemaan sel-
västi, tuntee rauhattomuutta ja surua, mutta myös iloa ja vapahdusta. Muistot 
säilyvät sielussa kirkkaina ja ihminen muistaa kaikki häntä kohdanneet tapah-
tumat, ajatuksensa ja sanomisensa lapsuudestaan saakka; sielulla on myös aistit, 
jotka vastaavat fyysisen ruumiin kuuloa ja näköä niin että ruumiistaan eronnut 
ihminen näkee ja kuulee. (BE: 69–70)

Ortodoksisuuden pohdinta ajoittuu kerronnan mukaan matkan aikaan (huomasin 
tietäväni), mutta tietojen tarkistaminen matkan jälkeiseen aikaan, mikä osittain 
hämärtää tarinan ja kerronnan välistä ajallista kaksitasoisuutta (ks. luku 3). Refe-
rointina se jättää pois varsinaisen tiedustelun ja siirtyy suoraan Pohjasen vastauk-
seen epäsuorana esityksenä. Aiemmin tosin on esitetty epävarmuutta siitä, mitä 
mieltä ortodoksisessa uskonnossa ollaan kuolemanjälkeisestä elämästä. Merkkinä 
referoinnista on lause Bengt Pohjanen vastasi minulle ja että-sivulause. Tätä seuraa 
tiivistelmä Pohjasen vastauksesta, joka voisi olla joko suullinen tai kirjallinen. Lau-
seet ovat toteavia väitelauseita eikä kertoja kommentoi niiden sisältöä mitenkään. 
Tämä on retorinen valinta, joka jättää tulkinnan ja mahdollisen epäilyn tai kiis-
tämisen lukijalle. Koko luku loppuu näihin sanoihin, ikään kuin hiljaisuuteen, ja 
seuraavan luvun alussa kertoja kuvaa taas matkan aikaisia havaintoja. Yhteydenotot 
asiantuntijoihin, kuten Bengt Pohjaseen ja Jaakko Hämeen-Anttilaan islaminuskon 
kohdalla (BE: 122–123), tuovat esiin tekstin tuottamisen prosesseja ja todellisen 
tekijän taustaa, johon kuuluvat yhteydet tunnettuihin asiantuntijoihin. Kertojanää-
neen ne tuovat vakuuttavuutta. 

Uskontojen ja kuolemanjälkeisen elämän pohdinnat muodostavat teoksen 
sisäistä intratekstuaalisuutta, joka luo koherenssia teoksen eri osien välille ja pitää 
uskontodiskurssia vireillä. Uskontojen käsittely limittyy osittain ikääntymisen 
tematiikkaan, joka niin ikään rakentaa intra- ja intertekstuaalista verkostoa teok-
seen. Seuraavissa kahdessa esimerkissä viitataan Raamatussa esitettyyn näkemyk-
seen ihmisiästä – ensin junamatkalla Ruotsissa kohtauksessa, jossa kertoja luette-
lee monia kuolleita ystäviään. Toisessa esimerkissä kertoja viittaa omaan aiempaan 
kommenttiinsa.

Esimerkki 11
a) Muistin myös lukeneeni raamatusta, että ihmisen ikä on seitsemänkymmentä 
vuotta ja mikä siitä yli menee, on armoa. Tuo raja oli minulla muutaman vuoden 
päässä, ja kun armoa en ollut tottunut anelemaan, suhtauduin rajapyykkiin kun-
nioituksella. (BE: 30)
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b) Mietin hetken, mihin taksikuskit mahtoivat olla meitä viemässä, mutta päätin 
sitten, että sitä oli turha surra: seitsemänkymmenen ikävuoden rajapyykki oli 
joka tapauksessa jo kovin lähellä. (BE: 51)

Tässä tulee esiin Tuurin muullekin tuotannolle ominainen vaimennettu huumori 
tai lakoninen ironia, joka on luonteeltaan vaikeasti tulkittavaa ja vaatii lukijalta 
aktiivisuutta (ks. Sipilä 2002: 76–77; 184–189). Nähdäkseni tässä esimerkissä iro-
nian potentiaali on nimenomaan moniäänisyyttä: harva nykyään ottaisi kirjaimelli-
sesti raamatullista ajatusta määrämittaisesta iästä ja siihen liittyvästä ”rajapyykistä”, 
joten ajatukseen turvautuminen vaaran hetkellä on huvittavaa. Lisäksi sivun 30 
katkelmassa sanaa armo käytetään kahdessa merkityksessä: ensimmäisellä kerralla 
armolla on selvä uskonnollinen merkitys (MOT Kielitoimiston sanakirja, 3 usk.: 
”Jumalan osoittama ansaitsematon anteeksiantava rakkaus ihmisiä kohtaan.”). 
Armon aneleminen puolestaan viittaa arkiseen merkitykseen ja sanontatapoihin 
(MOT Kielitoimiston sanakirja, 1: vapautus rangaistuksesta t. sen lievennys, armah-
dus, anteeksianto, sääli.) Tässäkin mielessä tekstiin kätkeytyy erilaisia merkityk-
siä ja tulkintatapoja. Ironia on evaluoinnin keino, jolla kertoja voi ottaa etäisyyttä 
tapahtumiin ja kokemukseen (Kalliokoski 1996: 52). Se on yksi Fairclough’n mainit-
semista näkyvän intertekstuaalisuuden muodoista.

Matkakertomusten konventiovalikoimaan kuuluu se, että kerronnassa tuodaan 
tavalla tai toisella esiin, mitä kirjoja matkailija lukee. Kyse on siis tarinan tasoon 
kuuluvasta tyypillisestä toiminnasta. Aineistossani tämä piirre korostuu, koska mat-
kailijat ovat kirjallisuuden ammattilaisia. Lukemisen kuvaaminen on tapa rakentaa 
kuvaa päähenkilöminästä ja laventaa kirjassa käsiteltäviä aiheita; samalla kertojan 
asiantuntijan positio saa vahvistusta. Villa suomentaa matkalla ja virittäytyy eri 
kieliin kirjoja lukemalla. Hän lukee kirjallisuutta ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi ja 
englanniksi. Vakkurilla on mukanaan Koraani, koska hän haluaa tutustua alueen 
valtauskontoon. Se myös innoittaa hänet kirjoittamaan oman suuran. Myöhemmin 
hän janoaa muuta luettavaa ja ostaa matkan varrelta muun muassa Charles de Gau-
llen muistelmat ranskaksi. Tuuri lukee junamatkallaan muun muassa Primo Levin 
kirjaa Aselepo. Kaikki lukevat myös matkaan liittyvää materiaalia, kuten oppaita 
matkakohteesta.

Levin kirja on nostettu BE:ssä luvun otsikkoon, joka kuuluu näin: ”Myös juna-
matkan kuvauksena Primo Levin Aselepo toimii” (BE: 28–33). Luvussa kertoja 
referoi ja tiivistää Levin muistelmallisen teoksen tapahtumia laajasti. Yhteys Levin 
kirjan ja Tuurin matkan välille muodostuu maantieteellisestä sijainnista ja junalla 
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liikkumisesta. Esimerkissä 12a) ilmaus myös minä toimii sitovana elementtinä, mer-
kityksessä ’Primo Levin lisäksi’. 

Esimerkki 12
a) Myös minä olin nyt matkalla Wieniin. (BE: 30)
b) Hampurissa juna oli kahdeksan minuuttia myöhässä. Primo Levin kirjaa luet-
tuani en alkanut Saksan ja Tanskan rautatielaitoksia moittia. Minulla oli varat-
tuna riittävästi aikaa junanvaihtoon, pääsin Wienin yöjunaan ja löysin makuu-
vaunuosastoni, jossa minulla oli ikioma suihku ja pikkula. Ensimmäisessä 
luokassa matkustaminen Primo Levin junamatkaan verrattuna alkoi jo tuntua 
rikolliselta. (BE: 33)
c) Sitten tultiin jo Wienin esikaupunkeihin. Jossakin täällä Primo Levi oli 
nähnyt tuon mieleensä painuneen näyn, kun nuoret venäläissotilaat olivat kivää-
reillä uhaten pakottaneet raitiovaunun kuljettajan ajamaan yhä hurjempaa vauh-
tia vaunullaan, ja yksi pojista oli huutanut uraata avoimesta ikkunasta vaunun 
kiitäessä Levin ohi. (BE: 35)

Levin kirjan junamatka kertoo sekavasta vaiheesta toisen maailmansodan päätty-
misen aikaan, kun puna-armeija on vapauttanut keskitysleirin vangit, mutta kukaan 
ei huolehdi kotiuttamisesta, vaan junaa siirretään maasta toiseen ja sen matkus-
tajat jätetään oman onnensa nojaan. Matkantekona sillä ei siis ole muuta yhteistä 
Tuurin matkan kanssa kuin juna kulkuneuvona ja saapuminen Wieniin. Vertailu 
esimerkissä 12b) rakentaa kontrastin, joka korostaa Tuurin oman kokemuksen 
mukavuutta, jopa ylellisyyttä (Primo Levin kirjaa luettuani; Primo Levin junamat-
kaan verrattuna). Sota-ajan järjettömät tapahtumat tulevat hivenen lähemmäksi 
paitsi kirjan päähenkilölle myös lukijalle, kun voi kuvitella Tuurin kulkevan pit-
kinsamoja raiteita, joita Levi kulki omana aikanaan. Tätä korostaa deiktinen ilmaus 
jossakin täällä, joka asettaa havaintopisteen junan sisään ja Wienin esikaupunki-
alueelle, samalle alueelle, jossa Levinkin juna aikoinaan kulki. Kohtauksen nuorten 
venäläissotilaiden käytöksestä kertoja referoi jo toistamiseen, kun Tuurin oma juna 
lähestyy Wieniä. Levin kirjan käsittely kuvaa vaikuttavaa lukukokemusta, mikä lisää 
matkakertomukseen lukemiseen huomion kiinnittävän metatason, samalla kun se 
avaa koskettavan näkymän erääseen eurooppalaisen historian käänteentekevään 
aikakauteen. 

Vakkurin kirjan päähenkilöminällä on matkalukemisena Koraani, mikä kuvas-
taa pyrkimystä ymmärtää itselle vierasta mutta alueella harjoitettua uskontoa. 
Lukemisen inspiroimana hän jopa kirjoittaa unettoman yön aikana oman suuran, 
jossa käsittelee näkemystään Afrikassa matkustamisesta. Kirjoitushetki on ajoitettu 
nimenomaan tiettyyn yöhön eli matkan aikaan. Alun kysymys (Mikä on jyrkkä tie?), 
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rakenteellinen toisto ja viittaus Paratiisiin vahvistavat intertekstuaalista yhteyttä 
Koraanin suuriin. 

Esimerkki 13
Jyrkän tien eli Afrikassa matkustamisen suura
Mikä on jyrkkä tie?
Se että mietit ennen kuin suutut
Se että maltat odottaa koska sinulla on aikaa
Se että kiität kun on kiittämisen aihetta
Se että annat, kun Sinulla on
Se että ymmärrät, että Sinulla on aina mistä antaa
Se että matkustat muiden kanssa
Se ettet vaadi erityiskohtelua
Se että mietit auttaako kenenkään haukkuminen mitään
Se että hymyilet ystävällisesti tuntemattomille
Se että muistat eläneesi jo kauemmin kuin monet muut
Se että muistat kuluttaneesi jo enemmän kuin oman osasi
Se että huolehdit läheisistäsi vaikka he eivät huolehtisi Sinusta
Se että välität maailmasta vaikka se ei välittäisi Sinusta
Se että annat ilmaiseksi vaikka voisit myydä
Se ettet ylläty kun et pääse Paratiisiin.
(AP: 89–90) 

Vakkurin suura kuvaa oman etuoikeutetun aseman tiedostamista, mikä on matkai-
lun etiikan pohdinnassa olennaista. Pastissi suurasta kiteyttää päähenkilön tietä-
mystä, kokemuksia, itserefl ektiota, ideologiaa, etiikkaa ja huumoria. Lyyrinen kieli 
ja muoto mahdollistavat kiteytyneen ilmaisun, joka samalla laventaa kuvaa minästä. 
Sitä voi pitää implisiittiselle lukijalle suunnattuna ohjeen kaltaisena näkemyksenä 
matkailun taidosta tai ideaalista Afrikassa. 

Kertomuksen keskelle ilmestyvä toisen tekstilajin edustaja osoittaa myös sitä, 
miten moniaineksinen matkakertomuskirja voi kokonaisuutena olla. Koherenssia 
luovana tekijänä ei ole vain maantieteellinen matka, josta kerrotaan kronologisesti, 
vaan koossa pitävänä voimana on tekstin minä kaikkine tasoineen. Myöhemmin 
kertoja vertaa Koraania Raamattuun ja arvioi molempia kriittisesti lukukokemuk-
sen kannalta. Itserefl ektiivinen kuvaus omasta lukijapositiosta (”Luin senkin kir-
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jallisuusmiehenä, tekstintekijänä, juonien arvioijana, tarinan ja moraalin punnitsi-
jana, en uskovaisena.” AP: 90) havainnollistaa sitä, minkälaisia rooleja ja positioita 
kirjan minällä on, mutta samalla se tuo esiin lukijoiden suhteet teksteihin ylipäänsä. 
Mukaan tulee metadiskursiivinen taso, kun huomio kiinnittyy lukemisen prosessiin. 

Kaikissa aineistoni teksteissä viitataan aika ajoin turismin diskursseihin, opas-
kirjoihin ja esitteisiin sekä turismialaan, sen työntekijöihin ja muihin matkustajiin 
turisteina. Villa lukee merimatkan aikana opaskirjasta tietoja paikoista, joihin on 
menossa.

Esimerkki 14
Olen lukenut South American Handbookista paikkoja joihin ollaan menossa. 
Olen pikkuisen masentunut, kun näyttää että kaikki ovat niin kauhean suuria ja 
vaaroista varoitellaan niin paljon, ja mennään kovin kuumaan vyöhykkeeseen. 
Sitä turvaa mikä Daniel oli Santiagossa minä kyllä haikeasti ajattelen, mutta 
eihän elämässä myöskään voi asioita toistaa ja toistaa. Minä sentään kahdesti 
kävin Santiagossa ja olin Danielin kuljetettavana.* 

Ihmeesti tuossa Buenos Airesin luvussa varoitellaan siitä mitä kaikkea taksi-
kuskit voivat tehdä. Minun on pakko lähteä siitä, että täytyy voida luottaa. Se on 
kyllä vähän semmoinen pelottelukirja tuo Handbook. Enhän minä ole muualla-
kaan kohdannut niitä asioita, joista on varoiteltu – esimerkiksi ei pitänyt ottaa 
taksia Santiagon linja-auto-asemalta, ja senhän minä juuri tein. 
* Daniel on taksikuskiystävä Santiagosta
(VRL: 106–107)

Kertoja referoi South American Handbook -matkaoppaasta lukemiaan varoituksia. 
Ensin varoitukset vaikuttavat masentavasti, ja kertoja imitoi kirjan sanamuotoja 
käyttäen intensiteettipartikkeleita niin; niin; kovin. Sitten hän asettuu kiistävään 
positioon opaskirjan varoituksiin nähden. Ihmeesti ilmaisee kyseenalaistamista, 
samoin sisältöä kuvaava sanamuodoste pelottelukirja. Keskustelevaa vaikutelmaa 
vahvistavat esimerkissä 18 liitepartikkelit -hAn ja -kAAn (eihän; enhän; senhän; 
muuallakaan) sekä pronominit se, semmoinen ja tuo, joilla otetaan etäisyyttä kir-
jaan. Keskustelevat ja puhekieliset elementit kuuluvat toki koko VRL:n kielenkäy-
tön piirteisiin, mutta tässä yhteydessä asetelma rakentaa dialogia opaskirjan sisällön 
ja omien kokemusten ja näkemysten välille. Opaskirja myös rakentaa kontekstia ja 
antaa merkityksen sille, miksi kertoja ikään kuin vakuuttelee itseään.

Myöhemmin (jokin) opaskirja toimii myös innoittajana. 
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Esimerkki 15
Hyvä että innostuin jostain. Tuo saariajatus innosti heti, ja semmoiset huvitta-
vat seikat kuin ”puhelin ei häiritse meitä, me häiritsemme puhelinta”, koska niillä 
on vain jokin radiopuhelinyhteys mantereelle. Ja ”täysihoito merkitsee sitä että 
hummeria on joka päivä”, ja kaikenlaista… [Lainaukset opaskirjasta.] (VRL: 138, 
lisäys hakasulkeissa alkuperäinen)

Tässä esimerkissä kertoja siteeraa opasta lainausmerkkien avulla, mikä antaisi 
ymmärtää lainausten olevan suoria – joskin luultavasti englannin kielestä käännet-
tynä. Lainaukset ilmaisevat toista ääntä kertojan äänen seassa. Sekä lainausmerkit 
että hakasulkeisiin merkitty lisäys tuovat lainaamisen metadiskursiivisesti esiin. 
Näin toinen ääni on mahdollista selvästi erottaa kertojan äänestä. Kertojan lainauk-
siin liittämää omaa sävyä tuo esiin maininta huvittavista seikoista, mikä ohjaa luki-
jankin tulkintaa.

Turismin diskursseihin liittyy myös ”Mamma ok” -kertomuksen kohtaus Sisilian 
Agrigentossa. Päähenkilöminä saa käsiinsä Agrigenton temppelialueen kartan, joka 
sisältää informaatiota alueesta. Minä käy kartan kanssa sisäistä dialogia. 

Esimerkki 16
Menimme informaatiokeskukseen, Luigi ja Antonio puikahtivat kahvilan puo-
lelle. Sain liput ja alueen kartan; kukkulalla näkyvän ison temppelin nimi oli 
Concordia. Se ei kuulostanut kovin kreikkalaiselta, ja temppelille kävellessäni 
luin kartan takaa, että kaikille alueen temppeleille oli annettu uudet nimet renes-
sanssiaikana. (MO: 16)

Esimerkin 16 toisessa virkkeessä (Sain liput ja alueen kartan; kukkulalla näkyvän 
ison temppelin nimi oli Concordia) lauseet yhdistävä puolipiste ohjaa tulkitsemaan 
merkityksen niin, että tieto temppelin nimestä on peräisin kartasta. Kukkulalla 
näkyvä iso temppeli on mainittu tekstissä jo aiemmin, joten se on lauseessa puheen-
aihetta ilmaisevalla teemapaikalla. Uutta informaatiota edustaa reemapaikalla oleva 
nimi Concordia. Nimeen viitataan seuraavassa lauseessa se-pronominilla. Kielto-
muoto ei kuulostanut ja sitä intensifi oiva kovin-partikkeli osoittavat, että temppe-
lien kreikkalaisuus ja nimi Concordia eivät päähenkilöminän mielestä sovi yhteen, 
mikä osoittaa, että hänellä on tietoa historiallisista aikakausista. Kieltolauseiden 
kautta positio suhteessa kohteeseen rakentuu epäileväiseksi tai etäiseksi. Samalla se, 
että kertoja ei kuitenkaan avaa epäilystä tarkemmin, rakentaa aktiivista implisiit-
tistä lukijaa, joka ymmärtää, miksi päähenkilö pohtii nimeä. Vastaus kysymykseen 
löytyy kartan kääntöpuolelta, ja tällä kertaa kertoja referoi lähdettä avoimesti (luin 
kartan takaa). 
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Pohdinta ajoittuu tapahtumien tasolle hetkeen, jolloin päähenkilöminä fyysisesti 
kävelee kohti Concordiaksi nimettyä temppeliä. Kertoja ei tuo kerrontaan mukaan 
myöhemmin hankittua tietoa kohteesta, vaan fokalisoijana on kokeva päähenkilö-
minä. Lähteeseen nojaava pohdinta ei vielä tuo esiin havaitsemista sinänsä, vaan 
korostaa kognitiivisen fokalisaation eli tiedon ja muistin aluetta (Rimmon-Kenan 
1991 [1983]: 96–109). Epäileväinen sisäinen dialogi temppelistä sopii jo aiemmin 
kuvattuun varaukselliseen suhtautumiseen koko retkeä kohtaan. 

Kirjallisten lähteiden lisäksi moniäänisyyttä matkakertomuksiin tuovat referoidut 
keskustelut ja muut puheen esittämisen muodot. Matkan aikaiset keskustelutilan-
teet muuttuvat rekontekstualisoinnin prosessin myötä toiseksi lajiksi ja toiseen 
yhteyteen. Ruokapöytäkeskustelu matkakumppanin kanssa, asiakirjan anominen 
viranomaiselta tai tiedonhankintahaastattelu muuttuvat osaksi kirjoitettua ker-
tomusta, jossa yleisönä onkin oletettu lukija eikä keskustelutilanteen osanottajat. 
Keskustelujen esittäminen liittyy keskeisesti matkan aikaisiin kohtaamisiin ja vierai-
den kielten esittämiseen, joita käsittelen alaluvussa 6.3. Tässä yhteydessä käsittelen 
puheen esittämistä Tuurin, Vakkurin ja Villan teoksissa rekontekstualisointina, joka 
vaikuttaa kertojan ääneen. Samalla tavalla kuin lähteiden referoinnissa myös kes-
kustelupuheen esittämisessä kertojan ääni ja muiden äänet limittyvät ja kerronnan 
positioon tulee muutoksia. Pääkertomuksen eteneminen ensinnäkin hidastuu ja 
kerronta kiinnittyy tiettyyn hetkeen. Lisäksi kertojan äänen rinnalle tulee useimmi-
ten päähenkilöminän ääni sekä vähintään yhden toisen tarinamaailman henkilön 
ääni. Mahdollista mutta harvinaista on esittää sellaisia keskusteluja, joihin päähen-
kilöminä ei itse osallistu. 

Matkakertomuksissa esitettyjen keskustelutilanteiden esitystavoissa ja funk-
tioissa on yhtäläisyyksiä sekä fi ktiiviseen että journalistiseen puheen esittämiseen. 
Niiden kautta voidaan välittää tietoa jonkin maan tavoista ja käytännöistä tai esi-
merkiksi tyypillisistä tavoista reagoida ulkomaiseen matkailijaan. Tehtävä on tällöin 
ekspositorinen eli selittävä. Toisaalta reprodusoiduilla keskusteluilla voi olla myös 
juonellisia, karakterisoivia tai temaattisia funktioita aivan kuten kaunokirjallisilla 
dialogeilla (Nykänen ja Koivisto 2013: 16–20). Fiktiossa dialogi ei pääsääntöisesti 
viittaa todelliseen keskusteluun, kun taas matkakertomusten puheelle on yleensä 
oletettavissa jokin todellinen, matkan aikana käyty keskustelu, jota kirjoitettu kes-
kustelu esittää. 

Kaunokirjallisessa tekstissä tekijä voi luoda puheen illuusiota kirjallisuuden 
kielen keinoin (Kalliokoski 1991; 1998; Tiittula & Nuolijärvi 2013; 2016). Kallio-
kosken mukaan kaunokirjallisessa puheen illuusiossa on oikeastaan kyse ”puhuvan 
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ihmisen läsnäolon illuusion” tuottamisesta ja lukijalle välittämisestä (Kalliokoski 
1998: 184). Ajatus läsnäolon illuusion luomisesta sopii hyvin matkakertomuksen 
yhteyteen. Puheen referoinnin avulla tuodaan minämuotoiseen tekstiin muiden 
läsnäoloa, ja se mahdollistaa myös muiden näkökulmien esiintuomisen. Yhteinen 
tehtävä keskusteluilla on se, että ne kuvaavat matkanteon jokapäiväistä konkretiaa. 
Matkailijan käymät keskustelut ovat osoitus omakohtaisuudesta ja usein korostavat 
kokemuksen ainutkertaisuutta. Toisaalta keskustelut voivat osoittaa myös tyypilli-
syyttä ja ne voivat nojata stereotyyppiseen tunnistettavuuteen esimerkiksi matkoille 
tyypillisten kommunikaatiovaikeuksien osalta (ks. luku 6).

Hyödynnän tämän alaluvun analyyseissa Leechin & Shortin (2007 [1981]) jatku-
moa puheen esittämisen muodoista. Jatkumon avulla voidaan tarkastella sitä, miten 
kertoja osoittaa kontrolliaan puheen esittämisessä. Kerronnassa ja puheaktin tiivis-
telmässä kertojan kontrolli on vahvimmillaan, kun taas vapaassa suorassa esityk-
sessä kertoja on eniten taka-alalla ja puhujien äänet pääsevät suorimmin kuuluviin. 
Väliin mahtuvat epäsuora esitys, vapaa epäsuora esitys ja suora esitys sekä erilaiset 
suoran ja epäsuoran esityksen yhdistelmät. Koko jatkumo on siis seuraavanlainen:

Vapaa suora esitys 
Suora esitys  
Vapaa epäsuora esitys  
Epäsuora esitys  
Puheaktin tiivistelmä 
Kerronta

(Leech & Short 2007 [1981]: 260; Kalliokoski 2005: 17–19). Suomen kielessä epäsuo-
ria referointikeinoja on useita, niin leksikaalisia (jonkun mukaan; kuulemma) kuin 
syntaktisiakin (partiisiippirakenteet, aikamuotojen käyttö). Voidaan ajatella, että 
kertojan kontrollia kuvastaisivat erityisesti sellaiset rakenteet, joissa referointi on 
integroitunut tiiviisti kertojan diskurssiin (VISK § 1458). Toisaalta referointi osoit-
taa aina kertojan valtaa valita ja esittää toisten puhetta. Tosipohjaisessa matkakerto-
muksessa suoran esityksen keinoin oikeastaan otetaan jonkun matkalla kohdatun 
puhujan ääni kertojan tarvitsemaan käyttöön, osaksi matkakertomuskokonaisuutta. 
Analysoin seuraavaksi neljää erilaista keskustelutilanteen kuvausta, jotka tuovat 
esiin matkakertomuksissa käytettyjen puheen esittämisen keinojen moninaisuutta.

Tuurin tuotannossa tunnusmerkillinen piirre on se, että puhetta esitetään kerto-
jan suodattamana epäsuorana kerrontana (Sipilä 2002: 57). Sama piirre on ominai-
nen myös Bospor Expressissä. Seuraavassa katkelmassa päähenkilö ja sveitsiläinen 
matkailija, jonka kertoja on nimennyt viulutytöksi, istuvat taksissa, jonka kuljettaja 
yrittää saada junaa kiinni Serbiassa. 
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Esimerkki 17
(1) Kysyin viulutytöltä mistä se oli kotoisin ja mihin menossa; (2) tyttö kertoi 
olevansa sveitsiläinen ja matkalla Istanbuliin, jossa hänen oli tarkoitus tavata tut-
tuja ja opiskella turkinkieltä. (3) Tyttö kyseli minulta, minkä arvoinen Serbian 
dinaari oli, (4) mutta minulla ei ollut siitä mitään käsitystä. (BE: 51)

Katkelma kuvaa epäsuorasti keskustelua, jossa puhujat vuorottelevat: (1) epäsuora 
esitys, (2) epäsuora esitys partisiippirakenteen avulla (kertoi olevansa), (3) epäsuora 
esitys, (4) puheaktin tiivistelmä. Kertoja käyttää keskustelun vuorojen esittämisen 
apuna pronominien vaihtelua viitatessaan sveitsiläiseen matkakumppaniin. Oman 
kysymyksen epäsuorassa referoinnissa tyttöön viitataan se-pronominilla, kun taas 
tytön vastauksen referoinnissa käytetään hän-pronominia kuvastamaan tytön näkö-
kulmaa. Hän-pronominin logoforinen käyttö ilmaisee, että pronominilla viitataan 
johtolauseessa mainittuun puhujaan. (Laitinen 2005: 212–213.) Se- ja hän-prono-
minien vaihtelu eri tehtävissä on erityisesti puhutussa suomen kielessä ja suomen-
kielisessä kaunokirjallisuudessa tavanomainen keino (Lappalainen 2010; Hakulinen 
1986; Saukkonen 1967), kun taas asiaproosassa harvinainen. Myös omistusliite par-
tisiippirakenteessa kertoi olevansa on luonteeltaan logoforinen eli subjektiin viit-
taava. (VISK § 1469.) 

Epäsuora esitystapa pitää kontrollin ja fokalisoinnin vahvasti kertojalla, vaikka 
kerronta osoittaa selvästi, mitkä puheenvuorot ovat tytön, mitkä matkailijan 
esittämiä. Kohtaus kuvaa satunnaista ja melko lyhytaikaista kohtaamista, jossa 
yhteinen ongelma yhdistää kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä samaan 
tilanteeseen. Kohtaamisen satunnaisuutta ja lyhytaikaisuutta korostaa tilapäinen 
ikään, sukupuoleen ja tunnistettavaan matkatavaraan perustuva nimeäminen (viu-
lutyttö; tyttö), ja tiivis, lähes luettelomainen esitystapa. Lähikontekstissaan, josta käy 
ilmi tilanteen epävarmuus ja mahdollinen vaarallisuus, keskustelu on korostetun 
arkista. Kysymys dinaarin arvosta tosin liittyy taksimatkan hintaan, joten tietämät-
tömyys siitä lisää tilanteen epävarmuutta ja epävakautta tapahtumien tasolla. Seikan 
esiintuominen puheen referoinnin avulla on sisäisen evaluoinnin keino.

Afrikan poikki -kirjassa suorat dialogit ja suoran ja epäsuoran dialogin yhdistel-
mät ovat tyypillisiä. Seuraava esimerkki on AP:sta ja liittyy tapaukseen, jossa vii-
sumin saannin vaikeus on ikävä yllätys ja takapakki matkasuunnitelmiin. Suoran 
esityksen avulla kerronta hidastuu. Samalla tilanteen vakavuus välittyy lukijalle.
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Esimerkki 18
Kun tulee minun vuoroni, viisumivirkailija puhuu ulkomuistista:
– Totta kai teille myönnetään viisumi Tšadiin, mutta se voi viedä hieman aikaa.
– Olen lukenut, että sen saisi samana päivänä, tai viimeistään seuraavana.
– Aikaisemmin sai.
– Kuinka kauan sen saaminen nyt kestää?
– Se riippuu Ndjamenasta. Meidän täytyy lähettää kaikki hakemukset sinne. 
Kuusi viikkoa. Suurin piirtein. Jos kaikki menee hyvin. 
Olen näkevinäni kuivakkaan virkailijan kasvoilla pienen hymynhäivän.
– Milloin systeemi muuttui?
– Vuosi sitten.
– Mitä silloin tapahtui?
Mies kohauttaa olkiaan.
– Voinko millään tavalla nopeuttaa viisumin myöntöprosessia?
– Ette. 
(AP: 206)

Vapaassa suorassa esityksessä kertojan kontrolli on näennäisen vähäinen. Rekon-
tekstualisoinnin prosessissa esimerkin 18 dialogi on kuitenkin ensinnäkin kään-
netty suomeksi ja muokattu sujuvaksi tekstiksi, jossa ei näy mahdolliset aksentit 
tai takeltelut. Ilman kuvailevia johtolauseita vaikutelma on suorastaan lakoninen, 
vaikka esitysmuoto on dramatisoivan hidas. Ääninä keskustelussa ovat virkailijan 
ja päähenkilöminän sekä kertojaminän äänet. Kertojan osuudet ohjaavat keskuste-
lun sävyn luentaa: se että virkailija puhuu ulkomuistista, on kuivakkaan näköinen 
ja kohauttaa olkiaan piirtää kuvan kyllästyneestä tai välinpitämättömästä virkaili-
jatyypistä, mikä vaikuttaa repliikkeihin luettuun sävyyn. Taustalla on myös muita 
tahoja, joihin minä viittaa (olen lukenut, että) ja toisaalta virkailijan saamat ohjeet 
(meidän täytyy lähettää kaikki hakemukset sinne). Dialogi rytmittyy päähenkilön 
esittämien kysymysten ja virkailijan vastausten vuorotteluna. Lukija asettuu samaan 
havaintopisteeseen, jossa virkailijan vastaukset vähitellen paljastavat tilanneku-
van. Dialogin retorisena funktiona on siis osoittaa yllättävän käänteen merkitystä 
matkan etenemisen kannalta; viisumin saamisen vaikeus voi aiheuttaa matkaan 
odottamattoman ja epätoivotun mutkan. Sitä kertoja ei vielä paljasta, että viisumi 
järjestyy lopulta paljon nopeammin ja helpommin. Vakkurin kirjan kokonaisuu-
dessa näin pitkiä dialogijaksoja ei ole monta, joten esitystapa evaluoi kohtauksen 
tärkeäksi. Vaikka repliikkien esitys on suoraa, voidaan nähdä, että kertojan osuudet 
kontrolloivat vahvasti sen sävyä ja ohjaavat lukijan tulkintaa. Lisäksi kertojan kom-
mentoivat osuudet osoittavat kertojaminän ja päähenkilöminän tasojen erillisyyttä, 
kun ne preesensmuotoisessa raportoinnissa yleensä ovat lähes toisiinsa sulautuneita 
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(ks. luku 3.3.1). Suorilla dialogeilla on keskeinen tehtävä myös matkalla kohdattujen 
ihmisten representoinnissa, jota käsittelen luvussa 6. 

Kahdenvälistä suoraa dialogia tyypillisempi tapa Vakkurin kirjassa on se, että 
kertoja esittää suorana repliikkinä vain keskustelukumppanin puheen, kun taas 
päähenkilön oma puhe esitetään epäsuorasti. Tällöin toinen puhuja saa ikään kuin 
suoremmin äänensä kuuluviin, mutta kertojan kontrolli tulee referoinnin muodossa 
esiin. Seuraava esimerkki alkaa oppaan puheen referoinnilla partisiippirakenteen 
avulla (ilmoittaa olevansa) ja puheesta vaikutteita saavalla tiivistelmällä (oppaan 
palkkio kuuluu hänelle ja vain hänelle). Sen jälkeen dialogi esitetään suoran ja epä-
suoran yhdistelmänä.

Esimerkki 19
Hän ilmoittaa olevansa puiston virallinen opas, ja oppaan palkkio kuuluu 
hänelle ja vain hänelle. Hyväksyn konseptin ja kysyn, paljonko oppaan palkkio 
on.

– Ei paljon mitään, mies sanoo. – Kymmenen birriä, ihan mitä itse haluatte 
maksaa.

Kysyn paljonko pääsylippu puistoon maksaa.
– Oletteko käynyt Kuninkaallisessa puistossa?
Nyökkään.
– Silloin pääsette tänne samalla lipulla. (AP: 335–336)

Tämä referointikäytäntö muistuttaa jossain määrin journalistista siteerausta, jossa 
toimittaja pyrkii häivyttämään itseään, mutta antaa haastateltavalle äänen. Esimer-
kin kaltainen ratkaisu ei ole kuitenkaan monologisoiva (vrt. Haapanen 2016: 232), 
koska kertoja esittää epäsuorasti päähenkilöminän esittämät kysymykset eikä sitee-
rattu puhuja näytä tuottavan puhetta itsenäisesi ilman toisen osapuolen vaikutusta. 
Keskusteluun liittyvä vuorottelu on edelleen näkyvissä. Kertojan epäsuorien puheen 
tiivistyksien takia vaikutelma on silti vähemmän dramatisoitu kuin edellisessä esi-
merkissä, jossa molempien keskustelijoiden puheenvuorot on esitetty vapaana suo-
rana esityksenä. Toisaalta myös tämä dialogin esittämisen tapa hidastaa tapahtu-
mien kerrontaa, mutta siten, että minän tehtävistä korostuu kertominen sen sijaan, 
että minä esitettäisiin aktiivisena keskustelun osapuolena. Epäsuorat osiot hämärtä-
vät sitä, mikä keskustelussa on ääneen sanottua, mikä ei. Esimerkin lause hyväksyn 
konseptin on mahdollista tulkita ääneen lausutuksi myöntymiseksi tai päähenkilön 
ajatuksen tiivistelmäksi. Puheen esittäminen on astetta epäsuorempaa kuin edelli-
sessä esimerkissä. Selvää kuitenkin on, että molemmissa tapauksissa keskustelun 
merkitys rakentuu nimenomaan kahden puhujan ja kertojanäänen yhteistyönä. 
Dialogin funktiot ovat kuitenkin erilaiset: esimerkin 18 dialogi osoittaa potentiaa-
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lisesti dramaattista käännettä matkan kulkuun, kun taas esimerkin 19 keskustelu 
kuvaa pikemminkin kuvatun matkan arkipäivää, johon usein kuuluu neuvotteluja 
paikallisten turismipalveluiden edustajien kanssa.

Myös Villan VRL:ssa on paljon referoituja keskusteluja erilaisina suoran ja epä-
suoran esityksen muotoina ja yhdistelminä. Yksi poikkeuksellinen tapaus erottuu 
joukosta. Vain yhden kerran kirjassa käytetään esimerkin 20 kaltaista suoraa vuo-
rosanaesitystä, jossa johtolauseena on puhujan nimi ja kaksoispiste, mutta ei verbiä. 
Filosofi sen dialogin muodon tuominen keskelle päiväkirjaa kiinnittää huomiota 
puheen ja kirjoituksen yhdistelmään kiinnostavalla tavalla. Tämänkin dialogin Villa 
on yksin sanellut kasetille ennen kuin se on rekontekstualisoitu kohtaukseksi kir-
jaan. Tekstimuotoinen keskustelu siis esittää päällekkäisesti varsinaisen keskustelu-
tilanteen äänet, nauhoitushetken kertojanäänen ja kirjoitetun kirjan kertojan äänen.

Dialogimuodon käyttäminen päiväkirjamuotoisessa matkakerronnassa drama-
tisoi tapahtumaa ja tekee osallistujista ikään kuin roolihahmoja, mikä etäännyttää 
kertovaa ja kerrottua minää toisistaan. Keskustelulle ei kuvata minkäänlaista taus-
taa, vaan se alkaa suoraan lyhyen johdannon jälkeen.

Esimerkki 20
Aamiaisen jälkeen. Käytiin keskustelu, joka oli aivan ainutlaatuinen laivan 
ruokapöydässä:

Herbert: Minä en ole kristitty.
Minä: En minäkään.
Herbert: Minua kiinnostavat idän uskonnot. Buddhismi.
Minä: Uskotko jälleensyntymiseen?
Herbert: Ainakin siihen on helpompi uskoa kuin ruumiin ylösnousemiseen.
Minä: ”En pelkää mitään, en toivo mitään, olen vapaa.” Mutta en minä voi 

luopua toivosta.
Herbert: Toivo on aina konservatiivinen: kunhan pysyisi, kunhan ei muuttuisi.
Minä: Ei minulla. Minä toivon muutoksia.
Herbert nauraa.
Minä: Miksi sinä naurat!
Herbert: Sinä olet niin huvittava (amüsierend)!
(VRL: 244)

Kontekstissaan poikkeuksellinen muoto osoittaa keskustelun sisällön poikkeuksel-
lisuutta. Kertojaminän toteamus ”ainutlaatuisuudesta” implikoi, että laivan ruoka-
pöydässä ei ole tapana puhua uskonnoista tai maailmankatsomuksellisista asioista. 
Tavallaan kaikki vuorosanat on esitetty suorana esityksenä, mutta dialogin muoto 
verbittömine johtoilmauksineen antaa tyylitellyn vaikutelman – etenkin kun kes-
kustelu on alun perin käyty saksaksi. Dialogi on sujuvaa ja napakkaa, ja se myös 
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jättää lukijalle paljon tulkinnanvaraa sävystä ja tilanteesta. (Leech & Short 2007 
[1981]: 132–133). Kohtausta ei pohjusta mikään aiempi keskustelu samasta aiheesta.

Kohtaus on moniääninen monella muullakin tavalla kuin siten, että kerrontaan 
sisältyy Herbertin ja päähenkilöminän dialogi. Keskustelu alkaa kieltolauseella (En 
ole kristitty), johon sisältyy taustaoletus siitä, että kristinuskon tunnustaminen olisi 
suomalaisen ja saksalaisen yhteisessä maailmassa luonnollista. Kieltolause on siitä 
erottautumista. Minä asettuu samaan linjaan: En minäkään. Maininta ruumiin ylös-
nousemisesta on viittaus yleisesti tunnettuihin kristinuskon diskursseihin. Idän 
uskonnot ja ”buddhismi” puolestaan nostattavat esiin kysymyksen jälleensyntymi-
sestä. Päähenkilöminän esittämän sitaatin – ”En pelkää mitään, en toivo mitään, 
olen vapaa.” – voi tulkita tiivistelmäksi buddhalaisuuden opeista. Se on sijoitettu 
kirjoitetussa muodossaan lainausmerkkien sisään, mikä osoittaa sen intertekstuaa-
lisuutta, joskaan lähdettä ei mainita.26 Se ei edusta puhujan omaa näkemystä, aina-
kaan kaikilta osin, sillä lainausta seuraa mutta-lause, joka on myös sanajärjestyk-
seltään ikään kuin vastaväite edelliseen: Mutta en minä voi luopua toivosta. Näin 
yksittäinen repliikki rakentuu dialogisesti.

Kirjasta ei käy ilmi se, onko Villa nauhoitushetkellä lausunut puhujien nimet vai 
onko ne lisätty tekstin myöhemmissä muokkausvaiheissa. Kohtaus leikittelee kui-
tenkin nimenomaan kirjoituksen keinoin. Se tuo esiin minän monet tasot: päähen-
kilöminä osallistuu keskusteluun, kertojaminä esittää keskustelun, kirjoittajaminä 
mahdollisesti myös editoi. Lukijalle tällainen esitysmuoto tarjoaa erilaisen position 
kuin toisaalla kirjassa, jossa näkökulma on vahvasti minän sisäinen. Tässä keskus-
telijat ovat kuin näyttämöllä lukijaan nähden eikä kummankaan repliikkejä avata 
sisältä päin. Muusta kirjasta poikkeavalla muodolla voidaan näin osoittaa käydyn 
keskustelun erityisyyttä ja merkitystä – minkä kertoja tuo avoimesti esiin kutsues-
saan keskustelua ainutlaatuiseksi. 

Referoitujen keskusteluiden funktioina matkakertomuksissa on muun muassa 
konkretisoida matkan arkea, avata tilanteiden kulkua tarinan tasolla ja arvioida 
niiden poikkeuksellisuuden tai tyypillisyyden asteita. Esimerkki 17 Bospor Expres-
sistä kuvaa satunnaista kohtaamista toisen samaan tilanteeseen joutuneen matkai-
lijan kanssa matkan kulun kannalta jännittävässä tilanteessa. Afrikan poikki -kirjan 
esimerkki 18 referoi dialogia, jossa päähenkilöminä oivaltaa viisumin saamisen han-
kaluuden eli mahdollisesti isonkin ongelman matkan jatkon kannalta. Esimerkin 19 
keskustelu puolestaan osoittaa pikemminkin matkustamiseen kuuluvien neuvotte-
lutilanteiden tyypillisyyttä. Vanhan rouvan lokikirjan esimerkissä 20 dialogin sisältö 

26 Sitaatti on todennäköisesti suomennos Nikos Kazantsakisin hautakiven tekstistä: Δεν 
ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι λεύτερος, englanniksi I hope for nothing. I fear 
nothing. I am free. 
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on erityisen merkityksellinen päähenkilölle, ja dialogin esitysmuoto osoittaa tätä. 
Samalla se rakentaa ja täydentää kuvaa minästä ja tämän maailmankatsomuksesta.

Olen edellä analysoinut erilaisia toisiin teksteihin viittaamisen ja referoinnin esi-
merkkitapauksia aineistossani. Kynnystekstit, erityisesti motot, asemoivat teoksia 
osaksi kirjallisuuden traditioita ja antavat vihjeitä siihen, miten tulevaa kertomusta 
olisi syytä lukea. Villan kynnystekstit (esimerkit 1, 2, 3) korostavat henkilökohtaista 
kokemusta ja Vakkurin motot (4, 5, 6) taas kiinnittävät huomiota moniaineksiseen 
esitystapaan, historiankirjoituksen problematiikkaan ja tietoisuuteen siitä, että oma 
tausta vaikuttaa aina kokemukseen. Mottojen avulla korostetaan tekijän ja teoksen 
konventiotietoisuutta ja myös asettumista kirjallisuushistorialliselle jatkumolle. 
Vaikka motot asettuvat tarinamaailman ulkopuolelle, alkavat ne rakentaa tulevan 
kertomuksen kerrottua ja kertovaa minää. Villan kirjan motot korostavat matkai-
lijan suhdetta matkustamiseen, Vakkurin kirjan motoissa painottuu suhde kirjoit-
tamiseen ja kerrontaan. Samalla ne ennakoivat kertojanäänen sävyjä, kuten ironi-
suutta (5 ja 6). 

Itse matkan kerronnassa erilaiset lähdepohjaiset ainekset näkyvät referointina ja 
eri lajien muodostamina intertekstuaalisina ketjuina (Fairclough 1992; Solin 2006: 
85–87). Toisinaan lähteet mainitaan, usein kuitenkaan ei. Lainatut osiot voivat 
erottua selvästi kertojan äänestä tai ne voivat sekoittua siihen. Eläytyvä uudelleen 
kerronta tutkimusmatkailija Mungo Parkin kokemuksista (7) ei tuo esiin lähdettä, 
kun taas Tuurin kirjan kertoja kuvaa yhteydenoton ortodoksisuuden asiantuntijaan 
Bengt Pohjaseen (10).

Matkustamisen käytänteisiin kuuluu olennaisena osana lukeminen; matkoille 
otetaan mukaan matkalukemista. Myös matkakirjallisuudelle on tyypillistä, että 
matkailevan päähenkilön lukemat kirjat mainitaan. Tuurin päähenkilö lukee Primo 
Levin kirjaa, jossa juna kulkee samoilla raiteilla kuin Tuurin juna (12). Vakkuri 
lukee Koraania ja jopa kirjoittaa itse oman suuran (13). Villan kirjassa mainitaan 
lukuisia erikielisiä kirjoja. Päähenkilö myös lukee Etelä-Amerikan matkaopasta ja 
pohtii ja kyseenalaistaa sen varoituksia (14). Matkailun diskursseista muistuttaa 
myös Agrigenton temppelialueen esite Tuurin ”Mamma ok:ssa” (16). Juuri sellaisten 
tekstien kanssa matkailijat käyvät dialogia matkan aikana.

Tekstien lainaamisen ja uudelleen kerronnan lisäksi myös puheen esittäminen 
eri keinoin on keskeinen rekontekstualisoinnin alue. Kertojan kontrollin osuus 
vaihtelee puheen esittämisessä, mutta kerronnassa voi nähdä kertovan ja kerrotun 
minän äänteen erillisyyttä, ja mukana on myös vähintään yhden muun ihmisen 
ääni; merkitykset rakentuvat äänten vuorottelusta. Keskustelujen referointi on usein 
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evaluoivaa. Keskustelujen esittäminen voi hidastaa matkatarinan etenemistä ja dra-
matisoida yksittäistä kohtausta (18). Keskustelutilanteet voivat osoittaa kokemuk-
sen erityisyyttä tai tyypillisyyttä (19), ja muodon poikkeavuus voi korostaa myös 
sisällön poikkeavuutta (20). 

Sekä kirjallisten lähteiden että keskustelujen referointi tuo kerrontaan moniääni-
syyttä. Sen avulla kertoja voi paitsi lisätä kertomukseen näkökulmia ja sävyjä, myös 
ottaa käsittelyyn matkaan varsinaisesti kuulumattomia aiheita. Teoksen mittaan 
toistuvat aihepiirit ja diskurssit, kuten uskonnon, historian, ikääntymisen tai 
matkailun pohdinta, rakentavat konteksteja, joita vasten matka, sen kokemukset ja 
kuva kokevasta päähenkilöminästä asettuvat. Samalla ne rakentavat intratekstuaali-
sen rekontekstualisoinnin keinoin koherenssia tekstin eri osien välille. 

 Kaikki edellä mainitut intertekstuaalisuuden ja rekontekstualisoinnin keinot 
vahvistavat kertojan valtaa yhdistää omaan kerrontaan muiden ääniä. Mottojen 
tapauksessa moniäänisyys vahvistaa nimenomaan tekijyyttä. Eläytyvässä uudel-
leen kerronnassa kertoja voi käyttää valtaansa ujuttautumalla historiallisen hen-
kilön ajatuksiin. Kirjallisuutta lainaamalla kertoja voi korostaa kompetenssiaan ja 
auktoriteettiaan, koska se osoittaa lukeneisuutta ja usein myös kielitaitoa. Kertoja 
voi myös painottaa etäistä tai epäilevää suhdetta luettuun. Kertoja voi säädellä sitä, 
minkä verran tietojen taustalla olevia lähteitä mainitaan ja minkä verran lukija saa 
välineitä arvioida lainattua ja välitettyä tietoa. Keskusteluja lainaamalla kertoja puo-
lestaan käyttää toisten puhetta oman kerrontansa aineksina ja sävyttäjinä. Luvussa 
6 tarkastelen sitä, miten keskusteluja referoidaan muiden ihmisten representoinnin 
keinona. 

Kertojan vallassa voi nähdä matkakerronnalle ominaista monologisen impuls-
sin ja moniäänisyyden välistä ristivetoa (Burton 2001: 228). Intertekstuaalisuus eit-
tämättä tuo tekstiin ääniä, mutta äänet voivatkin toimia kertojan yksiäänisyyden 
vahvistajana. Toisaalta lukijalle äänten läsnäolo voi tarjota mahdollisuuksia asettua 
kiistävään, ihmettelevään tai keskustelevaan positioon. Koraaniko tylsä? Voiko Ase-
lepoa lukea junamatkan kuvauksena? Pelotellaanko matkaoppaissa liikaa?

Matkakertomuslajille on tyypillistä, että teoskokonaisuuteen voi helposti yhdis-
tää hyvin monenlaisia aineksia, itse kirjoitetusta suurasta fi losofi sen dialogin muo-
toiseen keskusteluun. Intertekstuaalisuus näyttäytyy usein metadiskursiivisina 
piirteinä, joiden avulla implisiittinen lukija otetaan huomioon ja lukijan tulkintaa 
ohjataan. 
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Tämän luvun aiheena ovat omakohtaisen matkakerronnan tavat esittää matkan 
aikaisia tiloja ja maisemia. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten matkakerto-
muksissa kuvataan yhtäältä erityistä ja omakohtaista ja toisaalta jotain yleispätevää 
matkakohteista ja matkustamisesta. Keskeinen käsite on representaatio merkityksen 
tuottamisen tapana. Representaatio tai oikeastaan ”representaation systeemi” (Hall 
1997a) nähdään prosesseina, joissa maailmaan viitataan käsittein, joita puolestaan 
järjestetään, ryhmitellään ja luokitellaan suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi saman-
laisuuksien ja eroavaisuuksien avulla voidaan rakentaa käsitteiden välisiä suhteita. 
(Hall 1997a: 17–19; ks. myös Pietikäinen & Mäntynen 2019: 78–79.) 

Kirjallisuudessa representaatiot tuotetaan erityisesti kielellisten ja diskursiivisten 
resurssien avulla – joskin myös typografi a, valokuvat, piirrokset ja kartat tuottavat 
merkityksiä. Vanhan rouvan lokikirjassa on kuvaliite ja Afrikan poikki -kirjassa on 
kuvia taitettuna tekstin joukkoon. Kummassakin kirjassa ne ovat useimmiten teki-
jän itsensä ottamia mutta kuvat eivät ole merkittävässä osassa, mistä kertoo se, että 
kuvat on jätetty pois nidotuista ja e-kirjaversioista. Pääasiassa kiinnitän tässäkin 
luvussa huomiota matkakertomusten tapoihin esittää ja kuvata tilan ja paikan ulot-
tuvuuksia kielen keinoin osana kerronnallista kokonaisuutta. Kutakin tilaa määrit-
tää matkailevan minän toiminta tilassa. Omakohtaisen matkakerronnan erityisyys 
on juuri siinä, että se oletettavasti kuvaa todellista kokemusta. Näin matkakertomus 
tai -päiväkirja eroaa sellaisista tiloja ja paikkoja käsittelevistä teksteistä, jotka eivät 
edellytä tekijältään fyysistä matkustamista. 

Representaation prosesseissa esiin tulevat ideologisen minän positiot, kuten 
se, miten minä asettautuu historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, joka tilan 
kuvauk seen rakentuu. Myös se, mitä represetaatioissa pidetään normaalina ja luon-
nollisena, mitä taas outona ja vieraana, osoittaa ideologisen minän läsnäoloa. (Smith 
& Watson 2010: 71–78.) Tilan ja maiseman esittämisessäkin kyse on aina monista 
valinnoista, joihin liittyy tekstin ilmentämä näkemys kerrottavuudesta, kertomisen 
arvoisuudesta (ks. Labov & Waletzky 1967; Baroni 2011), mikä taas liittyy oletuk-
seen lukijasta. 

Implisiittisen tekijän ja lukijan välinen vuorovaikutus perustuu sille oletukselle, 
että tekijän kokemukset ovat kertomisen arvoisia ja lukijalla on erityistä kiinnos-
tusta lukea niistä. Lukijalla voi olettaa olevan myös jonkinlaisia ennakkotietoja 
kuvatuista tiloista ja paikoista tai vastaavista tiloista yleensä maailmassa. Esimer-
kiksi Bospor Expressin implisiittinen lukija tietää, missä Turkki ja Istanbul sijaitse-
vat, ja Hagia Sofi akin voi olla ainakin nimeltä tuttu. Kuvatessaan Budapestin rau-
tatieasemaa kertoja voi olettaa, että implisiittinen lukija tietää, minkälaisia junat ja 
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rautatieasemat yleensä ovat. Niihin liittyvät yksityiskohdat, kuten laiturit ja kiskot, 
ovat läsnä, vaikka niitä ei erikseen mainita. Tilojen representaatiot perustuvat teki-
jän ja lukijan jakamalle sosiokulttuuriselle tiedolle ja hyödyntävät yleistä maailman-
tietoa (Brown & Yule 1983: 236–238; Veivo 2010: 155–157). Tällöin myös jonkin 
vieraaksi arvioidun ilmiön kuvaaminen nojaa osittaiseen tuttuuteen. 

Olen valinnut analysoitavaksi kohtauksia, joissa tilan kuvaus on keskiössä. Kysy-
mykseni on kaksiosainen: 

1) Minkälaisin keinoin tiloja ja maisemia esitetään ja kuvataan? 
2) Mitä tehtäviä tilan representaatioilla on kerronnallisen kokonaisuuden 
kannalta? 

Ensimmäisessä alaluvussa (5.1) esittelen teoreettista käsitteistöä tilan ja kerronnal-
listen resurssien tarkastelulle. Sen jälkeen analysoin tekstiesimerkkejä erityisesti 
tilan kokemuksen esittämisen kannalta (5.2). Tämän jälkeen analyysin kohteena 
on maisemat erityisesti katseen kohteena, paikkoina, jotka koetaan etäältä (5.3). 
Lopuksi tarkastelen matkakertomuksen tiloja näyttämöinä, joissa tapahtuu monen-
laisia sosiaalisia vuorovaikutustilanteita (5.4). Tämä johdattaa luvun 6 kysymyksiin 
matkalla kohdattujen ihmisten representaatioista.  

Tilan ja paikan kysymyksiä on käsitelty useilla eri tutkimusaloilla ja eri näkökul-
mista. Humanistissa ja yhteiskunnallisissa tieteissä on puhuttu erityisestä tilallisesta 
käänteestä (spatial turn), joka sijoittui 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten 
aikaan (Tally 2013). Kirjallisuuden ja tilallisuuden suhteita tutkii esimerkiksi kir-
jallinen kartografi a, kirjallinen maantiede, geokritiikki sekä kaupunkitutkimuk-
sellinen kirjallisuudentutkimus (ks. esim. Tally 2013; Ridanpää 2011). Niin ikään 
postkolonialistinen tutkimus on tuonut paikan tutkimukseen välineitä, joita on 
hyödynnetty matkakirjallisuuden tutkimuksessa, kuten Saidin havainnot siitä, 
miten itä, orientti, on antiikista alkaen kuviteltu ja representoitu polarisoivaan ajat-
teluun perustuen (Said 2012 [1978]). Kielentutkimuksessa tilallisuutta on tutkittu 
muun muassa sosiolingvistiikan, diskurssintutkimuksen, psykolingvistiikan sekä 
kognitiivisen kielentutkimuksen lähtökohdista. 

Kirjallisuudentutkimuksen narratologisista suuntauksista tilallisuutta on tut-
kittu ja teoretisoitu eniten kognitiivisessa narratologiassa, jossa on tarkasteltu tilal-
lisuuden kulttuurisia skeemoja (Fludernik 1996; Dannenberg 2008) sekä fi ktiivisten 
maailmojen rakentumista (Ryan 1991; Herman 2002). Retorisessa narratologiassa 
tilan representointiin on kiinnitetty varsin vähän huomiota, joskin voi ajatella, että 
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kertomuksen määritelmään kuuluva tilannesidonnaisuus liittyy olennaisesti tilan 
kokemukseen. Phelan myös mainitsee tilan yhtenä resurssina, jonka avulla impli-
siittinen tekijä voi kommunikoida implisiittiselle ja todelliselle lukijalle (ks. luku 
2.2.2, Phelan 2017: 26; 2018: 9). Oma kysymyksenasetteluni pyrkii tuomaan yhteen 
tilan ja paikan kysymykset sekä näkemyksen kertomuksesta retorisena toimintana. 
Analysoin teoskokonaisuuksista valittuja esimerkkejä, joissa tilan kokemus on kes-
kiössä, ja tarkastelen sitä, minkälaisia kielenkäytön resursseja kohtauksissa hyödyn-
netään kokemuksen välittämiseksi lukijalle. 

Yksi narratologian keskeisistä käsitteistä, fokalisointi tai näkökulma, liittyy 
tilaan ja paikkaan kiinteästi. Tilan kuvauksen ytimessä matkakertomuksessa ja -päi-
väkirjassa on kertomuksen minä – kaikkine funktioineen – joka tekee maailmassa 
olevasta todellisesta tilasta omakohtaisen. Otan tarkastelussa huomioon sen, miten 
fokalisointi kuvastaa tilan omakohtaisuuden kokemusta. Matkakertomusten minä-
muotoisessa kerronnassa fokalisointi ei muutamia fi ktionaalisia piirteitä saavia refe-
rointitilanteita lukuun ottamatta (ks. 4.2.1) juurikaan siirry henkilöltä toiselle. Sen 
sijaan fokalisoijana voi olla vuoroin tarinan tason päähenkilöminä, vuoroin kerto-
jaminä (Phelan 2001). Tämä vaihtelu liittyy kertomuksen ajalliseen rakentumiseen 
(ks. luku 3). Koska fokalisoijana on joka tapauksessa jokin minän tasoista, on vaih-
telu luonteeltaan hienovaraista. 

Tilan kuvaamisessa esiin nousevat kokijan, ajan ja tilan tai paikan suhteet. 
Kielen ilmiöistä keskeinen resurssi on deiksis eli sellaiset leksikaaliset ja kieliopilliset 
keinot, jotka liittävät ilmauksen kontekstiinsa (VISK § 1423). Tilan kokemuksessa 
deiktinen origo eli keskus on se, johon suunnat ja etäisyydet suhteutuvat. Deikti-
syys on luonteeltaan suhteellista ja sidoksissa origon sijaintiin (Auer ym. 2013: 3). 
Kokemiseen liittyy muistoja, tuntemuksia ja näkemyksiä, joten huomioni kiinnit-
tyy myös kerronnan evaluoiviin piirteisiin, joilla kertoja ilmaisee suhtautumistaan 
kuvattuun tilaan tai sen kokemukseen erityisesti aff ektisilla keinoilla.

Tila ja paikka ovat käsitteitä, jotka voidaan määritellä ja ymmärtää hyvin monella 
tavalla. Käsitteiden merkitysten erottelu ei ole yksiselitteistä, etenkin kun eri kielissä 
sanoihin liittyy erilaisia arkikielisiä konnotaatioita ja käyttötapoja. Nojaan määrit-
telyssä de Certeaun (1988 [1984]) esittämään ajatteluun tilasta ja paikasta ja tilal-
lisuudesta kertomuksessa. De Certeaulle paikka (lieu) on tyhjä kehikko, kun taas 
tila (espace) syntyy toiminnan myötä. Paikka on järjestys, jonka mukaan elementit 
ovat suhteessa toisiinsa. Tila puolestaan muodostuu liikkuvien asioiden risteämistä. 
Tilassa on suuntia, liikettä ja ajallisia muutoksia. (de Certeau 1988 [1984]: 117–118.) 
Nähdäkseni de Certeaun toimintaa korostava määrittely sopii hyvin matkakerto-
musten tilan kuvaukseen. Näen siis esimerkiksi Tuurin Bospor Expressin Istanbulin 
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maantieteellisenä paikkana, jonka kadut, ravintolat ja kahvilat tarjoavat moninaisen 
toiminnan kautta tilallisia kokemuksia.27 

De Certeaun mukaan tilat ja tilalliset muutokset ovat kaikkien kertomusten yti-
messä. ”Jokainen kertomus on matkakertomus – tilan käytäntö” (sitaatin suomen-
nos Kärkkäinen 2013)28. Matkakertomuksen rakenne muodostuu liikkeen ja toi-
minnan tarinoista ja paikkojen ”lainaamisista” (citation) (de Certeau 1988 [1984]: 
120). Ajatus paikan siteeraamisesta on kiinnostava, koska kertovana toimintana se 
tällöin rinnastuu edellisessä luvussa käsiteltyyn referointiin. Voisi jopa ajatella, että 
paikkojen esittäminen on referoinnin tavoin suoraa tai epäsuoraa. Toisinaan katse 
kohdistetaan suoraan kuvattavaan kohteeseen, esimerkiksi maisemaan; toisinaan 
tilan kuvaus on välillistä ja kokemus on tuntemusten, tunteiden, ajatusten ja tilan 
muodostama kokonaisuus esimerkiksi liikkuvan laivan hytissä. Tapoja, joilla tila de 
Certeaun mukaan järjestyy kertomuksissa, ovat kartta, kulkureitti, rajojen asetta-
minen sekä artikuloidut fokalisaatiot (enunciative focalizations)29 eli kehoon viit-
taaminen diskurssissa. Rajojen asettamisen piiriin kuuluvat muun muassa erilaiset 
tilojen väliset rajat ja sillat sekä näyttämöiden perustaminen tapahtumia varten. (de 
Certeau 1988 [1984]: 116–129; Cresswell 2004: 39.) Näitä piirteitä esiintyy tulevien 
alalukujen analyyseissa. 

Huomio tilojen näyttämöllisyydestä resonoi nähdäkseni turismin tutkijoiden 
esittämien näkemysten kanssa turismin performatiivisesta luonteesta. Jos aiemmassa 
turismitutkimuksessa korostettiin katseen (Urry 1990) käsitettä ja merkitystä, sit-
temmin huomioon on otettu fyysisen toiminnan ja kehollisuuden merkitys (Urry 
& Larsen 2011: 21, 189–190; ks. myös Veijola & Jokinen 1994). Performatiivisuuden 
ajatuksen taustalla ovat Goff manin esittämät käsitykset ihmisten välisestä vuorovai-
kutuksesta sosiaalisten roolien esittämisenä ja näyttämöllä olona muiden katseiden 
kohteena (Goff man 1971 [1959]). Matkakertomus kuitenkin representoi sosiaalista 
toimintaa kertomuksessa, jossa yleisönä on lukija eikä varsinaisen tilanteen yleisö. 
Goff manin ja turismin tutkijoiden tarkastelun kohteena ovat nimenomaan julkiset 
tai puolijulkiset tilat, kun taas matkakertomus voi representoida hyvinkin yksityisiä 

27 Myös humanistisessa maantieteessä kysymystä tarkastellaan yksilön kokemusten kautta, 
mutta tila ja paikka määritellään päinvastaisella tavalla. Monien tutkijoiden jakaman näke-
myksen mukaan ”paikka tarkoittaa tilaa, johon ihminen liittää merkityksiä elämismaail-
massaan. Paikkaa ei pidetä objektiivisena faktana, vaan ihmisten kokemuksista ja inhimil-
lisestä tulkinnasta merkityssisältönsä saavana ilmiönä. Kiinnittyminen paikkaan tapahtuu 
elämisen kautta” (Haarni ym. 1997: 16–17.) Abstraktista tilasta voi siis tulla subjektiivinen 
paikka, kun siihen latautuu kulttuurista, tiedollista ja kokemuksellista tietoa ja tunteita. Ks. 
myös Cresswell 2004: 8–10 

28 Lähteeni on de Certeaun kirjan englanninnos vuodelta 1988, mutta termeissä noudatan 
mahdollisuuksien mukaan vuoden 2013 suomennosta

29 Kärkkäisen suomennos ”lausumien fokalisoiminen”
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tilakokemuksia vaikkapa laivan hytissä tai junan pikkulassa. Kun nämä kuvaukset 
kuitenkin suunnataan lukijalle, hämärtyy raja yksityisen ja julkisen tilan välillä. 

Kutsun tilallisuudeksi ja tilan kokemuksiksi sellaisia kuvauksia, joissa tilasta 
muodostuu oman toiminnan kautta omakohtainen. Esimerkiksi kaupunkikuvauk-
sissa käveleminen on keskeinen toiminnan ja performatiivisuuden muoto (de 
Certeau 1988 [1984]: 91–110; ks. myös Ameel 2017b). Matkakertomusten tilalliset 
kokemukset liittyvät enimmäkseen juuri matkanteon tiloihin, joissa toimintaa mää-
rittää paikasta toiseen liikkuminen, majoittuminen, syöminen sekä tietoinen tutus-
tuminen ympäristöihin ja erityisiin nähtävyyksiin. Niiden kautta kerrontaan tulee 
kaikuja matkailun diskursseista. Esimerkiksi vallitsevan sään tai tyypillisen ilmas-
ton esiin tuominen, hotellin tasokkuuden arvioiminen ja muiden turistien käyttäy-
tymisen kommentoiminen ovat osa laajempaa diskursiivista toimintakenttää, joka 
liittää matkailun tilat ja kielenkäytön toisiinsa. 

Vuorovaikutuksen- ja keskusteluntutkimuksen (Haddington 2013) menetelmin 
on analysoitu sitä, miten tila muodostuu yhteisen toiminnan myötä kuvaamalla, 
identifi oimalla ja nimeämällä tilallisia piirteitä, jolloin syntyy yhteinen käsitys tilasta 
itse tilanteessa. Tällainen tutkimus tukee näkemystä siitä, että tila ei ole abstrakti 
ja staattinen entiteetti, vaan toiminnan kautta dynaamisesti muodostuva. Samalla 
tila muokkaa toimintaa. (Haddington 2013: 429). Matkakertomuksessa kertoja sekä 
ohjaa lukijaa että lukijan huomioiden valitsee keinot, joilla lukijakin voi hahmottaa 
tilan ja tilasta toiseen siirtymiset.

Huomattavan usein tilakokemus määrittyy matkakertomuksissa suhteessa toi-
siin ihmisiin, joita päähenkilöminä joko tarkkailee tai joiden kanssa on vuorovaiku-
tuksessa. Myös Masseyn (2008) kulttuurimaantieteellisen näkemyksen mukaan tilat 
ovat dynaamisia ja sosiaalisesti monikerroksisia luonteeltaan. Kuten seuraavista 
alaluvuista huomataan, tilan kokemusten kuvaamisessa ja erottamisessa toisistaan 
ovat sosiaaliset roolit ja käytänteet keskeisiä. Tilan olemuksesta on myös mahdo-
ton irrottaa ajallista ulottuvuutta. Voidaankin ajatella, että tila on osa tila-ajan koko-
naisuudesta (Massey 2008: 58–63). Kertomusmuoto osaltaan kytkee ajan ja tilan 
yhteen, koska molemmat ovat kiinteä osa kertomusta, kuten Bahtinin kronotoopin 
käsitekin osoittaa (Bridgeman 2007: 53). 

Analysoin seuraavissa alaluvuissa aineistolleni ja matkakirjallisuudelle tyypillisiä 
tilakokemuksia, jotka kumpuavat matkantekemisen luonteesta. Matkailuun kuu-
luvat siirtymiset ja majoittumiset eli erilaiset väliaikaisuuden tilat (5.2.1). Lisäksi 
monet matkailijat käyvät katsomassa erityisiä matkakohteelle tyypillisiä nähtävyyk-
siä – tai jos eivät käy, niin sekin on mainitsemisen arvoinen asia (5.2.2). Kaupun-
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git puolestaan tarjoavat matkailijalle avoimen tilan, jossa on mahdollista sulautua 
ihmisten joukkoon (5.2.3).

Osa matkailijan kokemista paikoista on siirtymiseen tarkoitettuja, kuten asemat, 
satamat ja kulkuneuvot. Aineistoni kirjoissa myös valitut matkustamisen tavat 
tuovat näitä muun muassa liminaalitiloiksi (Salmi 1997: 25–26) kutsuttaja tiloja ker-
rontaan, ja niihin sijoittuva toiminta on keskeistä kertomuksen kerrottavuuden ja 
päähenkilöminän rakentumisen kannalta. Tuuri on valinnut, ettei matkusta enää 
lentäen. Villa on valinnut rahtilaivalla matkustamisen, koska kokee, että sillä tavalla 
saa ikään kuin venytettyä aikaa. Vakkuri matkustaa Afrikan mantereella mieluiten 
puskatakseilla ja busseilla, jotka ovat paikallisten asukkaiden tapoja matkustaa. 
Kutsun tässä yhteydessä väliaikaisuuden tiloiksi asemia, kulkuneuvoja ja matkan 
varren yösijoja, joita on kaikissa aineistoni teoksissa runsaasti. Ne nousevat aineis-
tossani yhtä tärkeään osaan kuin varsinaiset matkakohteet ja pysähtymisen tilat ja 
paikat.

Väliaikaisuuden tiloilla voi olla yhteistä sellaisten julkisten paikkojen kanssa, 
joita Augé (2008 [1992]) on kuvannut termillä epäpaikka. Augén määritelmän 
mukaan epäpaikat (non-lieux, non-places) ovat keskenään samankaltaisia maan-
tieteellisestä sijainnista riippumatta, ja niiden kokemus kiinnittyy tiettyyn het-
keen. Tällaisia ovat esimerkiksi ostoskeskukset, hotellit, lentokentät ja moottoritiet. 
Augén mukaan niiltä puuttuvat paikan historia, identiteetti ja suhteet, ja monet 
matkailijan tilat ovat epäpaikkojen arkkityyppejä (Augé 2008 [1992]: 70). Käsite on 
jossain määrin yksinkertaistava; esimerkiksi hotelleissa sosiaaliset suhteet ovat mer-
kityksellisiä (Toivanen 2017: 2). Lisäksi etnografi set tutkimukset ovat osoittaneet 
kauppakeskusten ja asemien luonteen merkityksellisinä tiloina muun muassa kodit-
tomille (Korstanje 2015: 86). Etenkin kaupunkien keskustoissa sijaitsevilla rautatie-
asemilla on usein historiallisen paikan identiteetti, vaikka tietyiltä toiminnallisilta 
osiltaan asemat muistuttavat toisiaan kaikkialla maailmassa. Matkakertomuksissa 
juuri nämä väliaikaisuuden tilat voivat muodostua merkittäviksi henkilökohtaisen 
toiminnan tiloiksi, joten epäpaikan käsite ei ole osuvin niitä kuvaamaan. 

Bospor Express alkaa tilanteesta, jossa päähenkilöminä on vähällä myöhästyä 
junasta Budapestin asemalla. Kohtauksen jännittävyyteen vaikuttaa olennaisesti se, 
että ollaan rautatieasemalla, jolla kuulutukset tulevat unkariksi ja päähenkilö odot-
taa pian lähtevää junaa väärällä laiturilla. Kertoja voi luottaa siihen, että lukija tietää, 
minkälaisia laiturit ovat suurilla rautatieasemilla ja mitä valotaulut ja kuulutukset 
merkitsevät. Rautatieasemaa paikkana ei tarvitse erityisesti kuvata, koska aseman 
käsite on tuttu yhteisesti jaetusta tosimaailmasta. Teoksessa kuvatun tarinan kan-
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nalta asemalla on erityinen merkitys epävarmuuden, kiireen, jännityksen ja vähältä 
piti -hetken tilana (ks. Lindh 2020: 171–172). 

Tuurin lyhyessä kertomuksessa ”Mamma ok” nojataan puolestaan stereotyyppi-
seen käsitykseen juuri italialaisen rautatieaseman erityisyydestä: ”Italialainen rauta-
tieasema on aina aivan omansa laatuinen paikka maailmassa, ja Stazione di Roma 
Termini on sitä erityisesti: väkeä on paljon, kaikki italialaiset puhuvat kovalla 
äänellä ja huitovat; myös matkapuhelimiin puhutaan huutamalla ja vapaata kättä 
käytetään voimakkaasti antamaan sanoille pontta” (MO: 8). Kokemuksen kuvaus 
rakentuu sille ajatukselle, että italialaiset rautatieasemat yleensäkin (aina) ovat 
vilkkaita, meluisia, ja Rooman päärautatieasema on sitä erityisesti. Kiinnostavasti 
paikan pysyvää luonnetta kuvataan sosiaalisen toiminnan kuvauksen kautta. Täl-
laista paikan erityistä luonnetta ei luonnehdi termi epäpaikka, vaikka asema onkin 
matkanteon kannalta väliaikainen tila. Kertojan kuvaus implikoi muistoja aiem-
mista kokemuksista, paikan historiaa ja toisaalta myös pysyvyyttä. Lihavoinnilla 
merkitsemieni intensifi oivien sanankäänteiden sekä luettelomaisen virkerakenteen 
voi tulkita ilmaisevan henkilökohtaista merkitystä ja aff ektista suhtautumista kuvat-
tuun rautatieasemaan. Kuvauksen kohteen tuttuus antaa ikään kuin auktoriteetti-
aseman, jossa voi jopa hieman liioitella. Samalla kertoja esittää yleisen totuuden 
kaltaisen väittämän yksityisen kokemuksen avulla, mikä on matkakertomuksille 
tyypillinen lajipiirre.

Monet matkailijan kokemat väliaikaisuuden tilat ovat luonteeltaan julkisen ja 
yksityisen välimuotoja, tilapäisesti yksityisiä mutta silti luonteeltaan tunnistettavia. 
Esimerkiksi hotellihuoneen, laivan hytin tai junavaunun käsite on lukijalle tuttu, 
ja jokin osa siitä on samaa, olipa tila ylellinen tai vaatimaton. Sitä, että niissä on 
sijainnista riippumatta jotakin tuttua, voi kertoja myös hyödyntää kuvauksessaan. 
Vanhan rouvan lokikirjassa laiva on sekä siirtymisen väline että majoittumisen tila. 
Kirjan alussa päiväkirjakertoja kuvaa satamassa odottamista ennen kaikkea yksityi-
senä tilakokemuksena, mutta hytti on tilana vielä etäinen ja sitä värittää satamassa 
olemisen tuntu sekä laivamatkaan yleensä kuuluvan liikkeen tunnun puuttuminen. 
Esimerkissä 1 päähenkilö on matkustanut Suomesta Puolan Gdyniaan, vaihtanut 
laivaa ja odottaa nyt puolalaisen m/s Kalymnoksen hytissä sitä, että matkan pitkä 
osuus alkaa. Tällä laivalla on tarkoitus matkustaa Argentiinan Buenos Airesiin asti. 

Esimerkki 1
16.1. torstai, Gdynia (m/s Kalymnos)
Tulimme satamaan aikaisin, kuudelta, ja stuertti auttoi tavarani ulos ja tilasi 
mulle taksin. Kaikki meni hyvin ja he olivat ystävällisiä, vaikka mulla on niin 
hirveät tavarat. Perille tultua taksikuski kävi etsimässä stuertin ja sitten he kan-
toivat tavarani hyvin korkeaa langongia [laiturilta laivaan johtavaa siltaa] ylös. 
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Tämä on iso laiva, iso ja vanha, rakennettu 1979 [alkuaan nimeltään Professor 
Rylk, saanut Kalymnos-nimen ollessaan charter-laivana Kreikassa]. Näyttääkin 
vanhalta. Stuertti Marek on ystävällinen, sanoi olevansa isäni ja äitini ja huolehti-
vansa minusta ja laittoi hytin kuntoon.

Hytti on pinta-alaltaan isompi kuin kaksioni Munkkiniemessä, kahden 
hengen hytti ja sen edessä oikein salonki. Nyt olen purkanut kaikki tavarani, 
pannut kirjat hyllyihin, ripustanut vaatteet kaappeihin ja olen hirveän poikki. 
Olen väsynyt sekä tästä puuhailusta että vielä keinumisesta edellisessä laivassa – 
ja tämän tavaramäärän uudelleen näkemisestä, minkä olin kotona pannut esille 
ja Saara niin huolellisesti oli pakannut.

Ulkona on harmaa ilma ja kuuluu lastauksen ääniä. Odotan milloin se matkan 
riemu tulee.  [– –]

Vähän tämä Gdynia on aina ankea paikka, ja nytkin on harmaa päivä. Kuuluu 
harvakseltaan työn ääniä, ei tunnu kauhean vilkkaalta hyörinältä. Minulla on 
toistaiseksi aika ikävä.  

Lukuvalo on surkea eikä sänkylamppua kuulemma voi vaihtaa vahvemmaksi. 
Täällä on kuitenkin pöytälamppu, johon pyysin ensiksikin ehyttä ja toiseksi vah-
vempaa lamppua, muuten en voi lukea. (VRL: 10–11)

Fyysinen sijainti kerrotaan päiväkirjalajille tyypilliseen tapaan heti merkinnän päi-
väyksen yhteydessä, joka lukijalle suunnatussa kirjassa toimii myös luvun otsik-
kona. Otsikon jälkeen merkintä alkaa takautuvalla taustoituksella siitä, miten siir-
tymä edellisestä laivasta Kalymnokseen on tapahtunut. Kerronnallinen taustoitus 
toimii orientaationa, joka selventää tilannetta ja uutta laivaa tapahtumapaikkana. 
Esimerkissä tila rakentuu monikerroksisesti: hytti (kahden hengen hytti), laiva 
(tämä on iso laiva), satama (lastauksen ääniä), lähiympäristö (ulkona) ja kaupunki 
(tämä Gdynia) sekä Gdyniaan liittyvät aiempien matkojen kokemukset (aina) muo-
dostavat yhdessä kokemuksen tilasta. Yksityinen tila on monen julkisen tilan ker-
roksen sisällä.

Alussa on kaksi hakasulkeilla merkittyä lisäystä, jotka nostavat jälkikäteistä 
ääntä ja implisiittisen tekijän tasoa esiin. Sanan langongi selitys korostaa laivan tilal-
lisuuteen liittyvää erityislaatua, joka on arvioitu tarpeelliseksi selittää. Toinen selitys 
laivan nimestä puolestaan vastaa implisiittisen lukijan mahdolliseen kysymykseen 
siitä, miksi puolalaisella laivalla on kreikkalaisen saaren nimi. Selitys ei kuitenkaan 
vastaa siihen, mistä laivan alkuperäinen nimi on peräisin. Laivan nimi on kuitenkin 
tärkeäksi arvioitu seikka, joka määrittää laivan tietyksi tapahtumien näyttämöksi. 
Täydennykset tuovat tekstiin eri kerronnan tasojen välistä dialogisuutta ja myös 
rakentavat tekstiin implisiittistä lukijaa, jolle mainitut seikat on syytä selittää. 

Alun taustoituksen jälkeen deiktinen demonstratiivi (tämä on iso laiva) 
täsmentää, että kerronnan origo on nimetyn laivan sisällä. Seuraava kappale rajaa 
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tilan edelleen hytiksi, joka kuvataan isoksi, kuten itse laivakin. Tilan rajaamisen (de 
Certeau 1988 [1984]) myötä kokemuksen keskipisteeksi hahmottuu hytti, ja tietoi-
suus muusta maailmasta koetaan hytin sisältä. Pinta-alan vertaaminen kotikaksioon 
on havainnollinen tapa välittää käsitystä tilan koosta. Tuttuun kotiin viittaaminen 
myös korostaa satamassa odottamiseen liittyvää välitilamaista tunnelmaa (kaksioni 
Munkkiniemessä; olin kotona pannut esille) kuin minä ei olisi vielä täysin irtautunut 
kodin vaikutuspiiristä. Villan matkakirjoissa kodin teema on keskeinen sekä etäällä 
mutta läsnä olevana elementtinä että pyrkimyksenä kotoistaa matkan ympäristöt 
(Toikka 2007: 22–24; ks. kodin merkityksestä matkalla myös Hapuli 2003: 17–18, 
218; Hapuli 2005a: 139). Tilan omaksi tekemisen konkretiaa ilmentää toiminnan 
kuvaaminen: ”Nyt olen purkanut kaikki tavarani, pannut kirjat hyllyihin, ripustanut 
vaatteet kaappeihin ja olen hirveän poikki.” Perfektimuodossa luetteloidaan tehdyt 
asiat, kun taas viimeinen lause on preesensissä ja kuvaakin toiminnasta seurannutta 
olotilaa, mikä siirtää ajallisen havaintopisteen kerronnan hetkeen. Virke kuvaa yhtä 
aikaa tilaa (jossa on hyllyjä ja kaappeja) että ajassa tapahtuvaa muutosta.

Uutta vaihetta, jossa hytti ei vielä tunnu aivan omalta, osoittaa se, että 2. kappa-
leen kuvauksesta puuttuvat sisällä olemista osoittavat deiktiset elementit. Hytti on 
minän kannalta itsestään selvä ympäristö, joten sanaan ei liity tarkennetta: laittoi 
hytin kuntoon. Kuvauksessa on käytetty se-pronominia anaforisesti, eikä muotoilu 
osoita minän sijaintia hytin sisällä: Hytti on pinta-alaltaan isompi kuin kaksioni 
Munkkiniemessä, kahden hengen hytti ja sen edessä oikein salonki. Tässä päiväkir-
jakertoja kuvaa hyttiä ikään kuin ylhäältä päin, pohjapiirroksen avulla. Linden & 
Labovin (1975) tutkimista kotien kuvausstrategioista se muistuttaa pikemminkin 
karttaa kuin kierrosta, jossa minä asettuisi tilan sisään. Kuvaustapa korostaa paitsi 
sitä, ettei hytti vielä tunnu omalta tilalta, myös kuvailemisen toimintaa jotakuta vas-
taanottajaa varten. Kuvailu on kuitenkin suurpiirteistä. Vasta maininta rikkinäisestä 
lampusta suuntaa katseen lähelle, erityiseen yksityiskohtaan. Yksityiskohdan funk-
tiona ei ole vain tilan kuvaaminen ja toden tunnun luominen (vrt. Barthes 1993 
[1968]), vaan lukuvalosta puhuminen tuo esiin sen, mitä päähenkilön on tarkoitus 
pitkän laivamatkan aikana tehdä: lukea ja kirjoittaa. 

Minä havainnoi laivan ulkopuolista maailmaa niin näkö- kuin kuuloaistimusten 
perusteella. Gdynian ankeus ja harmaa päivä rinnastuvat toisiinsa ja selittävät toi-
siaan. Mielialakin vastaa harmautta; väsymys, odotus ja ikävä värittävät satamassa 
olemisen tunnelmaa ja korostavat sataman olemusta odotuksen tilana. Ulkoinen ja 
sisäinen sulautuvat yhteen (vrt. alaluvun 5.3 esimerkki 8). Kaiken kaikkiaan tilan 
kokemusta värittävät aff ektiset ja intensifi oivat adjektiivit (hirveät tavarat; harmaa 
ilma; ankea paikka; harmaa päivä) ja adverbit (olen hirveän poikki; toistaiseksi aika 
ikävä) sekä kieltolause, jolla arvioidaan sataman toimintaa tuntemusta kuvaamalla 
(ei tunnu kauhean vilkkaalta hyörinältä). Negaatio osoittaa, että satamilta yleensä 
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voisi odottaa vilkasta hyörinää. Tunteet liittyvät lähtöön ja välitilamaiseen odotuk-
seen, koska laiva on vielä paikallaan satamassa. Aiempien matkojen kokemusten 
perusteella on kuitenkin odotettavissa, että tunnelma muuttuu myöhemmin. Ker-
toja viittaa määräisesti ilmauksella se matkan riemu myöhemmässä vaiheessa odo-
tettavissa olevaan tunteeseen. 

Myöhemmin kirjan mittaan hytti muuttuu yhä vahvemmin omaksi tilaksi ja 
laiva paikaksi, jossa on erilaisia toiminnan tiloja yksin ja yhdessä muiden kanssa: 
hytti, ravintolasali, kannet. Laivassa matkustaminen tarjoaa mahdollisuuden seu-
rata lähestyviä ja etääntyviä satamakaupunkeja, saaria, rannikkoa sekä laskevaa ja 
nousevaa aurinkoa. Liikkuvaan laivaan liittyy positiivisia kokemuksia: ”Silloin kun 
laiva on liikkeessä, on hyvä nukkua” (VRL: 59). Myöhemmin kuvataan, kuinka jo 
tuntemus laivan liikkeestä tuo tunteen matkan edistymisestä, mikä antaa matkaili-
jalle luvan olla paikallaan: ”Kun laiva keinuu niin että oikein todella tuntee olevansa 
laivassa ja liikkeellä, tuntuu niin kuin se riittäisi. Että voi olla vain, loikoilla ja olla 
passiivinen, koska matka koko ajan edistyy” (VRL: 285). 

Esimerkin 1 kohtauksesta liikkeen tuntu vielä puuttuu, kun taas seuraavassa 
Bospor Expressin esimerkissä matkailija kokee liikkeen ja paikallaanolon yhtäai-
kaisuuden. Siinä päähenkilö matkustaa junalla Hampurista Wieniin ensimmäisen 
luokan makuuvaunussa. Samaan tapaan kuin edellisessä esimerkissä (hytti – laiva 
– satama), myös tässä tilallisuus muodostuu monikerroksisesti: päähenkilöminä on 
yksityisessä hytissään ja sen suihkukopissa ja pikkulassa, ja samalla junassa, joka 
liikkuu jossain päin Keski-Eurooppaa, Saksan ja Itävallan rajamailla. 

Esimerkki 2
Yöllä heräsin vain kerran. Kuulin, että juna seisoi jollakin asemalla, avasin 
makuuvaunun verhot ja näin, että asema oli Göttingen. Jatkoin nukkumista.

Aamulla herätessäni juna kulki, ulkona oli valoisaa, mutta en tiennyt, oliko 
jo ehditty Itävallan puolelle. Kävin suihkussa, kun hytissäni nyt sellainen oli. 
Suihkukoppi oli pieni, mutta suihku toimi hyvin. Vain kerran, junan ajaessa 
vaihteeseen jollakin ratapihalla, vaunu heilahti niin, että jouduin ottamaan 
tukea suihkukopin seinästä. Pikkula muistutti purjeveneen käymälää, ja vierailu 
siellä käyntiä veneen käymälässä, kun meri aaltoilee. Suihkusta tultuani ajattelin 
hetken aikaisempia junamatkojani enkä muistanut ennen junassa suihkua otta-
neeni. (BE: 34)

Junan hytti on laivan hytin tapaan rajattu tapahtumien näyttämö, joka edustaa sisä-
puolella olemista. Sisä- ja ulkopuolen ero on yksi keskeisistä tavoista hahmottaa 
tilaa (Bridgeman 2007: 55). Dannenbergin (2008: 75–76) kognitiiviseen teoriaan 
perustuvia metaforisia tilan käsitteitä seuraten voidaan todeta, että junavaunu on 
säiliö, kun taas ikkuna toimii portaalina, joka avaa näkymän ulkomaailmaan niin 
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päähenkilölle kuin lukijallekin. Havainto valoisuudesta liittyy myös ajankulkuun, 
aamun valkenemiseen. Hytti-säiliön ulkopuolisesta maailmasta kertovat myös mai-
ninnat asemasta ja ratapihasta, jossa juna ajaa vaihteeseen. Maantieteellistä sijaintia 
ei kokeva päähenkilöminä aivan tarkalleen tiedä. Paikannimet Göttingen ja Itävalta 
kuitenkin viittaavat tietoon maantieteellisistä sijainneista ja siitä, että junan reitillä 
Saksan jälkeen tulee Itävalta. Maantieteellinen mielikuvitus (Massey 2008: 102) 
auttaa sekä kokijaa että lukijaa sijainnin hahmottamisessa. 

Junan eteneminen vaikuttaa myös sisäpuolisen tilan tuntuun. Tila on pieni ja 
liikkeessä: verbivalinnat kuvaavat sekä yksittäistä, nopeaa liikettä (heilahti) että pit-
käkestoista tasaista liikettä (aaltoilee). Dynaamista modaalisuutta ilmaiseva verbira-
kenne jouduin ottamaan tukea vahvistaa liikkeen äkillisyyttä. Oman hytin vessassa 
käynti on kokemuksena poikkeuksellinen, ja siksi se arvioidaan kertomisen arvoi-
seksi, vaikka muualla kirjassa ei vastaavia yksityisiä toimia mainita. Havainnollis-
taakseen kokemusta kertoja vertaa sitä vastaavaan kokemukseen veneessä. Pohdinta 
asiasta asettuu ajallisesti tarinan tapahtumien tasolle, tarkasti rajattuun hetkeen: 
Suihkusta tultuani ajattelin hetken aiempia junamatkojani enkä muistanut ennen 
junassa suihkua ottaneeni. Se on siis esitetty nimenomaan päähenkilöminän ajat-
telun referointina, mikä lisää kuvaukseen tietyssä tilassa tapahtuvan hetken tuntua.

Pikkulakuvauksen erityisyyden taustalla on se, että päähenkilöllä on ensim-
mäistä kertaa paikkalippu ensimmäisen luokan vaunussa yöjunassa. Tilan kokemus 
on tässä mielessä uusi, vaikka junassa matkustaminen tuttua onkin. Sen myötä tulee 
esiin juniin liittyvä hierarkia, ja se, että minä on itse edennyt luokasta toiseen – 
kohti herrasväkeä: ”Ymmärsin vasta nyt, että tällaisia ensimmäisen luokan makuu-
vaunuosastoja oli herrasväkeä varten ollut jo pitkään: ihmiset olivat matkustaneet 
yöjunissa jo silloin, kun minä nuoruudessani olin yrittänyt etsiä istumapaikallani 
asentoa, jossa olisin voinut nukkua täysissä pukeissa ja kengät jalassani yön yli” (BE: 
33). Juna matkustamisen tilana ei siis ole samanlainen kaikille sen matkustajille. 
Havainto antaa myös lukijalle mahdollisuuden hämmästellä asiaa yhdessä kokevan 
päähenkilön ja kertojaminän kanssa. Sosiaalisen nousun lisäksi maininta tuo esiin 
päähenkilön matkan ajan halki. Kokemusten ajallinen kerrostuneisuus tulee esiin 
siinä, miten uudet kokemukset vertautuvat kaikkiin aiempiin, ja pluskvamperfek-
timuotojen avulla aiemmat kokemukset kontrastoituvat kerronnan nyt-hetkeen, 
jossa päähenkilöminä matkustaa. Kohtauksen henkilökohtaisuus yhdistyy näin 
laajempaan sosiaalisen kerrostuneisuuden pohdintaan. Fokalisoijaksi hahmottuu 
nimenomaan tapahtumien tasolla seikkaileva päähenkilö, jolle uusi tilakokemus 
tuo mieleen muistoja ja vertailukohteita, kuten kulkemisen veneellä ja junan toi-
sessa luokassa. 

Myös hotellit ja muut majoituspaikat ovat luonteeltaan väliaikaisuuden tiloja. 
Ne ovat sekä paikallisia että yleismaailmallisia. Samalla ne ovat yksityisen ja yleisen 
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tilan risteymiä. Niihin liittyy monia sosiaalisen toiminnan ulottuvuuksia ja hierar-
kioita. Majapaikan valinta rakentaa kuvaa matkailijasta samaan tapaan kuin mat-
kustusvälineen valinta. Kaunokirjallisuudessa hotelli tai hotellihuone kertomuksen 
tapahtumapaikkana voi saada monia symbolisia merkityksiä (ks. esim. Toivanen 
2017), kun taas matkakertomuksessa hotellit ja muut majapaikat edustavat pää-
asiassa matkan arkea ja välttämättömyyttä sekä ajoittain sosiaalisten kohtaamisten 
tiloja. Samalla ne voivat kertoa ympäröivästä paikasta jotain yleisluontoista.

Vakkurin kirjassa yösijat vaihtuvat usein. Toisinaan matkailija yöpyy teltassa 
jonkun pihalla, mutta pääasiassa vaatimattomissa hotelleissa, joiden varustelutason 
kertoja arvioi usein tarpeelliseksi kuvata. Seuraavassa esimerkissä päähenkilöminä 
on Malin pääkaupungissa Bamakossa, jossa hän on käynyt ennenkin ja yöpynyt 
jopa samassa hotellissa. Paikka ei siis ole täysin uusi ja vieras. Alussa kerronta foka-
lisoituu kokevan päähenkilön havaintojen kautta, mutta sen jälkeen kerronta etään-
tyy tapahtumien hetkestä ja selittävät piirteet lisääntyvät. 

Esimerkki 3
Enää rautatieaseman naapurissa ei ole hotellia. Saan huoneen Hotel Yameystä, 
jossa olen ollut aikaisemminkin. 

Miten ylellistä: täällä on lämmintä vettä! Sitä tarvitaankin, koska kylmä vesi 
on jäistä, ilmeisesti yöt ovat kylmiä. Päiväntasaajalla ei lämmintä vettä tarvita, 
sillä hanasta tuleva vesi ei ole kylmää vaan sopivan haaleata. Silti luksushotel-
leissa on erikseen lämmintä vettä, mutta se on turhaa ylellisyyttä, niin kuin luis-
tinrata Norsunluurannikon Ivoire Hotelissa.

Huone on edullinen: siitä on ikkuna vain aamiaishuoneeseen, ei ulos. Suih-
kutilakaan ei läpäisisi hometestiä, mutta se ei haittaa. Tiedän viettäväni siellä 
hyvin vähän aikaa, enkä taitaisi itsekään kelvata enää terveitten elämäntapojen 
mannekiiniksi. Huoneen nurkassa on käyränokkainen muovinen vesikannu niitä 
varten, jotka haluavat pestä itsensä paikalliseen tapaan. (AP: 86)

Hotelli on matkailijalle tuttu, mutta se, että hotellissa on lämmintä vettä, on mukava 
yllätys, jota huutomerkin käyttö ilmentää. Huudahdus toimii paitsi yllätyksen tai 
ilahtuneisuuden merkkinä, myös keinona selittää lukijalle, että lämmin vesi ei ole 
itsestäänselvyys. Deiktinen täällä kuvaa konkreettista tilassa olemista ja sitä että 
havaintopiste on tilan sisällä. Episteemistä modaalisuutta osoittava adverbi ilmei-
sesti korostaa tapahtumien aikaan kiinnittyvää havaitsemista, jossa päähenkilö ei 
vielä tällä matkalla ole kokenut yötä Bamakossa eikä siis voi olla aivan varma öiden 
kylmyydestä. Tämän jälkeen kerronta irtautuu kuin assosiaatiota seuraten pääker-
tomuksen tapahtumista ja mukaan tulee ideologisen minän suhteuttava näkökulma: 
nyt kertoja siirtyy vertaamaan vesitilannetta päiväntasaajan maihin, joissa lämmitet-
tyä vettä ei oikeastaan tarvittaisi, mutta luksushotelleissa sitä silti on tarjolla. Kom-
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mentti on avoin mielipide (turhaa ylellisyyttä), joka ei varsinaisesti liity kuvattavaan 
tilaan. Sen voi tulkita olevan referointia päähenkilön matkanaikaisista ajatuksista, 
jotka puolestaan pohjautuvat aiempiin kokemuksiin. Havainnon esittämiseen tulee 
siis aiempien kokemusten kaikupohjaa – etenkin kun kertoja mainitsee vielä toisena 
turhuuden ilmentymänä luistinradan Norsunluurannikon hotellissa. Näiden mai-
nintojen avulla muistutetaan Afrikan laajuudesta ja sisäisistä eroista sekä asiantun-
temuksesta, jota kertojalla on lukijalle välitettäväksi. Tiedollinen perspektiivi laaje-
nee hotellihuoneen sisältä Afrikan maanosan oloihin, vaikka tilan kokemus sinänsä 
säilyy huoneessa. Kuvaukseen tulee tiedollista monikerroksisuutta.

Hetkestä irtautuvan kommentin jälkeen hotellihuoneen kuvauksen havaintopis-
teeseen tulee muutos. Deiktiset ilmaukset suhteessa huoneeseen ovat siitä ja siellä; 
enää ei ollakaan täällä sisällä. Muutos tuo esiin kerronnan ja tarinan välisen etäi-
syyden, ja kertojasta tulee fokalisoija päähenkilön sijaan. Huoneen arviointiin tulee 
ymmärtäväistä kriittisyyttä, joka ilmaistaan kieltoilmausten avulla: siitä on ikkuna 
vain aamiaishuoneeseen, ei ulos. Suihkutilakaan ei läpäisisi hometestiä, mutta se 
ei haittaa. Viimeinen toteamus kuvaa matkailijan myötämielistä suhtautumista 
tilanteeseen: huone ei ole hyvä, mutta matkailija ei anna sen haitata. Kieltoilmauk-
set kuitenkin tuovat rinnalle sen yleensä toivotumman vaihtoehdon, jossa ikkuna 
osoittaa ulos ja kylpyhuone läpäisisi hometestin. Etäisyyttä ja kaksiäänisyyttä lisää 
vielä itseironinen rinnastus minän ja homeisen suihkutilan kunnon välillä. 

Lopuksi kertoja kiinnittää huomion yhteen yksityiskohtaan, käyränokkaiseen 
vesikannuun, jonka kertoja osaa selventää liittyvän paikallisiin peseytymistapoihin. 
Paikallisesta kulttuurista muistuttava konkreettinen yksityiskohta laajentaa näkö-
kulmaa huoneen ulkopuoliseen maailmaan. Samalla se muistuttaa hotellimajoituk-
sen väliaikaisuuden luonteesta ja osoittaa senkin, että hotelli ei ole vain ulkomaalai-
sille turisteille tarkoitettu. Esimerkki osoittaa, kuinka yksityiskohtaan voi latautua 
monia merkityksiä, vaikka sillä on myös tilan kuvauksen ja toden tunnun luomisen 
funktio.

Esimerkeissä 1 ja 2 tila rakentuu monikerroksisesti spatiaalisesti kokijan havain-
tojen kautta, joskin aiemmat kokemukset ovat niissäkin implisiittisesti läsnä. Villan 
hytti on uuteen yksityisyyden tilaan asettumista, julkisten kerrosten sisällä, toistai-
seksi paikallaan. Tuurin hytti puolestaan kulkee junassa pitkin Euroopan karttaa. 
Esimerkissä 3 tilan kokemuksen diskursiivinen rakentuminen on tiedollisesti moni-
kerroksinen: välittömät havainnot täydentyvät aiemmilla kokemuksilla sekä tie-
doilla maista ja maanosasta. Kun matkailija astuu hotellihuoneeseen, hän vertaa sitä 
aiempiin kokemiinsa hotellihuoneisiin. Lämmin vesi edustaa Afrikan oloissa ylel-
lisyyttä, mutta huoneen edullisuus merkitsee myös puutteita. Kerronnan ilmiöistä 
läsnä on monentasoista arviointia, kokija arvioi huoneen tasoa ja itseään matkaili-
jana. Samalla koko kuvaus vertailuineen ja yksityiskohtineen (lämmin vesi, ikkuna 
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aamiaishuoneeseen, käyränokkainen kannu) on arvioitu kertomisen arvoiseksi 
lukijaa varten. Huoneessa olemisen kuvaus antaa mahdollisuuden käsitellä ylelli-
syyden suhteellisuutta vertaamisen avulla. Toisinaan ylellisyydeksi riittää hanasta 
tuleva lämmin vesi; toisinaan sitä edustaa luistinrata Norsunluurannikolla. Tämä 
vertailu toimii retorisena keinona, jolla perustellaan näkemystä turhuudesta ja ylel-
lisyydestä Afrikan kontekstissa.

Kaikissa aineistoni teksteissä matkailija käy katsomassa erityisiä nähtävyyksiä. 
Nekin ovat luonteeltaan väliaikaisuuden tiloja, mutta matkailijalle tarjoutuva rooli 
on niissä toinen kuin liikkumiseen ja majoittumiseen liittyvissä paikoissa. Turisteja 
varten suunnatuille nähtävyyksille on leimallista se, että niissä toteutettava toiminta 
on ennalta suunniteltua ja vierailija käyttäytyy ikään kuin hänelle valmiiksi käsi-
kirjoitetun roolin mukaisesti tai sitä rikkoen ja muokaten. Turismin käytänteissä 
onkin näin ollen vahvasti esittävä ja kehollinen eli performatiivinen luonne. (Urry 
& Larsen 2011: 190–194; ks. myös Th urlow & Jaworski 2010: 164–165). Edenso-
rin (2000) mukaan turismin näyttämöt voivat olla suljettuja (enclaved) tai avoimia 
(heterogeneous). Ensimmäistä tyyppiä edustavat paikat, joihin on pääsymaksut, 
aukioloajat, mahdollisesti opastusta, esitteitä ja kaupallisia oheistoimintoja. Avoi-
mia turismin näyttämöitä ovat puolestaan kadut ja basaarit, joissa paikalliset ja 
turistit kohtaavat toisiaan moninaisissa rooleissa. Turismin performanssit voivat 
noudattaa tarkkaa kaavaa (esimerkiksi opastettu turistikierros), ne voivat olla imp-
rovisoituja (rakennetun nähtävyyskohteen kulissien taakse katsominen) tai ironi-
sia (post-turismin itsetietoinen asennoituminen) ja satunnaisia (yllättäviä tilanteita 
avoimilla näyttämöillä). Myös tilassa liikkuminen, erityisesti käveleminen, voi olla 
oma performanssin muotonsa. Sekin voi olla tarkasti ohjattua tai vapaata kuljeske-
lua. (Edensor 2000: 323–342.) 

Matkakertomuksissa nähdään, kuinka matkailija voi matkan aikana vaihtaa roo-
liaan tai olla yhtä aikaa monessa roolissa. Esimerkiksi päähenkilö-Tuuri on Bospor 
Expressissä kirjaimellisesti näyttämöllä esiintyvä kirjailijavieras sekä muun muassa 
museovieras, hotellin asukas ja ravintolan asiakas. Mukana kulkevat myös pysyvät 
identiteetit, kuten kirjailijuus. Rooleja ja näyttämöitä on lukemattomia, mutta suo-
situssa turistikohteessa kirjailija-matkailijakin joutuu väistämättä ainakin osittain 
turistin rooliin. Turismi ei kuitenkaan ole yhtenäistä toimintaa eikä yksittäisiä turis-
teja voi ryhmitellä kovin yhtenäisiksi tyypeiksi, vaikka sitäkin on tehty erityisesti 
kansanomaisissa turismin diskursseissa (ks. 1.2.1). Sen sijaan turistien käyttäyty-
mistä voi tarkastella erilaisina turistiperformansseina, mikä tuo näkyviin turismin 
kentän moninaisuutta (Edensor 2000: 322). Matkakertomuksessa kerronnallisuu-
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den keinoin kuvatut performanssit tarjoavat siten myös lukijalle erilaisia tapoja 
osallistua ikään kuin etäturistina matkan kokemuksiin.

BE:n päähenkilö on jo etukäteen päättänyt, ettei ”kulkisi turistikohteissa” mutta 
Hagia Sofi assa kävisi. Tämä artikuloitu päätös osoittaa ristiriitaista suhtautumista: 
yhtäältä turistikohteet ovat vältettäviä paikkoja, mutta toisaalta ne voivat olla esi-
merkiksi historiallisesti kiinnostavia. Tälle tarkkaan valitulle käynnille on varattu 
kirjassa kokonainen luku. Hagia Sofi aa käsitellään monella tavalla: sen nimen ety-
mologiaa ja merkitystä (”kerrotaan, että Hagia Sofi a merkitsee pyhää viisautta”), 
sijaintia, tilan kokemusta, turismia, historiaa. Vierailu on vähällä jäädä toteutumatta 
kokonaan, koska jo lipunmyynnissä on valtavat jonot. Päähenkilö kuitenkin keksii 
soluttautua saksalaisten eläkeläisten seurueeseen, josta hän sitten nopeasti ja kir-
jaimellisesti eroaa (”ryhmästä erosin heti, kun olimme kirkossa sisällä”). Tässä toi-
minta on Edensorin kuvaamalla tavalla improvisointia tai jopa post-turismia, jossa 
toimija tunnistaa turismin käytänteet ja käyttää niitä hyväkseen omalla tavallaan. 

Esimerkki 4
Hagia Sofi an valtava suuruus hämmästytti heti ovella, kupoli tuntui aivan tai-
vaankaton korkuiselta ja suuruiselta, mutta lähes yhtä paljon hämmästytti väki-
määrä, joka jo aamupäivällä oli ehtinyt sisään kirkkoon. Ihmisiä täytyi olla poh-
jakerroksessa, permannolla jo tuhansia, ja toisen kerroksen kaiteiden yli heitä 
kurkisteli aivan vieri vieressä. Lähes jokainen ojensi digitaalikameraansa kohti 
kupolin ornamentteja, muutamia säilyneitä mosaiikkeja ja kanssamatkustajiaan, 
kamerat räpsähtelivät, ja kielloista huolimatta salamat.

Kävelin koko alakerran ympäri väistellen valokuvaavia turisteja; he seisoivat 
kamerat ylös ojennettuina niin kuin tervehdyksinä Digitalian jumalattarelle, joka 
salli heidän ikuistaa Pyhän viisauden, sitten nousin toiseen kerrokseen ja lähdin 
kiertämään sitä vastapäivään niin kuin juoksurataa urheilukentällä. En kuiten-
kaan juossut vaan kävelin ja pysähdyin välillä tutkimaan, kuinka ornamentit 
juoksivat seinien kuvioissa. Istuin ikkunan reunakivetykselle ja piirsin muistikir-
jaani ornamenttien kulkua; joku kamerankäyttäjistä tuli oikein katsomaan, mitä 
muistikirjaani raapustin.

Sitten lähdin taas kävelemään, kurkistin kaiteen yli pohjakerrokseen, jossa 
väenpaljous oli suuri, ja jatkoin matkaani seinämosaiikeille. Niiden eteen oli 
mahdotonta päästä, mutta kauempaakin niitä voi katsella, koska lähimpänä 
mosaiikkeja seisoivat aina tiiviinä ryhminä matalakasvuiset japanilaiset, joiden 
yli näin. (BE: 118–119) 

Kokemusta jäsentää liike tilassa ja eri kohtiin suuntautuva katse, joilla tilaa kuva-
taan lukijalle. Vaikka päähenkilöllä on paikasta ennakkotietoa, on rakennuksen 
koko silti hämmästyttävä. Merkitykseltään kaksinkertainen ilmaus valtava suuruus 
ja metafora taivaankatosta kuvastavat tätä vaikuttavuuden kokemusta. Keskeinen 

Matkasta kertomus



137

tilakokemuksen rakentamisen keino on liikutun reitin kuvaaminen siten, että tila 
hahmottuu minän liikkumisen kerronnan myötä (ks. Linde & Labov 1975). Ensin 
kävellään alakerran ympäri, sitten toisen kerroksen ympäri vastapäivään. Tämä ver-
tautuu urheilukentän juoksurataan. Sekä vertaaminen juoksurataan että kävelemi-
sen korostaminen vahvistavat heti alussa mainittua tilan suuruutta. Käveleminen on 
myös tapa ottaa tilaa haltuun (ks. de Certeau 1988 [1984]) ja sen kertominen rep-
resentoi haltuunoton toimintaa. Hagia Sofi a ei ole tila, jonka voisi vain katsomalla 
ottaa haltuun, vaan se vaatii kävelemistä, portaita pitkin nousemista, tutkimista, 
istumista ja piirtämistä.

Suuren väkimäärän ihmettely (väkimäärä; tuhansia; vieri vieressä) tuo esiin 
tilaan liittyvän sosiaalisen toiminnan ja turismin käytänteet. Sen korostamisessa voi 
nähdä vertailua: ihmisiä on paljon suhteutettuna johonkin käsitykseen siitä, mikä 
on paljon ihmisiä. Ihmisten paljous on myös yksi tekijä, joka erottaa kokemuksen 
arkipäiväisistä kokemuksista. Matkailijan katse ja huomio tilassa jakautuvat sekä 
rakennuksen ja taiteen katsomiseen että muiden ihmisten tarkkailuun, mikä kuvas-
taa turismille omistetun paikan luonnetta. Sen sijaan että kertoja rajaisi ihmisjoukot 
katseen ulkopuolelle, hän ottaa ne mukaan kokemuksen kerrontaan.

Muut turistit näyttäytyvät laumana, joka nimetään kamerankäyttäjiksi, ja japa-
nilaisiin viitataan jopa sanalla matalakasvuinen, jota yleensä käytetään kasveista. 
Näin vahvasti toiseuttava nimeäminen osoittaa, että ryhmät kuvataan pikemminkin 
tilaan kuuluvina elementteinä kuin ihmisinä, jotka ovat päähenkilön tavoin tutus-
tumassa tunnettuun historialliseen kohteeseen. Kertoja myös rakentaa toiminnasta 
ironisen vertauskuvan, jossa turistien toiminta vertautuu uskonnolliseen tai rituaa-
liseen käyttäytymiseen (”he seisoivat kamerat ylös ojennettuina niin kuin terveh-
dyksinä Digitalian jumalattarelle, joka salli heidän ikuistaa Pyhän viisauden”). Pyhä 
viisaus on viittaus Hagia Sofi an kreikkalaisperäiseen nimeen, jonka merkitys on 
selitetty aiemmin. Digitalian jumalatar on ilmaus, joka viittaa digitaalikameroiden 
aikakauteen mutta kuulostaa samalla antiikin kreikkalaiselta jumalattaren nimeltä 
(esim. Demokratia, Hygieia, Panakeia). Se kaiuttaa ironisesti mytologista diskurssia, 
joka perinteisesti liittyy antiikin nähtävyyksiin. Ironian avulla kertoja luo etäisyyttä 
muihin turisteihin ja heidän rituaaleihinsa. 

Muiden turistien tarkkailu Hagia Sofi assa liittyy turismintutkijoiden tunnis-
tamaan ilmiöön, jossa osa turisteista ottaa ”kriittisen sosiologin” roolin ja evaluoi 
muiden turistien käyttäytymistä esimerkiksi naurettavaksi, pinnalliseksi, hienoste-
levaksi tai ikävystyttäväksi (Edensor 2000: 326–327; Urry ja Larsen 2011: 201–202). 
Tässä esimerkissä kertoja nostaa esiin myös sen, että muut ihmiset rikkovat sääntöjä 
(kielloista huolimatta salamat), vaikka päähenkilö itsekin soveltaa turismin käytän-
teitä soluttautumalla saksalaisryhmän mukana sisään. Piirtäminen muistikirjaan 
on ikään kuin vastaperformanssia, jolla päähenkilöminä erottautuu kamerankäyt-
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täjien laumasta. Se rakentaa osaltaan kuvaa päähenkilöstä itsenäisenä matkailijana, 
joka on aidosti kiinnostunut taiteesta ja historiasta. Samalla hän päätyy itse turistien 
katseen ja ihmettelyn kohteeksi (BE: 119). Minä positioituu erilliseksi muista turis-
teista, mutta on silti osa erilaisten tilakokemusten ja liikkuvien sosiaalisten suhtei-
den konstellaatiota, joista tilat muodostuvat (Massey 1994: 3; 2008: 144). 

Myös Tuurin lyhyessä kertomuksessa ”Mamma ok” käydään kuuluisassa turis-
tikohteessa, Agrigenton temppelilaaksossa Sisiliassa, ja myös siellä suhtautuminen 
turismin käytänteisiin on ristiriitaista, jopa vastahakoista, mikä liittyy siihen, että 
koko Agrigento-episodi on esitetty kärjistävässä sävyssä. Temppelialue on tyypil-
linen nähtävyys, jonne turistit Sisiliassa menevät, mutta kertomuksessa turistien 
tehtävästä muistuttaa paikallinen taksinkuljettaja, jota kertoja referoi epäsuorasti: 
”Me emme olleet ajatelleet lähteä Agrigentoon emmekä muuallekaan Palermosta, 
mutta kuljettajan mielestä jokaisen Sisiliaan tulevan matkailijan olisi käytävä Agri-
gentossa” (MO: 11). Nesessiivinen rakenne olisi käytävä on osoitettu kuljettajan 
näkemykseksi (kuljettajan mielestä), mikä implikoi päähenkilöminän omaa vähäistä 
ennakkokiinnostusta paikkaa kohtaan. Matkalaiset suostuvat kuitenkin lähtemään, 
vaikka heiltä vaikuttaa kertomuksen perusteella puuttuvan paikkaan liittyvät odo-
tukset. Päähenkilöminä ei näytä tuntevan halua suorittaa turistin velvollisuutta 
(Koivunen 2006: 121), jota on verrattu myös pyhiinvaellusperinteeseen. Siihen 
kuuluu pyhien paikkojen katsominen, jopa palvominen, ja kohottautumisen koke-
mus (Urry & Larsen 2011: 12).30 Taksinkuljettajan näkemyksen referointi osoittaa, 
miten turistien yleensä oletetaan toimivan ja toisaalta myös osoittaa, mitä merkityk-
siä ja painoarvoa nähtävyydellä voi olla paikallisille asukkaille. 

Saman kertomuksen lopussa, kun päähenkilöt ovat palanneet Roomaan, ker-
toja ilmaisee tyytyväisyyttä siitä, että turisteja on vähän, ja lisäksi korostaa eroa 
turisteihin sillä, että kertomuksen matkalaiset (me) valitsevat kohteita, joita ei ole 
turistioppaissa mainittu – ainakin myös tavanomaisten kohteiden lisäksi. Heillä on 
ikään kuin aidompi suhde kaupunkiin kuin niillä, jotka seuraavat turistioppaiden 
suosituksia. Tämä muistuttaa positiointia, jota Th urlow ja Jaworski ovat kutsuneet 
elitistiseksi asennoitumiseksi suhteessa matkailuun. Rooman ja Rooman-matkailun 

30  Kiinnostavaksi rinnastukseksi ”Mamma ok:n” Agrigenton-kuvaukselle nousee Matkoilla 
Euroopassa -kirjan toinen kertomus, ”Kaukana etelässä”, jossa suhtautuminen temppe-
leihin muistuttaa hyvinkin kohottavaa pyhiinvaelluskokemusta. ”Sävähdyttäviä ovat aina 
nuo kreikkalaisten temppelien rauniot kauneudessaan ja tasapainossaan, johon heidän 
jälkeensä ei arkkitehtuuri enää ole pystynyt missään; niiden pylväistössä pystyy vieläkin 
tuntemaan henkisyyden, jota meille ovat jääneet edustamaan Kreikan suurimmat ajattelijat 
Pythagoraasta ja Herakleitoksesta Sokrateeseen, Platoniin ja Aristoteleeseen.” (Matkoilla 
Euroopassa: 60).
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tapojen evaluointi toimii tapana erottautua omien valintojen avulla muista matkaili-
joista ja identifi oitua itse matkailijana. (Th urlow & Jaworski 2011: 231.) 

Esimerkki 5
Harvoin me kuitenkin kävimme paikoilla, joita turistioppaat suosittelivat, koska 
kaikkialla Roomassa oli paikkoja, joita voi kulkea katselemassa ja joissa historia 
ja nykypäivä olivat läsnä kaiken aikaa; vanhan Rooman menneisyys rakennuk-
sissa, ja nykypäivä italialaisissa, joiden elämäniloa kadut olivat täynnä. (MO: 27)

Tällaisessa huomiossa voi nähdä implisiittisen tekijän kommunikaatiotason 
etualaistuvan (Phelan 2017: ix, 7, 25–29). Kieltohakuinen ilmaus harvoin me koros-
taa erottautumista turistioppaiden kohderyhmästä. Kuvaus on ylimalkaista eikä 
katuja tai rakennuksia nimetä. Kerronnan pääasiallisena funktiona ei ole tapahtu-
mien raportointi, vaan keskeisiä ovat kerrotun tulkinta ja evaluointi (Phelan 2005: 
12) sekä sen selittäminen, miksi päähenkilöt eivät käyneet turistioppaiden suosi-
missa paikoissa kuin harvoin. Implisiittinen lukija tulee näkyviin siinä, että selit-
täminen (koska-sivulause) on ylipäänsä tarpeellista. Kertojan presuppositio on, 
että historian ja nykypäivän läsnäolo on kiinnostavaa. Esimerkin toteamuksen voi 
myös lukea kokemukseen perustuvana suosituksena tai hienovaraisena ohjeena 
siitä, miten Roomaan kannattaa tutustua. Suljettujen turistikohteiden sijaan kertoja 
suosittelee lukijalle avoimia, heterogeenisia tiloja, katuja, joissa on läsnä italialaisten 
elämänilo. Näin italialaisista ihmisistä, paikallisista asukkaista, tulee osa tilan koke-
musta vailla varsinaista vuorovaikutusta.

”Mamma ok:ssa” risteävät näkemykset turismin käytänteistä, rooleista ja odo-
tuksista (joita sisilialaisen taksikuskin näkemys osoittaa) tarjoavat lukijalle posi-
tion, jossa näkemyksiä voi pohtia. Kertomus ei myöskään keskity luettelemaan tai 
opastamaan lukijaa tiettyjen kohteiden äärelle, vaan pikemminkin suosittelee tiettyä 
matkailun tapaa ja osoittaa matkailun taitoa. Matkailun tapojen kommentointi on 
matkakirjallisuuden traditioista tuttu konventio. Matkaoppaissa ja nykyisin esimer-
kiksi sosiaalisessa mediassa suosittelu on avointa, kun taas kokemuksellisessa mat-
kakirjallisuudessa näkemykset tulevat esiin implisiittisemmin, muun muassa omina 
valintoina. Niin matkakirjallisuuden historiassa kuin nykyisinkin tunnetaan lajeja, 
jotka keskittyvät nimenomaan matkailun taitoon. 1500-luvun jälkipuoliskolla syn-
tyneen apodemisen kirjallisuuden (ars apodemica) tehtävä oli antaa tietoa oikeista 
matkustamisen tavoista, olla eräänlainen matkustamisen metodioppi (Varpio 1997: 
32). Toinen lähestymistapa on matkailun fi losofi an pohtiminen. Tästä lajista tun-
nettuja nykykirjallisia esimerkkejä ovat esimerkiksi Alain de Bottonin Th e Art of 
Travel (2002) ja Dan Kieranin Joutilas matkailija. Hitaan matkustamisen taito (2012, 
suom. 2013). Myös esimerkiksi Merete Mazzarellan esseistisessä teoksessa Varovai-
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nen matkailija (2019) pohditaan matkustamisen merkityksiä nykyaikana. Matkai-
lun taidon ja merkityksen pohtiminen liittyvät tapaan arvioida, suhtautua ja ottaa 
tiloja haltuun.

Sekä Hagia Sofi a että Agrigenton temppelilaakso edustavat suljettua turistin 
tilaa, Rooman kadut taas ovat tyypillistä avointa tilaa, jossa kohtaavat sekä vaki-
tuiset asukkaat että vierailijat. Vakkurin Afrikan poikki -kirjassa yhtenä turismin 
näyttämönä toimii Timbuktun kaupunki, joka koostuu molemman tyyppisistä 
tiloista. Timbuktun nimeen liitetty myyttisyys ja lukuisat tarinat korostavat Tim-
buktun historiallista merkitystä ja perustelevat sen valintaa vierailukohteeksi. Sen 
kuvaamiselle on varattu kahdeksan lukua, sivulta 144 sivulle 173. Kertoja rakentaa 
paikan merkitystä vahvasti intertekstuaalisuuden ja referoinnin keinoin. Luvuista 
kahdessa ensimmäisessä ja kahdessa viimeisessä lähtökohtana ovat omat kokemuk-
set ja näkemykset, kun taas neljässä keskimmäisessä teksti rakentuu lähdepohjaisen 
tiedon esittämiseen Timbuktusta ja siellä vierailleista eurooppalaisista.

Retorisena keinona Timbuktua kuvaavissa luvuissa on taruston ja todellisuuden 
asettaminen vastakkain. Timbuktun nimeen liittyville hohdokkuuden ja myyttisyy-
den odotuksille ei löydy vastaavuutta, vaan nykypäivän Timbuktu näyttäytyykin 
pölyisenä ja staattisena paikkana: ”Jo matkalla selviää, mikä on Timbuktun karak-
tääri: pöly, hiekka ja hiekkapöly” (AP: 146). Timbuktun nähtävyydet esitellään 
lähinnä historian tietojen avulla ja muutamin valokuvin, kun taas omakohtainen 
tuntuma muodostuu ennen kaikkea kokemuksista hotellissa, ravintolassa, lentoyh-
tiön toimistossa ja postissa. Turismin käytänteisiin kuuluu myös jokapäiväistä asioi-
den hoitoa, ei vain nähtävyyksien kiertelyä. 

Seuraavassa esimerkissä päähenkilö on juuri saapunut kaupunkiin, löytänyt 
majapaikan ja odottaa nyt hotellin ravintolassa ruokaa. Kohtauksessa matkan arki ja 
Timbuktun myyttisyys yhdistyvät. 

Esimerkki 6
Odottelen lounasta runsaan tunnin. Eikä nyt ole kyse kieliongelmasta.
Mutta eihän tässä ole mitään varsinaista kiirettä, vaikka haluaisinkin lähteä 

tutustumaan kaupunkiin.
Istutaan siis ja odotellaan.
Timbuktussa!
Täällä sitä ollaan! Keskellä vuosisataista myyttiä, jonka synnytti se, että kau-

punkiin ei haluttu ulkopuolisia. Paikasta on kerrottu tuhansia tarinoita, tosia 
ja mielikuvituksellisia, vakavia ja vähemmän vakavia. (AP: 149, kursivointi 
alkuperäinen)
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Katkelmassa näkyy kuvaus matkailijan päänsisäisestä dialogista tilanteessa, jossa 
on pakko odottaa tilattua ruokaa, vaikka mieli tekisi jo lähteä tutustumaan Tim-
buktuun. Neljä ensimmäistä kappaletta ovat lyhyitä, ja ne kytkeytyvät toisiinsa aina 
edellistä ajatuskulkua täydentäen osin virkerajat ylittävien rakenteiden avulla. Frek-
ventatiiviverbillä (Odottelen) alkava lause kuvastaa meneillään olevaa tekemistä, 
joka kestää kauan. Seuraavan kappaleen aloittava lause vastaa odottamistilantee-
seen (Mutta, eihän). Minä vakuuttelee itselleen, ettei odottelu haittaa. Seuraava 
vaikka-sivulause luo konsessiivisen suhteen edeltävään lauseeseen, joka puolestaan 
selittää kiirehtimisen halua. Näitä seuraavan lauseen siis-partikkeli (Istutaan siis) 
viittaa taaksepäin aiemmin sanottuun ja toimii eräänlaisena yhteenvedon merk-
kinä: koska varsinaista kiirettä ei ole, voidaan jatkaa istumista. Dialogisuutta lisää 
myös ensimmäisen kappaleen toinen virke (Eikä nyt ole kyse kieliongelmasta.), jolla 
kertoja viittaa aiempiin palvelutilanteisiin, joissa kieliongelmia on ollut. Tällä kertaa 
hotellin omistajat ovat ranskalaisia. 

Verkkainen odottelun tunnelma muuttuu, kun kertoja ikään kuin äkkiä sisäistää, 
että ympärillä on tarunhohtoinen Timbuktu, mitä kursivointi ja huutomerkki osoit-
tavat. Typografi set keinot välittävät oivallusta lukijalle ja ohjaavat aff ektiseen luen-
taan. Rakenteen voi tulkita niin, että syntaksi jatkuu virkerajan yli ja huudahdus 
Timbuktussa! täydentää edellistä virkettä (’Istutaan siis ja odotellaan Timbuktussa!’). 
Toisaalta huudahdus voi kuvastaa myös äkillistä oivallusta (’minähän olen Timbuk-
tussa!’), joka laajentaa näkökulman ravintolan pöydässä olemisesta tietoisuuteen 
ympäröivästä kaupungista. Deiktiset keinot (inessiivi Timbuktussa ja täällä) viit-
taavat siihen, että fokalisoijana on päähenkilöminä tapahtumien tasolla. Syntaksi 
jatkuu jälleen virkerajan yli ja täällä saa lisää täsmennyksiä jälkilisäyksenä (ks. 
Makkonen-Craig 2006: 98–99). Täsmennys (keskellä vuosisataista myyttiä) on luon-
teeltaan abstrakti entiteetti, diskursiivinen muodostuma, eikä esimerkiksi maan-
tieteellinen määrite. Myyttiin kuitenkin kietoutuu todellisen kaupungin historia 
(”kaupunkiin ei haluttu ulkopuolisia”), koska eristyneisyys on ruokkinut myytin 
syntyä. Huudahdusten jälkeen tekstin rytmi muuttuu lyhyiden keskustelunomais-
ten kappaleiden pudottelusta täydellisiin virkkeisiin ja symmetriseen parittaiseen 
luettelointiin (tosia ja mielikuvituksellisia, vakavia ja vähemmän vakavia.) Tilako-
kemuksen kerrostuneisuudessa eri abstraktiotasot täydentävät toisiaan: hotellin 
ravintola – Timbuktu – myytit – historia – tarinat. Samalla myös korostuu se, että 
matkailija on päässyt vierailemaan erityislaatuiseen kohteeseen. Tylsä odottaminen 
saakin dramaattisia vivahteita. Esimerkin jälkeen kerronta jatkuu siten, että kertoja 
muistelee Timbuktuun liittyviä kirjallisia vitsejä ja riimejä, jotka edustavat tekstissä 
mainittuja vähemmän vakavia tarinoita.

Päänsisäinen dialogi kuvastaa melko tyypillistä tilannetta, jossa matkailijan omat 
fyysiset tarpeet ajavat ympäristöön tutustumisen edelle. Nälkä on tyydytettävä, 
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vaikka olisi keskellä vuosisataista myyttiä ja vaikka olisi nähnyt paljon vaivaa pääs-
täkseen kokemaan paikan. 

Esimerkissä 6 on kiinnostavaa vaihtelua myös siinä, miten minään viitataan. 
Viittaukset vaihtelevat persoonamuodon käytöstä (Odottelen; haluaisinkin), nolla-
persoonaan (eihän [ø] tässä ole mitään varsinaista kiirettä) ja passiiviin (Istutaan 
siis ja odotellaan; Täällä sitä ollaan!). Nollapersoonan ja passiivin käyttö tuo ker-
rontaan rentoa sävyä ja keskustelunomaisuutta. Lisäksi voidaan tulkita siten, että 
nollapersoonan epäspesifi syys (Laitinen 1995: 349) ja passiiviin sisältyvä moni-
kollisuuden mahdollisuus ottaisivat tässä ikään kuin lukijan mukaan tilanteeseen 
seuraamaan tapahtumia yhdessä kokevan päähenkilöminän kanssa (vrt. luvun 3 
huomio kertovasta preesensistä lukijan mukaan ottamisena; ks. myös Vitikka 2020: 
151). Kirjan kokonaisuudessa ja matkakirjallisuudessa yleensäkin ensimmäisen 
persoonan minäviittauksilla on tapana väistyä silloin, kun kertoja ottaa referoivan 
tai informoivan kertojanäänen. Vakkurin kirjassa näitä vaihdoksia on usein. Niinpä 
persoonaviittausten vaihtelu voi liittyä käynnissä olevaan position vaihtumiseen. 
Afrikan poikki -kirjan kertojalle ovat tyypillisiä joustavat liukumat matkan aikai-
sesta silminnäkijäpositiosta referoivaan asiantuntijapositioon.

Fokalisoinnin osalta kohtauksessa on niin ikään kaksitasoisuutta. Heti aloit-
tava lause (Odottelen lounasta runsaan tunnin.) antaa ymmärtää, että kertoja tietää 
odotusajan kokonaiskeston – huolimatta preesensmuodosta, joka yleensä kuvaa 
meneillään olevaa tekemistä. Keston epämääräisyyttä korostaisi enemmän perfekti: 
’Olen odottanut lounasta runsaan tunnin.’ Silti alku ilmentää päähenkilön sisäistä 
pohdiskelua. Huudahdusten vaiheilla fokalisointi on selkeimmillään päähenkilön 
tilanteessa. Sen jälkeen se siirtyy taas ulkoiseksi ja etääntyy varsinaisesta ravintola-
pöydän ääressä istumisesta.

Timbuktun representoinnissa painetussa kirjassa mukana on myös muutama 
seepianvärinen valokuva (e-kirjaversiossa niitä ei ole). Erityisesti Timbuktun kau-
punkia esittävät kuvat ovat sivuilla 150 ja 153. Sivulla 150 on kaksi valokuvaa. 
Ylemmässä on rakennus, jossa lukee ranskaksi ”Bienvenue a Tombouctou Cite des 
333 saints” ja kuvatekstinä on ”333 pyhimyksen kaupunki” (ks. kuva aukeamasta). 
Kuvassa näkyvän rakennuksen edustalla on galleriakäytävä, joka tarjoaa varjoisan 
oleskelutilan parille kuvassa näkyvälle ihmiselle. Alemman kuvan kuvatekstinä on 
”Timbuktun takapihaa” ja se näyttää todellakin esittävän jonkin rakennuksen taka-
pihaa, mutta yksityiskohdista on vaikea saada selvää. Kuvatekstin myötä ylemmän 
kuvan rakennus näyttäytyy Timbuktun etupihana tervetuliaislauseineen. Kurkistus 
takapihalle edustaa tyypillistä poikkeamista turisteille kirjoitetusta roolista tai sen 
improvisointia (ks. Edensor 2000). Se korostaa kirjan journalistista tai tutkivaa suh-
detta matkakohteisiin, vaikka päähenkilö toisinaan asettuu luontevasti myös turistin 
rooliin. Timbuktu kaupunkina kuitenkin mahdollistaa improvisoinnin helpommin 

Matkasta kertomus



143

kuin tietty pääsymaksullinen kohde. Törmätessään eurooppalaiseen turistiryhmään 
Timbuktun vanhassa kaupungissa päähenkilö korostaa siitä erottautumista jatka-
malla omaa kierrostaan ”päinvastaiseen suuntaan” ja pääsee siten ”rauhassa tutus-
tumaan sekä vanhoihin käsikirjoituksiin, kirjoihin että historiallisiin savimoskeijoi-
hin” (AP: 152). 

Kuva Aukeama 150–151 kirjan Afrikan poikki luvusta Huijausta ja riimejä

Bospor Expressin päähenkilöminälle tärkeä tapa tutustua Istanbuliin on kaduilla 
käveleminen sekä kahviloissa, ravintoloissa ja valikoiduissa liikkeissä käyminen. 
Pääasiallinen Istanbulin kuvaamisen strategia on se, että kertojaminä kielentää kul-
jeskelevan päähenkilöminän havainnot. Kirjassa on useita jaksoja, joissa päähen-
kilöminä kulkee kaupungilla tavalla, joka on sukua kaunokirjallisuudesta tutulle 
kaupunkikävelijän hahmolle, fl anöörille, joka sanakirjan määritelmän mukaan on 
”kaupunkielämän virrassa anonyyminä kuljeskeleva tarkkailija” (Kielitoimiston 
sanakirja). Flanöörin piirteitä ovat muun muassa estetisoiva ja usein sukupuolit-
tunut katse, merkitysten löytäminen ja antaminen sattumanvaraisillekin havain-
noille ja huomion kiinnittäminen kulutuskulttuuriin (Ameel 2013: 59–61; 2017b: 
89–97; Th ompson 2019: 306). Tuurin kirjan päähenkilö on Istanbulissa työnsä 
takia, esiintymässä kirjallisuusfestivaaleilla, mutta hänellä on jonkin verran aikaa 
myös liikkua kaupungissa vailla velvollisuuksia ja erityistä päämäärää – fl anöörin 
tapaan tarkkaillen ja väkijoukkoon sulautuen ja virran mukana liikkuen (vrt. Bau-
delaire 2011 [1863]: 196). Siinä missä minä pyrki edellisessä luvussa käsitellyssä 
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esimerkissä 4 erottautumaan Hagia Sofi an turistijoukoista, kaduilla minä antautuu 
katujen ihmispaljouden vietäväksi. Kertoja muun muassa kuvaa kaupunkielämän 
virtaa Baudelairen henkeen paljoutta kuvaavan tulvan metaforan avulla: väkeä 
”kulki molempiin suuntiin aivan tulvimalla, oli ajelehdittava tulvan mukana” (BE: 
94). Tuurin päähenkilöminä tutustuu kävellen ennen kaikkea hotellinsa lähiympä-
ristöön, käy ravintoloissa, kahviloissa, kenkäkaupassa ja postissa. Hän myös teet-
tää itselleen samettihousut, koska ”niitä kirjailija aina tarvitsee: jo Sakari Topelius 
kirjoitti päiväkirjaansa tammikuussa 1837, että hänen on hankittava luumunväriset 
samettihousut” (BE: 152). Huomio on muistutus minän kirjailijuudesta ja humoris-
tinen viittaus kirjailijan arkkityyppiin. 

Suomalaisen kaunokirjallisuuden varhaiset fl anöörikuvaukset ja väkijoukon vie-
täväksi joutumisen kuvaukset esimerkiksi Juhani Ahon romaanissa Yksin (1890), 
Maila Talvion romaanissa Tähtien alla (1910) ja Mika Waltarin romaanissa Suuri 
Illusioni (1928) sijoittuvat nimenomaan Pariisiin eli ulkomaille (Ameel 2017c: 223; 
Nummi 2002: 276–281). Pariisiin sijoittuu myös V. A. Koskenniemen Kevätilta 
Quartier Latinissä: Parisin muistelma (1912). Pääjärvi (2006) kuvaa Koskennie-
men päähenkilön fl aneerausta tavalla, joka voisi kuvata myös BE:tä: katu muuttuu 
näyttämöksi; visuaaliset havainnot ovat keskeisiä; fl anööriksi tekeytyminen on tapa 
asettua joukkojen ulkopuolelle. Flanööri näkee näkymättä itse, kun taas turistin kat-
sova silmä ei ole hienotunteisesti kätkössä. (Pääjärvi 2006: 42–51.) Erona on kuiten-
kin se, että Tuurin kertoja ei varsinaisesti ihannoi Istanbulia, kuten Koskenniemen 
kertoja ihannoi Latinalaiskorttelia. Istanbulin äänimaisema on päähenkilölle suo-
rastaan tukala (ks. esimerkki 8). Yhteistä on se, että ulkomaisessa suurkaupungissa 
on mahdollista kokea jotain, mitä kotimaassa ei voi. 

Myös turismintutkimuksessa tunnetaan fl aneeraamisen kaltainen ilmiö. Turis-
tifl aneeraamiseen liittyy tietoisuus omista tekemisistä, valmiiksi kirjoitetun roolin 
vastustamista ja jopa post-turistin ironista ja leikillistä suhtautumista kuljeske-
luun liittyvään tarkkailuun (Urry & Larsen 2011: 114). Tällainenkin piirre on BE:n 
minällä: hän kiinnittää huomiota turisteille suunnattujen ravintoloiden monikieli-
siin ja kuvitettuihin ruokalistoihin, mutta valitsee itsekin sellaisen ravintolan, jonka 
ruokalista on kuvitettu. 

De Certeau (1988 [1984]) on esittänyt fl anöörin hahmolle vaihtoehtoisen tai täy-
dentävän teorian, johon on saanut innoituksen puheaktiteoriasta. Kävelemisen akti 
olisi sen mukaan kaupunkijärjestelmälle sama kuin puheakti kielelle tai lausumille. 
Kävely on ensinnäkin prosessi, jossa kävelijä ottaa haltuun topografi sen järjestel-
män (samoin kuin puhuja ottaa haltuun ja omaksuu kielen). Toiseksi se on paikan 
tilallista toteuttamista (samoin kuin puheakti on kielen toteuttamista). Kolmanneksi 
se implikoi eriytyneiden positioiden eli liikkeiden välisten pragmaattisten sopimus-
ten välisiä suhteita (samoin kuin sanallinen puheakti edellyttää keskustelijoiden 
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välisiä sopimuksia). Yhteys puheaktiteoriaan on jossain määrin vaikeasti hahmot-
tuva, mutta olennanen ajatus on nähdä käveleminen tekona, joka muun muassa 
vahvistaa, epäilee, ottaa riskejä, rikkoo rajoja ja kunnioittaa niitä. (de Certeau 1988 
[1984]: 97–98, suomennos s. 150–152.) 

Esimerkissä 7 BE:n kertoja kuvaa vapaata kuljeskelua ja siihen liittyvää havain-
nointia Istanbulissa. Paikannimet luovat paikallisuutta ja myös kartalla olemisen 
tuntua (Atatürkin silta, Kultainen Sarvi, Ragip Gümüspala -katu, Bosporin salmi, 
Aasia, Galatan silta), mikä vähentää kuljeskelun sattumanvaraisuuden vaikutelmaa. 
Ne kuitenkin sopivat hyvin haltuunoton ajatukseen. Päähenkilöminän kontrolli on 
vahva, kun hän vaikuttaa tietävän tarkalleen, missä liikkuu. Kävelykokemus hah-
mottuu reittinä, samoin kuin Hagia Sofi assa, mutta nyt pidempänä ja tarkempana. 
Paikannimet ovat tärkeitä myös sijainnin hahmottamiseksi niille lukijoille, jotka 
tuntevat Istanbulia. Nekin, jotka eivät sitä tunne, ovat ehkä kuulleet Kultaisesta Sar-
vesta, Bosporin salmesta ja siitä, että Eurooppa ja Aasia kohtaavat juuri tällä seu-
dulla. Kerronta siis pohjautuu implisiittisen tekijän ja lukijan jakamalle käsitykselle 
maantieteestä (Massey 2008: 102) ja siitä, minkälaisia vilkkaat kaupungit voivat olla. 
Rajat ja sillat nousevat tilan representoinnissa keskeiseen asemaan. Alue rajautuu 
kahden sillan väliselle alueelle. Sillat liittävät yhteen salmen rannat, ja ne toimivat 
myös toiminnan näyttämönä.

Esimerkki 7
Tulin Atatürkin sillalle ja kävelin sitä Kultaisen Sarven yli. Myös tällä sillalla oli 
paljon onkimiehiä, ja katselin aikani, kuinka miehet kiinnittivät syötin onkeen ja 
heittivät pyynnin alas veteen. Onkijoita oli satoja, heitä oli kuumassa auringon-
paiseessa ajotien molemmin puolin kaiteiden vieressä, ja kalaakin he saivat, kol-
menkymmenen, neljänkymmenen sentin mittaisia kirkaskylkisiä siian näköisiä 
kaloja, joita pitivät elävinä vesiastioissa. Sillalla käytiin myös kauppaa onkimisvä-
lineistä, vapoja ja rullia ja syöttejä voi vuokrata miehiltä, jotka itse eivät onkineet, 
vaan saalistivat rahoja onkimiehiltä.

Koska aurinko paistoi korkealta ja kuumana avoimelle sillalle, minun oli 
pakko kävellä sillan yli ja etsiä varjoja puiden alta Ragip Gümüspala -kadulta. 
Sen varrella turistibussit odottivat nähtävyyksille menneitä kyyditettäviään. Katu 
ei kulkenut aivan Kultaisen Sarven rantaa pitkin, mutta näin rannalla venetela-
koita, pieniä konekorjaamoita, merivartioston aluksia.

Sitten pääsin rantalaiturille ja kävelin laitureihin kiinnitettyjen alusten ohi, 
isoja vesibusseja ne olivat ja kuljettivat väkeä Kultaisen Sarven satamiin ja Bospo-
rin salmelle ja sen Aasian puoleiselle rannalle. Laitureilla paistettiin kalaa hii-
ligrilleissä, matkustajia istui telttakatosten varjossa syömässä paistettuja kaloja 
laivojen lähtöä odottaessaan; tuoksui hehkuville hiilille ja hiillostuvalle kalalle.

Laivojen editse käveltyäni tulin jo lähelle Galatan siltaa. Sen edessä oli lin-
ja-autoasema ja myyjiä kauppaamassa syötävää ja juotavaa, grillikatoksia, rinke-
limummoja, teehuoneiden poikia juoksemassa tarjottimiensa kanssa väentun-
goksessa. (BE: 108–109)
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Tilan omakohtaista toteuttamista kuvaavat verbit ensimmäisessä persoonassa (tulin; 
kävelin; minun oli pakko kävellä; pääsin; kävelin; käveltyäni; tulin) kuljettavat pää-
henkilöminää eteenpäin. Niiden avulla tilan haltuunottoon tulee kehollinen ulot-
tuvuus. Havaitsevan minän näkeminen ja katsominen (katselin; näin) nousevat 
esiin. Visuaaliset havainnot jäsentävät kokemusta, mutta muut aistit täydentävät 
havaintoja ja tekevät kuvauksesta runsaamman. Ilman lämpimyys käy ilmi (kuu-
massa auringonpaisteessa; aurinko paistoi korkealta ja kuumana) ja grillissä paistu-
van kalan tuoksua kuvataan alkusointujen tehostamana (tuoksui hehkuville hiilille 
ja hiillostuvalle kalalle). Sekä liikettä että havaintoja osoittavia suuntia ja sijainteja 
täsmentävät adverbit ja adpositiot (yli; alas; vieressä; molemmin puolin; yli; alta; 
varrella; ohi; editse; lähelle; edessä) ja paikallissijojen käyttö (sillalle; sillalla; sillalla; 
sillalle; rantalaiturille; laitureilla). Molempia on kohtauksessa huomattavan paljon. 
Konkretiaa ilmentävinä keinoina kuvauksessa ovat numeeriset arviot (Onkijoita oli 
satoja; kolmenkymmenen, neljänkymmenen sentin mittaisia), jotka tarkentavat 
kuvausta.

Havaintojen runsautta ja jatkuvuutta korostavat kolmiosaiset luettelot, joissa 
luettelon osia erottavina keinoina ovat joko konjuktiot tai pilkut eikä ensin pilkku 
ja lopuksi rinnastuskonjuktio, mikä on tavanomainen luettelointitapa (vapoja ja 
rullia ja syöttejä; venetelakoita, pieniä konekorjaamoita, merivartioston aluksia; Kul-
taisen sarven satamiin ja Bosporin salmelle ja sen Aasian puoleiselle rannalle.) Kuva-
tulle paikalle ominaisen sosiaalisen toiminnan kerrokset ja suhteet tulevat kävelyn 
aikana esiin: on onkijoita, kalastustarvikkeiden myyjiä, kalanpaistajia, vesibussien 
matkustajia, ruoan- ja juomanmyyjiä, rinkelimummoja ja teehuoneiden poikia. 
Monikon partitiivimuoto toistuu ja lisää runsauden vaikutelmaa. Luettelojen avulla 
muodostuu myös näkemys siitä, mikä on implisiittisen tekijän mukaan kertomisen 
arvoista paikallista omaleimaisuutta. Edellä mainittujen paikannimien lisäksi, ker-
toja käyttää tilapäistä nimeämistä ihmistyypeistä sen mukaan, miten he toimivat 
kuvatussa tilassa. Nimeäminen on keskeinen haltuunoton keino (ks. nimeämisestä 
myös 6.1.4).

Suurkaupungin tunnelman esitystapana on luoda yksityiskohdiltaan runsas 
kuvaus kävelyn aikana tehdyistä havainnoista. Verrattuna esimerkin 1 lukulamp-
puun tai esimerkin 3 käyränokkaiseen kannuun, tässä yksityiskohtiin ei pysähdytä, 
vaan niillä maalataan runsautta pursuava kuva. Runsautta kuvastavat ja intensifi oi-
vat luettelorakenteet myös evaluoivat kuvattavan kokemuksen tärkeyttä. Kohtausta 
voi kuvata de Certeaun (1988 [1984]) puheaktiteoriaan rinnastuvilla käsitteillä: 
siinä otetaan alueen topografi aa haltuun, tilaa toteutetaan kävelemällä ja tarkkaile-
malla. Tilaan liittyy myös positioiden välisiä suhteita, kun kulkija katselee ja nimeää 
ulkopuolisen silmin muita ihmisiä heidän jokapäiväisissä toimissaan. 
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Edellä olevissa esimerkeissä olen tarkastellut tilan representointia tilanteissa, joissa 
kokeva päähenkilöminä toimii tilassa ja tekee siitä tavalla tai toisella omakohtaisen. 
Toiminnallinen omakohtaisuus tuo kertomukseen matkan konkretiaa ja kerrotta-
van matkan erityisyyttä: esineitä, aisteihin perustuvia havaintoja, suhteuttamista, 
mittasuhteita, etäisyyksiä ja määrällisyyden tuntua.  

Kaikissa esimerkeissä minä asettuu deiktiseksi origoksi, josta käsin sijainteja, 
suuntia ja myös ajankulkua tarkastellaan. Keskeistä on myös tilan rajaaminen. Vil-
lalla hyttiin (esim. 1) liittyy erityistä kotoistamista ja yksityisyyttä, kun taas Tuurin 
Istanbulissa (7) kävelyreitin näyttämö on laaja ja suurkaupunkimaisen elävä. Kävely 
on akti, jonka myötä avointa kaupunkitilaa otetaan haltuun ja toteutetaan.

Esimerkit osoittavat myös tilakokemuksen monikerroksisuutta. Tilakokemus voi 
rakentua samanaikaisista, sisäkkäisistä fyysisistä tiloista, kuten hytti–laiva–satama–
Gdynia (1) tai hytti–juna–Saksa/Itävalta (2). Fyysiseen tilaan voi myös yhdistyä 
kokemuksesta irtautuvia, abstrakteja ja diskursiivisia ulottuvuuksia: hotellin ravin-
tola–Timbuktu–myytit–historia–tarinat (6). Tilassa oleminen voi olla staattista (1, 
6) tai liikkuvaa (4, 7). 

Usein kuvaukseen liittyy implisiittistä tai eksplisiittistä vertaamista. Ensimmäistä 
edustaa ihmismäärän arvioiminen runsaaksi Hagia Sofi assa (4). Jälkimmäistä edus-
taa esimerkiksi omiin aiempiin kokemuksiin perustuva arviointi junan (2) tai hotel-
lihuoneen (3) ylellisyydestä. Laivan hytin koko puolestaan vertautuu kotikaksion 
kokoon (1). Timbuktun nykytodellisuus puolestaan vertautuu kaupungin historiaan 
ja siitä kerrottuihin myyttisiin tarinoihin (6).

Yksityiskohdilla luodaan tilan konkretiaa. Rikkinäinen lukuvalo (1), käyränok-
kainen vesikannu (3) ja suihkukopin seinä (2) tuovat tekstiin kosketusetäisyyden, 
joka samalla myös lisää kohtauksen mieleenpainuvuutta. Kuvaukset perustuvat ylei-
seen maailmantietoon siten, että lukijan oletetaan suurin piirtein tietävän, minkä-
laisia hotellihuoneet ja hytit yleensä ovat. Kertoja voi siis nojata osittaiseen tuttuu-
teen ja nostaa siihen rinnastaen esiin yksityiskohtia, jotka saattavat olla uusia joko 
kokijalle tai lukijalle, kuten suihku junassa (2) tai ikkuna aamiaishuoneeseen hotel-
lihuoneessa (3). Kertoja voi ohjata lukijan tulkintaa erilaisin painottavin ja intensi-
fi oivin keinoin. Runsautta kuvastavat luettelomaiset rakenteet (7) ja tunnelmaa run-
saat adjektiivit ja adverbit (1).

Edellä kuvattujen keinojen retorisena tehtävänä on tilakokemuksen välittäminen 
lukijalle. Usein kuvaus on viitteellistä ja antaa juuri riittävästi aineksia, joiden poh-
jalta lukija saa käsityksen tilasta. Funktio ei kuitenkaan ole vain raportoiva, vaan 
tilojen representointiin liittyy aff ektisuutta ja evaluointia. Aff ektisuutta ilmentävät 
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esimerkiksi yllätykset huudahduksineen (3, 6) tai oman alakulon liittäminen tilan 
kuvaukseen (1). Ironia itseä (3) tai muita turisteja (4) kohtaan voi toimia keinona, 
jossa tilaa ja tilassa tapahtuvaa toimintaa tarkastellaan etäännytetystä näkökulmasta. 
Evaluointi voi olla avointa hotellihuoneen tason arviointia tai epäsuoraa kohteen 
kiinnostavuuden ja kerrottavuuden osoittamista. Esimerkiksi BE:n kuvaukset sekä 
Hagia Sofi asta (4) että kaupunkikävelystä (7) osoittavat sisäistä evaluointia kuvaus-
kohteen kiinnostavuudesta. 

Tilakokemuksen välittämisen funktiot liittyvät kiinteästi kertomuksen autent-
tisuuden ja kokemuksen välittömyyden osoittamiseen, joka on tosipohjaisen mat-
kakirjallisuuden keskeinen ominaisuus. Päähenkilön havaitsemat yksityiskohdat 
tuovat kerrontaan sellaisia elementtejä, autenttisuuden retoriikkaa tai toden tuntua 
(Barthes 1993 [1968]), jota pelkkä lähdepohjainen referointi ei mahdollistaisi. Se, 
että kerronta fokalisoituu näissä kohtauksissa päähenkilön tason ja kokemusmaa-
ilman kautta, korostaa omakohtaisen kokemuksen ainutlaatuisuutta. Tilakoke-
musten representoiminen on myös osaltaan henkilökuvausta: mitä käyntikohteita 
matkailija valitsee, minkälaisiin paikkoihin hän majoittuu, missä syö, miten liikkuu 
– kaikki nämä ja niihin liittyvät suhtautumistavat rakentavat matkailijasta päähen-
kilöä. Samalla minän läsnäolo luo koherenssia eri tilallisten kokemusten välille.

Tilan ja paikan lisäksi keskeinen käsite, joka liittyy matkakertomusten vaihtuviin 
sijainteihin, on maisema. Tulkitsen maiseman käsitteen laajasti: se kattaa sekä luon-
nonmaisemat että ihmisten muokkaamat ympäristöt. Se on kokijansa omakohtai-
nen ja kokonaisvaltainen kokemus, johon liittyy ennen kaikkea visuaaliset havain-
not, mutta myös muut aistit. Aistihavaintojen lisäksi maiseman kokemukseen ja sen 
representointiin vaikuttavat kokijan liike tilassa ja paikassa, aiemmat kokemukset, 
muistot ja odotukset sekä kulttuuriset tavat käsittää ja kielentää maisemaa. Mai-
semaan voidaan liittää monia merkityksiä. (Raivo 1997: 198–202; Turunen 2018: 
41.) Toisin kuin edellisen alaluvun tilat, joissa kokija on tilan sisällä tuottamassa sen 
merkitystä, maisemat ovat kokevasta minästä etäällä, lähinnä katseen kohteena, ja 
niiden merkitys syntyy ulkoapäin tarkastelemalla (Cresswell 2004: 11; Urry 2005: 
20). Kuten Sepänmaa toteaa, yleisö on oleellinen osa maisemaa. Se syntyy kohteen 
ja yleisön vuorovaikutuksessa. (Sepänmaa 1994: 16.) 

Urryn (2005) mukaan maisemaa arvioivan turistin katse voi olla esimerkiksi 
romanttinen (yksityisyyttä, henkilökohtaisuutta korostava), kollektiivinen (yhteistä 
kokemusta ja sen merkitystä korostava), ohikulkijan (merkkejä etsivä, esimerkiksi 
turistibussin ikkunasta), kunnioittava (esimerkiksi uskonnollisessa kohteessa), 
antropologinen (historiallisesti ja kulttuurisesti tulkitseva), ympäristötietoinen tai 
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medioitu katse (Urry 2005: 21–22). Medioidulla katseella Urry tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, kun matkustetaan jonkin televisiosarjan kuvaus- tai tapahtumapaikoille. 
Yhtä hyvin matkailijan voi tuoda paikkaan kauno- tai tietokirjallinen kimmoke. 
Ihmisellä tuskin koskaan on vain yhdenlaista tapaa katsoa maisemaa, mutta jokin 
tapa voi olla hallitseva tai jopa syy siihen, miksi maiseman äärelle hakeudutaan. 

Humanistinen maantiede korostaa maiseman kulttuurisia arvoja ja sopimuksia 
siitä, mitä maisemassa halutaan nähdä. Tarkasteluun liittyy aina merkitysten tuot-
tamista ja uusintamista. (Raivo 1997: 202.) Yksi syy, miksi matkakertomuksen mai-
sema voi piirtyä varsin vähäisillä tekstin aineksilla, on juuri se, että tunnistamme 
kulttuuriset tavat niiden mieltämiseen aiempien mallien mukaisesti, olipa kyse 
luonnonmaisemista tai kaupunkimaisemista. Tietomme vastaavista maisemista 
ohjaavat maisemakuvausten luentaa samaan tapaan kuin tiedot todellisesta maa-
ilmasta ohjaavat mielikuvituksellisten fi ktiivisten maailmojen tulkintaa (vrt. Ryan 
1980.)

Maisematutkimuksessa puhutaan myös maiseman ja näkymän erosta: näkymä 
on ”maiseman yhdestä tarkastelupisteestä avautuva, visuaalisesti havainnoitavissa 
oleva maiseman sektori” (Heikkilä 2007: 16). Kirjallisissa esityksissä maisemat esi-
tetään usein juuri omakohtaisten näkymien kuvauksena, ja myös näkemisen ja kat-
somisen toiminta nousee keskeiseksi kuvauksen kohteeksi (vrt. de Certeaun arti-
kuloidut fokalisaatiot). Tällöin maisemaan yhdistyy kiinteästi myös se tila, josta 
maisemaa tarkkaillaan. Katseen oheen nousevat myös muut aistihavainnot. Esimer-
kiksi lämpötila tai äänet voivat täydentää maiseman kokemuksen kuvausta.

Lähestyn tässä luvussa maisemia matkakirjallisuuden tehtävien näkökulmasta. 
On oletettavaa ja lajinmukaista, että kokemuksellisessa matkakirjallisuudessa kuva-
taan matkan varren maisemia. Ne ovat keskeinen keino välittää lukijalle kohteisiin 
liittyvää kokemus- ja lähdepohjaista tietoa. Lajin puitteissa maisemat on tulkit-
tava kuvauksiksi matkalla havaituista todellisista maisemista. Olen kiinnostunut 
siitä, miten maisemat esitetään ja minkälaisia merkityksiä ne saavat osana kerron-
taa. Keskeistä on välittää lukijalle silminnäkijä-matkailijan vaikutelmia ja arvioita 
maisemista. Konventioiden mukaista on arvioida maisemia kauniiksi, rumiksi tai 
vaikka kiinnostaviksi tai tylsiksi. Arvioiden taustalla voi nähdä kulttuurisesti hyväk-
sytyt maisemien mallit tai paradigmaattiset maisemat, joihin havaittuja maisemia 
verrataan (Sepänmaa 1994: 81). Matkailun käytänteisiin kuuluu hakeutua erityisen 
näyttävien maisemien äärelle – kuluttamaan niitä visuaalisesti esimerkiksi valoku-
vaamalla (Urry 1995: 176; 2005: 20–21) – ja valokuvauksellisten maisemien äärelle 
ohjataan esimerkiksi matkaoppaissa ja lehtien matkajutuissa sekä nykyisin myös 
sosiaalisessa mediassa. Sepänmaa (1994: 16) toteaakin, että maine on yksi maise-
man osatekijä. 
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Jo ennen valokuvan valtakautta kuvataiteen tavat representoida maisemia ovat 
vaikuttaneet tapoihin katsoa, kuvata ja esittää maisemia. Erityisen keskeinen mat-
kakirjallisuudessa on ollut ylhäältä alaspäin suuntautuva panoraamanäkymä, josta 
tuli viktoriaanisena aikana imperialistinen trooppi. Laajassa panoraamanäkymässä 
katsoja on keskiössä, ja taidokkaasti laadittuja estetisoivia maisemien kuvauksia 
tuotiin matkoilta kuin voittoja tai löytöjä kotiyleisöä varten. (Pratt 2008: 197–205.) 
Suomessa korkealta kukkulalta nähty maisematyyppi on tuttu sekä kansallisro-
manttisessa maalaustaiteessa että kirjallisuuden maisemakuvauksessa Runebergista 
ja Kivestä lähtien. Runebergilaisessa panoraamassa kuvataan järviä ja metsiä sekä 
myös peltoja ja asumuksia, ihmistyön merkkejä. Äänetkin voivat liittyä maisemaan. 
(Laitinen 1984: 34; Nummi 2002: 108.) Myös kaupunkikuvauksille panoraama on 
keskeinen trooppi (Ameel 2017a: 90; 2013: 59). Panoraamakatseella voidaan luoda 
jotain kokonaisuutta luova perspektiivi, jossa jokapäiväiset käytänteet eivät erotu 
(de Certeau 1988 [1984]: 93). 

Tuurin Bospor Expressissä on kohtaus, jossa ympäröivään maisemaan ulottuva 
katse voidaan tulkita panoraamakatseen mukaelmaksi. Katse kuitenkin yhdistyy tii-
viisti katutason kahvilatilan kokemukseen ja sen arkisiin käytänteisiin. 

E simerkki 8
Tämäkin kahvila oli täynnä ihmisiä. Tee tuli kuitenkin nopeasti, se tuotiin lauta-
sen päällä pienessä lasissa, ei juuri ryyppylasia isommassa, lautasella sokeripala. 
Minulla ei ollut kiirettä mihinkään, hämmentelin sokerin sulaksi, maistelin teetä 
ja katselin yli kaupungin; alas Peran rinnettä ja Kultaisen Sarven silloille, joilta 
autojen katkeamattomat jonot nousivat ylöspäin, liikenteen melun tunsi aivan 
ihollaan, kahvilassa väkeä tuli ja meni ja jokaisella tuntui olevan asiaa, jota oli 
puhuttava herkeämättä. (BE: 95)

Kohtauksessa on sekä ihmisten keskellä tilassa olemista että ylhäältä katsovaa ja 
kokonaisuutta hallitsevaa panoraamakatsetta, jossa etäällä olevasta kohteesta tulee 
kuvan tai kulissin kaltainen tausta (de Certeau 1988 [1984]: 93; Ameel 2013: 148). 
Katse tarkentuu ensin kahvilamiljööstä kosketusetäisyydellä olevaan teelasiin – joka 
konkretisoidaan vertaamalla sitä oletetulle lukijalle tuttuun ryyppylasiin – ja liikkuu 
siitä kohti kauempana ympäröivää avaraa kaupunkimaisemaa. Tilallisuus ilmenee 
tekstissä sekä yksityisten aistimusten että katselemisen toiminnan yhtäaikaisuutena. 
Maisema esitetään suuntia ja etäisyyksiä kuvaavien ilmausten avulla (yli kaupun-
gin; alas Peran rinnettä; jonot nousivat ylöspäin). Paikannimet lisäävät tarkkuutta ja 
autenttisuutta, samaan tapaan kuin esimerkissä 7, mutta toisin kuin kävellessä, nyt 
liike on pääasiassa minän ulkopuolella (väkeä tuli ja meni; autojen katkeamattomat 
jonot nousivat ylöspäin). Frekventatiiviset verbit hämmentelin, maistelin ja katselin 
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kuvastavat kestoltaan pitkää mutta pienimuotoista toimintaa ja ne luovat tekstiin 
aff ektista, leppoisuutta ilmentävää sävyä (VISK § 1735). 

Kiireetön tarkkailija on asettunut paikoilleen aistimaan kaikilla aisteillaan – 
hieman samaan tapaan kuin Gdynian sataman ääniä ja harmautta aistiva Villan 
kirjan päähenkilö Gdynian satamassa (alaluvun 5.2.1 esimerkki 1). Sataman äänet 
ovat VRL:n päähenkilön kokemusmaailmassa tuttuja ja odotuksenmukaisia, kun 
taas Tuurin päähenkilön kokemus Istanbulin äänimaailmasta edustaa jotain niin 
poikkeuksellista, että sitä kuvataan synesteettisesti tuntoaistin eikä kuulon avulla 
(melun tunsi aivan ihollaan). Jos Gdynian äänet edustavat vaimeaa äänitaustaa laivan 
sisällä olevalle Villan päähenkilölle, istanbulilaisessa terassikahvilassa äänimaailma 
suorastaan tunkeutuu päähenkilöön. Liikenteen aiheuttamaa melua vahvistaa vielä 
puheen jatkuvuutta kuvaava nesessiivirakenne (oli puhuttava herkeämättä), jonka 
voi tulkita humoristiseksi sävyltään. Molemmissa esimerkeissä ympäröivä kaupunki 
kuitenkin vaikuttaa sisäiseen kokemukseen; Villan kirjassa alakulon tunne maini-
taan suoraan, kun taas Tuurin kirjassa yhteys ulkoisen ja sisäisen välillä esitetään 
aistimusten avulla. Erityisesti Tuurin kertojan käyttämä synestesia tuo mieleen Bau-
delairen korrespondenssiopin. Korrespondit eli vastaavuudet voivat olla ideoiden 
ja aistien tai luonnon ja ihmismielen vastaavuutta, mutta myös eri aistien välisiä 
vastaavuuksia. Laitinen, joka löytää useita Baudelairen estetiikan piirteitä Olavi 
Paavolaisen tuotannosta, esittää, että Lähtö ja loitsu -kirjan ”hitaan-nautiskeleva 
meren kuvaus, Paraná-joen yksitoikkoisuuden apoteoosi” on esimerkki mielentilan 
heijastamisesta maisemaan tai mielialan ilmentämistä maiseman kautta. (Laitinen 
1984: 171–174, ks. esimerkki 10) Mielentilan ja ympäröivän kaupunkilan vastaa-
vuuksia voidaan nähdä myös esimerkiksi Mika Waltarin teoksessa Suuri illusioni 
(1928) ja Helvi Hämäläisen Säädyllisessä murhenäytelmässä (1941) (Ameel 2013: 
216, 228–229).

Esimerkkiaineistossani maisemia katsellaan huomattavan usein liikkuvasta kulku-
neuvosta: laivan kannelta tai eri kulkuneuvojen ikkunoista. Yhteistä panoraama-
maisemaan on pyrkimys kokonaiskuvan luomiseen ja se, että keskiössä on havait-
seva minä. Näkymä liikkuvan kulkuvälineen ikkunasta on panoraamakuvauksen 
tapaan klassinen kirjallinen trooppi, muun muassa Baudelairen ja Paavolaisen tuo-
tannossa (Laitinen 1984: 172). Myös esimerkiksi Juhani Ahon pienoisromaanissa 
Yksin (1890) raitiotiematkan (tramvain) kuvaus yhdistää sisäiset ja ulkoiset havain-
not nopearytmiseksi havainnon virraksi (Nummi 2002: 185–187). Pienoisromaa-
nissa Helsinkiin (1889) maaseutu näyttäytyy sisävesilaivan kannelta katsottuna pai-
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kalleen pysähtyneeltä, kun taas junalla kaupunkiin saapumiseen yhdistyy kiihtyvä 
vauhti ja visuaaliset havainnot (Ameel 2013: 75).

Liikkuvia maisemia katsova minä ei ole irrallaan siitä tilasta, josta maisemia 
tarkkailee, vaan yhteys on kiinteä ja kokemus siten vähintään kaksitasoinen – 
aivan kuten edellä käsitellyssä esimerkissä 8. Seuraavassa esimerkissä Villa katsoo 
vuonomaisemaa liikkuvasta laivasta, ensin kannella, sitten ikkunasta, joka toimii 
portaalina (Dannenberg 2008: 75–76) laivan ulkoiseen maailmaan. Kuvauksen 
kohteeksi nostetaan osittain itse katsomisen toiminta, ei vain se, mitä katsotaan. 
Katsomisen toimintaan liittyy vahvasti arviointi, joka nojaa kulttuurisiin konstruk-
tioihin siitä, minkälainen maisema on kaunis. Esimerkiksi metaforisen ilmauksen 
peilityyni voi tulkita kumpuavan vakiintuneista maisemakuvauksen konventioista.

Esimerkki 9
Olin katsomassa kun köydet irrotettiin ja hinaaja lähti kääntämään meitä kello 
12.20. Viivyin runsaan tunnin kannella, ja nyt katselen ikkunasta. Tämä vuo-
nomaisema on tosi kaunis, ja kun päästiin jäistä sieltä pohjukasta, vesi on ihan 
peilityyni. On matalia, katajaa kasvavia luotoja ja aivan paljaita luotoja ja vähän 
kumpuilevia saaria. Tämä on kaunis reitti. (VRL: 51)

Adjektiivi kaunis toistuu kahdessa ympäristöä kuvaavassa kopulalauseessa (Tämä 
vuonomaisema on tosi kaunis; Tämä on kaunis reitti.) Jälkimmäinen on kappaleen 
loppulause, joka päättää kuvauksen ikään kuin yleisen totuuden toteamiseen. Aff ek-
tisuutta kuvaukseen tuovat keskustelunomaiset intensiteettisanat (tosi; ihan; aivan; 
vähän) yksityiskohtien luetteloinnissa. Kohtauksessa olennaista on myös hetkeen 
kiinnittyminen: päiväkirjan kertojaminä kuvaa juuri hetki sitten (Olin katsomassa) 
ja juuri parhaillaan (nyt katselen) edessä näkyvää maisemaa. Katsomisen kokemus 
on henkilökohtainen ja yksityinen, mutta laiva ympäristönä on kokemuksessa läsnä. 
Köysien irrottamisen maininta ja laivan kääntämisen tarkka aika lisäävät autentti-
suuden tuntua.

VRL:n maisemakuvaukset ovat tyypillisesti esimerkin kaltaisia, lyhyitä ja ohi-
meneviä. Ne sulautuvat osaksi muuta tarkkailua ja päiväkirjakerrontaa. Laivamat-
kalla maisema on jatkuvasti läsnä, mutta aina silloin tällöin päähenkilö menee varta 
vasten maisemaa katsomaan tai valokuvaamaan. Yksityinen katselukokemus voi 
laajentua yleisemmälle tasolle intertekstuaalisen viittaamisen avulla, ja mukaan voi 
tulla tietoista suhtautumista matkakirjallisuuteen lajina. VRL:ssa yksi intertekstu-
aalinen ketju aktivoituu Argentiinassa, kun päähenkilö on lähestymässä La Plata 
-jokea ja saa ikään kuin katselukumppanikseen Olavi Paavolaisen – ja myös aiem-
man itsensä ja tyttärensä. Viittaus tuo mukaan ajallisia tasoja: samaa maisemaa 
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on arvioitu Lähtö ja loitsu -kirjassa 1930-luvulla, ja Villa itse tyttärensä kanssa 29 
vuotta ennen päiväkirjaminän nykyistä matkaa. 

Esimerkki 10
Vesi on jo hyvän aikaa ollut hernekeiton tai kuravellin väristä. Se leviää La Platan 
suulta kauas merelle. Siitä puhuu jo Paavolainen [kirjassaan Lähtö ja loitsu], joka 
teki matkansa 30 vuotta ennen meitä, ja me tulimme tänne 29 vuotta sitten, Saara 
ja minä. Piti oikein käydä ottamassa kuva, kun sitä velliä on nyt ihan horisont-
tia myöten. Siellä näkyy sininen viiva. Hurjan näköistä. Se joki on joskus kauan 
sitten ollut La Plata, hopea, ja nyt on ihan kuin seilattaisiin kuravellissä. (VRL: 
185)

Esimerkin alussa kertoja viittaa aiempiin tietoihinsa ja muistoihinsa La Platasta. 
Myöhempi lisäys tarkentaa, että ”Paavolainen” tarkoittaa kirjaa Lähtö ja loitsu 
(1937), jossa La Platan sisämerta kuvataan savesta paksuksi vihreänharmaaksi her-
nekeitoksi, ”johon luonto sattumalta on unohtanut ripotella suolaa.” (LJL: 145). Paa-
volaisen metafora leikittelee sillä, että niin sisämeri kuin keittokin voi olla suolaton. 
Samalla kuvaus tukee Villan omaa havaintoa. Villa vertaa joensuuta31 Paavolaisen 
hernekeiton lisäksi velliin ja kuravelliin, joka synnyttää mielikuvia enemmän luon-
toon kuin lautaselle kuuluvasta vellistä. 

Valokuvan ottaminen korostaa kokemuksen toiminnallista puolta. Pelkkä katso-
minen ei riitä, vaan kertoja raportoi kuvan ottamisen nollapersoonaisella nesessii-
vi-ilmauksella (Piti oikein käydä ottamassa kuva), jonka voi tulkita sävyltään leikilli-
seksi. Kuvan ottamista ikään kuin selitetään sillä, että velliä on nyt entistä enemmän 
(ihan horisonttia myöten). Valokuva on myös painettu sidotun kirjan kuvaliitteeseen. 
Vellimäisen veden taustalla näkyy sininen viiva, joka on metaforinen luonnehdinta. 
Metaforinen on myös joen nimi, jonka päiväkirjakertoja suomentaa hopeaksi. Sen 
myötä tulee esiin aavistus maiseman muuttumisesta jossakin historian vaiheessa, 
vaikka hernekeittomaisuudelle ei varsinaisesti anneta selitystä. Kielikuvat auttavat 
kuitenkin ymmärtämään, minkälaisesta vesistönäkymästä on kyse.

Kohtaukseen liittyvä intertekstuaalinen ketju täydentyy vielä, kun Paavolai-
sen kirjan kertoja mainitsee Sakari Pälsin Kanadasta kertovan matkakirjan Suuri, 
kaunis ja ruma maa (1927) ja esittää, että Argentiinaa kuvaisi toinen adjektiivijär-
jestys: ”ruma, suuri ja kaunis maa” (LJL: 145). Villan kirjan viittaus Paavolaiseen 
ja Paavolaisen viittaus Pälsiin nostavat etualalle matka- tai reportaasikirjallisuuden 
kuvaamisen konventiot ja maisemien medioidun ja moneen kertaan representoidun 
luonteen. Samalla ne ilmentävät ajatusta maisemasta jonain, joka on olemassa ikään 

31 Kyseessä on Uruguayjoen ja Paranájoen yhdyskohta, jossa makea vesi ja merivesi yhdisty-
vät. Maantieteilijöilläkin on eri näkemyksiä siitä, onko se estuaari, joki vai meri. Siksi on 
ymmärrettävää, että Paavolainen kutsuu La Plataa sisämereksi ja Villa joeksi. 
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kuin ihmistä varten ja joka syntyy katsomisesta tai näkemisen tavasta (Raivo 197: 
202; Urry 2005: 20). Arvioiminen kuuluu olennaisesti tähän katsomisen tapaan.

La Plata edustaa tunnettua näkymää, ja sen sijainti on tarkasti todennettavissa, 
vaikka se ei tunnetusti kaunis olekaan. Toisinaan matkan varren maisema on vain 
arkista ja mitäänsanomatonta, ja sen sijainti jää summittaiseksi. Seuraava esimerkki 
on Afrikan poikki -kirjasta, Malista. Siinä maisemaa ei mennä erikseen katsomaan, 
vaan se näkyy linja-auton ikkunasta tarjoamatta mitään erityistä kohottavaa koke-
musta. Vaikka maisemassa on kertojan mukaan vähän katsottavaa, on se kuitenkin 
kuvattu kohtuullisen yksityiskohtaisesti.

Esimerkki 11 
Tie on hyvässä kunnossa. Melkein kaikki matkustajat nukkuvat, kaikki ovat 
nousseet aikaisin. Maisemassa on vähän katsottavaa: hiekkaa, kuivunutta heinää, 
pensaita, siellä täällä baobab-puita, eroosiota. 
[– – ]
Maisema vilisee kivien peittämiä harjuja ja piikkipensaita, joissa on keltaisia 
marjoja. Taivas on epätasaisen harmaa, joistakin raoista näkyy auringonva-
loa, joistakin taivasta, mutta ei mitään merimiehen housuja: harmattan ei anna 
periksi. Tuntuu kuin luonnon kaikki värit olisivat haalistuneet. Joissakin pai-
koissa harmaa pöly peittää kasvit, mutta ilman sitäkin maiseman väriskaala on 
masentava. Sateenraikkaasta vihreästä ei näy pilkahdustakaan. (AP: 81)

Katkelman ensimmäisessä osassa kuvaus muodostuu luettelosta siitä, mitä maise-
massa näkyy. Ne ovat yksityiskohtia, jotka ovat luonteeltaan toistuvia tai pysyviä. 
Ilmaus siellä täällä osoittaa tällaista satunnaista toistuvuutta. Luettelossa on mai-
nittu ensin fyysisiä entiteettejä (hiekkaa; heinää; pensaita; baobab-puita) ja lopuksi 
samassa partitiivimuodossa ilmiö, joka kuvaa maan kulumista (eroosiota). Se on 
siis abstraktiotasoltaan erilainen asia, mutta osana luetteloa se muodostaa keinon 
kuvata linja-auton ikkunasta maisemaa katselevan matkailijan hajanaisia huomioita 
ja huomioihin perustuvaa päättelyä. Eroosion toteaminen on mahdollisesti aiem-
paan tietoon perustuva tulkinta siitä, miten hiekkainen maisema on syntynyt.

Jälkimmäisessä kappaleessa yksityiskohtien poimiminen jatkuu. Ilmaus mai-
sema vilisee kuvaa katsojan liikettä. Myös joissakin paikoissa osoittaa toistuvuutta 
ja katsojan sijainnin jatkuvaa muutosta. Maiseman kerrottavuus onkin tällä kertaa 
sen tylsyydessä matkanteon ympäristönä. Taivaan harmaus on osa maisemaa, ja sitä 
selittää paikallinen ilmiö, harmattan. Harmattanin merkitys on jo aiemmin seli-
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tetty32, joten tässä vaiheessa ilmiön voi olettaa olevan jo tuttu lukijalle. Aff ektista 
suhtautumista maisemaan kuvastavat viittaukset tuntemuksiin: tuntuu kuin luon-
non kaikki värit olisivat haalistuneet; väriskaala on masentava. Maiseman harmaus 
vaikuttaa mieleenkin (vrt. esimerkit 1 ja 8).

Kertoja evaluoi maisemaa puutteiden (vähän katsottavaa) ja negaatioiden (ei 
mitään merimiehen housuja; harmattan ei anna periksi; sateenraikkaasta vihre-
ästä ei näy pilkahdustakaan) avulla. Ne perustelevat sitä, miksi maisema ei vastaa 
kiinnostavaa tai kaunista maisemaa; negaation myötä läsnä on toinen vaihtoehto, 
johon kuuluisi sininen taivas ja raikas vihreä. Maininta merimiehen housuista viit-
taa sanontaan, jolla kuvataan pilvien välissä näkyvää sinistä. Sateenraikkaan vihreän 
puuttuminen puolestaan viittaa jo tulevaan jaksoon, jossa kertoja siirtyy silmin-
näkijähavainnoista asiantuntijapositioon selostamaan alueen muutosta (esimerkki 
12). Lähdepohjainen tieto lisää paikkaan ajallisuuden ja tekee siitä historiallisesti 
kerrostuneen. Tieto muinaisesta vehreydestä vaikuttaa myös suhtautumiseen nykyi-
seen maisemaan ja ilmastoon. 

Esimerkki 12
Nämä seudut olivat 130 000–170 000 vuotta sitten viljavia, ja sateita oli runsaasti. 
Satelliittitutkan kuvista on löydetty vanhoja kuivuneita jokiuomia nykyisten 
kuivalla kaudella kuivina olevien jokiuomien lisäksi. Englantilaiset tutkijat ovat 
arvelleet, että Saharassa on muinoin virrannut useita jokia, jotka ovat kuljetta-
neet vettä nykyisen autiomaan keskiosista Välimerelle. (AP: 81–82)

Esimerkki osoittaa, että lähdepohjainen referointi voi saumattomasti lomittua myös 
maiseman kuvaamiseen. Aistihavaintojen ja yksityiskohtien kuvailun lisäksi maise-
maan yhdistyy tietoa alueen ilmastohistoriallisesta muutoksesta.

Etäältä nähtyihin maisemiin voidaan liittää myös ihmisiä, jolloin maisemat näh-
dään inhimillisen toiminnan ympäristöinä. Samalla maisema rakentaa kerrontaan 
sosiokulttuurista kontekstia. Seuraava esimerkki on Tuurin kirjasta BE. Kohtauk-
sessa päähenkilöminä on junassa eteläisessä Serbiassa matkalla kohti Istanbulia ja 
tekee päätelmiä junan ikkunasta näkemänsä perusteella.  

Esimerkki 13
Kun peltoaukeat ennen Belgradia olivat olleet laajoja ja maissia oli korjattu 
koneilla, täällä maissipellot olivat pieniä ja sadonkorjuu tapahtui käsin. Näin 
pellolla vanhan miehen ja naisen, mies poltti piippua ja katkoi maissia vesurin 

32 ”Tuulinen kausi, harmattan, voi kestää Saharan laidalla useita kuukausia, etelämpänä vain 
muutaman viikon joulu–tammikuussa. Silloin pöly peittää auringon niin perusteellisesti, 
että maisema muuttuu utuiseksi ja tietä ei näe. ” (AP: 60)
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näköisellä aseella, vaimo kokosi katkaistut maissinvarret lyhteiksi, jotka sitten 
koottiin kuhilaiksi niin kuin meillä joskus korjattiin ruis. Vaimolla oli musta 
hame, kirjava liivi ja päässä huivi, miehellä pussihousut ja nahkasaappaat; kuu-
sikymmentä vuotta sitten samanlaisen pariskunnan saattoi nähdä Pohjanmaan 
pelloilla.

Maaseudun serbialaiset täällä vuoristossa toivat muutenkin mieleeni viisi-
kymmentäluvun alun Pohjanmaan. Kylien kujilla ja pelloilla kulki huivipäisiä 
naisia ja lippalakkipäisiä miehiä puserot yllään, naisilla puolisääreen ulottuvia 
mustia hameita; sadonkorjuuta käsityönä. Kylissä ja kylien laitamilla juoksivat 
irtokoirat haukkuen autoja ja junaa, mies pilkkoi kirveellä klapeja isojen klapi-
pinojen vieressä, nainen heitteli vasustaan kanoille jyviä. Mennyt maailma. (BE: 
68–69)

Fyysinen tila on suljettu junanvaunu ja sijainti jossain päin eteläistä Serbiaa. Ajallista 
muutosta kuvaavat pluskvamperfektimuodot (olivat olleet; oli korjattu) rakentavat 
kontrastia aiemmin nähtyyn. Sen sijaan lokatiivinen proadverbi täällä siirtää origon 
tarinan nykyhetkeen ja paikkaan. Deiktiset elementit korostavat liikettä matkailijan 
näkökulmasta. Kuvauksen kohteena on ihmisen muokkaama maisema ja maaseutu-
kulttuuri. Paikallisten ihmisten osuus tässä kuvauksessa on olla osa ympäristöään. 
He eivät ole varsinaisia yksilöitä vaan ryhmän edustajia, samaa ihmistyyppiä kuin 
Pohjanmaalla oli kuusikymmentävuotta aiemmin. Katkelman ensimmäisessä kap-
paleessa kuvaus liittyy tapahtumahetken havaintoihin (näin; näköinen) ja huomio 
kiinnittyy päähenkilöminän katseeseen. Toisessa kappaleessa sen sijaan siirrytään 
yleisempään kuvailuun ja sana muutenkin toimii merkkinä positionvaihdoksesta: 
nyt ei enää kuvata tätä tiettyä pariskuntaa, vaan yleisiä vaikutelmia. Kuvauksessa on 
yhtä aikaa läsnä geneerisyyttä ja spesifi syyttä. Ensin miehistä ja naisista puhutaan 
monikossa ikään kuin tietynlaisina tyyppeinä. Sitten puhutaankin yksikössä mie-
hestä ja naisesta, jolloin katse tuntuu tarkentuvan liikkuvan maiseman yksityiskoh-
taan: mies pilkkoi klapeja ja nainen heitti jyviä kanoille.

Esimerkin kuvaus ei rajaudu vain siihen, mitä päähenkilö näkee, vaan junan 
ikkunasta nähty edustaa minän käsitystä ”menneestä maailmasta”, jollainen Poh-
janmaa oli kuusikymmentä vuotta aiemmin. Sanavalinnat vesuri, lyhteet, kuhilaat, 
klapi ja vasu tuovat kaikuja tästä minälle tutusta maailmasta. Maisema ja siihen 
sulautuvat ihmiset nähdään suomalaisen historian kautta, ja kertoja välittää lukijalle 
vaikutelman siitä kuin kuvatut serbialaiset eläisivät menneisyydessä, mikä on mat-
kakirjallisuudessa tuttu toisen näkemisen konventio (Mills 1993: 89; ks. myös 
Huhtala 1995: 173–174). Tällainen kuvaus ei tuo esiin paikallisten ihmisten omaa 
näkökulmaa, eikä heidän suhdettaan omaan nykyhetkeensä, eikä siis voida puhua 
varsinaisesta kohtaamisesta. Kyse on ohikulkijan katseesta, jossa päätelmiä ja arvi-
oita tehdään minän näkökulmasta. Samalla kuvauksen kohteena olevaa paikkaa 

Matkasta kertomus



157

leimaa pysähtyneisyys. Maisemassa olevat ihmiset näyttävät olevan paikallaan vain 
odottamassa, että matkailija katsoo heitä (Massey 2008: 213–214). Toisaalta havait-
seminen tapahtuu liikkuvassa junassa, joten suhde katseen kohteisiin on väistä-
mättä etäinen ja pikainen. Kertoja täydentää ja lähentää maisemaa lisäämällä siihen 
merkityksiä päähenkilöminän omasta elämis- ja kokemismaailmasta. 

Edellä analysoiduissa maisemajaksoissa maiseman havainnointiin liittyy monen-
laisia merkityksiä, jotka eivät varsinaisesti ole maisemassa sinänsä, vaan katsojan 
ja maiseman suhteessa. Istanbulissa maisema asettuu terassikahvilan liikkuvaksi ja 
äänekkääksi taustaksi, josta yksityiskohdat eivät erotu. Kauniin vuonomaiseman 
katselu on laivassa matkustajalle henkilökohtaista ajankulua. La Platan vesistön 
tarkkailuun liittyy ympäristötietoista ihmettelyä, ja myös ajallista kerroksisuutta. 
Malin autiomaan väritön maisema saa lisäulottuvuuksia historiallisesta ja maantie-
teellisestä tiedosta: autiomaa ei aina ole ollut autiomaa. Serbian vuoristoinen maa-
seutu on sosiokulttuurinen tausta, jossa ihmisten toimeliaisuus ja elinkeinon har-
joittaminen sulautuvat maisemaan.

Maisemien kuvaaminen osana matkakertomusta kuuluu lajin konventioihin. Var-
haisemmassa matkakirjallisuudessa sillä on ollut nykyistä keskeisempi merkitys, 
kun kuvia maailmasta ei ollut yhtä helposti saatavana kuin nykyisin. Toisaalta mai-
semien kuluttaminen on yhä nykyisin keskeinen osa matkailun käytänteitä. Maise-
mien arviointi perustuu kulttuurisille käsityksille hyvistä ja huonoista maisemista. 
Niiden kuvaamiseen liittyy vahvasti maisemallisten arvojen arvioiminen. Tällöin 
mukana on implisiittistä vertailua johonkin ideaalimaisemaan, ja tämä tulee esiin 
metaforisina ilmauksina (esim. 9, 10), intensifi ointina (9) tai puutteiden luetteloin-
tina (11). Havainnollistamisen keinoina ovat maisemasta poimitut yksityiskohdat, 
jotka voivat olla joko yksittäisiä ja tiettyjä (13) tai usein toistuvia ja yleisiä (9, 11).

Maisemien kuvaaminen liittyy aineistossani usein liikkeessä olemiseen, jolloin 
maisemaan yhdistyy matkustamisen tuntua, ”vilisevien” maisemien läsnäoloa (11). 
Maisemat näyttäytyvät ennen kaikkea jatkuvasti läsnä olevana taustatekijänä. Niitä 
katsellaan kulkuneuvoista eli siirtymisen tiloista, jolloin kokemus on tilallisesti 
monitasoinen (9, 11). Pysähtyneessä hetkessä istanbulilaisessa kahvilassa kosketu-
setäisyydellä on turkkilainen teelasi ja katseen ulottuvilla Peran kukkulat ja autojen 
liike (8). 

Maisemien avulla rakennetaan matkakohteelle ja sijainnille laajempaa kon-
tekstia, erityisesti kun katsotaan kulttuurimaisemaa, kuten ihmisen muokkaamaa 
maaseutua (13). Kuvaukseen voi myös liittyä intertekstuaalisia piirteitä, kuten viit-
taamista aiempaan matkakirjallisuuteen (10) tai nimeämättömään tutkimustietoon 
(12). 
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Samaan tapaan kuin alaluvussa 5.2 analysoidut tilan kokemisen tavat, myös mai-
semakuvaukset rakentavat kuvaa kertomuksen päähenkilöstä. Oman elämän ker-
ronnallistamisen prosessissa minän rakentuminen on monen tekijän summa.

Edellisissä alaluvuissa on käsitelty tilakokemusten representointia osana matkaker-
tomusta. Kuvauksille on ominaista tilan rajaaminen esitettävään muotoon, jolloin 
tilasta tulee ikään kuin näyttämö kertomuksen tapahtumia varten. Said on toden-
nut, että representaation idea on teatraalinen. Hänen tutkimassaan orientalistisessa 
diskurssissa orientti esitetään Eurooppaa varten ja se nähdään näyttämönä, jolle 
koko itä rajataan. Saidin mukaan ”näyttämölle ilmaantuu hahmoja, joiden osana 
on representoida laajempaa kokonaisuutta, josta ne ovat kohonneet.” (Said [1978] 
2011: 67.) Matkakertomuksia on kuvattu synekdokeen troopin avulla (mm. Th omp-
son 2013), koska niille on tyypillistä esittää suurempia kokonaisuuksia osan avulla. 
Matkailija ja matkakirjailija tekee usein yleistäviä näkemyksiä paikasta, maasta tai 
sen asukkaista oman subjektiivisen kokemuksensa pohjalta. Siihen puolestaan vai-
kuttavat aina omasta kulttuurisesta taustasta kumpuavat asenteet, oletukset ja toi-
veet. (Th ompson 2013: 71.)

Myös de Certeau puhuu tilan näyttämön perustamisesta osana kertovaa toimin-
taa (de Certeau 1988 [1984]: 123–125). Edellä käsitellyissä tilan kuvauksissa nähtiin, 
että matkailijan toiminta määrittää tilaa. Jos mukaan otetaan muut ihmiset, edellä 
analysoidut tilatyypit voidaan nähdä seuraavanlaisina näyttämöinä:

1) Väliaikaisuuden tilat ovat matkanteon näyttämöitä, joko kulkuneuvoja, 
matkaanlähdön ja saapumisen tiloja tai yöpymispaikkoja. Näissä tiloissa on 
sekä muita matkalaisia että paikallisia, joita minä tarkkailee. Hytit ja hotelli-
huoneet ovat myös tiloja yksityisyydelle.

2) Nähtävyydet ovat näyttämöitä, joissa minällä on turistin rooli ja tehtävät, ja 
muut ihmiset ovat joko muita turisteja tai turisteja avustavia sivuhenkilöitä, 
kuten oppaita tai taksinkuljettajia.

3) Julkiset kaupunkitilat katuineen, kahviloineen ja ravintoloineen ovat itse-
näisen matkailijan tai fl anöörin näyttämöitä. Muut ihmiset ovat paikallisia, 
jotka minä määrittelee havainnon hetkenä tapahtuvan toiminnan mukaan, 
kuten kalanpaistajat ja rinkelimummot. 

4) Maisemat voivat olla kulissin tapaisia taustoja tai niihin voidaan kytkeä 
informaatiota paikan luonteesta, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Niissä esiin-
tyvien ihmisten tehtävänä on representoida jotain paikkaan liittyvää yleis-
tystä, kuten maatalouden kehitysastetta.
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Edellä oleva luokittelu kuvaa aineistoni kannalta keskeisiä tiloja ja paikkoja, mutta 
ei ole koko lajin kannalta kattava. Aineistoni kirjoista puuttuvat esimerkiksi luon-
non armoille heittäytymisen kokemukset, jotka kuuluvat seikkailullisen matkakir-
jallisuuden kuvastoon. Myös yksityisiin paikallisiin sisätiloihin tutustuminen on 
tutkimissani teoksissa vähäistä. Matkailuun voi liittyä monenlaista asiantuntijuutta, 
jolloin esimerkiksi museo tai historiallinen paikka voi näyttäytyä asiantuntijuuden 
eikä turistin roolin kautta. Nämäkin tilatyypit edustavat kuitenkin kohtaamisille 
avoimia näyttämöitä. Tarkastelen seuraavassa luvussa niitä keinoja, joilla ”näyttä-
mölle ilmaantuvia hahmoja” eli matkalla kohdattuja ihmisiä representoidaan.
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Edellisen luvun analyysit osoittivat, että ympäristöt näyttäytyvät usein toiminnan 
tiloina, joissa toimijoiden väliset suhteet ovat merkityksellisiä. Tässä luvussa tarken-
nan huomion sellaisiin kerronnallisiin kohtauksiin, joissa matkaileva minä tapaa tai 
tarkkailee ihmisiä muutenkin kuin osana tilaa tai maisemaa. Tarkastelen sitä, miten 
teoksissa representoidaan matkalla kohdattuja ihmisiä, vuorovaikutustilanteita tai 
ihmisiin kohdistuvaa kiinnostusta. Kohtaamisten kuvaaminen kuuluu matkakerto-
musten konventioihin; se, että matkailija kohtaa matkan varrella paikallisia ihmisiä 
ja muita matkalaisia, arvioidaan usein kerrottavuudeltaan tärkeäksi. Harvoin mat-
kakertomus kuitenkaan kertaa kokonaista vuorovaikutustilannetta alun tervehdyk-
sistä lopun hyvästelyihin (ks. esim. Goff man 2012: 268–269). Sen sijaan matkaker-
tomukset esittävät kohtaamisista fragmentteja, katkelmia tai tiivistyksiä, joilla on 
jokin retorinen tehtävä kertomuksessa. Keskustelutilanteesta voi lopulliseen kerto-
mukseen päätyä vaikka vain yksi suora sitaatti. Esimerkiksi repliikki ”Mamma ok” 
Tuurin lyhyessä kertomuksessa on fragmentti vuorovaikutustilanteesta; se luonneh-
tii kohdattua henkilöä, luo humoristista toistoa ja toimii myös aiempaan kokemuk-
seen viittaamisena. 

Englanninkielisessä matkakirjallisuuden tutkimuskirjallisuudessa käytetään 
usein Prattin vuonna 1992 ensimmäisen kerran käyttämää termiä travelee kuvaa-
maan matkailijan (traveler) kohtaamia ihmisiä, paikallisia asukkaita (Pratt 2008 
[1992]: 133, 258, alaviite 42). Sana on muodostettu samaan tapaan kuin addressee 
tai narratee, jotka molemmat viittaavat vastaanottajan positioon. Tällaista muodon 
analogiaa voidaan pitää jossain määrin ongelmallisena. Termi ei tuo esiin kohtaa-
misten vastavuoroisuutta, vaan tekee matkailijasta aktiivisen ja asukkaasta passii-
visen kohteen. (Mee 2015: 4; Smethurst 2019: 269). Lisäksi se antaa ymmärtää, että 
näillä matkailijan kohtaamilla ihmisillä olisi jotain vastaanotettavaa, mistä koh-
taamisissa ei välttämättä ole kyse. Käsitteen sisään mahtuukin hyvin laaja joukko 
erilaisia ihmisiä, niin objektivoinnin kohteita kuin hyvinkin aktiivisia toimijoita 
(Drace-Francis 2014: 185). Erityisen ongelmallinen termi on nähdäkseni siksi, että 
se määrittelee matkailun näkökulmasta myös ne ihmiset, joilla ei välttämättä ole 
mitään tekemistä matkailun kanssa.

Travelee-termin ansio puolestaan on siinä, että sen avulla voidaan huomioida 
ne, joita muiden matkailu hyvässä tai pahassa koskettaa. Matkailijan kohtaamien 
ihmisten representaation tutkimukseen liittyy vahva eettinen orientoituminen. 
Viimeaikaisessa tutkimuksessa on huomioitu se, että matkailijan silmin nähdyt 
ihmiset (traveleet) ovat aktiivisia toimijoita ja toisinaan myös lukijoita, jotka voivat 
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vastata matkakirjassa esitettyihin kuvauksiin tai väittämiin33 (Bracewell 2015: 216; 
Hannigan 2020b). Lisäksi spesifi n termin avulla vältetään kiinnittämästä ihmistä ja 
paikkaa toisiinsa, kuten syntyperään viittaavalla sanalla natiivi (native), tai paikkaan 
viittaavalla sanalla paikallinen (local). Matkailija-kirjailija, saati kertomuksen lukija, 
ei voi aina tietää tai päätellä matkalla kohdattujen ihmisten syntyperää tai pysyvää 
asuinpaikkaa. Kotimaan ja paikallisuuden käsitteet ovat globaalin liikkuvuuden 
myötä tulleet häilyväisiksi (Sheller & Urry 2006). Travelee on kuitenkin hankalasti 
suomennettava, joten käytän tässä työssä partisiippimuotoista sanaa kohdattu. Sitä-
kin voi kritisoida objektivoivaksi, mutta sitä puoltaa kohdata-verbin asiaa kuvaava 
merkitys: ’tavata (vastakkain tullen), sattua yhteen, joutua kosketuksiin, tekemisiin 
jnk kanssa, yhdyttää’ (Suomen kielen perussanakirja). 

Prattin toinen keskeinen termi, kontaktivyöhyke (contact zone), liittyy vaikuttei-
den vastavuoroisuuteen tietyllä kohtaamisten alueella. Prattilla termi liittyy ennen 
kaikkea kolonisoijan ja kolonisoidun suhteeseen, mutta se sopii myös matkailijan 
ja kohdatun suhteeseen. Ajatuksena on, että kontaktivyöhykkeellä ihmiset, joita 
normaalisti erottaa maantieteellinen etäisyys, kohtaavat. Kontaktivyöhykkeellä voi 
tapahtua vuorovaikutusta ja molemminpuolista vaikutteiden vaihtoa, mutta taus-
talla on epäsymmetrinen valta-asetelma. (Pratt 2008: 7–8; Forsdick 2014: 97–98; ks. 
myös Lehtonen & Löytty 2007: 112.) Kolonialismin kontekstissa epäsymmetria on 
ilmeisempää ja räikeämpää kuin matkailussa, jossa kohtaaminen voi olla yhteistyön 
muoto (Mee 2015: 84) tai siihen voi liittyä molemminpuolista kiinnostusta. 

Se, mikä näkyy lopullisessa tekstiartefaktissa, ei kerro kaikkia reaalimaailman 
kohtaamisten epäsymmetrioita, esimerkiksi sitä, minkälaisia tilanteita taloudelliset 
erot matkailijan ja matkakohteen asukkaiden välillä synnyttävät. Matkailija voi olla 
paikallisen asukkaan näkökulmasta esimerkiksi häiriötekijä tai tarpeellinen tulon-
lähde, mutta kertomus ei välttämättä välitä tämänkaltaisia vuorovaikutuksen taus-
tatekijöitä. Seuraavassa Afrikan poikki -kirjan esimerkissä päähenkilö on Malissa 
ylittänyt Nigerjoen paikallisella pinasse-veneellä ja käy kävelyllä ennen kuin palaa 
takaisin. Kävelylenkin aikana hän sekä tarkkailee näkemäänsä että asettuu itse kat-
seiden kohteeksi. Kuvatut kyläläiset voisivat mahdollisesti hyötyä turismista esi-
merkiksi veneliikenteen takia, ja olla silti kyläläisiä, jotka haluavat olla rauhassa 
kotioloissaan.

33 Suomalaisista kirjailijoista Göran Schildt sai kokea tämän, kun Dianas ö (1976, suom. 
Dianan saari 1977) -kirjan saksannos Mein Leben auf Leros (1978) ja siitä tehdyt kreikan-
kieliset käännökset alkoivat kiertää Leroksella suututtaen saaren asukkaat perusteellisesti. 
Muun muassa pormestari halusi karkottaa Schildtin saarelta antihellenistisenä petturina. 
(Lindberg, C. & M. 2010: 86– 92.)
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Esimerkki 1
Tulen pieneen kylään. Näen vaatimattomia majoja, niiden pihat on juuri siistitty. 
Nuotion haju leijuu ilmassa. Ihmiset katsovat minua pitkään. Mitä ihmettä val-
koinen mies tekee täällä? Olen ilmiselvästi kurkistelemassa heidän elämäänsä. 
Tervehdin kaikkia vastaantulijoita, ja he vastaavat tervehdykseeni, useimmiten 
ilahtuneesti ja yllättyneinä. Turistit eivät kenties tapaa tervehtiä. Nuuskivat vain 
ympäristöä kuin olisivat amatöörisalapoliiseja. (AP: 122)

Katkelman alussa on tyypillisiä tilan kokemisen kuvauskeinoja: deiktinen verbi 
(tulen) osoittaa päähenkilöminän fokalisointia. Tämän jälkeen kertoja mainitsee, 
mitä päähenkilöminä näkee (näen). Hajua kuvaavassa lauseessa minä on häivytetty 
(Nuotion haju leijuu ilmassa), ja tämän jälkeen näkökulma muuttuu siten, että minä 
onkin katseen kohde (Ihmiset katsovat minua pitkään.) Tätä seuraa kertojan esit-
tämä tulkinta kyläläisten sisäisistä ajatuksista tai mahdollisesti toisilleen esittämästä 
kysymyksestä: Mitä ihmettä valkoinen mies tekee täällä? Katsoa-verbin käyttö voi-
daan tässä tapauksessa tulkita referoinnin johtoilmaukseksi, samaan tapaan kuin 
puhutuissa arkikertomuksissa, joissa kertoja tulkitsee toisen puhujan nonverbaalisia 
”ajatuksia” (Haakana 2005: 139–140). 

Todellisuudessa päähenkilö tai kertoja ei voi tietää, mitä kyläläiset ajattelevat, 
vaan kertoja pikemminkin projisoi kyläläisten ajatuksiksi oman arvauksensa siitä, 
mitä kyläläiset voisivat ajatella. Hienovaraisen fi ktionaalisen resurssin avulla ker-
ronnan fokalisointi saadaan siirrettyä minän tajunnasta muihin, jotka puolestaan 
katsovat minää. Kuvitteellinen nimeäminen (valkoinen mies) saattaa kuitenkin 
perustua aiempiin kokemuksiin määritellyksi tulemisesta kontaktivyöhykkeellä. 
Esimerkki osoittaa sen, miten tosielämän kohtaamisista tulee kertomuksellisia luo-
muksia, joihin hiipii mukaan fi ktionaalisia piirteitä. Toisin kuin esimerkiksi jour-
nalistisissa henkilökuvissa, joissa vapaa epäsuora esitys perustuu haastatteluun (ks. 
esim. Henritius 2019), matkakertomuksissa toisen ihmisen mahdollisia ajatuksia 
voidaan esittää ilman haastatteluaineistoa tai ylipäänsä minkäänlaista keskustelua. 

Katkelmassa kuvattu vuorovaikutus on pienimuotoista ja spontaania; sitä ilmen-
tävät katseidenvaihto ja tervehtiminen. Tulkinnanvaraiseksi jää, ovatko tervehdyk-
set sanallisia vai sanattomia. Kertoja kuitenkin uskoo, että hänen tervehdyksensä 
otetaan vastaan ilahtuneesti. Vaikka minä osoittaa tietoisuutta omasta kurkistelijan 
positiostaan suhteessa kyläläisiin, hän kuitenkin positioi itsensä erilleen ryhmästä 
”turistit”. Hän tulkitsee, että kyläläisten ilahtuminen johtuu siitä, että turistit eivät 
käyttäydy yhtä vuorovaikutteisesti kuin hän. Kommentoidessaan käsityksiään turis-
teista kertoja ottaa osaa turistien määrittelyyn ja turismin diskursseihin.
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Esimerkki 1 johdattaa tämän luvun kysymyksiin, joissa tarkastelen vuorovaiku-
tustilanteiden ja kohdattujen ihmisten osuutta matkakerronnassa nimenomaan esi-
tystapojen ja retoriikan näkökulmasta. 

Tämän luvun tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1)  Minkälaisia keinoja kertojat käyttävät representoidessaan matkalla kohdat-
tuja ihmisiä ja kohtaamistilanteita?

2)  Minkälaisia retorisia tehtäviä representaatioilla on matkakertomuksissa?

Kohdatut asettuvat kerronnassa tarinan tasolle, kuten myös päähenkilöminä. Bam-
bergin positiointianalyysin (Bamberg 1997: 336; ks. luku 2.4) mukaisesti voidaan 
tarkastella, minkälaisia positioita muodostuu henkilöiden välille tarinan tasolla 
(positioinnin taso 1). Toiseksi voidaan huomioida, minkälaisesta kerronnan posi-
tiosta kertoja kuvaa kohdattuja oletettua lukijaa varten (positioinnin taso 2). Tar-
kastelen ensin (6.1) sitä, miten ja minkälaisia ihmisryhmiä kohdatut saavat edus-
taa ja toiseksi (6.2) sitä, miten kohdatusta muodostuu kertomuksen henkilöhahmo. 
Keinoja ovat esimerkiksi tyypittely, luokittelu, eronteko ja nimeäminen. Kolman-
neksi (6.3) analysoin keskustelutilanteiden esittämistä erityisesti siitä näkökulmasta, 
miten vieras kieli esiintyy referoinnissa.

Kohdattujen representointi kertomuksissa perustuu usein jonkinlaiseen tyypitte-
lyyn tai ryhmittelyyn. Tyypittelyssä käytetään joitakin ominaisuuksia, joilla hen-
kilö on helppo tunnistaa. Stereotypiassa henkilö esitetään erityisesti jonkin ryhmän 
edustajana. Yhtäältä tyyppien ja stereotyyppien käyttö on tapa järjestää maailmaa, ja 
kertomuksissa ne ovat myös osa esteettistä kokonaisuutta. Toisaalta niitä hyödyntä-
mällä liioitellaan, yksinkertaistetaan, luonnollistetaan ja lujitetaan erilaisuutta. (Hall 
1997b: 258; Dyer 2002 [1993]: 48–49]). Karrikointi stereotyyppien avulla helpottaa 
nimenomaan oudon tai vieraan asian käsittelyä, kun vieraus voidaan lokeroida käsi-
tettävään muotoon (Löytty 1997: 31). Olennaista kulttuuristen stereotypioiden käy-
tössä on se, että niiden taustaoletuksena on jokin yleinen käsitys ja yhteisymmär-
rys, jota ei tarvitse perustella. Ne luovat illuusion siitä, että stereotypiat esittäisivät 
yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä jostakin ryhmästä, vaikka juuri stereotypiat luovat 
näitä käsityksiä. (Dyer 2002 [1993]: 50). Lukijan oletetaan jakavan sama käsitys tai 
ymmärrys, johon stereotypia perustuu ja jota diskursiivisesti konstruoitu stereo-
typia samalla vahvistaa. Taustaoletuksissa voi nähdä omaelämäkerrallisen minän 
tasoista ideologisen minän tason, jonka avulla tietyt asiantilat luonnollistuvat teks-
tissä. Ideologisen minän positiot kerronnassa voivat olla moninaisia, liikkuvia ja 
muuttuvia. (Smith & Watson 2010: 76–78.)
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Stereotypioista puhuttaessa on hyvä erottaa sosiaalisesti rakentuneet kulttuuri-
set stereotypiat ja niiden ilmaisu tietyssä kielenkäyttötilanteessa. Stereotypioiden 
ilmaisua voidaan käyttää retorisena välineenä, joilla positioidaan itseä ja muita 
yksinkertaistaviin lokeroihin. (Harré ja van Langenhove 1999: 132–137.) Olen käyt-
tänyt lähiluvun apuna tekstuaalisen intervention menetelmää (Pope 1995; Leppä-
nen 2004), jonka avulla totunnaiset asetelmat tulevat esiin. Kun tekstin näkökulmaa 
käännetään, kuvauksen kohdetta vaihdetaan, tai tekstiä muulla tavoin haastetaan 
”nurinkuristamalla”, se osoittaa, miten kielen avulla kuvataan ja organisoidaan maa-
ilmaa esimerkiksi meihin ja muihin. (Pietikäinen & Leppänen 2007: 177.) 

Stereotypiat elävät muun muassa kansallisuusdiskursseissa sekä taiteen, viih-
teen ja eri medioiden representaatioissa. Representaatiot ovat luonteeltaan inter-
tekstuaalisia eli merkitys syntyy suhteessa tiettyihin kuvastoihin ja diskursiivisiin 
käytänteisiin (Hall 1997b: 232–234). Chakravortyn (2014) mukaan kirjallisuuden 
stereotypioista voidaan löytää seuraavanlaisia piirteitä: 1) Stereotypiat taiteessa tai 
kirjallisuudessa yhdistävät todellisia ja fi ktiivisiä maailmoja. 2) Stereotypiat ovat 
sekä kaavamaisia (toistavat samaa) että spekulatiivisia (tuottavat eroja). 3) Ne vai-
kuttavat aff ektisesti jatkuvan toiston kautta. 4) Ne näyttävät kuvaavan muita, mutta 
ne kuvaavat yhtä lailla meitä. 5) Stereotypiat mutkistavat merkityksentuottamisen 
vastuuta lukijan ja tekstin välillä siten, että lukijasta tulee prosessissa sekä silmin-
näkijä että osallinen. (Chakravorty 2014: 10.) Chakravortyn tutkimuskohteena ovat 
kaunokirjalliset tekstit, mutta nähdäkseni stereotypiat toimivat samalla tavalla myös 
tosipohjaisissa kertomuksissa. Matkakertomusten konteksteista matkailu liiketoi-
mintana ja matkailun diskurssit usein hyödyntävät maata ja sen asukkaita koske-
via stereotypioita, joten matkailijaa saatetaan aktiivisesti muistuttaa kulttuurisista 
stereotypioista ja ohjata näkemään niiden kautta. Esimerkiksi Sisiliassa järjestetään 
Kummisetä-teemaisia retkiä turisteille.

Tämän alaluvun esimerkit Tuurin ”Mamma ok” -kertomuksesta nojaavat stereo-
tyyppisyyteen suorastaan liioitellen ja leikitellen. Siksi ne houkuttelevat pohtimaan 
stereotypioiden käytön merkitystä kerronnallisena ratkaisuna. Taustaoletuksena 
tällöin on, että lukija tunnistaa käsitykset Sisiliasta mafi an kotipaikkana ja sen 
myötä potentiaalisesti vaarallisena matkakohteena. Kaiuttamalla muun muassa 
populaarikulttuurissa elävää diskurssia kertoja lisää kertomuksen dramaattisuutta. 
Kuvauksiin liittyy myös ulkonäön kuvauksia, jotka korostavat eroa suomalaisiin 
henkilöhahmoihin. 

”Mamma ok”-kertomukseen sisältyvä jakso retkestä Agrigentoon kuvaa kohtaa-
mista, johon liittyy kommunikaatiovaikeuksia ja yhteisymmärryksen puutetta. Mat-

Matkasta kertomus



165

kailijaminällä ja hänen vaimollaan on jo Sisiliaan tullessaan käsitys, että saari on 
”mafi osojen maa” (MO: 7), mikä vaikuttaa tapaan katsoa taksikuskiveljeksiä Luigia 
ja Antoniota. Seuraavassa esimerkissä Tuurit ovat odottaneet Luigia viemään heidät 
Agrigentoon. Luigi on runsaasti myöhässä ja lisäksi mukana onkin toinen mies. 
Tilanne saa epäilykset heräämään.

Esimerkki 2
Mentiin ulos ja hotellin parkkipaikalle. Luigin auton etupenkillä istui tumma-
verinen, isokokoinen sisilialainen, joka nousi autosta ulos ja kätteli vaimoni ja 
minut. Kysyin Luigilta, mikä tämä mies oli. Luigi kertoi miehen olevan hänen 
veljensä Antonio, joka lähtisi mukaamme, jotta hänen ei tarvitsisi ajaa yksin 
koko matkaa.

Selitin tämän vaimolleni suomeksi. Vaimo epäili miesten ryöstävän matkalla 
rahamme, leikkaavan kurkkumme auki ja heittävän ruumiit joltakin jyrkänteeltä 
mereen. Hänen mielestään veljekset näyttivät murhamiehiltä. Yritimme puhues-
samme välttää sellaisia lainasanoja kuin mafi a, camorra, stiletti tai pistooli, jotka 
miehet olisivat ymmärtäneet suomenkielisestä puheesta. (MO: 13)

Kertoja ilmaisee tilanteeseen liittyvät pelot vaimon epäilyinä ja mielipiteinä (Vaimo 
epäili; Hänen mielestään), ei minän omina. Vaimon esittämät pelot referoidaan 
etäisyyttä luovina partisiippirakenteina (ryöstävän; leikkaavan; heittävän). Vaimon 
kuvittelema, pienen kertomuksen kaltainen skenaario muistuttaa gangsteritarinaa, 
jossa taksikuskit ovat murhamiehiä ja matkalaiset uhreja. 

Se, että kertoja mainitsee sanoja, joita puhujat yrittivät välttää, on epäsuora 
keino osoittaa keskustelun aihepiiri ilman varsinaista referointia. Sanat mafi a, 
camorra, stiletti, pistooli viittaavat laajempaan mafi adiskurssiin ja toimivat liioit-
telun keinona. Kuvattu tilanne on lyhyt epäröinnin hetki ennen taksiin astumista, 
eikä näiden sanojen käyttö luultavasti olisi välttämätöntä, mutta nostamalla ne esiin 
kertoja välittää uhkaavat mielikuvat lukijalle. Kohtauksen voi tulkita itseironiseksi. 
Ironia syntyy tarinan ja kerronnan välisestä etäisyydestä. Tapahtumien tasolla pelot 
voivat olla aitoja, mutta kerronnan ajassa on jo tiedossa, että syytä pelkoon ei ollut. 
Kuvauk sessa on nähtävissä retorista liioittelua, vaikka aff ektisuus ei tule esiin esi-
merkiksi huudahduksina tai intensifi ointina. 

Sanoista puhuminen on tapa osoittaa, että henkilöt puhuvat eri kieliä. Huomio 
kiinnittyy kerronnassa tavan takaa kieleen, siihen mitä sanotaan ja mitä ei sanota ja 
millä kielellä sanotaan. Esimerkiksi kommunikointi Luigin ja Antonion kanssa jää 
hataraksi, koska taksinkuljettajat puhuvat paikallisella ”murteella” eikä päähenkilö-
minän italiakaan ole täysin sujuvaa. ”Hän puhui vain italiaa ja sitäkin kovin oudolla 
murteella, joka kuulosti jo omalta kieleltään.” (MO: 11).34 Luonnehdinta ”kovin 

34 Sisiliassa puhutaan myös paikallista kieltä, joka ei ole italian murre vaan puhutusta lati-
nasta kehittynyt kieli (Tosi 2001: 21–23).
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outo” osoittaa vierautta ja korostaa sisilialaisten eroa niihin italialaisiin, joiden 
kanssa päähenkilö on aiemmin puhunut. Tässä yhteydessä ilmaukseen voi tulkita 
kiteytyvän molemmat outo-sanan merkitysryhmät: sekä ’tuntematon, vieras’ että 
’erikoinen, kummallinen’ (Mäntynen 2003: 161). 

Päähenkilöminä positioituu italialaisveljeksiin nähden hieman neutraalimmin 
kuin vaimo. Veljekset representoidaan kuitenkin tarkkailevan katseen kohteina. 
Vaikka taksikuskit ovat fyysisesti lähellä, on tapa kuvata heitä ulkokohtainen ja 
toiseuttava, jolloin minän ja meidän asema tilanteen keskiönä ja vierauden mää-
rittäjänä korostuu. Taksikuskien omat ajatukset tai näkökulmat eivät tule esiin. Sen 
sijaan kertojan kuvaamat piirteet korostavat sitä, mikä heidän ulkonäössään kiinnit-
tää huomiota. 

Esimerkki 3
Taksikuski oli roteva, hyvin tumma mies, iltapäivällä hänen poskiaan ja leuka-
periään koristi jo musta ja sankka parransänki. Kun lähdettiin liikkeelle, katsoin 
hänen takaraivoaan, jossa tukka kasvoi niin vahvana ja tiheänä, etten uskonut 
nuppineulaakaan voitavan työntää tukan läpi päänahkaan saakka. (MO: 11)

Esimerkin 3 kuvausta tukan tiheydestä voi pitää hyperbolana, liioittelevana kieli-
kuvana. Luigin rotevuutta ja voimakasta karvankasvua painotetaan vielä myöhem-
minkin (4a ja 4b), mikä vahvistaa liioittelevaa vaikutelmaa. Myös Antoniota kuva-
taan tummaksi ja isoksi. Lisäksi kultaiset kulmahampaat tuovat lisänsä epäilyksiä 
herättävän hahmon kuvaukseen (4c ja 4d). 

Esimerkki 4
a) [– –] hän osoitti paksulla, karvaisella etusormella [– –] (MO: 11)
b) [– –] ja näytti sen kellostaan, joka oli hänelle [sic] ranteessa paksun karvoi-
tuksen päällä niin kuin pieni eläin pesässään. (MO: 11–12)
c) [– –] tummaverinen, isokokoinen sisilialainen [– –] (MO:13)
d) [– –] kultaiset kulmahampaat välähtivät auringon niihin osuessa [– –] (MO: 
13)
e) Minulle vaimo sanoi suomeksi, ettei ollut tämän karvaisen, roistonnäköisen 
velipojan äiti eikä myöskään karvaisen kuskin äiti. (MO: 13–14)

Esimerkeistä näkyy, että samat piirteet mainitaan toistuvasti, mikä vahvistaa tietyn-
laisen kuvan muodostumista. Ulkoisten piirteiden lisäksi kertoja mainitsee Anto-
nion voimakkaan hajun (MO: 20, 27), mikä korostaa entisestään miesten melkein 
alkukantaisia ominaisuuksia. Antonio ja Luigi ovat yksilöitä, joista tiedetään nimet, 
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heidän välisensä sukulaissuhde ja työ. Silti heidät kuvataan tavalla, joka saa heidät 
näyttämään karikatyyrimäisiltä tyypeiltä. Kuvauksen kohteeksi valitut piirteet – 
tummuus ja voimakas karvankasvu – osoittavat, minkä kertoja arvioi paikallisuutta 
kuvaavaksi. Representaation epäsymmetriaa ilmentää se, että minän tai meidän 
ulkonäkö ei ole kerronnassa millään tavalla relevantti asia – joskin käänteisesti voi-
daan tulkita, että päähenkilöt eivät ole yhtä tummia, paksutukkaisia eikä heillä ole 
kultaisia kulmahampaita. Katseen suunta on kuitenkin kohdistettu vain sisilialai-
siin miehiin. Myös implisiittiselle lukijalle rakentuu samalla positio, jossa sisilialai-
sia miehiä tarkastellaan ennakkokäsitysten luoman taustan ja ulkopuolisen katseen 
kautta. Katseen suunta ja yksipuolisuus havainnollistuu hyvin, jos tekstiin kokeilee 
tekstuaalista interventiota: tuntuisi oudolta, jos kertoja kuvaisi yksityiskohtaisesti 
päähenkilöminän ja tämän vaimon ihokarvoitusta, hiusten väriä, kehon kokoa tai 
mahdollista puheen murteellisuutta. Näkökulma on vahvasti neutraaliutta edusta-
vassa minässä ja meissä, jotka katsovat etäisyyden päästä toista ja vierasta. Millsin 
(1993) mukaan matkakirjojen toiseuttamisen keinoja ovat muun muassa yhteisön 
kuvaaminen yksittäisten jäsenten kautta tai ihmisten kuvaaminen eri ruumiinosina 
tai korostamalla hajuja ja likaa (Mills 1993: 88–94; ks. myös Huhtala 1995).

Stereotypioita hyödyntävä tyypittely on ”Mamma ok:ssa” kerronnallinen rat-
kaisu, joka liittyy kertomuksen kärjistävään sävyyn ja kerrotun tapahtumasarjan 
luonteeseen. Kuvaukset tukevat kerronnan dramatisointia, jota fokalisoinnin pitä-
minen tapahtumien aikaisena saa aikaan (ks. luku 3.2.2). Vaikka kertomus on luotu 
retrospektiivisesti, välittävät liioittelevat kuvaukset lukijalle nimenomaan matkan 
aikaisen kokemuksen, johon liittyvät pelot ja epäilykset. Lisäksi lukijan mieleen 
aktivoidaan heti alussa diskurssi, joka sisilialaisiin ja mafi aan liitetään eli represen-
tointi on intertekstuaalista.

Vaikka lukijalle tarjoutuva positio suhteessa sisilialaismiehiin on kapea – mah-
dollisuutta heidän näkökulmaansa ei juuri ole –, antaa teksti vihjeitä siitä, että 
kuvausta voi lukea huumorina tai ironiana. Stereotypiathan ovat komediallisille 
lajeille tyypillistä kuvastoa. Tällöin liioittelevat kuvaukset Luigista ja Antoniosta 
ilmaisisivat myös matkailijoiden omia pelkoja, jotka juontuvat juuri heidän ennak-
kokäsityksistään. Matkailijat voitaisiin nähdä stereotyyppisen asetelman varovaisina 
suomalaistyyppeinä (ks. Chakravortyn esittämä kaksisuuntaisuus). Matkailijoihin 
kohdistuva ironinen katse purkaa matkakertomuksille tyypillisenä pidettyä minän 
asemaa kaikennäkevänä ja -ymmärtävänä keskipisteenä (Th ompson 2011: 119). 
Päähenkilöminä näyttäytyy hetkellisesti avuttomana ja tietämättömänä, vaikkakin 
osittain vaimon ajatusten välityksellä, kun taas tilanteen hallinta on Luigilla ja Anto-
niolla. Lukijan on mahdollista tulkita tapahtumat niin, että matkailijoilla on turhia 
pelkoja, jotka johtuvat heidän omista ennakkoluuloistaan. Näin kuvaukset Luigista 
ja Antoniosta asettuvat kyseenalaiseen valoon, eikä teksti lyö lukkoon yhtä mahdol-
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lista tapaa lukea, vaan tulkinnallinen tila avartuu. Sekä stereotypioihin pohjautuva 
liioittelu että lakoninen ironia toimivat resursseina, jotka moniäänistävät vahvasti 
kertojaminän kontrolloimaa kerrontaa. Hyperbolalla on nähdäkseni sama inter-
tekstuaalinen ulottuvuus kuin negaatioilla ja ironialla (Fairclough 1992) – se aktivoi 
kuvauksen rinnalle vaihtoehtoisen näkökulman. Näiden keinojen hyödyntäminen 
perustuu kuitenkin oletukseen siitä, että lukija tunnistaa stereotypiat, joihin teksti 
viittaa. Lukijan rooli merkityksenmuodostajana on siis olennainen (ks. Chakravor-
tyn osallisuus) ja toisaalta todellinen lukija voi valita, minkälaisen position kuvauk-
seen omaksuu.

Myös kirjassa Bospor Express ulkonäön liioitteleva korostaminen toimii kerronnalli-
sena ratkaisuna, joka yhtäältä kuvaa matkanaikaista henkilökohtaista kokemusta ja 
toisaalta korostaa kulttuurista toiseutta. Tällä kertaa kyse on naisten kauneudesta. 
Istanbulin kirjallisuusfestivaalien avajaisyleisöstä kertojan katse tavoittaa kauniit 
naiset, joilla on etnisyyteen liitettäviä piirteitä (suuret, tummat mantelisilmät) ja 
heidät yhdistetään islaminuskon paratiisinäkemyksiin. Samalla istanbulilaisen kir-
jatapahtuman naisten kauneus yhdistyy kirjan läpi kulkevaan intratekstuaalisuutta 
rakentavaan teemaan eri uskontojen kuolemakäsityksistä, tässä tapauksessa kuvitel-
maan paratiisista.

Esimerkki 5
Katselin salin väkeä: nuoria, hyvin kauniita naisia oli avajaisyleisön joukossa 
paljon, solakoita, tummatukkaisia kaunottaria avoimissa juhlapuvuissa. Kaunot-
tarien suuret, tummat mantelisilmät tuntuivat näkevän koko ajan kaiken. Aloin 
ymmärtää, mistä islaminuskon paratiisiin olivat tulleet kaunottaret, joista tais-
telijat haaveilivat, ja jotka heille oli sankarikuoleman jälkeen luvattu: heitä ei 
ollut kenenkään tarvinnut keksiä eikä henkisen silmän tavoittaa tuonpuoleisesta: 
paratiisin kaunottaret olivat jo olemassa täällä maan päällä. (BE: 103)

Kaunottarien ja kauneuden määrää intensifi oidaan monin tavoin: naiset ovat hyvin 
kauniita; heitä on paljon; heidän silmänsä näkevät koko ajan kaiken. Kauneutta 
ilmentäviä piirteitä ovat nuoruus, solakkuus, tummatukkaisuus ja mantelisilmäi-
syys. Myöhemmin luvussa ”Kaunottaret” päähenkilöminä kohtaa erityisesti yhden 
päivän ja illan aikana useita kauniita naisia. Tärkeimpään osaan nousevat kaksi 
Kalem-agentuurin henkilökuntaan kuuluvaa naista tai ”tyttöä”, joita kutsutaan vain 
yhteisnimellä ”Kalemin kaunottaret” tai ”kaunottaret”. Agentuurin miesjohtajan 
nimi mainitaan sekä kaikkien samassa luvussa esiintyvien kirjailijoiden. Myös osa 
illan aikana kohdatuista kirjailijanaisista – turkkilaiset Asli Perker ja Hande Alayli 
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sekä brasilialinen Tatiana Selem Levy – on kauniita, joten heidätkin voi laskea 
mukaan otsikon kaunottariin. 

Asetelmassa voi nähdä moninkertaisesti ulkopuolisen ja valikoivan katseen 
– miehen, ulkomaalaisen, kutsuvieraan ja kuvattuja naisia vanhemman ihmisen. 
Vaikka kertojan positio on sukupuolen, kansallisuuden ja iän suhteen samankal-
tainen kautta kirjan, tässä luvussa positio karrikoituu. Substantiivimuotoinen sana 
’kaunotar’ ei ole erityisen havainnollinen, vaan luokitteleva. Myös adjektiivina 
käytetty ’kaunis’ kertoo varsin vähän kauneuden laadusta eikä tuo kunkin naisen 
yksilöllisyyttä esiin. Tarkennuksena on vain aiemman luvun mainita kaikille yhtei-
sistä ”tummista mantelisilmistä” ja siitä, että turkkilaisnaisten kauneus on liitetty 
islaminuskon paratiisiin. Nämä korostavat vierautta ja eksotiikkaa minän positiosta 
katsottuna.

Mahdollinen tulkintatapa tässäkin tapauksessa on nähdä tilanne humoristisena: 
julkisuuskuvaltaan asiallinen, lähes 70-vuotias suomalainen kirjailija on vieraalla 
maalla kauniiden naisten ympäröimä eikä koe kuuluvansa joukkoon.  

Esimerkki 6
He olivat kaikki hyvin nuoria ja kauniita ja joivat olutta suoraan pullonsuusta 
ja polttivat fi ltterisavukkeita, ja tupakansavu, nuorten naisten kauneus ja niin 
monien avattujen olutpullojen näkeminen aivan huimasi minua ja jouduin lähte-
mään hotelliin. (BE: 145)

Esimerkissä sekä luettelon osat että lauseet ketjuuntuvat ja-konjuktion avulla. Tästä 
syntyy hengästynyt vaikutelma, joka korostaa tekstissä mainittua huimauksen tun-
netta. Se, että kaikkia naisia kuvataan joko kauniiksi tai kaunottariksi, voisi liioitte-
lun keinoin kuvastaa koettua hämmennystä ja vierautta. Kymmenen sivun luvussa 
esiintyy vanhahtava sukupuolittava substantiivi ”kaunotar” 22 kertaa ja adjektiivi 
”kaunis” 3 kertaa. Alla on muutama esimerkki tilanteista, joissa sanat esiintyvät:

Esimerkki 7
a) Järjestäjinä puuhasivat Kalem-agentuurin kauniit tytöt [– –] (BE: 138)
b) [– –] Asli Erekul Perker, kaunis turkkilainen kirjailija [– –]  (BE: 138)
c) [– –] luin vain puoli sivua ja Kalemin kaunottaret lukivat sitten kymmen-
kunta minuuttia samoilta paikoilta kirjastani turkiksi. (BE: 139–149)
d) Meidän kanssamme tulivat juttelemaan nyt myös Hande Altayli, kaunis turk-
kilaiskirjailijatar, joka kertoi ehtineensä jo lukea Taivaanraapijat turkiksi ja 
ylisti kirjaani kovin, ja Tatiana Selem Levy, brasilialaiskaunotar, joka oli ollut 
mukana toissaillan luentatilaisuudessa Üsküdarin puolella. (BE: 141)
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Monen naisen niputtaminen yhdeksi kaunottarien ryhmäksi eroaa siitä, miten esi-
tellään eurooppalaiset kirjailijakollegat tai agentuurin johtaja. Naiseutta korostaa 
vanhahtavan -tAr-feminiinijohtimen käyttö. Se esiintyy paitsi kuvailevassa substan-
tiivissa kaunotar myös ammattiin yhdistettynä sanassa turkkilaiskirjailijatar, jolla 
kirjailijan sukupuolta painotetaan. Feminiinijohtimen sävyssä voi nähdä myös tri-
vialisoivan sivumerkityksen, jolla ’kirjailijattaruus’ näyttäytyy vähempiarvoisena 
kuin ’kirjailijuus’ (Engelberg 2018: 62). 

Näkipä tekstissä huumoria ja itseironiaa tai ei, kertojan positio suhteessa ker-
tomuksen naisiin on luokitteleva tavalla, joka korostaa minän asemaa tarkkaili-
jana ja määrittelijänä. Se, että mainitut kauniit naiset ovat kotoisin joko Turkista 
tai Brasiliasta, luo kuvan siitä, että kauneus on nimenomaan etniseen taustaan liit-
tyvää erilaisuutta ja eksoottisuutta. Eksotisoinnille on tyypillistä nostaa esiin vain 
yksi tai muutama vierautta kuvastava ominaisuus. Eksoottisuuden korostami-
nen on keskeinen osa orientalistista diskurssia ja siihen perustuvia representaati-
oita (Said 2011 [1978]). Eksotisoivia esitystapoja esiintyy yleisesti myös kaupalli-
sen turismin kuvastoissa (Urry & Larsen 2011: 175), ja eksotisointiin pohjautuvaa 
toiseutta tuotetaan edelleen esimerkiksi nykyisissä oppikirjoissa (Rinne 2019: 133, 
206–208). Näennäisesti eksotisointiin pohjautuva kuvaus voi olla positiivista, mutta 
kyse on kuitenkin ulkopuolisen tekemästä määrittelystä. Yksilöllisyys, kuten omi-
naislaatu kirjailijana tai kirjallisuusagenttina, häviää yhden ominaisuuden, kau-
neuden, taakse. Tähän lukuun liittyy myös voimakas sukupuolittaminen, jonka 
myötä ulkonäköä korostava katse kohdistuu vain naisiin. Nähdäkseni tähänkin 
sopii Chakravortyn ajatus stereotypian kaksisuuntaisuudesta. Samalla kun kaikki 
Euroopan ulkopuolelta kotoisin olevat naiset nähdään eksoottisina kaunottarina, 
näyttäytyy tässä luvussa esiintyvä minäkin karrikoituna versiona itsestään ja 
sukupuolensa edustajana. 

Afrikan poikki -kirjan ensi sivuilta selviää, että afrikkalaisuus ei ole päähenkilömi-
nälle vierasta, vaan hänellä on ”selittämätön, melkein romanttinen rakkaus Afrikkaa 
kohtaan” (AP: 13–14). Taustalla on tuttu Benin, jossa Vakkuri on viettänyt pitkiä 
ajanjaksoja. Esipuheessa mainitaan, että matka on pakoa paitsi Helsingin kosteista 
ja kylmistä ”eurotalvista” myös ”pakoa tutusta ja turvallisesta” (AP: 15). Tavoitteena 
on löytää jotain tuntematonta ja turvatonta, vaikka kokemusta Afrikan eri maista 
jo onkin. Mahdollisista matkan aikaisista ongelmatilanteista hän uskoo selviyty-
vänsä löytämällä ”järkeviä ja älykkäitä afrikkalaisia, jotka saavat asiat ratkeamaan 
oikealla tavalla” (AP: 22). Esipuheessa mainitaan kolme matkoistaan kirjoittanutta 
kirjailijaa, Ranulph Fiennes, Graham Greene ja Olavi Paavolainen, joiden syyt mat-
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kustamiseen pätevät myös Vakkuriin: ”uteliaisuus, taistelu arjen rutiineja vastan ja 
levottomuus” (AP: 14). Näin kirjan minä positioituu matkantekijänä nimenomaan 
toisten matkailija-kirjailijoiden seuraajaksi.

Suhtautuminen afrikkalaisiin on siis kirjassa lähtökohtaisesti myönteistä ja 
moninaisuutta ymmärtävää, vaikka toisinaan tekstiin sisältyy suuria yleistyksiä: 
valtavan mantereen eri maiden asukkaat niputetaan afrikkalaisiksi, joilla on esi-
merkiksi ”rytmi veressä” (AP: 247) tai jotka ”toteuttavat Tuntemattoman sotilaan 
luutnantti Koskelan oppeja: asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin Ellun 
kanat!” (AP: 80). Jälkimmäisessä sitaatissa afrikkalaisia kuvataan kaiuttamalla aivan 
toista kulttuuria ja kontekstia, suomalaisyleisölle tuttua sanontaa ja romaania. Toi-
saalta sama ajoittainen yleistäminen pätee myös eurooppalaisiin. Afrikkalaisuus on 
rinnakkainen käsite eurooppalaisuudelle, joka matkan kohtaamisten kontekstissa 
on matkailijaminälle useimmiten olennaisempi identiteetti kuin suomalaisuus. 
Monet kohdatut eivät tiedä Suomea, joten on helpompi puhua Euroopasta. Suoma-
laisuus sen sijaan korostuu silloin, kun kertojan positio suuntautuu kohti lukijaa, 
esimerkiksi selittämisen ja havainnollistamisen yhteydessä, kuten edellä mainitussa 
viittauksessa Tuntemattoman sotilaan Koskelaan. Tällöin vieraan selittäjäksi otetaan 
jotain tuttua tai tutuksi oletettua. Tarkastelen seuraavaksi esimerkkejä, joissa pää-
henkilö- tai kertojaminä positioi itsensä suhteessa eurooppalaisuuteen. Keskityn 
tässä matkan pääkertomuksen tasoon, joka kertoo henkilökohtaisista matkan koke-
muksista, en taustoittaviin kertomuksiin, jotka pohjautuvat muihin lähteisiin. 

Kaiken kaikkiaan eurooppalaisuus on ei-afrikkalaisuutta ja päinvastoin. Rep-
resentaatiossa tulee hyvin esiin se, miten merkitys muodostuu dialogissa Toisen 
kanssa, kuten Bahtin on esittänyt (Hall 1997b: 235–236). Yhtäältä eurooppalaisuus 
on käsite, jonka merkitys on melko väljä, afrikkalaisuudesta erottuva kategoria. 
Ihmisiä tarkkailtaessa se on tapa puhua valkoihoisista. Toisaalta suhteessa minään 
eurooppalaisuus kytkeytyy nimenomaan siihen, miten eurooppalainen matkailija 
Afrikan kokee. Eurooppalaisen matkailijan position ottaminen osaltaan asettaa 
teoksen pitkään Afrikasta kertovan kirjallisuuden traditioon (ks. esim. Mikkonen 
2015). 

Minän asennoitumisessa eurooppalaisuuteen voidaan nähdä kolme 
muun nelmaa: 

1) Minä on yksi eurooppalaisista, jolla on eurooppalaiseksi koettu ajatusmaailma. 
2) Minä tarkastelee muita eurooppalaisia siten, että ei itse lukeudu joukkoon. 
3) Kertoja tulkitsee, mitä afrikkalainen ajattelee eurooppalaisista. 

Toisinaan minän käsitys eurooppalaisuudesta voi olla sitä, miten matkailijaminä 
olettaa, että afrikkalaiset näkevät eurooppalaisuuden, joten ryhmittely ei ole yksise-
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litteistä, vaan näkemykset ja äänet risteävät. Tilanteessa voikin nähdä kontaktivyö-
hykkeen vaikutusta; sen ansiosta katse kääntyy omaan eurooppalaisuuteen tavalla, 
joka ei aktivoituisi ilman matkan ja Afrikan kontekstia. Esimerkit 8a, 8b, 9 ja 10 
kuvaavat tilanteita, joissa minä selvästi lukeutuu eurooppalaisiin.

Esimerkki 8
a) Kaiken sortin kaupustelijoita: teetä, kahvia, hedelmiä, puhelinkortteja, jalka-
pallolippiksiä, dvd-levyjä. Suurenmoinen kaaos eurooppalaisen silmin nähtynä. 
Saan saman tien ensimmäisen opetuksen: kaaoksen takana on järjestelmä, sys-
teemi. (AP: 51)
b) Haluaisin kipaista heidät kiinni ja kiittää tyttöä laulusta! Mutta istun paikal-
lani enkä tee mitään. Kurja, passiivinen eurooppalainen! (AP: 210)

E urooppalaiseksi identifi oituminen motivoituu siksi, että tekstissä kuvataan jon-
kinlaista reaktiota ympärillä olevaan afrikkalaisuuteen. Euroopan-sisäisellä mat-
kalla minä ei kuvaisi itseään eurooppalaiseksi. Eurooppalaisuuden mainitseminen 
edustaa avointa itserefl ektiota, jonka ympäristö laukaisee. Etenkin esimerkissä 
8a) positio on nimenomaan eurooppalaisen matkailijan. Puskataksiasema näyttää 
kaoottiselta eurooppalaisiin kulkuneuvoihin ja asemiin tottuneille. Vaikka kohtaus 
yksityiskohtineen kuvastaa silminnäkijyyttä, on persoonaviittaus minään häivy-
tetty yleistävän eurooppalaisuuden taakse, jonka piiriin myös implisiittinen lukija 
lukeutuu. Adjektiivi suurenmoinen on sävyltään positiivinen, vaikka kaaos yleensä 
ei ole tavoiteltava tila. Opetus onkin se, ettei se oikeastaan ole kaaos, vaan systeemi. 
Arvostelu kohdistuu siis omaksuttuun tapaan katsoa.

Esimerkissä 8b) moite kohdistuu päähenkilöminään itseensä, joka ei kiitä 
ravintolassa laulavaa pikkutyttöä, vaikka haluaisi. Passiivisuus tilanteessa liitetään 
eurooppalaisuuteen aivan kuin sanojana olisi kuvitteellinen ei-eurooppalainen. 
Käänteisesti voidaan siis lukea implisiittinen näkemys afrikkalaisista, jotka ovat 
spontaanimpia ja vähemmän kaavamaisia kuin eurooppalaiset. 

Yleistävä vertailu voi myös olla täysin eksplisiittistä, kuten seuraavassa 
esimerkissä:

Esimerkki 9
Pitkästä aikaa näen valkoihoisen. Samassa hotellissa asuu nainen, jonka arvioin 
ranskan aksentin perusteella ruotsalaiseksi. Hän nyökkää minulle. Se on enem-
män valkoisen rodun solidaarisuutta kuin mitään muuta. Eurooppalaisten ter-
vehdykset ovat hillittyjä, juroja melkein, afrikkalaisten monisanaisiin tervehdys-
liturgioihin verrattuna. (AP: 86)
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Esimerkissä 9 eurooppalaisuus ja valkoihoisuus rinnastuvat. Vaikka toinen hotel-
livieras on päähenkilön arvion mukaan kotoisin Suomen naapurimaasta, nousee 
yhdistäväksi tekijäksi valkoisuus eikä esimerkiksi pohjoismaisuus. Tässä yhtey-
dessä käytetään jopa kiistanalaista ”rotu”-termiä, ja ilmaus ”valkoisen rodun soli-
daarisuus” viittaa kolonialistiseen diskurssiin ja myös muistuttaa eurooppalaisten 
ja afrikkalaisten historiasta. Varsinaista syytä solidaarisuuteen ei ole. Kohtaus ohjaa 
lukijan näkemään eron nimenomaan ihonväriltään valkoisten eurooppalaisten ja 
mustien afrikkalaisten välillä. Myös käyttäytymisen erilaisuus tulee esiin. Suoma-
lainen ja ruotsalainen juroine tervehdystapoineen erottuvat ympäristöstä. Vieraassa 
ympäristössä huomio tarkentuu omaan käyttäytymiseen, mitä voi pitää kontakti-
vyöhykkeen vaikutuksena. Vaikka kohtauksessa kuvataan tiettyä naista, on sen joh-
topäätöksenä yleistys eurooppalaisista ja afrikkalaisista tervehdystavoista. Eronteon 
kuvaus konstruoi kuvaa todellisuudesta, jossa eurooppalaiset ja afrikkalaiset eroavat 
toisistaan muun muassa tervehdystavoiltaan, mutta huomioimatta jää molempien 
maanosien sisäinen kulttuurien moninaisuus (Berger & Luckmann 1994 [1966]: 
49–54). 

Valkoihoisuuden vuoksi erityiskohtelun saaminen voi olla myös kiusallista, 
kuten seuraavassa esimerkissä:

Esimerkki 10
Kun pysähdystä on kestänyt tunnin, eurooppalainen kärsivällisyyteni pettää 
ja menen mukaan keskusteluun. Sanon, että minun pitäisi päästä Malin rajalle 
ennen kuin se suljetaan. Äkkiä poliisi on kohtelias, sanoo Abubakarille muuta-
man sanan bambaraksi ja pääsemme jatkamaan matkaa, ilman sakkoja tai lah-
justa. Ainoa selitys ongelman selviämiseen on poliisin perusteeton ja käsittä-
mätön kunnioitus, jota hän tuntee vanhaa valkoista miestä kohtaan. Ja se, että 
valkoinen mies ei erehtynyt rähjäämään hänelle. (AP: 60)

Esimerkissä ”eurooppalainen kärsivällisyys” on jotain, mihin minä pyrkii, mutta ei 
onnistu siinä pysymään. Sen sijainti lauseessa antaa ymmärtää kuin kyseessä olisi 
jokin tunnettu käsite tai ominaisuus. Sen merkitykseksi nousee eronteko muihin 
tilanteessa oleviin ihmisiin. Eurooppalaisuus myös rinnastuu valkoihoisuuteen, 
jonka vuoksi voi saada erityiskohtelua. ”Valkoinen mies” on latautunut käsite, jolla 
on historiallista painolastia. Sillä on ollut eri merkityksiä eri aikakausina ja se voi 
merkitä eri asioita eri lukijoille (Blommaert 2007: 6–7; Mäntynen & Kalliokoski 
2018: 514–516). Lukija voi liittää siihen kolonialismin ajan merkityksiä ja valtasuh-
teita tai niitä ironisoivia sävyjä. Nykyisissä eriarvoisuutta käsittelevissä diskursseissa 
sillä voidaan viitata paitsi ihonväriin ja sukupuoleen myös yleisesti yhteiskunnalli-
seen etuoikeutettuun asemaan. Iän mukaan tuominen on viittaus kulttuuriin, jossa 
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vanhoja ihmisiä kohtaan on tapana osoittaa kunnioitusta. Päähenkilö kuitenkin 
kokee, että kunnioitus on perusteetonta ja käsittämätöntä, mikä osoittaa kriittistä 
asennoitumista erityiskohtelun saamiseen. Tietoisuutta omasta asemasta ilmen-
tää toista näkökulmaa edustava nimeäminen sekä kolmannen persoonan käyttö 
(vanhaa valkoista miestä kohtaan; valkoinen mies ei erehtynyt rähjäämään), jotka 
asettavat havaintopisteen minän ulkopuolelle, tuoden asetelman esiin. Samalla se 
on myös käänteinen tapa osoittaa, että matkailijaminä osasi mielestään käyttäytyä 
tilanteessa juuri oikealla tavalla. Positiotuminen suhteessa toisiin on monisyistä: 
minä nauttii kunnioitusta, jota ei mielestään ansaitse, mutta josta kuitenkin hyötyy.

Seuraavissa esimerkeissä eurooppalaisuus on jotain sellaista, jota kertoja katsoo 
ulkoapäin siihen samastumatta.

Esimerkki 11
a) [– –] saksalaiset, ranskalaiset ja englantilaiset matkanjärjestäjät rahtaavat 
aurinkoa kaipaavia eurooppalaisia tänne. (AP: 39)
b) Seuraavaksi ravintolaan tulee eurooppalainen nainen, joka on niin piittaa-
maton vaatteittensa suhteen, että hänen täytyy olla pohjoismaalainen tai eng-
lantilainen. Jalassa hänellä on sandaalit, joita kolhompia saa hakea. Hän puhuu 
kiihkeästi puhelimeen, syyttää jotakuta. Hetken kuluttua afrikkalainen mies tulee 
hänen pöytäänsä. Hänellekö nainen soitti ja kysyi miksi hän on myöhässä? (AP: 
209)

Esimerkki 11a) liittyy eurooppalaisiin turisteihin, jotka matkustavat Senegaliin 
vain ottamaan aurinkoa pysyen ”omissa ghetoissaan meren rannalla”. Verbivalinta 
(rahtaavat) kuvaa tällaisten eurooppalaisten laumamaisuutta ja passiivisuutta eikä 
kirjan minä tunne heidän kanssaan yhteenkuuluvuutta. Maininta perustuu siis ste-
reotyyppiseen käsitykseen tietynlaisista ihmisistä, ei varsinaiseen kohtaamiseen. 

Esimerkin 11b) kommentin kirvoittaa ravintolassa nähty nainen. Hän saa edus-
taa pohjoismaalaisten ja englantilaisten naisten ryhmää, jolle minän mielestä on 
ominaista piittaamattomuus vaatteita ja jalkineita kohtaan. Oma päätelmän ja mie-
lipiteen yhdistelmä ilmaistaan nesessiivisenä (hänen täytyy olla). Sen voi myös tul-
kita liioittelevaksi huumoriksi, joka kuitenkin kumpuaa stereotyyppisistä näkemyk-
sistä eri maiden naisista ja heidän tyypillisyyksistään. Ilmeisesti Pohjoismaiden ja 
Englannin ulkopuolella naisten pukeutuminen on vähemmän kolhoa. Kohtauksessa 
minä on sivullisen tarkkailijan positiossa, josta hän tekee päätelmiä eurooppalai-
seksi arvelemansa naisen ja afrikkalaiseksi arvelemansa miehen välisestä kommu-
nikaatiosta. Kertoja arvelee retorisen kysymyksen avulla, että afrikkalainen mies on 
myöhässä ja eurooppalainen nainen on siitä hermostunut. Henkilöiden oma näkö-
kulma ei kuitenkaan tule esiin, vaan kertoja esittää tilanteesta yksipuolisen tulkin-
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nan. Kuvaus arvioineen nostaa esiin kysymyksen implisiittisestä lukijasta; sulkeeko 
asennoituminen pohjoismaiset naiset pois implisiittisen lukijuuden piiristä vai onko 
lukijan tarkoitus tunnistaa kuvattu stereotypia? 

Seuraavat esimerkit edustavat kolmatta tyyppiä, jossa eurooppalaisuus määrit-
tyykin afrikkalaisten silmin.

Esimerkki 12
a) Nigerin puolella muodollisuudet ovat tiukemmat, ja meidät kaksi eurooppa-
laista tietysti niputetaan samaan porukkaan. (AP: 197)
b) Jonnekin tien pitää viedä, mutta kenties vanhus on oppinut, että eurooppa-
lainen turisti ei jaksa kävellä auringonpaisteessa kovin pitkään. (AP: 122)

Esimerkissä 12a) viitataan tilanteeseen, jossa paikalliset näkevät kaksi eurooppa-
laista ja niputtavat heidät yhteen. Heidät siis luokitellaan ulkonäön perusteella aivan 
niin kuin matkailijakin usein tekee matkan aikana muita nähdessään.

Esimerkissä 12b) malilainen vanhus neuvoo tietä ja kertoja esittää päätelmiä 
siitä, mitä vanhus mahdollisesti (kenties) ajattelee eurooppalaisista turisteista. Pää-
telmä voi kertoa pikemminkin siitä, mikä on kertojan oma näkemys turisteista.   

Edellä käsitellyt esimerkit osoittavat, että Afrikan poikki -kirjan suhde omaan 
positioon eurooppalaisena matkailijana ei ole täysin ristiriidatonta. Eurooppalai-
suuteen liittyy valkoihoisuus, joka tulee ilmi silloin, kun kertoja tekee päätelmän 
jonkun ihmisen eurooppalaisuudesta ulkonäön perusteella. Automaattinen päättely 
ihonvärin perusteella on karkea yksinkertaistus, asiantilan luonnollistaminen, joka 
ei ota huomioon sekä eurooppalaisten että afrikkalaisten moninaisuutta. Minä on 
tietoinen myös omasta ihonväristään, mikä tulee esiin, kun kertoja eläytyy jonkun 
paikallisen näkemykseen; tällöin matkailijaminä määrittelee itsensä ”valkoiseksi 
mieheksi” oletetun toisen silmin nähtynä. Toisen kautta nähtynä hän voi aset-
tua osaksi eurooppalaisten tai turistien ryhmää. Toisaalta hän myös kokee näiden 
ryhmien edustajiin etäisyyttä. Se, että minä välillä tulee itsekin luokitteluksi, tekee 
yksinkertaistamisesta jossain määrin näkyvää. 

Näiden omakohtaisten kokemusten ja havaintojen lisäksi ristiriitaiseen suhtau-
tumiseen vaikuttavat teoskokonaisuuteen sisältyvät kertomukset, joissa eurooppa-
laisten kolonialistien harjoittama hyväksikäyttö ja suoranaiset raakuudet tulevat 
esiin. Nykypäivän kokemusten taustaksi asettuvat tällöin eurooppalaisuuden ja 
afrikkalaisuuden yhteiset historialliset ulottuvuudet. Niidenkin kautta teos osallis-
tuu diskursseihin, joiden avulla maailmaa jäsennetään afrikkalaisiin ja eurooppalai-
siin välillä yksinkertaistaen, välillä yksinkertaistuksia purkaen. 
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Vakkurin teoksen afrikkalaisten naisten kuvauksista nousee esiin yksi ihmistyyppi, 
jota kutsutaan nimityksellä ”mama” tai ”afrikkalainen mama”. Kaiken kaikkiaan 
’mama’-sana esiintyy kirjassa 28 kertaa, mikä ei olisi paljon tavallisemmalle naista 
tarkoittavalle sanalle yli 400-sivuisessa kirjassa, mutta epäsuomalaisena sanana, jota 
ei ole kuitenkaan kursivoitu lainasanana, se kohostuu. Sille näyttää kirjan mittaan 
muodostuvan erityinen merkitys. Sana tuo mieleen monen kielen äitiä tarkoittavan 
sanan, ja se on mahdollista ymmärtää kunnioittavaksi ilmaukseksi, joka kumpuaa 
nimenomaan Afrikan maissa tarttuneesta kielenkäytöstä. Esimerkiksi eteläafrik-
kalaisen laulajan Miriam Makeban eittämättä kunnioittava lempinimi on Mama 
Africa. Sanan voi siis ajatella tuovan tekstiin paikallisuutta ja moniäänisyyttä.

Sanan avulla nimetään ja samalla liitetään yhteen monenlaisia naisia monissa eri 
maissa. Seuraavassa esimerkissä afrikkalaiset mamat ovat naisia, jotka matkustavat 
puskataksilla, kuten matkailijaminäkin.

Esimerkki 13
Minun ei lopulta tarvitse maksaa kahdesta paikasta, mutta kylläkin isosta lau-
kusta, jos haluan sen kattotelineelle enkä syliini. Yhteishinnaksi tulee sattumalta 
kahden paikan hinta. En usko että afrikkalaiset mamat maksavat ylimääräistä 
kattotelineellä olevista nyyteistään ja säkeistään, mutta olen jo vuosia sitten tottu-
nut siihen, että eurooppalainen maksaa tietyistä asioista enemmän kuin paikalli-
set. Joskus se on jopa oikein, ja sainhan minä jalkatilaa. (AP: 52)

Esimerkin afrikkalaisten mamojen merkitys näyttää liittyvän ennen kaikkea pai-
kallisuuteen, joka asettuu vastakohdaksi minän eurooppalaisuudelle. Matkalainen 
arvelee (en usko), että hän joutuu maksamaan enemmän kuin muut. Pienenä eron-
tekemisen keinona on myös se, miten matkatavaroita kuvataan: mamoilla on nyyt-
tejä ja säkkejä, matkalaisella iso laukku. Seuraavan esimerkin mamoilla on spesi-
fi mpi tehtävä; he myyvät ruokaa ohi kulkeville matkustavaisille.

Esimerkki 14
Kun palaan pari tuntia myöhemmin hotelliin, Tambacoundan keskusta on muut-
tunut täysin. Tienristeyksessä on ainakin 50 bussia! Ja parisataa afrikkalaista 
mamaa, jotka myyvät ruokaa tuhansille bussimatkustajille. (AP: 56)

Luvut (50 bussia; parisataa afrikkalaista mamaa; tuhansille bussimatkustajille) 
ilmaisevat ihmispaljoutta, josta ruokaa myyvät mamat kuitenkin erottuvat omaksi 
joukokseen.
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Mama voi myös olla jonkun tietyn nuorukaisen oma mama. Sekään ei välttä-
mättä merkitse sukulaissuhdetta, vaan sana tuo ilmi vanhemman naisen iän suh-
teessa nuorukaiseen.

Esimerkki 15
Nuorukainen on selvästi oman mamansa ennakkotiedustelija ja varaaja. Hän on 
varannut koko rivin, mutta en aio liikahtaa enää mihinkään. (AP: 381)

Kirjan mittaan nähdään useita mamoja. Senegalissa kertojan kuvaamilla mamoilla 
on paljon nyyttejä ja säkkejä (s. 52) ja toiset mamat myyvät ruokaa tien varrella (s. 
56). Myös Malissa mamoilla on paljon ruoanlaittoon tarkoitettuja vateja ja keittimiä 
(s. 124–125). Nigerissä mama tuo liituraitapukuiselle miehelle vesipannun peseyty-
mistä varten linja-autoasemalla (s. 252). Etiopiassa mamat ovat vaativia ja tomeria 
bussissa (s. 381–384) sekä kälättävät paljon (s. 384–385). Selväksi tulee, että tämä 
ryhmä edustaa jonkinlaista paikallisuutta, johon matkailijan huomio kiinnittyy. 
Ryhmän edustajiin ei silti luoda varsinaisia kontakteja. Yhteisen kielen puute lisää 
etäisyyden tuntua. Mamat eivät siksi saa omia repliikkejä, joskin puhetta kuvataan 
(kälätys) ja tulkitaan, kuten kohtauksessa, jossa matkailija kinastelee istumapaikasta 
maman ja nuorukaisen kanssa: ”En ymmärräkään amharia, mutta elekieltä ymmär-
rän, ja maman viesti välittyy loud and clear” (AP: 381). Englanninkielisen idiomin 
käyttö ei kumpua varsinaisesta puhetilanteesta, vaan sillä on humoristinen merki-
tys, joka on valittu osoittamaan sanotun painokkuutta. Mamat ovat määrätietoisia 
ihmisiä, joiden tahto välittyy ilman yhteistä kieltäkin.

Mamaa vastaava miestä kuvaava sana papa esiintyy kirjassa kaksi kertaa ja 
molemmilla kerroilla sanan käyttöön liittyy selvennys. Esimerkissä 16 tšadilaiset 
tullimiehet kutsuvat matkailijaminää Papaksi, ja kertoja tulkitsee sen kunnioittavaksi 
ilmaukseksi, koska ”Afrikassa kunnioitetaan vanhempia”. 

Esimerkki 16
Jotkut muistavat etunimeni edelliseltä illalta, useimmat puhuttelevat minua 
Papaksi, olen sen verran vanha, partani on harmaa, melkein valkoinen. Olen aina 
tiennyt että Afrikassa kunnioitetaan vanhempia, nyt tunnen sen käytännössä. 
Paikallinen Fanta maistuu erilaiselta kuin Euroopassa, aivan kuin siihen olisi 
lisätty minttua. (AP: 276)

Papa on tässä kirjoitettu erisnimen tapaan isolla alkukirjaimella. Hieman yllättäen 
kappale päättyy mainintaan Fantan erilaisesta mausta – kuin korostamaan edelli-
senkin asian erilaisuutta totuttuun nähden.
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Esimerkissä 17 puolestaan Papa on kursivoitu niin kuin vieraskieliset sanat 
muuallakin kirjassa, ja sen kerrotaan merkitsevän jotakuinkin samaa kuin esimies 
tai johtaja. Tällä kertaa sanan käyttöön liittyy myös alueellinen tarkennus – kyse on 
länsiafrikkalaisesta tavasta.

Esimerkki 17
Koko tämän matkan ajan ympärilläni on häärinyt työttömien nuorten armeija 
valmiina avustamaan kaikessa mahdollisessa saadakseen lantin ateriaan. Län-
si-Afrikassa nämä tilapäistyönhakijat puhuttelevat mahdollisia työnteettäjiään 
sanoilla Chef ja Papa. Samaa puhuttelua käyttävät kerjäläiset ja tarjoilijat. (AP: 
397, kursivointi alkuperäinen)

Papa-sana saa siis avoimesti merkityksensä kulttuurisesta kontekstista, kun taas 
mamaa ei vastaavalla tavalla selitetä. Näin ollen sanat eivät ole symmetrisessä käy-
tössä eikä niitä voi pitää toistensa vastinparina. Voi siis olettaa, että mama on saanut 
kertojan tekstissä oman käyttötarkoituksen ja sillä kuvataan suhteellisen tunte-
mattomaksi jääviä naisia, jotka näyttäytyvät jossain määrin yhtenäisenä ryhmänä 
maasta tai tilanteesta riippumatta. Yhteisen kielen puuttuminen voi osaltaan vai-
keuttaa kontaktin luomista, minkä vuoksi nämä vanhemmat naiset jäävät etäisiksi, 
ja heitä kuvataan toisin kuin hotellien ja ravintoloiden sekä YK:n paikallistoimis-
tojen työntekijöitä. Mamat ovat kuitenkin aktiivisia toimijoita eikä heitä kuvata 
ulkoisten piirteiden kautta, kuten silloin, kun naiset nähdään lähinnä miehisen kat-
seen kohteina. Näitäkin tapauksia kirjassa on: Pariisin lentokentällä ”salonkiin tulee 
afrikkalainen nainen, pitkä, uljas ja upea, joka tietää saavansa kaikkien katseet” (AP: 
27). Moptin lentokentällä huomataan ”poikkeuksellisen runsasmuotoinen afrikka-
laisnainen” (AP: 145) ja lentoyhtiö Ethiopianin koneessa on ”totisesti” kauniit lento-
emännät (AP: 321). 

Mama-sanan käyttö kuvaa kertojan valtaa nimetä ja luokitella. Mama edustaa 
ilmausta, joka pyrkii luonnollistamaan mamojen luokan osana afrikkalaisuutta. 
Omaelämäkerrallisen minän tasoista etualalle nousee tässä prosessissa ideologisen 
minän taso, jonka näkökulmasta mamojen ryhmä on olemassa oleva tosiasia. Maa-
ilmankuvauksena luokittelu on yksinkertaistava, vaikka omakohtaista kokemusta 
se voi kuvata osuvasti. Eurooppalaisen miehen positiosta katsottuna on olemassa 
afrikkalaisen naisen tyyppi, jolla on samankaltaisia piirteitä eri paikoissa. Tähän 
ryhmään nähden matkailija kokee etäisyyttä, kenties suhtautuu siihen myös huvit-
tuneesti. Mahdollinen kertomuseettinen ongelma syntyy siitä, että toistuva tapa 
katsoa ja nimetä välittyy lukijalle ilman position avointa refl ektointia. Kertojan tapa 
tehdä luokitteluja tulee tosin esiin myös muista ryhmistä (vrt. pohjoismaalaiset ja 
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englantilaiset naiset), mikä ohjaa tulkitsemaan muitakin luokitteluja vahvoina yleis-
tyksinä. Voidaan kuitenkin tekstuaalisen intervention hengessä kysyä, kokisivatko 
naiset itse kuuluvansa samaan ryhmään erimaalaisten, eri-ikäisten, erikielisten ja 
eri työtä tekevien naisten kanssa. Tuurin ”Mamma ok” -kertomuksessa matkailija-
minän vaimo närkästyy tullessaan nimetyksi mammaksi, mikä osoittaa, että positii-
viseksi tarkoitettu nimityskään ei aina miellytä nimeämisen kohdetta. 

Stereotypioiden käyttö, erontekeminen ja luokittelut ovat osa selittämistä, joka 
on suunnattu kohti lukijaa. Selittämisen keinot vaihtelevat: papa-sanan käyttö seli-
tetään avoimesti, kun taas mama luonnollistuu tekstissä vähitellen. Kaiken kaik-
kiaan edelliset esimerkit osoittavat, että toisten ihmisten kuvaaminen tuottaa luo-
kitteluja, joihin tiivistyy näkemyksiä, taustoitusta ja oletuksia ”meistä” suomalaisina, 
eurooppalaisina ja usein myös miehinä. 

Matkan aikaiset kohtaamiset voivat olla ohimeneviä hetkiä tai aitoja tutustumi-
sia. Kerronnallisen tehtävän kannalta kohtaamisen aitous tai syvyys ei välttämättä 
vastaa sitä, minkälaisen tehtävän kohtaaminen saa tekstissä. Stereotyyppisestikin 
kuvattu hahmo voi olla kertomuksen käänteiden kannalta tärkeä, kuten Luigi ja 
Antonio ”Mamma ok”-kertomuksessa. Jos henkilökuvausta tarkastellaan taval-
lisemmin fi ktion yhteydessä käytetyn henkilöhahmon käsitteen avulla, nähdään 
näiden henkilökuvausten synteettinen tehtävä eli se, mikä tehtävä hahmoilla on 
kertomuskokonaisuudessa (2005: 12–13; Phelan 2013: 62–64). Luigin ja Antonion 
tehtävänä on rakentaa kertomukseen jännitystä ja uhkan tuntua, joka sitten myö-
hemmin laukeaa. Vastaava synteettinen funktio on myös Bospor Expressin vau-
nunhoitajalla, jonka roolina on olla päähenkilön koominen avustaja (esimerkit 18 
ja 19). Hahmo saa enemmän tilaa kuin muut matkalla kohdatut, mutta häntäkin 
kuvataan tunnistettavana tyyppinä pikemminkin kuin henkilöhahmona, jonka 
kiinnostavuus perustuisi mimeettiseen funktioon. Kertoja antaa vaununhoitajalle 
nimen No Problem, koska tämä käyttää kyseistä ilmausta usein. No Problemin nimi 
kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla, kuten etu- ja sukunimi, ja nimeämiseen viitataan 
avoimesti. Seuraavassa esimerkissä kuvataan päähenkilöminän ja No Problemin 
ensi kohtaaminen, johon liittyy myös osittain epäonnistunut esittäytyminen: vau-
nunhoitajan oikea nimi jää epävarmaksi.
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Esimerkki 18
Sanoin oman nimeni ja kysyin hänen nimeään; luulen hänen sanoneen nimek-
seen Galip, mutta koska en ole siitä aivan varma, käytän hänestä nimeä No 
Problem. Sillä rauhoittavalla sanaparilla hän aloitti vastauksensa kaikkiin kysy-
myksiini. Se olikin lähes kaikki, mitä hän englannin kielellä osasi sanoa. (BE: 63)

Kertojan käyttämä preesensmuoto (luulen; en ole; käytän) viittaa kerronnan het-
keen ja tuo mukaan metadiskursiivisen ulottuvuuden, joka vetää huomion kerron-
nalliseen toimintaan ja siihen liittyvään valintaan nimeämisen suhteen. Kertoja ei 
siis pyri häivyttämään teosartefaktin kertomusluonnetta todellisuuden tulkinnan 
tapana (Meretoja 2018: 16). Voikin ajatella, että kertojan avoimuus nimeämisen 
suhteen antaa lukijalle mahdollisuuden pohtia, olisiko ollut oikeampaa käyttää 
nimeä Galip tai varmistaa oikea nimi. Yhtäältä se muistuttaa, että henkilöllä on oma 
aito nimensä ja identiteettinsä, jotka eivät välity matkailijalle tai lukijalle. Toisaalta 
keksitty nimi on myös keino etääntyä matkan tapahtumista ja fi ktionaalistaa vau-
nunhoitajaa kertomuksen henkilöhahmoksi.35 Vieraskielisen nimen väärin kuule-
minen on myös kokemus, joka monen lukijan on helppo tunnistaa, mikä lisää ker-
tojan ratkaisun ymmärrettävyyttä. 

Kertojan valinta käyttää erisnimenä ”rauhoittavaa sanaparia” luo tekstiin toistoa, 
joka toimii komiikkaa synnyttävänä retorisena keinona. Kaiken kaikkiaan nimenä 
käytetty No Problem esiintyy sivujen 63–90 aikana 33 kertaa ja kursivoituna lainana 
7 kertaa. Lisäksi ilmaukseen viitataan epäsuorasti suomeksi esimerkissä 19c), kun 
lukija jo tietää, mikä on vaununhoitajan käyttämä repliikki. 

Esimerkki 19 
a) – No problem, No Problem sanoi taas ja lähti viemään minua kädestä kiinni 
pitäen hytistäni. Yritin vetää hyttini ovea kiinni perässäni, mutta No Problem 
huitaisi kädellään sen merkiksi, että se ei ollut tarpeellista: hän piti koko ajan 
silmällä kaikkien matkustajien tavaroita, joten: no problem. (BE: 64, kursivointi 
alkuperäinen)
b) No Problem näytti, että hänen hytissään tupakointi oli no problem, mutta 
muualla junassa tupakointi olisi problem. (BE: 74, kursivointi alkuperäinen)
c) Siivouskomeron ovea ei saanut lukkoon, mutta No Problem näytti sormellaan 
silmäänsä ja vakuutti, ettei puhelimen jättämisessä avoimeen komeroon ollut 
mitään ongelmia. (BE: 67)

35 Se, että kirja on luokiteltu kirjastoluokaltaan kaunokirjallisuudeksi, tarjoaa myös vaihtoeh-
don tulkita No Problem kokonaan fi ktiiviseksi hahmoksi. 
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Koomisuus syntyy paitsi toistosta sinänsä, myös siitä, että sanapari ”No Problem” 
esiintyy tekstissä eri kieliopillisissa tehtävissä. Esimerkissä 19a) sanapari on ensin 
suora sitaatti, jonka suoruus ilmaistaan repliikkiviivalla. Problem on tässä yhtey-
dessä kirjoitettu pienellä alkukirjaimella. Kursivointi puolestaan on merkkinä 
vieraskielisyydestä suomenkielisessä tekstissä. Johtolauseessa ja sen jälkeisessä 
virkkeessä ”No Problem” on erisnimen tehtävässä, jolloin molemmat sanat on kir-
joitettu isolla alkukirjaimella. Katkelman lopussa sanapari on taas referointia. Tällä 
kertaa sen merkkinä ei ole repliikkiviivaa, mutta kaksoispiste osoittaa lainaamista. 
Esitysmuotona se on sekamuoto, jossa kertojan ja henkilön äänet sekoittuvat. Voi-
daan tulkita, että kertoja lainaa siinä sanontaa, mutta varsinainen suora sitaatti se ei 
ole.

Esimerkissä 19b) referointia käytetään vastaavalla tavalla suomenkieliseen teks-
tiin luovasti lainaten. Tällä kertaa komiikkaa syntyy myös siitä, että tämän yhden 
kerran referointina ei olekaan ”no problem”, vaan pelkkä ”problem”. Esimerkissä 
19c) referointina on epäsuora esitys suomeksi. 

No Problemiksi nimetty henkilö siis saa kertomuksessa melko paljon tilaa, ja 
häneen suhtaudutaan hyväntahtoisesti. Silti ei voi sanoa, että hän saisi oman äänensä 
kuuluviin tai että henkilön kuvaus toisi kertomukseen toisen näkökulman. Hänen 
koomisuuttaan korostetaan yhden lausahduksen toistolla sekä eleiden kuvaamisella, 
kuten ”huitaisi kädellään sen merkiksi”; ”No Problem näytti”; ”No Problem näytti 
sormellaan silmäänsä ja vakuutti”. Kertoja siis tekee eleiden perusteella tulkintoja 
siitä, mitä vaununhoitaja kulloisellakin puheenvuorollaan tarkoittaa. 

Kysymys on myös toisesta, jo edellä esiin tulleesta piirteestä eli siitä, miten mat-
kakertomus tuottaa erontekoa ja luokitteluja. Kertomuksen No Problemia ei ole 
kuvattu siten, että lukija samastuisi häneen, tai että lukijalla olisi mahdollisuuksia 
ymmärtää häntä. No Problem on ”lyhyt, tanakka ja tummaverinen mies” (BE: 63), 
ja kertomuksen perusteella hän osaa sanoa englanniksi vain yhden sanonnan. Ker-
ronnallisessa tilanteessa voi nähdä kontaktivyöhykkeille tyypillisen epäsymmetrian: 
matkailija-kirjailijalla on valta muokata kohdatusta tai luoda kertomukseen karika-
tyyrimainen henkilöhahmo.

Myös Vakkurin kirjassa on piirteitä henkilöhahmoistamisesta. Erityisesti ne 
henkilöt, joilla oma lukunsa, nousevat muista kohtaamisista esiin. Heidän kauttaan 
kertomuksen henkilögalleriaan tulee vankilasta vapautunut ranskalaismies (”Bama-
kon kaljupää”, s. 83–86), senegalilainen nuorimies, joka työskentelee kannettavalla 
tietokoneella hotellin aamiaishuoneessa (”Älykkö”, s. 92–93), saksalainen entinen 
kansakoulunopettaja, jolla on hotelli Malin Sévaréssa (”Madame Jutta”, s. 125–129), 
kyläpäällikkö, joka tarjoaa matkalaiselle yösijan (”Kuningas Modo I”, s. 259–263) 
sekä suomalainen kriisinhallintajoukkojen kersantti Sami Manninen (”Kriisinhal-
litsija”, 293–296).  
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Luvussa ”Kuningas Modo I” tutustutaan Modoon, josta on kirjaan painettu 
myös valokuva. Hänen kuvauksensa ei ole No Problemin tapaan vahvasti tyylitelty 
tai fi ktionalisoitu, mutta kertojalla on kuvauksessa huvittuneen ironinen sävy, mitä 
jo luvun otsikko sekä muut nimeämisen tavat kuvastavat. Henkilön oikea nimi ole-
tettavasti on Modo, mutta kertoja on lisännyt siihen tittelin ”kuningas” ja kunin-
kaallista järjestysnumeroa imitoivan numeron ”I”. Otsikointi muistuttaa toisaalla 
kirjassa esiteltyjä hallitsijoiden ja historiallisten henkilöiden elämästä kertovia 
lukuja. Se kaiuttaa ironisesti historiankirjoituksen diskursseja ja kuvastaa samalla 
kertojan näkemystä Modon suurieleisestä käytöksestä. 

Esimerkki 20
Kuningas Modo I
Modo on 49-vuotias kyläpäällikkö, melkein kuningas. Tai ainakin hän käyttäytyy 
sen mukaisesti. Hän esittäytyy suureellisesti [sic] Nguigmin matkailutoimen joh-
tajaksi. No, ainakin hän pitää silmällä tulevaa ja lähtevää liikennettä ja hoitelee 
papereita, varsinkin jos matka jatkuu rajaa kohti. Sillä sen verran lähellä rajaa me 
olemme, että täällä ei matkata miten sattuu. Minullekin Modo sanoo, että minun 
on mentävä leimaamaan passini poliisilaitokselle. Sama opaspari lähtee näyttä-
mään tietä. Toinen pojista on itse asiassa Modon poika. (AP: 259)

Ironista sävyä osoittavat ja otsikon tulkintaa ohjaavat Modoa luonnehtivat tittelit 
”kyläpäällikkö, melkein kuningas” ja se, että Modo esittäytyy ”matkailutoimen joh-
tajaksi”. Kyläpäällikkö ja kuningas eivät asemina ole kovin lähellä toisiaan, ja mat-
kailutoimen johtajuuskin näyttäytyy jokseenkin epävirallisena toimintana.

Modon ja matkailijaminän välille syntyy yhteistyön muoto, josta molemmat 
hyötyvät ja joka perustuu luottamukseen. Modo saa rahaa ja matkailija yösijan 
sekä apua kyydin järjestämiseen. Lukija pääsee myös näkemään Modon kodin 
sisältä ja saa näkymän siihen, minkälaista elämä Nguigmissa on. Vuorovaikutus on 
sen verran vastavuoroista, että Modokin pääsee esittämään tietojaan Euroopasta: 
”Modo on jostain kuullut, että kun eurooppalaiset nuoret lähtevät kotoa koulun jäl-
keen, he eivät saa tulla takaisin edes syömään” (AP: 267). Kun vahva yleistäminen 
suuntautuu kohti lukijalle tuttua Eurooppaa, tuo teksti esiin sen, että kulttuureja ja 
kokonaisia maanosia koskevat yleistykset voivat olla hyvin yksioikoisia tai vääristy-
neitä. Kolmen luvun mittaan Modo ja päähenkilöminä käyvät monia keskusteluja, 
joissa Modoa siteerataan eri keinoin. Tapaamisen lopuksi Modo ja päähenkilö-Vak-
kuri hyvästelevät toisensa vastavuoroisessa hengessä, jossa vielä korostuu kohtaami-
sen molemminpuolinen hyöty.
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Esimerkki 21
Onnistumisensa innostamana Modo yllättää myös rehellisyydellään.

– Älä kerro kuljettajalle että maksoit minulle 35 000 frangia. Sanoin että mak-
soit vain 30 000! 

Lupaan olla sanomatta. Annan Modolle vielä 2 000 CFA-frangia juomarahaa 
ja suomalaisia Tervaleijona-pastilleja, joihin hän on ehtinyt ihastua. Hän on hoi-
tanut asian hyvin, ja hoitaa tehokkaasti myös autojen paperit. (AP: 268)

Se, että Modon rehellisyys vielä yllättää, implikoi, ettei luottamus ole kenties ollut 
aivan täydellistä. Nyt heistä tulee ikään kuin salaliittolaiset, vaikka Modo on se, 
joka on keinotellut itselleen rahaa päähenkilöltä, kuljettajan selän takana. Kertojan 
lempeä ironia tulee ymmärretyksi vuorovaikutuksen luonteen vuoksi. Vaikka Modo 
on minään nähden selvästi auttajan roolissa, hänestä muodostuu kuva ihmisenä, 
jolla on monia ominaisuuksia. Kertomuksessa hänellä on ennen kaikkea mimeetti-
nen funktio eli kertomusmaailmaa syventävä ja ymmärrystä lisäävä funktio (Phelan 
2013: 62–64).

Villan VRL:ssa kohdatuilla henkilöillä on usein auttajan rooli suhteessa matkai-
lijaan. Laivamatkan aikana stuertti Marek on tärkeä auttaja, jota kertoja usein luon-
nehtii positiivisesti ja aff ektisesti: ”on kyllä aarre” (VRL: 26), ”on aivan kultainen” 
(VRL: 100). Päiväkirjakerronnan luonteesta johtuen Marekin oma näkökulma ja 
reaktiot jäävät kuitenkin taka-alalle. Päähenkilön ja Marekin suhde on työntekijän 
ja matkustajan välinen suhde ja siihen liittyy myös rahanvaihtoa, joten asetelma on 
erilainen kuin tuttavuus muiden matkustajien kanssa.

Esimerkki 22
Annoin aamulla Marekille 50 dollaria, olen antanut siis 77. Se on luultavasti aika 
paljon, mutta minä ostan hymyä ja hyvää palvelua ja auliutta; en kestä olla lai-
minlyötynä matkustajana. Samalla kyllä ilahduttaa se että hän voi ostaa itselleen 
dollarijuomia laivassa tai jotakin maissa. Ei niillä mahda kovin hyvät palkat olla. 
Huvittavaa on, että sellainen vanhanaikainen salamyhkäisyys on joka tapauk-
sessa säilynyt: matkustajat eivät koskaan puhu keskenään siitä antavatko juoma-
rahoja – kilpailemme sokkoina suosiosta. (VRL: 28–29)

Kohtaus on laivamatkan alkupuolelta ja se kertoo, miten minä hahmottaa laivamat-
kojen sosiaaliset suhteet yleisellä tasolla. Ensin juomarahan antamista perustellaan 
sillä, miten minä hyötyy siitä. Sen jälkeen esitetään empaattinen arvio siitä, miten 
Marek hyötyy ylimääräisestä rahasta. Ajatus siitä ilahduttaa minää. Lopuksi esite-
tään näkemys siitä, että muutkin matkustajat todennäköisesti antavat juomarahoja 
laivan henkilökunnalle. Kommentti kumpuaa omasta taustasta. Vain pitkä kokemus 
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rahtilaivoilla matkustamisesta antaa mahdollisuuden arvioida tavan vanhanaikai-
suutta ja salamyhkäisyyttä.

Minä positioi itsensä vaativaksi asiakkaaksi suhteessa Marekiin, jolta hän ostaa 
”hymyä ja hyvää palvelua ja auliutta”, ja osaksi muiden samalla tavalla käyttäytyvien 
matkustajien joukkoa: ensin matkustajista puhutaan monikon kolmannessa persoo-
nassa, mutta lopuksi monikon ensimmäisessä (kilpailemme), minä mukaan lukien. 
Matkalla vuorovaikutus on usein luonteeltaan vaihtokauppaa, jossa toinen osapuoli 
on palvelun tarjoaja ja toinen asiakas. Harvoin palvelujen ostamista kuvataan kui-
tenkaan yhtä suorasukaisesti kuin tässä Villan kirjan kuvauksessa, jossa myös hymy 
ja aulius kuuluvat kauppaan. Tämäkään ei varsinaisesti estä molemminpuolista 
kunnioitusta ja luottamusta. Yleensä raha mainitaan matkakirjoissa lähinnä silloin, 
kun matkailija kärsii sen puutteesta. Oman rahankäytön refl ektointi voi kuitenkin 
olla osa matkakirjan eettistä asennoitumista ja tuoda esiin olennaisia piirteitä mat-
kailijan ja kohdattujen välisistä suhteista (Pettinger 2014: 150, 161).

Marekin reaktiota tai vastausta ei kuvata. Matkan lopussa päähenkilöminä antaa 
jälleen juomarahaa.

Esimerkki 23
Kun Marek sitten tuli vaihtorahan kanssa, annoin hänelle kymmenen taalaa ja 
sanoin: ”You are the best steward I ever had.” Kyllä kai hän tuli iloiseksi, sanoi 
että auttaa sitten kyllä minua matkatavaroiden kanssa. (VRL: 182)

Tässä esimerkissä päiväkirjan kertoja siteeraa itseään englanniksi. Sama sisältö on 
jo aiemmin sanottu suomeksi (”Marekia minun todella tulee ikävä, sillä sellaista 
stuerttia minulla ei ole koskaan ollut.” VRL: 174). Molemmissa arvioissa stuertin teh-
tävä näyttäytyy matkailijaminän avustamisena. Stuertti on siis jotain, joka minällä 
on matkan aikana. Tässäkin kohtauksessa Marekin reaktio esitetään epäsuorasti 
minän arviona: ”Kyllä kai hän tuli iloiseksi”. 

Toinen tärkeä auttaja on chileläinen taksikuski Daniel, josta myöhempi ker-
toja käyttää alaviitteessä sanaa ”taksikuskiystävä” (VRL: 106). He ovat tutustuneet 
jo aiemmin, ja päähenkilö tietää Danielista muutakin kuin tämän työn ja kansal-
lisuuden. Heidän kommunikaationsa toimii mutkattomasti ja päähenkilö luottaa 
Danieliin. 

Esimerkki 24
Vaikka olen vanha ja kysymyksessä on ihan toisenlainen suhde, jokin minun 
ekspressiivisyydessäni miellyttää näitä hiljaisia ujoja miehiä. Niillä ikään kuin 
on helpompi olla, kun minä olen puhelias, minkä nyt pystyn espanjaksi puhe-
lias olemaan. Ollaan me pitkiä aikoja ihan hiljaakin. Mutta kuitenkin, huudah-
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telen ja nauran ja lasken leikkiä asioista, ja voi olla että me sovimme sillä tavalla 
yhteen. Daniel on niin rauhallinen. Ja kun me käveltiin hyvin vilkkaan kadun yli, 
se otti minua kädestä, ei käsikoukusta vaan ihan kädestä niin kuin lasta. Kuvitte-
lin miten sen omat pienet tytöt tuntevat turvallisuutta, kun se pitää niitä kädestä 
[naurua]. Kyllä minulla on ollut nyt hyvä olla. (VRL: 202) 

Daniel ei tässä tapauksessa edusta erityisesti juuri taksikuskien tai chileläisten mies-
ten ryhmää, vaan ”näitä hiljaisia ujoja miehiä” kansallisuudesta tai asemasta riip-
pumatta. Päiväkirjan kertojaminä peilaa itseään tällaiseen ihmistyyppiin, joten 
kohtaamisen avulla kuva minästä laajenee. Monologimuotoisessa päiväkirjakerron-
nassa minän ekspressiivisyys tai puheliaisuus muiden seurassa eivät juuri tule esiin. 
Päinvastoin, päiväkirjan kertoja kuvaa kirjan alussa itseään jopa epäsosiaaliseksi 
ihmiseksi (VRL: 19). Danielin kautta tarjoutuu toinen tarkastelukulma kohti kes-
kiössä olevaa minää.

Katkelman lopussa kertoja siirtyy habituaalisesta kuvailusta konkreettisen 
tapahtuman kerrontaan. Siinä Daniel ei enää näyttäydy pelkkänä rauhallisen 
miehen tyyppinä, vaan yksilönä, jolla on oma perhe ja taustansa. Kertojaminä osoit-
taa empatiaa kuvittelemalla Danielin tämän lasten kanssa vastaavaan tilanteeseen. 
Vakuuttelevalla kyllä-partikkelilla on aff ektinen merkitys, jota sävypartikkeli nyt 
vielä korostaa. Tyytyväisyyden tilan kuvauksessa on käytössä perfektimuoto, joka 
osoittaa sitä, että asiantila ei ole vielä päättynyt, vaan jatkuu vielä: ”Kyllä minulla on 
ollut nyt hyvä olla”.

Kuvaukset Marekista ja Danielista palvelevat kokonaisuuden kannalta mimeet-
tistä funktiota, ja edustaessaan matkantekoon liittyviä ammattiryhmiä, kuvauksissa 
on myös temaattisuutta. Henkilöhahmon käsite ei kuitenkaan ole yhtä osuva kuin 
vaikkapa No Problemin ja Modon kuvausten kohdalla. Päiväkirjan syntyminen 
matkan aikana vähentää vaikutelmaa henkilöiden fi ktionaalistumisesta osaksi ker-
tomusmuotoa. Henkilöiden kuvauksessa painottuu ennen kaikkea heidän merki-
tyksensä päähenkilöminälle ja matkan sujumiselle. 

Matkakertomuksen henkilökuvauksia voi tarkastella myös Fokkeman (1991) 
esittämän henkilöhahmojen koodiston avulla. Hänen mukaansa fi ktion henkilö-
hahmo koostuu denotatiivisista ja konnotatiivisista koodeista. Ensimmäistä ryhmää 
edustaa henkilön nimi ja persoonapronomini: nimet, kuten Luigi, Antonio, No 
Problem (Galip), Modo, Marek ja Daniel, antavat henkilöille identiteetin, joka erot-
taa heidät muusta tekstistä. 

Konnotatiiviset koodit muodostuvat kulttuurisista ja kirjallisista tulkintakon-
ventioista. Looginen koodi tarkoittaa sitä, että henkilö on johdonmukaisesti ole-
massa kertomuksessa. Biologinen koodi merkitsee, että henkilölle on mahdollista 
päätellä biologinen alkuperä. Sosiaalinen koodi tarkoittaa sitä, että kertoja paljas-
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taa jotain henkilön asemasta yhteisössä. Psykologinen koodi kertoo henkilöhah-
mon sisäisestä elämästä tunteineen ja toiveineen. Fokkeman viides konnotatiivinen 
koodi on metaforan ja metonymian koodi. Tällä hän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
ulkonäön kuvaus valjastetaan henkilöhahmon luonteenlaadun ilmaisemiseen. (Fok-
kema 1991: 74–76; ks. myös Käkelä-Puumala 2014: 258–258.)  

Edellä mainitut Luigi, Antonio, No Problem (Galip), Modo, Marek ja Daniel 
täyttävät loogisen koodin olemalla johdonmukaisesti olemassa, joskin matkakerto-
musten episodimaisen luonteen vuoksi vain osassa kertomusta. He täyttävät myös 
biologisen koodin eli heitä voi hyvällä syyllä pitää ihmisinä. Sosiaalinen koodi täyt-
tyy ainakin osittain: kaikista tiedetään, mitä työtä he tekevät. Tosin ”Mamma ok:ssa” 
esiintyvästä Antoniosta emme tiedä, onko taksin ajaminen hänenkin työnsä, mutta 
tiedämme, että hän on taksia ajavan Luigin veli. Perhesuhteet tulevat esiin myös 
Modon (AP) ja Danielin (VRL) osalta. Psykologinen koodi eli henkilöhahmon 
sisäinen elämä tunteineen ja toiveineen jää aineistoni kirjoissa lukijan pääteltäväksi 
lähinnä siitä, miten henkilö puhuu tai käyttäytyy. Esimerkiksi henkilön motiivit 
voivat kuitenkin jäädä hämäräksi, kun häntä kuvataan puhtaasti matkailevan minän 
näkökulmasta. Tämä ei tosin ole harvinaista myöskään fi ktiivisessä teoksessa.  

Fokkeman viides konnotatiivinen koodi on metaforan ja metonymian koodi. 
Luigin ja Antonion tapauksessa päähenkilöiden reaktiot kertovat ulkonäön mukaan 
päättelystä, kun vaimo kertojan sanoin kuvaa Antoniota ”roistonnäköiseksi” – ikään 
kuin tummuus ja isokokoisuus kulkisivat käsi kädessä roistouden kanssa. Myös 
Modon koko (”Siellä tutustun myös Modoon, ladon kokoiseen mieheen.” AP: 259) 
rinnastuu hänen suurelliseen käytökseensä. Villan kirjassa Marekin tai Danielin 
ulkonäköä ei kuvata lainkaan, vaan tärkeämmiksi piirteiksi nousevat luotettavuus ja 
avuliaisuus sekä kielitaito ja taitavuus työssä. 

Matkakertomuksen konventioihin kuuluu se, että matkan aikana puhutut kielet 
tulevat jollain tavalla näkyviin. Kertoja voi maustaa suomenkielistä tekstiä vieras-
kielisillä ilmauksilla tai esimerkiksi ruokalajien nimillä. Usein kielet näkyvät maassa 
puhutusta kielestä lainattuina yksittäisinä sanoina tai ilmauksina, jotka mahdol-
lisesti liittyvät jotenkin paikalliseen kulttuuriin ja ovat siksi vaikeita kääntää. Lai-
naamisella voidaan lisätä matkan autenttisuuden vaikutelmaa, mutta se voi toimia 
myös leksikaalisena eksotisointina. Kääntämättömät kulttuurispesifi t termit koros-
tavat kulttuurien eroja, ja niillä voi olla vierautta korostava metonyyminen tehtävä. 
(Mee 2015: 50; Cronin 2000: 40–41.) Aineistossani tällaiset sanat liittyvät lähinnä 
ruokailusanastoon (esimerkiksi primi piatti) ja kulkunevoihin (pinasse).
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Matkailu itsessään koostuu jatkuvista kielenkäyttötilanteista (Th urlow & 
Jaworski 2010: 10). Ei siis ole ihme, että kielenkäyttöä kuvataan matkakertomuksissa 
monin tavoin. Matkustamista ja kääntämistä on toisinaan verrattu toisiinsa. Sekä 
matkailija että kääntäjä liikkuvat kielestä ja kulttuurista toiseen, ja käännöskin on 
eräänlainen kuvaus matkasta kielestä toiseen (Cronin 2019: 294). Croninin mukaan 
matkakertomuksiin voidaan soveltaa Jakobsonin (1992 [1959]) jaottelua kolmen-
laisesta kääntämisestä: se voi olla kielensisäistä, kieltenvälistä ja intersemioottista. 
Viimeiseen kategoriaan voidaan lukea esimerkiksi se, kun matkakertomus kääntää 
kielelliseksi ilmaisuksi jotain, joka perustuu muuhun kuin kielelliseen merkkijärjes-
telmään. Esimerkiksi edellisen luvun esimerkki kommunikaatiosta No Problemin 
kanssa sisälsi eleisiin perustuvaa kääntämistä (esimerkit 18 ja 19). 

Kieltenvälisyys on läsnä monin tavoin. Usein lingua francana käytetään 
englantia, mutta sekä Villan että Tuurin päähenkilöt puhuvat sujuvasti myös saksaa, 
ja Vakkurin ranskaa. Villan kirjassa käytetään lisäksi ruotsia ja espanjaa sekä hieman 
portugalia ja puolaa. Tuurin kirjassa puolestaan puhutaan italiaa. Lisäksi teksteissä 
on mainintoja kielistä, joita päähenkilö ei puhu, mutta tunnistaa, kuten bambara ja 
amhara (muodossa amhar) Vakkurin kirjassa, turkki Tuurin Bospor Expressissä sekä 
”Mamma ok:ssa” sisilian kieli. Kaikille esimerkkiteksteille on tyypillistä se, että vie-
raskielisyyden esittämisen ortografi set merkintätavat voivat vaihdella tekstin sisällä. 
Usein vieraskieliset sanat kursivoidaan, mutta toisinaan ne solahtavat kerrontaan 
kursivoimatta. Sekä oikeakielisyysoppaat että kustantamoiden käytännöt voivat vai-
kuttaa asiaan: vieraskieliset sanat usein neuvotaan kursivoimaan.

Villan Vanhan rouvan lokikirja on täynnä puhetta, oman puheen litterointia ja 
keskustelujen referointia. Kirjan syntyyn vaikuttanut ja esipuheessa kuvattu nau-
hoittaminen tekee erityisen näkyväksi sen, mikä koskee kaikkia kirjallisia keskus-
telun esityksiä: puhe on aina kertojan välittämää (Kalliokoski 1991: 157). Tässä 
tapauksessa keskustelut on ensin kerrottu suullisesti kasettinauhurille ja myöhem-
min muokattu tekstiksi. Omaa ja muiden puhetta esitetään moninaisia kirjoitetun 
kielen keinoja käyttäen. Tekstissä on sekä suoria että epäsuoria lainauksia ja näitä 
yhdistävää referointia, jota on pidetty nimenomaan puhutulle kielelle tyypillisenä 
(Laitinen 2005: 215). Myös eri puhutut kielet voivat ajoittain lomittua suomenkieli-
seen kerrontaan luontevasti aivan kuin arkikeskustelussa, jossa referoidaan toisella 
kielellä käytyä keskustelua (ks. esim. Forsberg 1996: 42–44). Kirjassa erikieliset lai-
naukset ovat kuitenkin prosessin läpikäyneitä, ja niille on pitänyt antaa kirjoitusasu. 
Toisinaan repliikki on merkitty lainausmerkeillä, toisinaan ei. Seuraavassa esimer-
kissä Villan päiväkirjakertoja kertaa aiemmin samana päivänä käytyä keskustelua, 
jossa on puhuttu lounaalla tarjotuista appelsiineista:
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Esimerkki 25
Lounaalla oli vihreitä appelsiineja.(1) Norman kysyi mitä nämä ovat, ja Marek 
sanoi että appelsiineja. (2) Eiväthän ne voi olla oranges kun ne eivät ole orange! 
(3) No ehkä ne ovat greenies, sanoi Marek. (4) Se on minusta hyvää kielilahjak-
kuutta puolalaiselta merimieheltä. (VRL: 168, kursivoinnit alkuperäiset)

Esimerkki edustaa tyypillistä keskustelun referointia VRL:ssä. Tässä katkelmassa 
tilanteen kielellinen leikillisyys liittyy appelsiini-sanaan, joka englanniksi on sama 
kuin oranssia väriä tarkoittava ’orange’. On siis luonnollista keskustelun välittämisen 
kannalta, että sanat ’orange’ ja ’greenie’ on suomenkielisessäkin kerronnassa eng-
lanniksi, joka on alkuperäisen keskustelun kieli. Lyhyessä katkelmassa on mukana 
useita puheen esittämisen keinoja. 

1) Aluksi kertoja referoi epäsuorasti, mitä Norman kysyi ja mitä Marek vastasi. 
Muotoilu (mitä nämä ovat) ei kuitenkaan ole aivan puhdas, kertojan tilan-
teeseen muokautettu epäsuora esitys, koska verbi (ovat) on preesensissä ja 
demonstratiivipronomini on nämä eikä ne. Keskustelun kieli ei vielä alussa 
tule esiin.

2) Epäsuoria esityksiä seuraa monen tulkinnan mahdollistava lause: ”Eiväthän 
ne voi olla oranges kun ne eivät ole orange!” Koska esityksessä ei ole joh-
tolausetta, kyseessä voisi olla joko Normanin tai Villan oma repliikki, joka 
muodoltaan muistuttaa vapaata suoraa esitystä. Keskusteluille ominaisen 
vuorottelun perusteella se on helppo tulkita Normanin spontaaniksi huudah-
dukseksi, jonka kertojaminä referoi. Toisaalta sen voi lukea myös koosteena 
pidemmästäkin keskustelusta, jolloin se ilmaisisi ennen kaikkea Villan omaa 
ääntä ja muotona se olisikin pikemminkin vapaa epäsuora esitys, joskin 
verbin preesensmuoto viittaa vapaaseen suoraan esitykseen. Alkuperäisen 
keskustelun kieli on kuitenkin kääntynyt pääosin suomeksi, joten tässä mie-
lessä sitaatti ei ole erityisen suora. Sanat oranges ja orange ovat ikään kuin 
ikkunoita englannin kieleen. Keskustelun äänet ja kielet ovat tiiviisti kietou-
tuneet sekä toisiinsa että kerrontaan. Kääntämisenä tämä ei ole puhtaasti 
kieltenvälistä eikä kielensisäistä, vaan niiden yhdistelmä. 

3) Marekin vastaus, joka on koko hauskaksi evaluoidun keskustelun kärki, on 
jälleen esitetty suoran esityksen muodossa, mitä selventää johtolause (sanoi 
Marek). 

4) Lopuksi kertoja kommentoi Marekin kielellistä lahjakkuutta ilmaisten sel-
västi, että näkemys on hänen omansa (minusta). Metadiskursiivinen kom-
mentti luonnehtii paitsi Marekia, myös minää, jolle kielten osaaminen ja 
niillä leikittely ovat tärkeitä. Koko pieni keskustelunkuvaus ja sen sisäinen 
evaluointi toimii päähenkilöä karakterisoivassa funktiossa. 
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Yllä kuvattu lyhyt keskustelun referointi sisältää paljon merkityksiä. Tilanteen ker-
rottavuus ei synny niinkään siitä, että lounaalla on tarjottu vihreitä appelsiineja, 
vaan siitä seuranneesta keskustelusta kolmen erikielisen henkilön välillä. Erityi-
sesti se, että puolalainen Marek on osannut vitsailla luontevasti vieraalla kielellä, on 
kertomisen arvoista. Minä siis positioi itsensä sellaiseksi, joka voi arvioida toisten 
ihmisten kielitaitoa. Sivuhuomio ”puolalaisesta merimiehestä” implikoi, ettei minä 
odota kaikilta puolalaisilta merimiehiltä vastaavaa kielellistä lahjakkuutta. 

Keskustelu on myös esimerkki siitä, miten kerrontaan luodaan toisen kielen 
tuntu, vaikka teksti itsessään on pääasiassa suomenkielistä. Muutaman lainasanan 
avulla luodaan rinnakkainen kuulokuva vieraalla kielellä käydystä keskustelusta. 
Kohtauksen luoma linguascape (Jaworski ym. 2003; Th urlow & Jaworski 2010) rep-
resentoi englannin käyttöä yhteisenä kielenä. Jaworski ja Th urlow ovat analysoineet 
kielten esittämistä television matkaohjelmissa, joissa eetoksena on, että englanti 
positioidaan globaaliksi kieleksi ja muiden kielten roolina on esiintyä eksotisoi-
tuna ja joskus lähes äänitapetin kaltaisena elementtinä. Suomenkielisessä tekstissä 
tilanne on monisyisempi. Suomi on kirjoitetun tekstin pääkieli, ja siihen tuodaan 
illuusiota muista kielistä muutamien lainattujen ilmausten avulla. Englanti on vain 
yksi laivamatkalla puhutuista kielistä. Tyypillistä toki on se, että englanti on usein 
juuri se monen puhujan yhteinen kieli. Villan kirjan minä on hyvin tietoinen kie-
listä ja siitä, miten yhden käyttäminen vaikuttaa toiseen. Hän myös orientoituu eri 
kieliin lukemalla kyseisillä kielillä kirjoitettua kaunokirjallisuutta.

Edellä mainittu esimerkki on siinä mielessä erityinen, että se tapahtuu laivassa, 
joka on tilana yhteen kokoava, eikä edusta vahvasti kenenkään puhujan kotimaata. 
Rahtilaiva ei ole myöskään varsinainen matkailun tila, vaan matkustajat ovat laivan 
toiminnan kannalta sivuosassa. Lainaamisella ei siis tuoda paikallista maustetta tai 
kulttuurista väriä tekstiin eikä se näin ollen ole esimerkki leksikaalisesta eksotisoin-
nista. Myös selvästi paikkaan liittyvää kielten lainaamista VRL:ssa on. Esimerkiksi 
Argentiinassa ja Chilessä taksikuskeihin viitataan sanalla taxista ja monet ruokalajit 
on ilmaistu espanjaksi: paila marina, cazuela de mariscos ja machas parmesano.

Kontaktivyöhykkeille tyypillisen epäsymmetrian kannalta on huomattava eri-
tyisesti Vakkurin kirjan afrikkalaisessa kontekstissa, että matkailija käyttää entis-
ten siirtomaaisäntien kieliä. Tuurin Bospor Expressin päähenkilöminä puolestaan 
päättää puhua Serbiassa suomea englannin tai saksan sijaan, jotta häntä ei 
erehdyttäisi luulemaan amerikkalaiseksi tai saksalaiseksi (BE: 58). Syynä on se, että 
kertoja muistelee sekä Yhdysvaltojen että Saksan pommittaneen Serbiaa Jugoslavian 
sodan aikana. Kieliin siis kietoutuu historiallisia ja sosiokulttuurisia merkityksiä, 
jotka matkan konteksti tuo esiin.

Edellisessä esimerkissä orange ja greenie lainataan sellaisenaan ja oletetaan, että 
lukija ymmärtää niiden merkityksen. Vakkurin Afrikan poikki -kirjassa esitetään 
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toisinaan myös suomenkielinen käännös vieraskielisen sitaatin jälkeen, kuten seu-
raavassa esimerkissä.

Esimerkki 26
Matkalla rannalle tulee paikallinen yrittäjä tervehtimään: Ca va? Ca va! Kuinka 
menee? Hyvin, hyvin, ja sitten sana, jota en ole kuullut pitkään aikaan afrikkalai-
sen suusta: Impeccable! Moitteettomasti. Paljon sanottu, mutta aamu onkin moit-
teeton, kirkas, ei jälkeäkään harmattanista, linnut sikertävät, ja yllätys yllätys: 
puhelimestani löytyy kuin löytyykin kenttää. (AP: 119)

Ranskankielinen kysymys (Ca va?) ja vastaus (Ca va.) on vapaasti suomennettu heti 
repliikkien perään: Kuinka menee? Hyvin, hyvin. Puhe lomittuu kerronnan jouk-
koon ilman lainausmerkkejä tai repliikkiviivoja. Kohtauksen kerrottavuus liittyy 
sanaan impeccable, moitteeton, joka kertojan reaktiosta päätellen ei ole kovin ylei-
nen ”afrikkalaisen suusta” kuultuna. Malin Segouhun sijoittuvassa kohtauksessa 
kohdattu jää sivurooliin; minän näkökulmasta häntä kuvataan paikalliseksi yrittä-
jäksi ja yleistävästi afrikkalaiseksi. Hänen käyttämänsä sana impeccable toimii sil-
tana matkailijan omiin ajatuksiin moitteettomasta aamusta ja ilahtumiseen puhe-
limen kentän löytymisestä. Paikallisen yrittäjän ohimenevän kohtaamisen avulla 
aktivoituu samalla paikan ranskankielinen kieliympäristö. Myöhemmin samassa 
luvussa kerrontaan lomittuu vielä kaksi ranskalaista sanaa: isoa venettä tarkoittava 
pinasse (AP: 119) sekä pienempi vene piroque (AP: 120), joiden merkitykset kertoja 
selittää vieläpä niin, että se vertautuu oletettavasti suomalaiselle lukijalle tuttuun 
kirkkoveneeseen: ”se on pinasse, iso puuvene, kuin suomalainen kirkkovene, ellei 
isompi, paitsi että tätä ei soudeta vaan se kulkee isolla perämoottorilla” (AP: 119). 
Viittaaminen kirkkoveneeseen aktivoi yhteisesti jaetun kulttuurisen taustan. Lisäksi 
se nostattaa ajatuksia perinteikkyydestä ja kulttuurikohtaisuudesta.

Edellisessä esimerkissä lainattu puhe lomittuu kerronnan joukkoon ilman eri-
tyistä merkintätapaa. Yleensä kirjassa suoran sitaatin merkkinä on repliikkiviiva, 
kuten seuraavassa esimerkissä. Myös tällaisessa suoran esityksen muotoisessa sitaa-
tissa kertoja voi olla mukana tarjoamassa suomenkielisen käännöksen: 

Esimerkki 27
– Je suis calm! Minä olen rauhallinen, tokaisee Modibo. (AP: 188)

Kertojan väliintulo korostaa sitä, että puheen esityksessä käytetään kirjallisen kielen 
resursseja.  

Tuurin teksteissä vieraskielisiä repliikkejä ei yleensä käännetä, mutta niiden 
merkitys on ymmärrettävissä kontekstista. Ne ovat tyypillisesti hyvin lyhyitä. Rep-
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liikin lisäksi kertoja toisinaan kertoo suoraan, millä kielellä keskustelua käydään, 
mikä muistuttaa kerrontaan sisältyvästä käännösprosessista.

Esimerkki 28
a) Koska hänen englannin kieleensä oli monta kertaa jo eksynyt saksan sanoja, 
minä vaihdoin myös puhumaan saksaa, jota hän osasi hyvin ja puhui mielel-
lään. Olin purkamassa matkalaukustani tavaroita, joita tarvitsin yöpymiseen, 
kun oveen koputettiin ja vaununhoitaja toi minulle kupillisen teetä. Kun yritin 
maksaa, hän huitaisi ja sanoi: ”Geschenk”. (BE: 11)
b) Pian vaununhoitaja toi minulle matkalippuni. Samalla hän toi aamukahvin ja 
voileivän, mutta ei ottanut niistä maksua sanoen uudelleen saksankielisen taika-
sanan: ”Geschenk”.

En tiennyt, mistä syystä hän halusi tarjota minulle kahvin ja voileivän, synty-
mäpäiväni johdosta hän ei minua onnitellut. Ehkä hän tunsi lobbareiden perus-
fi losofi an, jonka mukaan kukaan ihminen ei ole niin vaatimattomassa asemassa, 
etteikö häntä kannattaisi lahjoa. (BE: 43–44)

Näissä esimerkeissä ollaan junassa matkalla Budapestista Belgradiin. Ensimmäisessä 
esimerkissä lahjaa tarkoittavan Geschenk-sanan merkitykseen ei pysähdytä, mutta 
myöhemmin sanaa pohditaan ja siihen liitetään lahjan antamiseen viittaavia merki-
tyksiä. Bospor Expressin eri junamatkoilla kuvataan kaikkiaan kolmea vaununhoi-
tajaa, joista jokaisella on jonkinlainen toistuva, karakterisoiva repliikki: ”Geschenk”, 
”No Problem” ja ”Auf Wiedersehen” (samoin kuin ”Mamma ok”:ssa ”Mamma ok”). 
Geschenk-kohtauksen vaunuhoitajasta kuitenkin kerrotaan, että hän osasi saksaa 
hyvin ja puhui sitä mielellään. Silti keskusteluja ei referoida, vaan esiin nousee tämä 
sana, jonka käyttöyhteys kummastuttaa päähenkilöä.

Matkakirjallisuuden keskeisiin sisältöihin kuuluu se, että niissä kuvataan matkalla 
kohdattuja ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita heidän kanssaan. Edellä nähtiin, että 
ihmiskuvaus saattaa perustua luokitteluun tai tyypittelyyn, joka nojaa johonkin 
kulttuurisesti tunnistettavaan stereotypiaan (esim. 2, 3, 4), yksinkertaistavaan ekso-
tisointiin (5, 6, 7) tai karkeaan jaotteluun esimerkiksi eurooppalaisiksi ja afrikka-
laisiksi (8–12). Henkilön (18, 19) tai ryhmän (13–17) nimeäminen on niin ikään 
keino nopeaan luonnehdintaan tilanteissa, joissa toiseen ihmiseen ei ole mahdollista 
tutustua perinpohjaisesti. Monet kertomuksissa kuvatut kohtaamiset ovat lyhyitä ja 
odottamattomia; päähenkilöllä ei ole kohdatuista etukäteistietoja eikä tuttavuudesta 
tule pitkäikäistä. 
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Osa henkilöistä kuitenkin nousee joksikin aikaa voimakkaammin esiin, jolloin 
he saavat kertomusmaailmassa toimivan henkilöhahmon roolin (2–4; 18–24). Sil-
loinkin kertoja voi käyttää tunnistettavaksi oletettuja tyyppejä ja luokkia apunaan. 
Tyypillistä on myös se, että kohdatut nähdään vain matkailijan havainnoimana, jol-
loin yksi ominaisuus voi korostua eikä ihmisen monitahoisuus tule esiin. Kertoja 
voi kuitenkin osoittaa empatiaa esimerkiksi osoittamalla ymmärtävänsä, että henki-
löllä on elämässään muitakin osa-alueita kuin se, jonka matkailija sattuu näkemään 
(24).

Matkustamiseen liittyy olennaisesti eri kielten esittäminen. Kielitaidon mainitse-
minen, jopa arvioiminen (28), voi olla tapa kuvata matkalla kohdattua ja myös mat-
kailijaa itseään. Kerrontaan sisältyy myös kieltenvälistä kääntämistä (26, 27) sekä 
elekieleen tai päättelyyn perustuvaa kääntämistä (19). Toisinaan suomenkieliseen 
tekstiin jätetään vain sana tai ilmaus alkuperäisestä kielestä, jolloin merkitys voi olla 
kulttuurispesifi n ilmiön esiin tuominen, kuten ruokalajit tai kulttuuriset tavat, tai 
se voi korostaa kieltenvälisyyttä, jota ei ole helppo kääntää yhdelle kielelle. Kielten 
näkyminen voi tuoda esiin matkailulle tyypillistä monien kielten läsnäoloa (25). 

Matkalla kohdattujen ihmisten representoinnin tehtävänä on rakentaa kuvaa 
päähenkilöminästä ja tämän suhteista muihin ihmisiin. Se, miten kertoja positioi 
eri henkilöt suhteessa toisiinsa, nostaa samalla myös ideologisen minän tason esiin. 

Matkan kohtaamisten esittäminen, mukaan lukien kieliin liittyvät huomiot, on 
tapa osoittaa matkan ainutlaatuista luonnetta. Se on koko matkakertomuslajille 
tärkeä piirre, joka erottaa omakohtaiset tekstit matkaoppaista. Oppaissa ei voida 
luvata, että lukija tulisi omalla matkallaan tapaamaan juuri tietyn ihmisen, kun taas 
kertomuksessa ihmisiä voidaan esittää päähenkilön tapaamina joko ainutkertai-
sina yksilöinä tai jonkin ryhmän tyypillisinä edustajna. Jos henkilöt tai ihmistyy-
pit kuvataan maansa tai kulttuurinsa edustajina, matkakertomus usein tekee yleis-
tyksiä matkailijan oman kokemuksen pohjalta. Näissä voidaan korostaa esimerkisi 
afrikkalaisten ja eurooppalaisten eroja. 

Osa kuvatuista henkilöhahmoista rinnastuu fi ktion henkilöhahmoihin, koska 
valinnat ja funktiot kertomuksen kannalta ovat osittain samoja. Etenkin Tuurin ja 
Vakkurin selvästi jälkikäteen kerrotut matkakertomukset näyttävät tuottavan fi k-
tionaalisia piirteitä henkilöihin. Villan päiväkirjamuodossa kuvaus kiinnittyy tiu-
kemmin matkan aikaiseen kokemukseen eikä sisällä yhtä paljon selittämistä lukijaa 
varten. Toisaalta myös kirjaksi muokatussa matkapäiväkirjassa henkilöillä on teh-
tävänsä teoskokonaisuuden kannalta. Päiväkirjassa mimeettinen funktio on koros-
tuneempi, kun taas jälkikäteisissä matkakertomuksissa henkilöillä on enemmän 
synteettisiä ja temaattisia piirteitä. Kun henkilöhahmoja tarkastellaan näiden funk-
tioiden ilmentyminä, esiin nousee implisiittisen tekijän tason käsitys henkilöistä 
osana kokonaisuutta.
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Kohdattujen ja kohtaamisten representointi nostaa esiin kysymyksiä kerronnan 
etiikasta. Kertomusmuodon vaarallisuudesta ja hyödyllisyydestä on käyty kiivai-
takin keskusteluja kertomustutkijoiden kesken eri muodoissa jo 1900-luvun alku-
puoliskolta lähtien (ks. esim. Meretoja 2018) ja viime aikoina kertomuksellisuuden 
käytöstä erityisesti mediassa (Mäkelä ym. 2018). Tässä työssä lähtökohtanani ei ole 
puolustaa tai kritisoida kertomusta muotona, vaan tarkastella sitä esitysmuotona, 
joka on konventionaalistunut matkan kokemusten välittämiseen. Selvää kuitenkin 
on, että kertomuksiin, niin myös matkakertomuksiin, sisältyy eettisiä ongelmakoh-
tia, joita edellä kuvatut stereotypioihin nojaaminen ja luokitteleminen osoittavat. 
Erityisen selvä kertomuseettinen kysymys liittyy matkalla kohdattujen henkilöiden 
esittämiseen silloin, kun heistä muotoutuu kertomuksellisia henkilöhahmoja, joissa 
voi nähdä osin fi ktionaalisia piirteitä. Matkakertomuksen lukija todennäköisesti 
pitää kuvattuja ihmisiä todellisten kohtaamisten perusteella kirjoitettuina, mutta 
todelliset kohdatut eivät välttämättä ole tietoisia roolistaan matkailijan kirjoitta-
massa kirjassa. 

Edellä analysoidut esimerkit osoittavat sen, että ihmisten kuvaaminen koostuu 
muun muassa seuraavanlaisista valinnoista: kenet valitaan osaksi kertomusta, kuva-
taanko valitun ulkonäköä tai luonnetta, kerrotaanko millä kielellä valittu henkilö 
puhuu, siteerataanko häntä suoraan tai epäsuorasti vai eikö hänen puhettaan mai-
nita lainkaan. Lisäksi voidaan kysyä, onko kuvatulla henkilöllä teoksessa jokin muu 
tehtävä kuin esiintyä omana itsenään. Onko henkilö esimerkiksi tuomassa komiik-
kaa kertomukseen tai muistuttamassa maan kulttuurista joko tuoden jotain uutta 
esiin tai vahvistaen yleisiä käsityksiä? Tarjoaako henkilö jonkinlaisen vastakohdan 
minälle? Jokainen valinta on osoitus kerrottavuuden arvioinnista. 

Kertomuksen etiikka liittyy myös implisiitisen tekijän ja lukijan suhteeseen: 
manipuloiko kertomus kuvaa tietystä maasta yhden kokemuksen perusteella? Etiik-
kaa voidaan tarkastella yhtäältä kerrotun etiikkana, toisaalta kertomisen etiikkana 
(Phelan 2007b). Ihmisten kuvaamisen kohdalla nämä aspektit kietoutuvat vah-
vasti toisiinsa. Kohtaamisten kuvaaminen voi olla eettinen strategia, jonka avulla 
voidaan tuoda esiin matkailuun liittyviä ongelmia (Mee 2015: 31) tai esimerkiksi 
maan yhteiskunnallista tilannetta pintaa syvemmältä. Kertomisen etiikkaan vaikut-
tavat kaikki ne valinnat, painotukset, yksinkertaistukset, käännökset, referoinnit ja 
muokkaukset, joiden kautta kohtaaminen välittyy lukijalle. Eettisenä strategiana 
toimivat ne aineistosta esiin nousseet keinot, jotka purkavat kuvaa kertomuksen 
minästä kaiken tietävänä ja hallitsevana keskipisteenä, sekä lukijalle tarjoutuvat 
positiot, joista käsin kerrottua on mahdollista pohtia, kiistää tai kyseenalaistaa. 
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minä

Matkakertomus on yhden tai korkeintaan muutaman ihmisen subjektiivisiin 
kokemuksiin ja havaintoihin perustuva kuvaus matkasta ja matkakohteista. Analyy-
sini ovat osoittaneet, että avoimesti subjektiivinen teksti myös näyttää minän rajal-
lisuuden tiedon tuottajana, purkaa minän asemaa kaikkitietävänä ja kaiken näke-
vänä toimijana ja tuottaa parhaimmillaan keskustelevan vuorovaikutuksen tekstin 
ja lukijan välille. Tutkimieni teosten kertojat usein tunnustavat tietämättömyytensä, 
mahdolliset puutteet kielitaidossaan sekä matkaan liittyvät huolensa ja pelkonsa. 
Matkakirjojen minät punnitsevat omia ratkaisujaan, mikä tuo esiin vaihtoehtoi-
set mahdollisuudet. Kertomukset esittävät joukon havaintoja ja hankittuja tietoja, 
joiden varmuusaste vaihtelee pohdinnasta tai tiedon muistelusta varmana esitettyyn 
tietoon tai näkemykseen. Myös kertojien esittämät yleistykset esimerkiksi turistien 
käyttäytymisestä tai paikallisten elämäntavoista asettuvat tähän subjektiivisuuden 
kehikkoon. 

Olen tarkastellut matkakertomusten minää Smithin & Watsonin (2010) esittä-
män mallin mukaisesti monitasoisena kokonaisuutena, jossa on läsnä neljä päällek-
käistä tasoa: todellinen, historiallinen minä, kerrottu minä eli päähenkilöminä, ker-
tova minä eli kertojaminä sekä ideologinen minä. Analyysissäni huomioni kiinnittyi 
tekstin sisäisiin tasoihin eli muihin kuin todelliseen minään, vaikka pidän todennä-
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köisenä, että päähenkilöminällä on paljon yhteistä todellisen matkailija-kirjailijan 
kanssa. 

Yhteistä ja leimallista aineistoni seikkaileville päähenkilöille on se, että he tulevat 
vauraasta ja vakaasta Suomesta, jossa äärimmäistä köyhyyttä ei juuri näe. Matkai-
lijoilla on taloudellista turvaa, koulutuksen mukanaan tuomaa tietoa ja kielitaitoa 
sekä kokemusta maailman maista ja matkustamisesta. Nämä ovat etuoikeuksia, joita 
monella matkalla kohdatulla ei ole. Tämä saattaa synnyttää epätasa-arvoisen ase-
telman joihinkin kohtaamisiin ja vaikuttaa siihen, minkälaisena matkakohde näyt-
täytyy. Suuri vaikutus kokemukseen on myös sillä, minkälaisia ennakkotietoja tai 
kontakteja matkailijalla on entuudestaan. Villa on kokeneena matkailijana matkus-
tanut rahtilaivoilla useasti ja käynyt myös Etelä-Amerikassa aiemmin. Vakkuri on 
matkustanut paljon Afrikan maissa, ja hänellä on matkan varrelle sovittuja tapaa-
misia, mikä osoittaa laajaa verkostoa. Tuuri puolestaan saapuu Istanbuliin kutsut-
tuna kirjailijana, joten häntä odotetaan ja hänelle on laadittu ohjelma. Kirjailijuus ja 
kokeneisuus ovat piirteitä, jotka lisäävät juuri näiden kertomusten kerrottavuutta ja 
lukijan näkökulmasta kiinnostavuutta; jossakin toisessa kirjassa matkailijan koke-
mattomuus ja ensikertalaisuus voisivat toimia samoin.  

Vaikka tekstianalyysin keinoin en voi tietää kirjailijoiden ajatuksia ja tavoitteita, 
olen elänyt samassa ajassa kirjojen kirjoittamisen aikaan. Minulla ei siis ole ollut 
samaa ongelmaa kuin historiallisten matkatekstien tutkijoilla, joiden täytyy sel-
vittää myös se, miten kyseisenä aikakautena on ollut tapana puhua, matkustaa, ja 
mitä maailmasta on tiedetty. 2000-luvun alussa tietoa maista ja matkustamisesta oli 
saatavana paljon, lentämisestä tuli edullisempaa ja liikkuvuus kaiken kaikkiaan oli 
yleistä niin vapaa-aikana kuin työelämässäkin.36 Maailman mullistuksista erityisesti 
kaksoistornien terrori-isku Yhdysvalloissa vuonna 2001 lisäsi turvatoimia lentolii-
kenteessä kaikkialla maailmassa, minkä Tuurin kertojakin mainitsee yhdeksi syyksi 
lentämisen kaihtamiseen:

Minullekin oli lentoliput jo ostettu, mutta ne peruttiin, mikä oli minulle iso 
ilo, koska olin päättänyt kokonaan lopettaa matkustamisen lentokoneilla. Olin 
tehnyt sen monistakin syistä, mutta tärkeimpänä pidin sitä, että lentokentillä on 
nykyään vaikeampi päästä kaikkien tarkastusten läpi lentokoneeseen kuin aikoi-
naan rajan yli Neuvostoliittoon. (BE: 14)

36 Vuosituhannen alku oli voimakkaan kasvun aikaa matkailussa mm. lentoliikenteen kilpai-
lun vapautumisen myötä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2000 suomalaiset tekivät 2,4 
miljoonaa yöpymisen sisältävää ulkomaan vapaa-ajan matkaa ja vuonna 2015 6,1 miljoo-
naa (Suomen virallinen tilasto: Suomalaisten matkailu).

Minä ja muut, matka ja kertomus



196

Matkustaminen rahtilaivalla Etelä-Amerikkaan, junalla Istanbuliin tai puskatak-
seilla Afrikassa kulkeminen edustavatkin aikakautensa kontekstissa marginaalista 
matkustuskulttuuria – sellaista, joka vaatii aikaa. Tutkimieni kirjojen matkaili-
jat myös tekevät matkoilla kirjailijan ja suomentajan töitään, vaikka he aika ajoin 
omaksuvat turistin roolin, kuten teoksista voi lukea.

Kirjojen julkaisuajan kiintoisiin murroksiin kuuluu se, että sosiaalinen media 
alkoi tuolloin kasvattaa suosiotaan, ja julkisen ja yksityisen raja alkoi hämärtyä 
uudella tavalla. Kirjallinen matkakerronta sai rinnalleen uusia matkoista kertomisen 
muotoja, kuten matkablogeja ja matka-aiheisia keskustelusivustoja. Tutkimani teok-
set nojaavat kuitenkin vahvasti kirjallisuuden perinteisiin ja lajin konventioihin, ja 
tämä koskee muitakin samoihin aikoihin ilmestyneitä matkakertomuskirjoja. Teos-
luonne vaikuttaa valittuihin esitystapoihin, ja on mahdollista, että matkakirjojen 
tasainen suosio johtuu juuri siitä, että ne ovat kerronnallisia teoskokonaisuuksia, 
joihin lukija voi uppoutua. Niissä on koherenssia, joka syntyy minän jatkuvasta läs-
näolosta, lukijaan suuntautuneesta kertojan otteesta sekä kokonaisuuden muodos-
tavasta rakenteesta. Internetin matkailusivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa 
kokemuksellinen tieto on kirjan muotoon verrattuna pirstaleisempaa.

Lukijaan suuntautuneisuus näkyy tekstin tasolla siinä, minkälaiselle implisiitti-
selle lukijalle kertoja tarinaa kertoo. 2000-luvun kontekstissa implisiittiseltä luki-
jalta voidaan odottaa paljon ennakkotietoa kuvatuista kohteista ja matkustamisesta 
yleisesti. Jos tekijä on tunnettu, kuten oman aineistoni tekijät ovat, voi lukijalla olla 
paljon taustatietoa myös kirjailijasta ja hänen muusta tuotannostaan. Aineistoni 
matkakirjoja yhdistää se, että niiden implisiittinen lukija asemoidaan suomalaiseen 
kulttuuripiiriin, joka on yhteinen implisiittisen tekijän kanssa. Se näkyy esimerkiksi 
siinä, minkälaisia vertauskohteita kuvauksissa käytetään. Tuurin päähenkilö juo 
turkkilaista teetä lasista, jonka kokoa verrataan ryyppylasin kokoon, ja Vakkurin 
kertoja kuvaa afrikkalaisia Tuntemattoman sotilaan Koskelan sanoin. Kertomisen 
arvoisiksi yksityiskohdiksi evaluoidaan asioita, jotka poikkeavat tyypilliseksi arvi-
oidusta suomalaisesta arjesta. Esimerkiksi tietylle maalle tyypilliset ruoat, tavat tai 
kulkuneuvot, suurkaupunkien väenpaljous ja kova meteli, ihmisten puheliaisuus tai 
rytmitaito, autiomaan kuivuus tai vuonomaiseman kauneus ovat asioita, joihin tut-
kimieni teosten kertojat kiinnittävät huomiota. Kerrottavuudeltaan tärkeiksi mat-
kakertomuksissa arvioidaan myös matkaan liittyvät kohtaamiset, mahdolliset kom-
mellukset ja vastoinkäymiset sekä yllätykset ja ilonaiheet. Villan päiväkirjakertoja 
kertoo tarinan siitä, miten hän monien vaiheiden kautta sai soitettua puhelinauto-
maatista tyttärelleen Suomeen. Tarina kertoo paitsi hauskasta tapahtumasarjasta 
myös siitä, miten matkoilla pientenkin asioiden hoitaminen voi tuottaa vaikeuk-
sia, miten hän sai paljon apua paikallisilta ja miten tärkeää oli päästä soittamaan 
läheiselle. 
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Matkakertomuksiin sisältyvä taustoittava tieto kiinnittyy omakohtaiseen koke-
mukseen useimmiten matkan kulloisenkin sijainnin kautta. Erityisesti Vakkurin 
kirjassa on laajoja osuuksia, joissa kertoja esittää kiinnostaviksi evaluoituja kerto-
muksia tai anekdootteja, jotka liittyvät matkan maihin tai esimerkiksi omiin aiem-
piin kokemuksiin. Muitakin tällaisia varsinaisen matkan kuvauksesta irrallisia ele-
menttejä aineistoni kirjoihin sisältyy. Vakkuri kirjoittaa matkalla suuran. Villan 
kirjassa yksi päivityksistä päättyy pieneen runoon sataman tunnelmasta. Tuurin 
kertoja pohtii toistuvasti uskontoja. Koherenssia kokonaisuuteen synnyttävät ker-
ronnallisuuden osatekijät: minä päähenkilönä, minä kertojana sekä matkan kaaren 
mukainen rakenne, joka alkaa matkaan lähdöstä, sisältää matkan aikaisia tapahtu-
mia ja päättyy paluuseen. Myös lukijaan suuntautuneisuus synnyttää koherenssia 
kertomuskokonaisuuteen.

Olen ollut kiinnostunut siitä, minkälaisia matkakertomukset ovat retorisena toi-
mintana eli minkälaista implisiittisen tekijän ja lukijan välistä vuorovaikutusta mat-
kakertomuksista voi lukea. Samalla olen pohtinut, miten hyvin retorisen narratolo-
gian mukaiset käsitteet sopivat matkakertomusten analysointiin. Analyyseissa olen 
kiinnittänyt huomiota erityisesti kielellisestä representaatiosta vastaavaan kertojan 
tasoon sekä tapoihin, joilla kerronta ottaa implisiittisen lukijan huomioon. Kertojan 
diskurssin avulla muodostuu yhtäältä käsitys päähenkilöstä ja matkan tapahtumista 
ja toisaalta kokonaisuudesta vastaavasta implisiittisestä tekijästä.

Ajallisuuden ja etenemisen keinot ovat keskeisiä rakennuspuita kaikessa kerron-
nassa. Luvussa 3 tarkastelin, mitkä ominaisuudet ovat matkakertomuksille keskei-
siä. Klassisen narratologian ajatus siitä, että kertomuksesta voidaan erottaa tarinan 
taso ja kerronnan taso, osoittautui hyödylliseksi malliksi myös tosipohjaisten mat-
kakertomusten tarkastelussa. Tarinaksi hahmottui tällöin valikoima pääosin mat-
kallaolon aikaan sijoittuvia tapahtumia. Kerronta taas on tarinan kielellinen ilmiasu. 
Ajallinen kaksitasoisuus vaikuttaa kertomuksen minään siten, että päähenkilöminä 
asettuu tarinan tasolle, kun taas kertojaminä on kerronnan tasolla. Keskityin ajal-
listen piirteiden analyysissä erityisesti aikamuodon valintaan, joka vaikuttaa myös 
muihin kielellisiin valintoihin ja siihen, minkälainen vuorovaikutus muodostuu 
kertojan ja implisiittisen lukijan välille.

Tuurin Bospor Expressissä ja kertomuksessa ”Mamma ok” kerronnan pääasial-
lisena aikamuotona on imperfekti, mikä tuo ajallisen eron tarinan ja kerronnan 
välillä selvästi esiin ja korostaa retrospektiivistä otetta tapahtumiin. Lyhyessä ker-
tomuksessa etäisyyttä on paljon, ja kertoja viittaa myös sellaisiin vaiheisiin, jotka 
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sijoittuvat matkan ajan ja kerronnan ajan välisiin vuosiin. Tuurin kertojat myös 
siirtävät havaintopistettä tapahtumien hetkestä eteen- ja taaksepäin ja kerronnan 
tasolta tapahtumien tasolle. Kerronnan fokalisoijana voi siis olla joko kertojaminä 
tai päähenkilöminä. Kun fokalisointi siirtyy kertojalta päähenkilölle, kerronta 
korostaa päähenkilön kokemusmaailmaa. Kerrontaa myös toisinaan nopeutetaan 
esimerkiksi toistuvuuden osoittamiseksi ja sitten taas tarkennetaan tiettyyn tapah-
tumahetkeen. Menneen aikamuodon kerronnassa lukijan positiona on seurata jo 
päättynyttä tarinaa ja sen etenemistä kertojan esittämänä. Ajalliset siirtymät ja kro-
nologiasta poikkeaminen – esimerkiksi Bospor Expressin alussa – edellyttävät kui-
tenkin lukijalta aktiivista päättelyä. 

Vakkurin Afrikan poikki on kerrottu preesensissä, mikä luo kertojan ja implisiit-
tisen lukijan välille toisenlaisen suhteen: siinä lukija ikään kuin seuraa tapahtumien 
kulkua samaan aikaan kuin ne tapahtuvat. Selvää on, että myös Afrikan poikki on 
kertomuksena retrospektiivinen, mutta preesens kertovana aikamuotona luo ker-
rontaan fi ktionaalisuuden vivahteen – ikään kuin kerronta kuvaisi juuri parhaillaan 
päähenkilölle sattuvia tapahtumia, jopa unia tai keskusteluja. Kun imperfektimuo-
toisessa kertomuksessa kertoja vaihtaa aikamuodon preesensiin, aikamuoto voi 
toimia dramaattisen preesensin funktiossa. Vakkurin preesensmuotoisessa kerron-
nassa dramatisoinnin keinona toimivat henkilöiden väliset dialogit tai toisinaan 
päähenkilöminän päänsisäinen dialogi. Silloin tapahtumien eteneminen hidastuu, 
mikä lisää kohtauksen painoarvoa. Esimerkiksi odottamaton käänne viisumivirkai-
lijan tapaamisessa dramatisoituu dialogijakson avulla. 

Päähenkilön matkan kerronnasta poikkeavat osuudet on Vakkurin kirjassa ker-
rottu imperfektissä, mikä erottaa ne selvästi pääkertomuksesta. Aikamuodot toimi-
vat teoskokonaisuudessa eri tehtävissä, ja eri osuuksissa myös kertojan ja lukijan 
välinen vuorovaikutus on erilaista. Matkan kuvauksessa implisiittinen lukija on 
ikään kuin matkakumppani, kun taas taustoittavissa osuuksissa kertojalla on asian-
tuntijapositio suhteessa vähemmän asiantuntevaan lukijaan.

Villan Vanhan rouvan lokikirja on päiväkirjamuotoinen, joten aikamuodotkin 
vaihtelevat sen mukaan, kertooko päiväkirjakertoja aiemmin tapahtuneesta vai 
juuri sen hetkisestä tilanteesta. Kertomuksellinen jako tarinaan ja kerrontaan on 
monikerroksinen: matkan aikainen kertoja ja matkan aikaiset tapahtumat luovat 
yhden kerroksen. Sen lisäksi kirjassa on myöhempi kerronnan hetki, joka synnyttää 
kerronnallisen etäisyyden päiväkirjakertojan ja myöhemmän kertojan välille. Myös 
implisiittisellä lukijalla on kaksi selvästi erottuvaa positiota. Päiväkirjakertojan imp-
lisiittinen lukija on ikään kuin Villan myöhempi minä, jolle ei tarvitse selittää tut-
tuja asioita. Tämä positio kutsuu lukijaa samaan havaintopisteeseen matkailevan 
päähenkilön kanssa, samaan tapaan kuin Vakkurin kirjan preesensjaksot. Teosko-
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konaisuuden implisiittinen lukija puolestaan näkee ajallisen etäisyyden ja kahden 
ajan vuorottelun.

Kaikille analysoiduille teksteille yhteistä on se, että ne etenevät omaelämäkerral-
lisen minän kokeman ajan ja liikkeen mukaisesti kohtauksittain. Lukija voi luottaa 
siihen, että tarina etenee kerrotun matkan kaarta seuraten ja lajin konventioita nou-
dattaen, vaikka pääkertomukseen olisi upotettu jonkun muun kokijan kertomuksia 
tai informatiivisia osuuksia matkan sijainnista. Ajallista hidastamista ja nopeutta-
mista sekä siirtymiä tapahtumien ajasta eteen- ja taaksepäin käytetään kerronnan 
etenemisen rytmittämiseen ja evaluoimiseen. 

Luvussa 4 osoitin, miten matkakertomus asettuu tekstien verkostoon interteks-
tuaalisesti ja kontekstuaalisesti. Intertekstuaaliset viittaukset ovat nekin keino huo-
mioida ja aktivoida implisiittistä lukijaa. Lukija voi tunnistaa viittauksia tai saada 
niistä innoituksen. Aineistoni kirjoissa lukeminen on tekemistä, jota käsitellään 
usein, mikä toimii metadiskursiivisena piirteenä ja rakentaa dialogisuutta tekstin ja 
lukijan välille. Esimerkiksi se, miten kaikki aineistoni kirjojen päähenkilöt lukevat 
kirjallisuutta, nostaa esiin tapoja lukea kirjallisuutta. Vakkurin päähenkilö arvioi 
Koraania kirjallisuutena eikä niinkään pyhänä tekstinä. Tuurin päähenkilö lukee 
Primo Levin toisen maailmansodan jälkeisiin tapahtumiin perustuvaa kuvausta 
ja suhteuttaa siihen omaa matkaansa. Villan päiväkirjaminä lukee matkaoppaita 
välillä epäillen, välillä huvittuen niiden sanavalinnoista. Vastaavasti matkakerto-
musten lukija voi matkakertomuksen äärellä muistella jotakin omaa matkaansa tai 
kuvitella, miltä tuntuisi matkustaa rahtilaivalla mantereelta toiselle, kuten Villan 
kirjan päähenkilö. Hän voi myös ihmetellä, miksi Tuurin päähenkilö välttelee turis-
tikohteita tai miksi Vakkurin päähenkilö haluaa juoda Afrikassa juuri roséviiniä. 
Kirjojen kuvaamat omakohtaiset lukukokemukset toimivat keskustelevuutta lisää-
vänä strategiana.

Intertekstuaaliset viittaukset ja puheen referointi ovat keskeisiä keinoja lisätä 
moniäänisyyttä minämuotoiseen matkan kerrontaan ja vähentää sen monologi-
suutta. Ne myös sitovat teosta kirjallisuuden ja matkakertomuslajin traditioihin. 
Samalla ne kuitenkin osoittavat, että kertojalla on valtaa rekontekstualisoida toisten 
kirjoittamaa tai puhumaa omaan kerrontaan, palvelemaan kertomuksen kannalta 
olennaisia funktioita. Jo kirjan kynnysteksteihin kuuluvat motot rakentavat kerto-
janääntä ja lukijan positiota. Villan kirjan kynnystekstit korostavat matkustamisen 
henkilökohtaista merkityksellisyyttä, kun taas Vakkurin kirjassa motot kiinnittävät 
huomiota esitystapoihin. Tuuri puolestaan siteeraa J. V. Snellmannin ylevää ajatusta 
rautateiden ja sivistyksen yhteydestä.

Lähteisiin perustuvissa osuuksissa kertoja voi eläytyä esimerkiksi jonkun his-
toriallisen henkilön ajatuksiin, kuten Vakkurin kertoja kuvatessaan tutkimusmat-
kailija Mungo Parkin saapumista Maliin. Kirjallisuuden lainaaminen ja lähteisiin 
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perustuva taustoittaminen vahvistavat kertojan asiantuntijapositiota korostamalla 
kokonaisuudesta vastaavan implisiittisen tekijän lukeneisuutta ja kielitaitoa. Lähde-
kirjallisuus myös vaikuttaa näkökulmiin ja painotuksiin, esimerkiksi siihen, miten 
ja kenen näkökulmasta historialliset tapahtumat nähdään. Lähteiden olemassaoloa 
ilmaistaan aineistossa hyvin vaihtelevasti. Lajin kerronnalliset ulottuvuudet näyttä-
vät vaikuttavan siihen, että lähteisiin viittaaminen ei ole systemaattista eikä helposti 
tarkistettavaa.

Keskusteluja referoimalla kertoja puolestaan käyttää toisten puhetta oman ker-
rontansa suodattamana. Kaikissa analysoimissani teksteissä on esitetty puhetta eri 
keinoin epäsuoran ja suoran esityksen välisellä asteikolla. Kertoja voi käyttää toisen 
ääntä oman näkökulmansa tukemiseen tai kiistattomana pitämänsä faktan totea-
miseen. Toisaalta kerrotut keskustelut voivat avata lukijalle keskustelevan position. 
Keskustelujen referointi voi toimia myös evaluoinnin keinona, jolla tietty tapahtuma 
arvioidaan erityisen kiinnostavaksi – joko poikkeuksellisuutensa tai tyypillisyytensä 
takia. Esimerkiksi Villan päiväkirjakertojan esittämä ruokapöytäkeskustelu fi losofi -
sen dialogin muodossa kuvastaa keskustelun sisällön poikkeuksellisuutta. Vakkurin 
kertoja puolestaan esittää dialogikatkelmia, jotka kuvaavat matkan arkipäivää, tyy-
pillisiä tilanteita, kuten neuvotteluja turistikohteen oppaan kanssa.

Matkanteko muodostuu maantieteellisestä liikkeestä paikasta ja tilasta toiseen. 
Luvussa 5 analysoin sitä, miten matkakertomuksissa kuvataan kokemuksia tilassa ja 
paikassa. Tilan representointi on vahvasti omakohtaista, ja sen funktiona on välit-
tää kokemuksia lukijan koettavaksi. Päähenkilön toiminta tilassa tuo kertomukseen 
konkretiaa ja osoittaa kerrottavan matkan erityisyyttä. Sijainnit, etäisyydet ja suu-
rusluokat – tai kokemukset niistä – suhteutuvat kertomuksen minään, deiktiseen 
origoon. Matkailevan minän aistihavainnot ovat keskiössä. Tilakokemus on kui-
tenkin usein monikerroksinen ja koostuu useista samanaikaisista fyysisistä tiloista, 
kuten Villan kirjassa hytti, joka on laivassa, joka on satamassa, joka on Gdyniassa. 
Monikerroksisuus voi toimia myös niin, että fyysiseen tilaan yhdistyy abstrakteja 
ulottuvuuksia. Vakkurin kirjassa ravintolaan, joka sijaitsee hotellissa, joka sijaitsee 
Timbuktussa, liittyy diskursiivisia ulottuvuuksia, kuten Timbuktusta kirjoitettu his-
toria ja siitä kerrotut myyttiset tarinat.

Tila koetaan aineistossani usein vertaamisen kautta joko implisiittisesti tai eksp-
lisiittisesti. Esimerkiksi hotellihuoneen tasokkuus vertautuu yleisiin käsityksiin 
hyvästä hotellihuoneesta. Paikan nykyisyys voi vertautua hohdokkaaseen mennei-
syyteen, kuten Timbuktun tapauksessa. Asioita verrataan myös kotoiseen ja tut-
tuun, esimerkiksi Villan päiväkirjakertoja vertaa hytin kokoa kotikaksion kokoon. 
Epäsuoremmin suomalaiseen kokemusmaailmaan puolestaan verrataan vaikka sitä, 
onko jokin tila suuri vai pieni, onko jossain paljon ihmisiä ja ääniä tai onko jokin 
kaoottista vai järjestelmällistä. Kuvauksiin liittyy evaluointia, joka kohdistuu sekä 
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kuvauksen kohteeseen että tilalliseen kokemukseen. Bospor Expressin yksityiskoh-
tainen kaupunkikävelyn kuvaus Istanbulissa evaluoi kohtauksen kiinnostavaksi 
ja myös kuvaa moniaistista ja havaintoja tulvivaa kokemusta. Kertojat käyttävät 
tilan representaatioissa hyväkseen yleistä maailmantietoa, jota lukijalla voi olettaa 
olevan. Monet matkustamiselle tyypilliset tilat, kuten asemat ja satamat, muistut-
tavat toisiaan eri puolilla maailmaa. Rooman ja Istanbulin kaltaiset kaupungit ovat 
toisaalta niin yleisesti tunnettuja, että niiden kuvauksissa voi käyttää katujen, silto-
jen ja rakennusten nimiä.

Tilan representaatioissa päähenkilö on tilassa sisällä, kun taas maisemien kuva-
ukseen liittyy fyysinen etäisyys maiseman havainnoijan ja maisemanäkymän välillä. 
Maisemakuvauksella on pitkät perinteet taiteissa, ja toisaalta maisemien äärelle 
hakeutuminen on keskeinen käytäntö nykymatkailussa. Maisemia arvioidaan 
yleisten käsitysten perusteella, ja matkakertomusten maisemien kuvauksissa on 
usein mukana vertailu johonkin ideaaliin hyvästä maisemasta. Kuvauksessa tämä 
voi näkyä esimerkiksi jonkin puuttumisen ilmaisemisena tai joidenkin piirteiden 
intensifi ointina. Myös maiseman kuvauksille on ominaista monikerroksisuus. Mai-
semassa voidaan nähdä merkkejä maan historiasta, yhteiskunnasta tai se voidaan 
nähdä aiemman matkakirjallisuuden tai aiemman kokemuksen värittämänä. Villan 
kirjassa La Plata -joen suuta katsotaan sekä oman aiemman kokemuksen että Olavi 
Paavolaisen kuvauksen läpi. Maisemakuvaukset liittyvät myös liikkeen kuvaukseen, 
sillä maisemia havainnoidaan usein juuri liikkuvasta kulkuneuvosta. Villan kirjan 
päähenkilö katselee merimaisemia laivan kannelta, Tuurin päähenkilö maaseutu-
maisemia junan ikkunasta ja Vakkurin päähenkilö autiomaata liikkuvasta linja-au-
tosta. Näissä kohtauksissa hyödyllisenä voidaan pitää Smithin ja Watsonin (2010) 
käsitettä ideologinen minä havainnollistamaan sellaisia kertojan positioita, jotka 
muodostavat yhteyksiä maiseman ja yhteiskunnan tai maiseman ja historian välillä.

Tiloja voidaan jäsentää ryhmiin sen mukaan, minkälaisten toimintojen näyt-
tämöitä ne ovat ja minkälaisia rooleja minällä niissä on. Aineistostani esiin nousi 
erityisesti neljänlaisia toiminnan tiloja: 1) Matkantekoon liittyvät tilat, joita luon-
nehdin nimityksellä väliaikaisuuden tila, ovat keskeisiä matkakertomusten tiloja. 
Ne ovat kulkuneuvoja, asemia ja majapaikkoja. Päähenkilöt nähdään näissä tiloissa 
ennen kaikkea matkantekijöinä. 2) Nähtävyydet ovat näyttämöitä, joissa päähenki-
löillä on ennen kaikkea turistin rooli ja tehtävät. Omat kiinnostuksenkohteet tulevat 
esiin siinä, minkälaisia nähtävyyksiä matkailija valitsee. 3) Kaupungeissa on avoi-
mia tiloja, kuten katuja ja kortteleita, sekä puolijulkisia kahviloita ja ravintoloita. 
Kaupunkitilat tarjoavat vapaata tilaa kuljeskeluun tai fl aneeraukseen. 4) Neljäntenä 
tyyppinä ovat maisemat, joita matkailija tarkkailee esimerkiksi liikkuvan laivan, 
junan tai linja-auton ikkunasta, jolloin läsnä on sekä sisätilakokemus että etäälle 
ulottuva katse. Maisemat voivat olla kulissin kaltaisia taustoja tai niihin voidaan 
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kytkeä informaatiota tai näkemyksiä. Samalla huomio kiinnittyy myös havaitsijaan 
itseensä ja siihen, miten maisema tavallaan syntyy sen vastaanotossa (Sepänmaa 
1994). Kerronta korostaa matkailijan aitoa kokemusta ja silminnäkijäpositiota.

Edellä kuvatuissa tiloissa päähenkilöt matkantekijöinä, turisteina, kuljeskelijoina 
tai tarkkailijoina kohtaavat muita ihmisiä. Näiden kohtaamisten ja kohdattujen 
ihmisten representointia analysoin luvussa 6. Kohdatut ihmiset kenties asuvat koh-
demaassa tai ovat matkalla, kuten päähenkilökin. Usein he toimivat matkailun kan-
nalta keskeisissä ammateissa eli ovat esimerkiksi vaunupalvelijoita, autonkuljettajia 
tai hotellien ja ravintoloiden henkilökuntaa. Kohdattujen representointiin liittyy 
usein tyypittelyä ja luokittelua, myös kulttuuristen stereotypioiden hyödyntämistä, 
ja erontekemistä johonkin oletettuun tuttuun. Stereotyyppien tai kirjallisten tyyp-
pien käyttö perustuu oletuksiin implisiittisen tekijän ja lukijan yhdessä tunnista-
mista piirteistä. Esimerkiksi Tuurin ”Mamma ok:ssa” kohtauksen jännite perustuu 
stereotyyppisiin käsityksiin mafi asta Sisiliassa. Toisinaan ryhmittelyssä on eksoti-
soiva juonne, kuten Bospor Expressin turkkilaisten naisten kuvauksessa: tummasil-
mäinen kauneus on ominaisuus, jonka takaa ei muita ominaisuuksia juuri näy. Vak-
kurin kirjassa erottuvaksi ryhmäksi nimetään afrikkalaiset mamat, joita matkailija 
näkee eri maissa muun muassa ruokaa myymässä tai bussissa kälättävänä ryhmänä. 
Kuva yhtenäisesti nimetystä naisten ryhmästä pohjautuu osin ennakkokäsityksiin ja 
osin tarkentuu erityisenä käsitteenä kirjan mittaan.

Jotkut henkilöistä saavat kertomuksessa satunnaista kohtaamista suuremman 
roolin, ja heidän osuuttaan kertomuksessa voi verrata fi ktion henkilöhahmoihin. 
Tyypillistä kuitenkin on, että henkilön oma näkökulma ei juurikaan tule esiin, 
vaikka kertoja voi toki osoittaa myötätuntoa tai ymmärrystä henkilöä kohtaan. 
Omakohtaisessa matkakertomuksessa toisia ihmisiä kuitenkin katsotaan pääosin 
ulkopuolisen silmin. Mahdolliset keskustelujen referoinnitkin esitetään kertojan 
valitsemina ja välittäminä. Eri kielten esittäminen liittyy keskeisesti matkan aikais-
ten kohtaamisten esittämiseen, ja se on matkakertomuksille keskeinen lajipiirre. 
Toisinaan vieraskieliset lainaukset voivat kuvata kulttuurispesifejä ilmiöitä tai yli-
päänsä tietynkielistä ympäristöä. Villan kirjassa chileläinen taksinkuljettaja on 
taxista ja hotellin vastaanotossa työskentelee señora Sonya. Myös keskusteluja voi-
daan käydä monella kielellä, kuten laivamatkalla, jossa keskustelijoiden äidinkieliä 
ovat saksa, puola, englanti ja suomi. Maininnat ja sitaatit puhutusta kielestä, joskus 
yhteisen kielen puutteesta, kuvaavat sekä kohdattuja että kerrottua minää. Lajin ja 
kustantamisenkin konventioista johtuen dialogit on kuitenkin tapana esittää suo-
meksi eikä kokonaan alkuperäisellä kielellä. Niinpä toisista kielistä jätetään tekstiin 
lähinnä merkkejä, kuin kielellistä kuulokuvaa luomaan. 

Matkakertomuslajia on toisinaan moitittu toiseuttavaksi ja erontekemiseen 
perustuvaksi kirjallisuudeksi. Omatkin analyysini osoittavat, että kun minä on 
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keskiössä, muita kuvataan ulkopuolelta tarkkailevan minän silmin. Tutkimissani 
teoksissa kohtaamiset on toisinaan kerrottu koomisessa valossa, etenkin jos niihin 
liittyy väärinymmärryksiä tai kommelluksia. Tuttavuudet ovat myös luonteeltaan 
pintapuolisia, joten kohdatun näkökulma ei pääse esiin. Matkakertomuksiin sisäl-
tyy kuitenkin myös potentiaalia, jolla asetelmaa voidaan avata – lähinnä purkamalla 
minän keskipisteen asemaa ja antamalla lukijalle vaihtuvia vastaanoton positioita. 
Toisinaan kohdatut esittävät käsityksiä Euroopasta tai Suomesta, mikä toimii totun-
naista asetelmaa purkavana elementtinä. Esimerkiksi Afrikan poikki -kirjassa nigeri-
läinen Modo tietää, että eurooppalaiset nuoret eivät saa tulla kotiin edes syömään, 
jos ovat kerran muuttaneet sieltä pois. Djiboutissa puolestaan ravintolan tarjoilija, 
joka puhuu viittä ja puolta kieltä, tuntee myös Suomen ja toteaa: 

– Hieno maa. Paljon maitoa ja juustoa. 
(AP: 406)

Silti kertomuseettisenä ongelmana voidaan pitää erityisesti toisten ihmisten rep-
resentointiin liittyviä kysymyksiä. Matkakertomuksissa on tyypillistä se, että yksi 
ihminen saa edustaa laajempaa ryhmää, se, että ryhmät nähdään yhtenäisen muotin 
mukaisina, tai se, että matkailijan rajallinen kokemus määrittää koko matkakoh-
detta. Matkakertomuksista ei myöskään käy ilmi, ovatko matkalla kohdatut ihmiset 
tietoisia siitä, että he ovat päätyneet henkilöiksi matkakirjailijan julkaisemaan teok-
seen, jossa heidän sanojaan lainataan ja heidän ulkonäköään tai käytöstään kuvail-
laan. Useinhan matkailija-kirjailija ei vielä matkan aikana tiedä, mitkä kokemukset 
päätyvät julkaistavaan kertomukseen. Kysymykset kerrotun ja kertomisen etiikasta 
kietoutuvat tiiviisti yhteen. Mitä avoimemmin kohtaamistilanteesta ja keskustelusta 
kerrotaan, sitä enemmän lukijan on mahdollista tehdä eettisiä evaluointeja. Jos hen-
kilöt esitetään hyvin tyyliteltyinä ja henkilöhahmoistettuina, he voivat näyttäytyä 
enemmän kerronnallisina luomuksina kuin moniäänisyyttä lisäävinä tai aitoina 
ääninä.

Tulokset osoittavat, että matkakertomuslaji on joustava ja siihen sisältyy laaja 
retoristen keinojen mahdollisuus. Näiden keinojen avulla lukija otetaan huomioon 
monin tavoin. Matkakirjojen ensisijaisena funktiona ei ole toimia ensyklopedisen 
tiedon välittäjinä, vaan kerronnassa korostuvat itse koetun, nähdyn ja tulkitun mer-
kitys. 2000-luvun kontekstissa matkakirjat eivät enää pyri välittämään tietoa tunte-
mattomista maailmankolkista ja kulttuureista. Sen sijaan kokemuksen ainutlaatui-
suus on edelleen keskeinen kerrottavuuden tekijä, ja matkantekemisen tavat ovat 
matkailijoille tärkeä tapa erottautua perinteisestä turismista. Toisaalta matkaker-
tomukset kuvaavat myös matkoille tyypillisiä ja toistuvia tilanteita. Myös teoksiin 
sisältyvän lähdepohjaisen tiedon esittämisessä esiin nousevat kerrontaan sisältyvät 
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valinnat, jotka perustuvat siihen, minkälaisten tietojen arvellaan olevan implisiitti-
selle lukijalle tarpeellisia tai kiinnostavia. Matkakertomuksissa sekä kertojan rapor-
toiva että evaluoiva funktio ovat tärkeitä. 

Tutkimukseni asettuu tietokirjallisuuden tutkimuksen ja matkakirjallisuuden tut-
kimuksen kentille. Teoreettisesti olen lähestynyt tutkittavia teoksia kirjallisuu-
dentutkimuksen narratologian, omaelämäkertatutkimuksen ja kielentutkimuksen 
diskurssintutkimuksen käsittein ja menetelmin, mikä on nähdäkseni ollut sopiva 
yhdistelmä. Klassisen narratologian perusajatuksiin kuuluva jako tarinaan ja ker-
rontaan sopii hyvin hahmottamaan myös tosipohjaisen matkakertomuksen ja 
myös minän rakentumista. Resursseja painottavaa retorisen narratologian lähesty-
mistapaa on mahdollista soveltaa erilaisten kirjoitettujen kertomusten analyysiin, 
ja sitä voi hyvin yhdistää tekstin mikrotason analyyseihin diskurssintutkimuksen 
menetelmin. Kun kirjalliset tekstit nähdään kielellisenä toimintana, voidaan ottaa 
huomioon kielentutkimuksen tuomaa ymmärrystä siitä, että monet kielen ilmiöt 
ja piirteet – kuten dialogisuus, evaluointi ja positiointi – ovat yhteisiä sekä puhu-
tulle että kirjoitetulle kielenkäytölle ja sekä kauno- että tietokirjallisuudelle. Kulla-
kin lajilla on silti omat konventionsa ja funktionsa, ja laji vaikuttaa kunkin teoksen 
vuorovaikutuksellisiin suhteisiin tekijän, tekstin ja lukijan välillä. Tietokirjallisuu-
den tutkimus on ala, jossa kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen yhteisiä kysymyksiä 
ja kielenkäytöllisiä yhtymäkohtia voidaan luontevasti tutkia, ja tähän tutkimukseni 
tuo oman panoksensa. Tietokirjallisuuden tutkimuksessa aineisto voi myös vaatia 
toisten alojen käsitteistöön perehtymistä. Omassa tutkimuksessani tärkeä osuus on 
ollut erityisesti kulttuurintutkimuksen, matkailuntutkimuksen ja kulttuurimaantie-
teen teoreettisella kirjallisuudella. 

Tutkimukseni tarjoaa lisätietoa omakohtaisesta kerronnasta ja minästä diskursii-
visena ja prosessiluonteisena tekstin osatekijänä. Matkakertomus lajina on lähellä 
monia muita omaelämäkerrallisen kirjoittamisen lajeja, kuten muistelmia ja oma-
elämäkertoja sekä muita sellaisia faktuaalisen kirjoittamisen lajeja, joissa minää 
ei pyritä häivyttämään. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilökohtaiset selviytymis-, 
parantumis-, suru- ja elämänmuutoskertomukset.  Toisinaan ne jopa rakentuvat 
matkan metaforan varaan. Toisaalta matkakertomuksen aineksia voi löytää myös 
upotettuina osuuksina käytännön tietokirjoista, kuten keitto- ja luontokirjoista. 
Tällaisten lajiyhdistelmien tai lajeja yhdistävien piirteiden tutkimus tarjoaa useita 
mahdollisuuksia jatkotutkimukseen, jonka avulla voitaisiin lisätä ymmärrystä tieto-
kirjallisuuden kentän moninaisuudesta. Lajeja voisi edelleen tarkastella fi ktionaali-
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suuden ja faktuaalisuuden näkökulmista ja tarkastella omaelämäkerrallisia tietokir-
joja myös autofi ktiotutkimuksen valossa ja pohtia, toisiko se jotain uutta esiin. 

Koska huomioni on ollut ennen kaikkea lajityypillisissä keinoissa ja tekstinsi-
säisessä kertojan tasossa, vähälle huomiolle ovat jääneet sukupuolen, luokan, iän, 
etnisyyden ja kansallisuuden kaltaiset tekijät, jotka ohjaavat olennaisesti sitä, mitä 
ja miten matkailija näkee, missä hän liikkuu ja miten häneen suhtaudutaan. Näin 
ollen ne väistämättä vaikuttavat kokemusten kerrontaan ja representointiin. Ne 
tuovat esiin myös kulttuurisia eroja ja voivat olla erityisen olennaisia esimerkiksi 
sellaisissa matkakirjoissa, joissa kirjailija pyrkii laajaan yhteiskuntakuvaukseen. Täl-
laisen tutkimuksen aineistoksi sopisi otanta, joka huomioisi myös sosiodemografi s-
ten muuttujien edustavuutta.

Kirjallisista matkakirjallisuuden lajeista tutkimukseni ulkopuolelle jäivät mat-
kaesseet, jotka ovat omakohtaisia mutta eivät rakennu kertomuksellisesti. Mat-
kaesseistiikan keinoja olisi kiinnostava tarkastella sekä retorisista että temaattisista 
näkökulmista. Toinen ulkopuolelle jäänyt läheinen laji on reportaasikirjallisuus, 
joka noudattaa journalismin käytäntöjä ja lajipiirteitä. Nykypäivän matkakirjal-
lisuuden osalta olisi myös kiinnostavaa analysoida matkakirjojen ja nykyisten 
medioiden, kuten matkablogien, eroja ja yhtäläisyyksiä. Seuraamisen arvoinen 
kysymys on sekin, miten sosiaalisen median visuaalisuus, nopeus ja koko jakamisen 
ja suosittelemisen kulttuuri mahdollisesti vaikuttavat matkakirjallisuuteen nyt ja 
tulevaisuudessa. Esimerkiksi turistin katseen kaltainen ilmiö vaikuttaa visuaalisuu-
teen perustuvissa kanavissa kohdistuvan yhä läheisimpiin asioihin, kuten kotipihan 
kukkapenkkiin, uunissa muhivaan trendiruokaan tai kahvilan baristan taidokkaasti 
tekemään cappuccinoon. Jokapäiväisiä asioita katsotaan kuin ne olisivat vieraita, ja 
kuka tahansa voi rakentaa itsestään omassa elämässään matkailevaa persoonaa.

Koska tämä tutkimus on ollut tekstilähtöinen, olisi jatkossa kiinnostavaa tuoda 
tutkimuksen piiriin myös todelliset tekijät ja lukijat. Kirjailijoilta voisi haastatte-
lututkimuksen menetelmin kysyä teoskokonaisuuteen vaikuttavien ratkaisujen 
tekemisestä ja kirjoittamisen prosesseista. Teosartefaktin syntyä voisi tutkia teksti-
aineistojen kautta esimerkiksi vertailemalla matkanaikaisia muistiinpanoja, kirja-
suunnitelmia, käsikirjoituksen eri vaiheita ja julkaistua versiota keskenään. Myös 
lukijoiden odotuksia ja toiveita voisi selvittää. Miksi nykylukijat tarttuvat matkakir-
joihin? Entä mitä mieltä lukijat ovat siitä, että fi ktion ja faktan raja voi olla häilyvä? 
Onko lukijalle tärkeä tietää, että jokainen kuvattu yksityiskohta on todenmukainen 
vai saako matkakirjailija värittää kokemustaan? Kaipaavatko lukijat avoimempaa 
lähteisiin viittaamista vai kokevatko he lähdeviittaukset häiritsevinä? Missä määrin 
lukijat pohtivat toiseuttamiseen tai vierauden representaatioon liittyviä kysymyk-
siä? Tällaisen tutkimuksen perusteella olisi mahdollista työstää esimerkiksi tieto-
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kirjailijoille ja journalisteille suunnattua käytännön materiaalia, joissa pohdittaisiin 
myös vaihtoehtoisia strategioita ongelmakohtien huomioimiseen.

Aivan lopuksi on todettava, että suomalaista matkakirjallisuutta on vielä paljon 
tutkimatta, ja matkakirjallisuuden historiaa kirjoittamatta. Siinäkin mielessä mat-
kakirjallisuuden tutkimuksen ala tarjoaa runsaasti tutkimusaiheita. Yrjö Varpion 
1800-luvun matkakirjallisuutta esittelevän Matkalla moderniin Suomeen -teoksen 
jatkoksi tarvittaisiin suomalaisen matkakirjallisuuden historia, jossa tutkittaisiin 
lajin vaiheita matkalla globalisaation maailmaan.
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Liite 1: Maantiede, matkailu (kirjastoluokka), matkakertomukset (hakusana), 
matkakertomukset (omakohtaiset). (Lähde: Helsingin yliopiston kirjasto; 
vapaakappalepalvelut.) 

Maantiede, matkailu 
(kirjastoluokka)

Matkakertomukset 
(hakusana)

Matkakertomukset 
(omakohtaiset)

2000 102 41 20
2001 91 54 26
2002 117 41 21
2003 135 57 29
2004 141 57 33
2005 183 64 35
2006 191 65 30
2007 193 62 27
2008 226 80 42
2009 210 67 31
2010 170 86 40
2011 177 76 43
2012 167 76 39
2013 173 76 38
2014 150 91 43
2015 164 98 57
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Liite 2: Suomessa julkaistut omakohtaiset matkakirjat vuosina 2000–2015.

Vuosi koti-
maiset 

(s)

oma-
kustanteet 

(s)

suomen-
nokset 

(s)

suomen-
nokset 
(sr>s)

suomen-
ruotsalaiset 

(r)

oma-
kustanteet 

(sr)

Yhteensä

2000 7 4 4 0 5 0 20
2001 14 2 3 3 4 0 26
2002 11 3 6 1 0 0 21
2003 19 5 1 2 1 1 29
2004 23 5 3 0 2 0 33
2005 17 13 1 1 1 2 35
2006 17 5 5 0 3 0 30
2007 14 6 3 0 4 0 27
2008 21 12 5 2 1 1 42
2009 14 9 4 0 2 2 31
2010 19 13 3 1 3 1 40
2011 24 11 4 0 3 1 43
2012 25 10 3 1 0 0 39
2013 21 8 6 0 2 1 38
2014 21 11 9 1 1 0 43
2015 26 21 7 0 3 0 57
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