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Tiivistelmä: Viime vuosina Suomessa on ilmestynyt useampia romaaneja, jotka kuvaavat 

modernia köyhyyttä. Yksi niistä on Noora Vallinkosken Perno Mega City, joka kertoo köyhän 

työläisperheen tarinan 1980- ja 1990-lukujen Turussa. Maisterintutkielman tavoitteena on 

selvittää, millaisista esteettisistä tyylivalinnoista Perno Mega Cityn köyhyyden kuvaus rakentuu 

ja millaisia vaikutelmia nämä valinnat saavat aikaan – siis millaisena esimerkiksi sanastoon, 

poeettisiin ja foneettisiin piirteisiin sekä kerrontaan liittyvät ratkaisut ohjaavat näkemään köyhän 

lapsiperheen maailman. Tutkimuskysymyksen puitteissa tarkastellaan myös sitä, miten 

minäkertojan tyyli muuttuu ikävuosien kasvaessa ja millaisia vaikutelmia tämä muutos saa 

aikaan, sekä arvioidaan implisiittisen tekijän sanomaa. Teosta tarkastellaan Geoffrey Leechin ja 

Mick Shortin funktionaalisen tyylintutkimusteorian lähtökohdista ja lisäksi Michael Toolanin 

teoriaa vasten. Kerronnan tyylin tarkasteluun hyödynnetään James Phelanin, Dorrit Cohnin ja 

Alan Palmerin teorioita. Tyylivalintoja peilataan myös Minna Canthin naturalistisia teoksia ja 

Riikka Rossin sekä Minna Maijalan niihin liittyvää tutkimusta vasten. Lisäksi tyyliä tarkastellaan 

Anu-Hanna Anttilan, Kati Launiksen, Jussi Ojajärven ja Ralf Kaurasen toimittaman monitieteisen 

luokkatutkimuksen valossa. Perno Mega Cityn kuvaama köyhyys on suhteellista köyhyyttä, 

jonka ytimessä on yksilöiden elintasojen vertailu. Kuvaukseen kytkeytyvien tyylikeinojen 

tarkastelu avaa tällaiseen köyhyyteen liittyvän kokemuksen luonnetta: antiteesit, näkö- ja 

hajuaistiin kiinnittyvä tajunnankuvaus sekä metaforat tuovat esiin sen, miltä eriarvoisuus tuntuu. 

Näiden tyylikeinojen tarkoitus on puhutella lukijaa ja synnyttää myötätuntoa köyhiä 

henkilöhahmoja kohtaan. Hahmojen mielen ja puheen kuvauksessa korostuvat perheeltä perityt 

ajattelutavat ja se tyyli, jolla yhteiskunnassa puhutaan köyhyydestä. Ankea miljöökuvaus on 

luonteeltaan metonyymistä, ja siihen sisältyy hätkähdyttämään tarkoitettuja tyylikeinoja, jotka 

pyrkivät herättelemään implisiittisen lukijan sosiaalista omatuntoa. Teoksen emotionaalista sävyä 

rakentavien tyylivalintojen vaikutuksesta köyhyys näyttäytyy myös arjen päällä riippuvana 

uhkaavana tunnelmana. Teos hyödyntää useita naturalistisia tyylikeinoja, ja niiden vaikutuksia 

tarkastelemalla selviää, että implisiittisen tekijän sanomasta löytyy kaikuja Minna Canthin 

yhteiskuntakriittisten köyhyyskuvausten sanomiin.  

Menetelmän avulla olisi mahdollista tarkastella myös isompaa joukkoa tiettynä ajanjaksona 

ilmestyneitä köyhyyskuvauksia. Teosten tyylivalintoja tarkastelemalla voitaisiin muodostaa 

laajempi kuva siitä, miten köyhyysteemaa kyseisen ajan romaanitaiteessa käsitellään. 
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1. Johdanto 

 

Suomessa on viime vuosina ilmestynyt useampia romaaneja, jotka käsittelevät köyhyyttä 

omaelämäkerralliseen aineistoon pohjaten. Yksi tällaisista teoksista on Noora Vallinkosken 

Perno Mega City, jota tarkastelen tutkielmassani. Teos kertoo köyhän työläisperheen tarinan 

1980- ja 1990-lukujen Pernossa, Turun Telakan tuntumassa sijaitsevassa lähiössä. 

Vallinkosken vuonna 2018 ilmestynyttä teosta ei ole vielä tutkittu. Väitöskirjoja ja 

tutkimuskirjallisuutta selaamalla vaikuttaa siltä, että kotimaisten nykykirjailijoiden 

köyhyyskuvauksia on tutkittu suhteellisen vähän. Yksi syy tutkimuksen vähäisyydelle voi olla se, 

ettei köyhyys ole myöskään aiheena päässyt vuosituhannen alkupuolen kirjallisuudessa 

kovinkaan runsaasti esiin. Aiheesta on keskusteltu mediassa, ja muun muassa 

kirjallisuudentutkija Kati Launis on ottanut siihen kantaa. Launis totesi YLE:lle (2018): 

”Kirjastodata puhuu sen puolesta, että viihdettä suositaan. Ehkä siinä on syy, miksi köyhyyttä 

käsitteleviä teoksia on niin vähän: se ei yksinkertaisesti myy”.  

Köyhyys on joka tapauksessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma ja monen suomalaisen 

arkipäivää. Tilastokeskuksen (2021) julkaiseman tiedotteen mukaan vuonna 2019 köyhyys- tai 

syrjäytymisriskissä oli 873 000 suomalaista – määrä kasvoi edellisestä vuodesta  

17 000 henkilöllä. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriski 

tarkoittaa, että ”henkilö on suhteellisesti pienituloisen, vajaatyöllisen tai vakavaa aineellista 

puutetta kokevan kotitalouden jäsen”.   

Viime vuosien aikana köyhyyttä kuvaavia kotimaisia romaaneja on kuitenkin ilmestynyt 

hieman edeltäviä vuosia enemmän – Vallinkosken teoksen lisäksi ainakin Hanna-Riikka 

Kuismalta, Mathias Rosenlundilta, Annamari Marttiselta, Leena Leskiseltä ja Katariina 

Romppaiselta1. Vaikuttaisi siltä, että aiheesta kirjoittaminen olisi jonkinlaisessa nousussa. Yksi 

kirjallisuudentutkimuksen kannalta keskeinen kysymys on, miten nämä romaanit köyhyysteemaa 

käsittelevät – millaisia näkökulmia ne aiheeseen tuovat ja millaisia keinoja ne tähän käyttävät. 

Maisterintutkielmassani pyrin antamaan tähän kysymykseen yhden vastauksen. 

 

1.1. Aineisto: Noora Vallinkosken Perno Mega City  

 
1 Viime vuosina ilmestyneitä köyhyyttä kuvaavia teoksia ovat muun muassa Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo 

(2019), Leena Leskisen Parasta ennen (2015), Annamari Marttisen Häiriömerkintä (2021), Katariina Romppaisen 

Sori vaan, se on totuus (2015) ja Mathias Rosenlundin Vaskivuorentie 20 (2013). 
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Noora Vallinkoski on vuonna 1981 syntynyt suomalaiskirjailija, jonka esikoisteos Perno Mega 

City – lähiöromaani ilmestyi vuonna 2018. Perno Mega City kertoo Turun Pernossa asuvan 

työläisperheen tarinan kasvavan lapsen näkökulmasta, minäkertoja Hannan silmin. Hannan 

perheen asuinalue Perno on lähiö, jossa on paljon kaupungin vuokrataloja. Sellaisessa Hannakin 

asuu. Teoksessa vuokrataloja asuttavat läheisen telakan työntekijät ja vähävaraiset perheet. 

Hannan maailma rajoittuu pääasiassa Pernon rajojen sisäpuolelle, jossa elämä on köyhää niin 

henkisesti kuin materiaalisesti. Teoksen tapahtumat sijoittuvat 1980- ja 1990-luvuille.  

Vallinkoski on todennut kehittäneensä teokseensa oman, köyhyyttä rehellisesti kuvaavan 

kielen. Teos perustuu Vallinkosken mukaan hänen omiin kokemuksiinsa työläisperheen lapsena 

Turun Pernossa, mutta on kuitenkin fiktiivinen: ”Omat muistoni suodattuivat fiktioksi, jonka 

avulla halusin kuvata lähiöhenkeä, kertoa vain asioista, joilla on väliä.” (Dahlbom 2018). Siihen, 

ettei kertomus ole omaelämäkerta vaan fiktiota viittaa Vallinkosken haastattelujen ohella myös 

se, että päähenkilön nimi on eri kuin tekijän (Lejeune 1989, 4–5). Fiktioon viittaavat myös 

teoksessa käytetyt monet fiktionaaliset tyylikeinot, kuten henkilöhahmojen mielen sisään 

sukeltaminen vapaan epäsuoran esityksen keinoin. Fiktiivinen lajikehys mahdollistaa tällaisten 

keinojen käytön, jotka eivät ole tyypillisiä elämäkerrallisissa teoksissa (Cohn 1999/2006, 32–38). 

Teoksen lukeminen fiktiona vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia lukijalle syntyy teokseen 

nähden ja millaisia merkityksiä lukija siihen liittää. Kuten Nielsen, Phelan ja Walsh (2015, 67–

68) toteavat, suo fiktiivinen lajikehys lukijalle leveämpiä lukustrategioita, jotka eivät rajaudu 

tosielämässä mahdolliseen – lisäksi kun teksti luetaan fiktiona, sen vaikutusten ajatellaan olevan 

epäsuoria, toisin kuin referentiaalista kirjallisuutta lukiessa. Perno Mega Cityn lukeminen 

fiktiona siis paitsi kutsuu tulkitsemaan tekstiä, myös mahdollistaa siitä erilaisia luentoja kuin sen 

lukeminen omaelämäkerrallista lajikehystä vasten.  

 

1.2. Teoreettinen viitekehys ja metodit  

 

Pyrin selvittämään tutkielmassani, millaisista esteettisistä tyylivalinnoista Perno Mega Cityn 

köyhyyden kuvaus rakentuu ja millaisia vaikutelmia nämä valinnat saavat aikaan – siis millaisena 

esimerkiksi sanastoon, kielikuviin, foneettisiin piirteisiin ja kerrontaan liittyvät ratkaisut ohjaavat 

näkemään köyhän lapsiperheen maailman. Tämän tutkimuskysymyksen puitteissa tarkastelen 
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myös sitä, miten minäkertojan tyyli muuttuu ikävuosien kasvaessa ja millaisia vaikutelmia tämä 

muutos saa aikaan, sekä arvioin teoksen syvällisempää sanomaa. 

Työni teoreettisen pohjan perustan tyylintutkimukseen. Tarkastelen teoksen tyylivalintoja 

erityisesti Geoffrey Leechin ja Mick Shortin funktionaalista tyylintutkimusteoriaa hyödyntäen. 

Leech ja Short ovat kehittäneet proosatyylin analyysiin lingvistisen kuvailun metodin, joka 

sisältää esimerkiksi poeettisiin, sanastollisiin, ja foneettisiin piirteisiin sekä kerrontaan liittyvää 

tarkastelua. Metodin ytimessä on ajatus lingvististen piirteiden ja kirjallisen funktion yhteydestä. 

(Leech & Short 1981/2007, 3–5, 61–64.) Leechin ja Shortin analyysimetodin pyrkimys on vastata 

kysymykseen siitä, miksi tekijä on valinnut juuri kyseisen ilmaisumuodon sekä miten kielen 

avulla saavutetaan tietynlaisia vaikutelmia (Leech & Short 1981/2007, 11). Paikallistan 

Vallinkosken teoksesta ensin huomiota herättäviä tyyliin liittyviä piirteitä – Leechin ja Shortin 

(1981/2007, 56) termein tyylimarkkereita – joilla on vaikutusta tutkimuskysymykseni kannalta ja 

joita käytän analyysini pohjana. Koska tarkasteluni keskiössä ovat ne tyylikeinot, joiden avulla 

teoksen fiktiivinen maailma rakentuu, ovat tutkielmani kannalta keskeisimpiä tyylimarkkereita 

henkilöiden ja miljöön kuvauksessa sekä kokonaistunnelman luomisessa käytetyt tyylimarkkerit 

– sanastolliset ja kieliopilliset tyylivalinnat, tekstin ulkoasuun ja ääntämiseen liittyvä eli 

graafinen ja foneettinen taso, kerrontaan liittyvät ratkaisut sekä runoudesta tuttujen poeettisten 

tyylikeinojen käyttö – tällaisia ovat esimerkiksi metaforat, metonymiat, antiteesit, hyperbola ja 

onomatopoeettiset ilmaukset. Haapalan (2013, 227) mukaan antiteesilla viitataan 

vastakohtaisuuksien käyttämiseen rakenteiden pohjana. Metafora taas on vertaus, johon ei sisälly 

kuin-sanaa ja joka tuo lukijalle tulkinnan kohteestaan. Metonymiassa johonkin asiaan viitataan 

sanalla, joka liittyy viittauksen kohteeseen läheisesti, muttei nimeä kokonaisuutta. Hyperbola 

puolestaan on tyylikeino, joka nojaa liioitteluun keskeisen ajatuksen korostamiseksi. (Haapala 

2013, 213–227.) Onomatopoeettisilla ilmauksilla viittaan sanoihin, jotka jäljittelevät ääntä (Rossi 

2022a, 11). Kaikki edellä mainitut tyylimarkkerit synnyttävät teoksessa tietynlaisia, teoksen 

tulkinnan kannalta tärkeitä vaikutelmia ja nostavat keskeisiä kohtia etualalle.  

Kuvauksen ja puheen sanastollisten ja kieliopillisten piirteiden tarkasteluun käytän 

pääasiassa Leechin ja Shortin sekä Michael Toolanin teoriaa. Leech, Short ja Toolan ovat 

tutkineet henkilöhahmojen puheen tyyliä idiolektin ja sosiolektin näkökulmista. Idiolekti viittaa 

hahmon yksilölliseen tapaan puhua, sosiolekti puolestaan jollekin viiteryhmälle ominaiseen 

tapaan puhua. Idiolektisia ja sosiolektisia piirteitä on mahdollista tunnistaa puheesta niin sisällön 
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kuin muodon osalta, ja nämä piirteet tähtäävät tietynlaisen kuvan luomiseen puhujasta (Toolan 

1990, 67, 278–279; Leech & Short 1981/2007, 134–137.) Puheen tyyli on siis kiinteästi 

yhteydessä siihen, millainen kuva henkilöhahmosta rakentuu. Myös se, miten fiktionaalisen 

maailman elementtejä kuvataan, liittyy kiinteästi tekstin tuottamaan merkitykseen. Kuvailun 

avulla voidaan luoda erilaisia vaikutelmia sekä etäännyttää lukijaa kuvaillusta hahmosta tai 

miljööstä tai herättää kuvattua kohdetta kohtaan empatiaa (Leech & Short 1981/2007, 145–146).  

Tarkastelen teoksesta myös lapsen kieleen viittaavia tyylipiirteitä. Hyödynnän lapsen 

kielelliseen kehittymiseen viittaavien piirteiden tarkasteluun Toolanin teoriaa sekä Keith T. 

Kernanin ja Jean Piaget’n tutkimuksia, joihin Toolankin analyyseissään nojaa. Lapsenkielisyyden 

analyysi auttaa arvioimaan teoksen kerronnallisia ratkaisuja ja erityisesti sitä, katsotaanko 

fiktiivistä maailmaa kokevan minän, eli lapsi-Hannan, vai kertovan, eli varttuneemman Hannan 

fokalisaatiosta. Fokalisaatio on narratologi Gérard Genetten (1972/1980, 189–190) termi, joka 

viittaa siihen, miten kerronnan erilaisista signaaleista voi tulkita sitä, kenen näkökulmasta 

tarinamaailmaa katsotaan. James Phelan on hahmotellut fokalisaation mekaniikkaa eteenpäin. 

Hänen mukaansa kertoja voi toimia fokalisoijana siinä missä henkilöhahmokin, sillä kertoja 

toimii yleisölleen eräänlaisena linssinä tarinamaailmaan. Kaksoisfokalisaatio on Phelanin mukaan 

kaksiäänistä kerrontaa, jossa kertovan ja kokevan minän äänet sekoittuvat: kertoja havaitsee 

tapahtumat myös entisen minänsä kautta ja silmin. Kahden erilaisen äänen läsnäolon huomaa 

usein syntaksin tasolla erilaisista vihjeistä. Kaksoisfokalisaation vaihtelua tarkkailemalla voi 

arvioida, millainen dynamiikka tai etäisyys näiden kahden äänen välillä vallitsee ja mitä tämä 

tarkoittaa tulkinnan kannalta. (Phelan 2005, 110–119.) Perno Mega Cityssä kaksoisfokalisaation 

vihjeet liittyvät lapsen ja aikuisen käyttämän kielen välisiin eroihin ja auttavat arvioimaan, 

kuuluuko fokalisaatio varttuneemmalle kertojalle vai kokevalle lapsi-Hannalle. Kerronnan tyyliin 

liittyen tarkastelen myös hahmojen tajunnankuvauksen keinoja ja arvioin, millaisia vaikutelmia 

keinot saavat aikaan. Perustan tajuntaa koskevan tarkasteluni pääasiassa Dorrit Cohnin 

(1978/1983) ja Alan Palmerin (2004) teorioihin mielen esittämisen keinoista.     

Tarkoituksenani ei ole tarkastella sitä, miten käytetyt tyylikeinot jäljittelevät tosielämän 

köyhän perheen todellisuutta vaan pohtia, millaisen vaikutelman ne siitä luovat ja mitä ne 

haluavat siitä sanoa. Kuten Jussi Ojajärvi (2016, 92–93) kuvaa, ei sanataiteen pyrkimys ole 

kertoa suoraan todellisesta elämästä vaan keskustella sen kanssa ja tuoda siihen kriittisiä 

näkökulmia. Pyrinkin tyylivalintojen analyysin avulla hahmottelemaan esiin teoksen teemaa, eli 
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sitä ”mitä teoksessa sanotaan aiheen käsittelyn kautta yleisemmin maailmasta” (Steinby 2013, 

63–64). Perno Mega Cityn aihe on köyhän lapsen ja hänen työväenluokkaisen perheensä elämä 

1980- ja 1990-lukujen Pernossa, ja tyylikeinoja analysoimalla on mahdollista hahmotella, miten 

teos tätä aihetta käsittelee ja kommentoi. Leechin ja Shortin teoriassa diskurssin käsite kytkeytyy 

tähän tavoitteeseen: diskurssi on teoksen tavoitteellinen sanoma, joka syntyy kokonaisuutena 

niistä monista eri diskursseista, joilla teoksen eri tasot, eli tekijä ja lukija, implisiittinen tekijä ja 

implisiittinen lukija, kertoja ja hänen yleisönsä sekä henkilöhahmot, puhuttelevat toisiaan. Joillan 

näistä tasoista voi olla keskenään täysin erilainen arvomaailma, jolloin niiden diskurssit asettuvat 

vastakkain. Kerronnassa voidaan kuitenkin kehystää esimerkiksi tietyn henkilöhahmon diskurssi 

kielellä, josta on helppo tulkita, ettei lukijaa ohjata asettumaan tämän arvomaailman puolelle. 

(Leech & Short 1981/2007, 64, 206–207, 210–223.) Näin tapahtuu myös Perno Mega Cityssä: 

tyylivalinnat viestivät, kenen ja millaista arvomaailmaa lukijan tulisi asettua tukemaan.  

Yhdistelmää, jolla yllä mainittujen tasojen diskursseja käytetään teoksessa, Leech ja Short 

kutsuvat diskurssirakenteeksi. Diskurssirakenteen tarkoituksena on asettaa erilaisia arvoja 

vastakkain, vahvistaa haluttuja assosiaatioita ja tuoda näin esiin implisiittisen tekijän näkökulma. 

(Leech & Short 1981/2007, 206–213, 218–219.) Implisiittinen tekijä ja implisiittinen lukija ovat 

käsitteitä, jotka Leechin ja Shortin teoriassa liittyvät kiinteästi siihen, mitä teos haluaa aiheestaan 

sanoa. Kirjallisuudentutkija Wayne Boothin esittelemä implisiittinen tekijä viittaa konstruktioon, 

joka syntyy kirjailijan taiteellisista valinnoista ja johon kirjailija on sisällyttänyt teoksen 

tärkeimmät normit. Se on teoksen arvojen ja sanoman takana oleva kokonaisuus, joka on 

luettavissa tekstistä. Boothin ”mock reader” on implisiittisen lukijan vastapari, jota voidaan 

kutsua implisiittiseksi lukijaksi. Se viittaa toiseen konstruktioon, ihannelukijaan, jolla on teoksen 

sanoman tulkitsemiseen riittävästi tietoa maailmasta sekä implisiittisen tekijän kanssa 

samantyyppinen suhtautuminen maailmaan. (Booth 1961/1983, 70–75, 137–139; Rimmon-Kenan 

1983/1991, 110–111, 149–151.) Leech ja Short toteavat, että implisiittisen tekijän sanomaa 

implisiittinen lukija tulkitsee teoksen diskurssista, joka synnytetään tyylivalinnoilla – tyylikeinot 

liittyvät siis kaikilla tasoillaan siihen, miten teosta voidaan tulkita. Implisiittinen tekijä 

kommunikoi viestiään implisiittiselle lukijalle esimerkiksi kertojan ja hahmojen diskursseista 

nousevien arvojen ja vaikutelmien kautta. Leech ja Short kutsuvat tällaista fiktiiviseen maailmaan 

liittyvien arvojen yhdistelmää arvokuvaksi. Arvokuva on monien diskurssitasojen vuoksi 
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moniulotteinen ja muotoutuu kaikista niistä tavoista, joilla fiktiivistä maailmaa kuvataan. (Leech 

& Short 1981/2007, 220–229.)  

Arvioin siis tyylivalintoja analysoimalla sitä, millaisessa valossa kertoja, henkilöhahmot ja 

heidän diskurssinsa sekä arvonsa näyttäytyvät ja millainen kokonaisarvokuva tästä kaikesta 

syntyy. Perno Mega Cityn diskursirakennetta tarkastellessa on tärkeää huomata, että omasta 

menneisyydestään kertovalla kertojalla on siinä hallitseva osa. Leechin ja Shortin mukaan 

kertojalla on keskeinen rooli diskurssirakenteessa varsinkin silloin, kun kyseessä on 

ensimmäisessä persoonassa suoritettu kerronta ja kertoja on itse kertomuksensa päähenkilö. 

Tällainen kerronta on tyylikeino, joka usein luo lukijan ja kertojan välille suhteen, jossa lukijan 

sympatia ohjautuu kertojaa kohden – lukija voi joskus jopa omaksua kertojan näkemykset 

kertomuksen ajaksi, vaikka ne eroaisivat lukijan omista. Aina näin ei tosin ole – erilaisten 

kuvauksessa käytettyjen tyylikeinojen ja etäisyyden säätelyn avulla myös kertojan näkökulma voi 

asettua arveluttavaan valoon. (Leech & Short 1981/2007, 213.) Leechin ja Shortin (1981/2007, 

221) mukaan joissain ensimmäisen persoonan kerrontaa hyödyntävissä teoksissa implisiittisen 

tekijän, kertovan minän ja kokevan minän diskurssitasot sekä arvokuvat sulautuvat toisiinsa, ellei 

selkeitä viitteitä niiden erillisyydestä löydy. Osoitan alla, että Perno Mega Cityssä kokevan 

minän diskurssitaso erottuu omakseen, mutta viitteitä implisiittisen tekijän ja kertojan 

diskurssitasojen erillisyydestä ei ole. Ne sulautuvat toisiinsa ja edustavat samanlaista arvokuvaa. 

Perno Mega Cityn kerronnasta ei löydy tyylikeinoja, jotka asettaisivat kertojan arvokuvan 

arveluttavaan valoon. Siinä ei esimerkiksi ole viitteitä sellaisesta kertojan epäluotettavuudesta, 

joka syntyisi kertojan ja implisiittisen tekijän arvomaailmojen ristiriidasta. Leechin ja Shortin 

(1981/2007, 222) mukaan tällainen kertojan epäluotettavuus toimii keinona erottaa kertojan ja 

implisiittisen tekijän arvokuvat toisistaan. Epäluotettavuudella Leech ja Short (1981/2007, 222) 

viittaavat Boothin termiin. Booth (1961/1983, 158–159) kutsuu kertojaa epäluotettavaksi silloin, 

kun tämän edustamat normit ovat jollain tapaa ristiriidassa teoksen edustamien normien kanssa.  

Jussi Ojajärvi on tutkinut Arto Salmisen 1900- ja 2000-lukujen vaihteessa julkaistuja 

teoksia, jotka kuvaavat köyhän työväenluokan elämää. Hyödynnän tutkielmassani Ojajärven 

(2016) havaintoja siitä, miten Salminen kuvaa työväenluokan ahdinkoa Varasto-romaanissaan. 

Ojajärven tutkimus on osa monitieteistä luokkatutkimusta, joka analysoi kieltä, jota nyky-

yhteiskunnassa käytetään köyhyydestä puhuttaessa. Hyödynnän samasta luokkatutkimuksesta 

myös Anu-Hanna Anttilan, Kati Launiksen ja Harley Bergrothin havaintoja, jotka pureutuvat 
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omaelämäkerrallisissa köyhyyskuvauksissa käytettyyn kieleen. Heidän tarkastelemansa aineisto 

sisältää kirjoituskilpailuun osallistuneiden suomalaisten omakohtaisia tekstejä siitä, millaista on 

elää köyhyydessä (Anttila & al 2016, 10–19). Näitä tekstejä ja niihin liittyvää tutkimusta voi 

hyödyntää Perno Mega Cityn tyylivalinnoista syntyvien vaikutelmien arviointiin, sillä tekstit ovat 

esimerkkejä kielestä, jolla köyhyyttä nykyajassa kuvataan. Leechin ja Shortin teorian 

lähtökohtana on jokapäiväinen kielenkäyttö, jonka pohjalta he lähestyvät sitä, miten kieltä 

käytetään luomaan fiktiivistä todellisuutta. Fiktion arvo ei liity todellisuuden realistiseen 

kuvaukseen, sillä kirjailija ei koskaan kuvaa sitä kokonaisvaltaisesti vaan valikoiden omien 

tarkoitusperiensä pohjalta. Kieltä ja kielenulkoista todellisuutta ei tule asettaa vertailuun –  

realismi on relatiivinen käsite, ja merkitystä onkin vain kirjallisuuden luomalla illuusiolla 

oikeasta kokemuksesta. Siispä fiktiossa käytettyä kieltä tulisikin verrata siihen kieleen, jota 

todellisista tapahtumista raportointiin käytetään – ei todellisuuteen itseensä. (Leech & Short 

1981/2007, 121-123) Tämän ajatuksen mielessä pitäen hyödynnän Ojajärven ja työryhmän 

tutkimustuloksia arvioidakseni tavoitteita, joita Perno Mega Cityn tyylivalintojen takaa löytyy.  

Nykykirjallisuuden ja -kielen ohella olen kiinnostunut siitä, miltä Vallinkosken köyhyyden 

kieli näyttää, kun sitä vertaa vanhemman kirjallisuuden kieleen. 1800-luvulla Suomessa ilmestyi 

runsaasti kirjallisuutta, jonka keskeisenä aiheena oli köyhyys. Yksi ajan tunnetuista kirjailijoista 

oli Minna Canth, joka on naturalistisen köyhyyskuvauksen edustaja ja naturalistisen koulukunnan 

johtohahmo Suomessa (Rossi 2009, 39). Valitsen Canthin teoksia vertailuun, sillä Perno Mega 

Cityssä päähenkilön äiti lukee synnytyssairaalassa Canthin Hannaa, jonka mukaan päähenkilö 

saa nimensä (Vallinkoski 2018, 13, 27). Kirjailijan nimen suora siteeraaminen tai hahmon 

nimeäminen toisen teoksen hahmon mukaan ovat tyypillisiä kirjallisuudessa käytettyjä keinoja, 

joiden voi tulkita viittaavan tekstienväliseen kytkentään (mm. Tammi 1991, 75–78). Nostan 

vertailuun Minna Canthin Köyhää kansaa -novellin (1886) sekä näytelmät Työmiehen vaimo 

(1885) ja Kovan onnen lapsia (1888), jotka kaikki kuvaavat Perno Mega Cityn tapaan köyhän 

työläisperheen elämää. Olen kiinnostunut siitä, seuraako Perno Mega City tyylivalintojensa 

perusteella Canthin luomaa kriittisen naturalismin perinnettä – löytyykö siitä tavasta, jolla nämä 

ajallisesti etäiset teokset köyhyysaihetta käsittelevät, jotain samaa. Canthin tyylin tarkastelussa 

hyödynnän paitsi Canthin teoksia, myös Minna Maijalan ja erityisesti Riikka Rossin Canth-

tutkimusta. Rossin ja Maijalan tutkimukset antavat välineitä Perno Mega Cityn naturalistisista 

tyylikeinoista nousevien vaikutelmien ja siten myös implisiittisen tekijän analyysiin. 
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1.3. Tutkielman eteneminen 

 

Rakenteellisesti Perno Mega City jakaantuu prologiin ja kolmeen varsinaiseen lukuun. Romaanin 

ensimmäinen osa käsittää tapahtumia ajalta, jolloin minäkertoja on vastasyntynyt vauva ja 

pikkulapsi. Toinen osa keskittyy minäkertojan alakouluaikaan, ja kolmannessa osassa kertoja on 

teini-ikäinen. Valikoin analyysiini tutkimuskysymykseni kannalta olennaisia tekstinäytteitä näistä 

kaikista osista. Otteet nousevat pintaan tyyliteltyinä kohtina, jotka rakentavat minäkertojan 

maailmaa ja ohjaavat näkemään sen tietynlaisena. Koska kirjallisuudessa yksityiskohdilla voi 

aina olla sekä symbolista että realistista merkitystä, keskityn kohtiin, joiden arvioin olevan 

symbolisessa yhteydessä köyhyysaiheeseen. Näihin kohtiin liittyviä tyylivalintoja analysoiden 

pyrin paikallistamaan valintojen takaa löytyvät taiteelliset periaatteet ja osoittamaan, millaisia 

vaikutelmia niistä seuraa. Tutkimuskysymykseni puitteissa tarkastelen näistä otteista myös sitä, 

muuttuuko minäkertojan tyyli ikävuosien kasvaessa ja millaiseksi se sanoittaa eri kasvuvaiheiden 

fiktiivisen maailman. Lopuksi pohdin teoksen teemaa ja sitä, millaista arvokuvaa implisiitinen 

tekijä haluaa implisiittiselle lukijalleen viestiä. 

2. Tyylikeinot ja niistä syntyvä köyhyyden kuva 

 

Fiktiivisen maailman elementeistä keskityn erityisesti miljööseen, henkilöhahmoihin ja 

kokonaistunnelmaan, joita tarkastelen käytettyjen tyylikeinojen ja niistä syntyvien vaikutelmien 

näkökulmasta.  

Käytän analyysissäni tapahtumapaikasta termiä miljöö. Steinbyn mukaan kirjallisuuden 

tapahtumapaikkaa kutsutaan miljööksi silloin, kun kyseessä on jokin erityinen sosiaalinen ja 

yhteiskunnallinen toimintaympäristö, jolla voidaan nähdä olevan laajemmin merkitystä 

esimerkiksi henkilöhahmojen kuvauksen kannalta. Tällaista miljöökuvausta kutsutaan 

karakterisoivaksi, ja se on suosittua erityisesti 1800-luvun realismia edustavissa teoksissa, joissa 

miljöö määrittää hahmojen mahdollisuuksia ja identiteettiä. (Steinby 2013, 80–81.) Rossi (2009, 

31) kutsuu tällaista ympäristön ja henkilöiden kuvauksen suhdetta metonyymiseksi: esimerkiksi 

luhistuva talo edustaa omalla tavallaan myös talon asukkaita, jotka ovat hekin luhistumisen 

partaalla. Osoitan alla, että Perno Mega Cityn miljöökuvaus on monin paikoin luonteeltaan 

karakterisoivaa. Miljöö luo siihen sijoittuvista hahmoista tietynlaista kuvaa, ja toisaalta myös 
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hahmot vahvistavat miljööseen liittyviä piirteitä. Tarkastelen alla niitä tyylipiirteitä, joista tämä 

vaikutelma syntyy, ja käytän havaintojani teoksen arvokuvan hahmottamisessa.  

Henkilöhahmogalleria on olennainen osa jokaista fiktiivistä maailmaa. Perno Mega Cityn 

henkilöhahmoista keskeisimpiä ovat Hannan äiti, isä, sisarukset, isovanhemmat ja täti, äidin 

ystävät sekä lähiön lapset. Henkilögalleriaan kuuluu lisäksi vaaran tuntua rakentavia 

sivuhenkilöitä, kuten huumekauppias ja lapsia monelta suunnalta lähestyvät, uhkaavat 

mieshahmot. Myös muilta alueilta tulevilla luokkatovereilla on teoksessa tärkeä tehtävä. Leech ja 

Short toteavat, että kirjallisuuden henkilöhahmot laaditaan samojen periaatteiden mukaan kuin 

muukin fiktionaalinen todellisuus, yksityiskohtiin huomiota kiinnittäen. Hahmon olemusta voi 

tulkita esimerkiksi hahmoon liitetystä ulkoisesta käytöksestä, toiminnasta, puheesta ja ajatuksista. 

Henkilöhahmon sanat symboloivat hahmon luonnetta, ja hahmo voi itsessään symboloida 

tietynlaista ihmistyyppiä, jolla on tärkeä rooli teoksen kokonaiskompositiossa. Fiktiossa 

henkilöhahmolla on siis aina roolinsa omana itsenään, mutta lisäksi sillä saattaa olla tulkinnan 

kannalta tärkeää symbolista arvoa. (Leech & Short 1981/2007, 137–139.) Tarkastelen hahmojen 

kuvauksen, puheen ja ajatusten esittämisen tyyliä ja pyrin hahmottamaan vaikutelmia, jotka 

tähtäävät tietynlaisen kuvan antamiseen hahmosta tai siitä fiktionaalisesta maailmasta, jossa 

hahmo elää. Keskityn analysoimaan sellaisia hahmoja, joilla näen olevan symbolista merkitystä 

köyhyysaiheen käsittelyssä.  

Kokonaistunnelmalla viittaan Rossin (2022a, 27, 18) tapaan Sianne Ngain (2005, 28–30, 

43–44) määritelmään, jossa tunnelma tarkoittaa kirjallisen teoksen emotionaalista sävyä, 

muodollista puolta, jota ei voi paikallistaa esimerkiksi vain hahmon tai lukijan tunteisiin: 

kokonaistunnelman vaikutuksesta tekstiä voi kuvailla vaikkapa euforiseksi tai melankoliseksi, ja 

sillä on merkitystä siinä, kuinka tekstiä tulkitaan kokonaisuutena. Perno Mega Cityn 

kokonaistunnelma on tulkintani mukaan ratkaisevassa osassa siinä, mitä teos haluaa köyhyydestä 

sanoa. Tunnelma syntyy useista tyylivalinnoista pitkin kertomusta, ja hyödynnän näiden 

tyylipiirteiden tarkasteluun Riikka Rossin (2018, 2021, 2022) artikkeleita ja luentomateriaalia. 

Tyylipiirteitä tarkastelemalla koostan näkemyksen siitä, millaista kokonaistunnelmaa 

implisiittinen tekijä tavoittelee ja miksi. 

Miljöötä, hahmoja ja tunnelmaa ei ole mahdollista käsitellä erillisissä osissa, sillä samat 

tekstiotteet kuvaavat usein kaikkia. Analysoinkin niitä monin paikoin limittäin. Aloitan 

analyysini tarkastelemalla teoksen kerronta- ja fokalisaatioratkaisuja sekä sitä, mitä 
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fokalisaatioon liittyvät tyylivalinnat viestivät Hannan kodista, joka on keskeinen miljöö 

teoksessa. Tämän jälkeen pohdin karakterisoivaan miljöö- ja henkilökuvaukseen liittyvien 

tyylivalintojen vaikutuksia sekä tarkastelen antiteesin, hyperbolan ja metaforan merkitystä 

henkilö- ja miljöökuvauksessa. Viimeiseksi keskityn uhkaavan tunnelman luomiseen liittyviin 

tyylivalintoihin sekä siihen, miten hahmojen ajatuksiin ja puheeseen kytkeytyviä tyylikeinoja 

hyödynnetään sosiaalisen ryhmän ja epäkohtien osoittamisessa sekä perheen perintönä kulkevan 

hiljaisuuden ja häpeän kulttuurin käsittelyssä. 

 

2.1. Fokalisaatioratkaisu vaikuttaa siihen, miltä köyhä koti näyttää  

 

Tyylintutkimuksen puitteissa on perinteisesti tarkasteltu kerrontaan liittyviä ratkaisuja. Kertoja on 

yksi diskurssirakenteen tasoista, tekijän luoma kielellinen konstruktio ja tyylikeino, jonka avulla 

tekijä luo erilaisia vaikutelmia tekstiin ja jonka analyysi on osa teoksen kokonaisuuden ja 

arvokuvan tulkintaa. Perno Mega Cityn kerrontaratkaisu on tutkimuskysymykseni kannalta 

mielenkiintoinen tarkasteltava, sillä se vaikuttaa siihen, minkälaisena fiktiivinen maailma ja 

lapsiperheen köyhyys näyttäytyy lukijalle.  

Perno Mega Cityn kerronnassa käytetty ensimmäinen persoona, mennyt aikamuoto ja 

kertojan kyky luodata tapahtumia pitkältä aikaväliltä viestivät kertojaäänen kuuluvan 

minäkertojalle, joka kertoo nuoremmalle itselleen – kokevalle minälle – tapahtuneista asioista. 

Cohn toteaa, että tällainen retrospektiivinen kertoja, joka kertoo menneisyydestään jälkeenpäin, 

on psykologisesti etevä, kykenee päättelemään asioita ja voi myös liikkua ajassa edestakaisin. 

Kerrottu, kokeva minä puolestaan erottuu kertojasta usein tiedollisesti puutteellisena ja analyysiin 

kykenemättömänä. Retrospektiivisen kertojan kerronnan ja kielen voi eriyttää kokevan minän 

kielestä erilaisin keinoin, jotta lukija ymmärtää, kumpi on äänessä. (Cohn 1978/1983, 143–151.) 

Perno Mega Cityssä retrospektiivisen kertojan kieli eroaa selvästi kokevan lapsiminän kielestä. 

Käytetyn kielen eroja tarkastelemalla kerronnasta on mahdollista tunnistaa kaksoisfokalisaatiota 

hyödyntäviä kohtia ja arvioida, havainnoidaanko fiktiivistä maailmaa kokevan vai kertovan 

minän fokalisaatiosta. Phelanin mukaan kaksoisfokalisaatioratkaisun tavoitteena voi olla näyttää 

tapahtumat lukijalle kokevan minän näkökulmasta ja ohjata lukijaa näin suhtautumaan niihin 

tietyllä tapaa. Tekstin yksityiskohtia tarkastelemalla voi arvioida, onko kertovalla ja kokevalla 

minällä samanlainen asenne ja haluaako kertoja yleisönsä omaksuvan kokijan näkökulman vai 
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vieraannuttaako se tätä siitä. Kaksoisfokalisaation vaihtelua tarkkailemalla voidaan arvioida, 

mikä on implisiittisen tekijän suhde käsiteltävään asiaan tai hahmoon ja mitä se haluaa siitä 

viestiä. (Phelan 2015, 104–105.) Perno Mega Cityssä retrospektiivisen kertojan kieli on selkeää, 

viimeisteltyä ja usein myös kirjakielistä – aikuisen puhetapaa muistuttavaa kieltä. Kertoja pystyy 

jälkikäteiseen reflektioon, paljastamaan ja analysoimaan asioita, joilla on merkitystä 

köyhyysteeman kannalta. Kokevan minän kieli taas viittaa lapsen maailmaan sekä sanastonsa että 

näkökulmansa puolesta. Yksi esimerkki kielten eroista on kohdassa, joka käsittelee vanhempien 

uuden nukkumisjärjestelyn merkitystä perheelle. Järjestystä muutetaan, koska isä kuorsaa, eikä 

äiti pysty ”siinä metelissä” nukkumaan (Vallinkoski 2018, 132). Isoveli Lauri arvelee oikean 

syyn olevan isän impotenssissa, mutta joka tapauksessa vanhemmat ovat riidelleet asiasta. 

Kertojan ja lapsi-Hannan kielten erojen tarkastelu paljastaa kerronnassa käytetyn 

kaksoisfokalisaation ja sen synnyttämän vaikutelman siitä, että tilannetta katsotaan vuoroin 

lapsen ja vuoroin aikuisen näkökulmasta. Selviää myös, että kertojan kieli luo lapsi-Hannan 

kieleen verrattuna erilaisen vaikutelman tilanteesta.  

Otteen neljässä ensimmäisessä virkkeessä kertoja raportoi tilannetta kokevan lapsiminänsä 

fokalisaatiosta. Sitä seuraavat kolme virkettä edustavat kertovan ja kokevan minän äänten 

fuusiota, ja jälkimmäinen kappale edustaa kokonaisuudessaan aikuisen kertojan kieltä ja 

fokalisaatiota. 

 

[…] Se oli niin hullunkurista, että isä kadotti äänensä. Siltä lähti kieli ja kitarisat. Suu meni 

umpeen ja hävisi parran sekaan. Isästä tuli siili. Isä otti kerrossängyn kokonaan omakseen. 

Se levitti yläsänkyyn kaikki vaatteensa ja nosti sinne pyöräilylaukut ja pumpun. Äiti ei 

uskaltanut sanoa mitään, vaikka pumpusta lähti mustaa öljyä. 

Uudesta nukkumisjärjestelystä alkoi meidän perheessä uusi aika. Sen myötä 

luovuttiin lopullisesti jostain sellaisesta, jota minä en vielä tuolloin kyennyt muotoilemaan 

sanoiksi, mutta jonka ymmärsin sisimmässäni. (Vallinkoski 2018, 132–133.)  

 

Neljän ensimmäisen virkkeen kieli on lapsekasta. Ne esittävät tilanteen erikoisia mielleyhtymiä 

viljellen ja kykenemättä analysoimaan asioiden yhteyksiä. Sanavalinnat luovat vaikutelman siitä, 

ettei fokalisoija ymmärrä, että isä valitsee mykkäkoulun itse. Ensimmäisen virkkeen 

jälkimmäinen lause esitetään alisteisena lauseelle ”se oli niin hullunkurista”, jolloin syntyy 

vaikutelma ajatuksesta, jossa isä ”kadottaa äänensä” uuden nukkumisjärjestelyn 

hullunkurisuuden tähden. Hän-pronomini korvautuu puhekielisellä se-pronominilla, ja isän 

olomuotoa fokalisoija esittelee lapsenomaisen metaforan avulla: huulet tiukasti parran keskelle 
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sulkevasta isästä tulee kuin piikikäs siili. Näiden valintojen tuloksena syntyy vaikutelma siitä, 

että puhuja yrittää parhaansa mukaan sanoittaa tilannetta, jota ei ymmärrä. Aikaisemmin 

kerrottujen tapahtumien kontekstissa tulkinta näyttäytyy ironisessa valossa, sillä aikuinen lukija 

ymmärtää, ettei isän puhumattomuus liity tilanteen ”hullunkurisuuteen” vaan on merkki 

suuttumuksesta, joka syntyy edeltävässä kappaleessa kuvatusta riitelystä. 

Otteen jälkimmäinen kappale edustaa retrospektiivisen kertojan fokalisaatiota ja asiallista 

kieltä. Kertoja viittaa suoraan lapsiminänsä puutteelliseen kykyyn ”muotoilla luopumisen 

kohdetta sanoiksi”. Koska kertoja tuntee myöhemmät tapahtumat, hän pystyy paljastamaan, että 

jostain joudutaan luopumaan. Kertoja ei kuitenkaan kerro, mistä tarkalleen on kyse, vaan antaa 

lukijan päätellä tämän kertomuksen edetessä. Ennakointi tuo joka tapauksessa vihjeen siitä, että 

asiat lähtevät pian huonompaan suuntaan – ja luo näin pahaenteistä tunnelmaa.  

Kaksoisfokalisaation tavoite on Perno Mega Cityssä luoda illuusio siitä, millaisena 

fiktiivinen maailma pienelle lapselle näyttäytyy ja toisaalta demonstroida, miten se eroaa aikuisen 

kertojan näkökulmasta. Kertovan ja kokevan minän äänet ovat molemmat läsnä kohdissa, joissa 

maailmaa luodataan kokevan minän kokemuksiin samaistuen. Fokalisaatio ja kieli kuuluu välillä 

retrospektiiviselle kertojalle, välillä kokijalle. Vanhemman kertoja-Hannan fokalisaatiosta 

maailma nähdään jälkeenpäin, jolloin kertojan kyvyt kasvavat: kertoja voi hypellä ajassa ja 

yhdistää köyhyyteen liittyviä syitä ja seurauksia. Lapsi-Hannan fokalisaatiota seuratessa syntyy 

vaikutelma lapsesta, joka elää työväenluokkaisessa todellisuudessa mutta joka ei varsinaisesti koe 

ympäristöään köyhänä. Köyhyyden olemus ja kuvaus muuttuu sitä mukaa, kun Hanna oppii siitä 

lisää ja kasvaa vanhemmaksi. Ja mitä vanhemmaksi Hanna kasvaa, sitä vaikeampi kertovan ja 

kokevan minän kieltä on erottaa toisistaan. Teini-ikäinen kokeva Hanna on jo täysin kykenevä 

analyysiin ja köyhyyteen liittyvien kokemusten sanoittamiseen, jolloin aikuisen retrospektiivisen 

kertojan fokalisaatio erottuu vain sellaisissa kohdissa, joissa kertoja analysoi tapahtumia selkeän 

jälkikäteisestä näkökulmasta (mm. Vallinkoski 2018, 133, 291). Teoksen ensimmäistä osaa 

käsitellessäni käytän kokevasta minästä nimitystä lapsi-Hanna. Toiseen osaan liittyvässä 

analyysissa käytän kokevasta minästä nimitystä koululais-Hanna ja kolmannen osan analyysissa 

nimitystä teini-ikäinen Hanna. 

Teoksessa on myös kaksiäänisiä virkkeitä, joissa retrospektiivisen kertojan ja lapsi-Hannan 

fokalisaatio ja puhetyyli sekoittuvat. Tällaista sekoitusta edustavat yllä olevan otteen 

ensimmäisen kappaleen kolme viimeistä virkettä. Kokonaisuudessa on viitteitä lapsen kieleen, 
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kuten sana ”se” isää korvaavana pronominina, mutta pääosin asiallisempaa kieltä ja kerronnan 

kontekstissa uskottava arvio siitä, ettei äiti ”uskaltanut” sanoa isälle enää mitään mykkäkoulun 

päätteeksi. Tämän tyyppisissä kohdissa on vaikeaa tai jopa mahdotonta määritellä, kenen ääntä 

virkkeet edustavat.  

Äänten sekoittumista tapahtuu myös sellaisissa kohdissa, joissa kertoja esittää jonkun muun 

hahmon ajatuksia kolmannen persoonan kerronnan kehyksessä. Tällaiset ajatukset kertoja esittää 

usein vapaan epäsuoran esityksen keinoin. Cohnin mukaan vapaa epäsuora esitys on keino, jossa 

hahmon ajatusmaailma kutoutuu tiukasti osaksi kolmannen persoonan kerrontaa myös tyylin 

suhteen. Hahmon ja kertojan puhetyylit yhdistyvät, jolloin läsnä ovat sekä kertoja että hahmo, 

jolle ajatukset kuuluvat. (Cohn 1978/1983, 111–112.) Tällaisissa kohdissa voi olla vaikea erottaa, 

onko kyse kertojan vai hahmon ajatuksista. Perno Mega Cityssä tämän tyylikeinon käyttö viestii 

siitä, miten perheenjäsenten ajatusmaailmat joskus kietoutuvat toisiinsa jopa niin, että on vaikea 

jälkeenpäin kertoa, kenen jokin ajatus alun perin oli. Erityisesti kohdat, joissa kertojan ja äidin 

ääni – tai äidin ja hänen vanhempiensa ääni – sekoittuvat, saavat aikaan tämän vaikutelman. 

Omien vanhempien puheet ja toiminta vaikuttavat sekä Hannaan että hänen äitiinsä heidän 

kasvuvuosinaan ja näkyvät näiden hahmojen puheessa vanhemmilta sisäistettyinä ajatuksina. 

Palmer kuvaa tätä ilmiötä termillä mieltenvälinen ajattelu (intermental thinking). Hänen 

mukaansa mieli on sosiaalisesti sijoittunut ja yhteydessä toisten ihmisten mieliin. Myös puhe 

kehittyy toisten ihmisten puheen myötävaikutuksesta. Sosiaalinen prosessi alkaa heti syntymästä, 

ja mieltenvälinen ajattelu on tärkeä aspekti fiktionaalisten hahmojen ja esimerkiksi 

perhesuhteiden analysoinnissa. (Palmer 2004, 161–163.) Tämän tyylikeinon tarkastelu on tärkeää 

romaanin tulkinnan kannalta. Perno Mega Cityn fiktiivisessä maailmassa äiti on Hannalle 

kaikkein keskeisin hahmo, jonka puheesta ja käytöksestä hänen köyhyyteen liittyvät tunteensa ja 

ajatuksensa vaikuttavat syntyvän. Ylisukupolvisten puhe- ja ajattelutapojen korostuminen viittaa 

Perno Mega Cityssä suvun henkiseen perintöön, jonka Hanna hyväksyy omakseen ja jota hän 

ennakoi myös itse jonain päivänä jatkavansa. 

Perno Mega Cityn toiminnan keskiössä ovat arkiset tapahtumat ja toimet. Arjen miljöönä 

toimivat lähiön vuokratalot, pihat, kadut, palvelut, päiväkoti, koulu sekä kavereiden ja muiden 

läheisten kodit. Miljöistä tärkeimpien joukossa on Hannan perheen koti, kolmio pernolaisessa 

vuokratalossa. Lapsi-Hannan fokalisaatiosta havaittuna koti näyttää tältä: 

 

Me ei oltu porhoja vaan tavallisia. Tavallinen on semmoista, että eteisessä oli kupristuneita 
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sanomalehtiä toppakenkien alla. Että lattialla oli jumppamattoja tavallisina mattoina. Ja että 

kirjahylly seisoi erilisinä paloina ympäri olohuonetta kunnes isä vaivautuisi nostamaan 

perseensä nojatuolista ja tekemään asialle jotain. Äiti yritti laittaa vähän kauniimpaa 

ripustamalla jouluverhot ikkunaan, mutta ei sekään mikään ihmeidentekijä ollut. Lopulta 

äiti ja isä tottuivat siihen, että meillä oli tavallista ja sanoivat että sellaista se sitten on kun 

ollaan tavallisia. Ettei se siitä sen kummemmaksi muutu. (Vallinkoski 2018, 54.) 

 

Otteen tyylivalinnat tähtäävät vaikutelmaan lapsen kielestä, joka viestii siitä, että fokalisaatio 

kuuluu kokevalle lapsi-Hannalle retrospektiivisen kertojan sijaan. Otteessa lapsekas vaikutelma 

syntyy sanavalinnoista ja muodosta, joka imitoi lapsen esittämistapaa. Puhuja esittelee kodin 

”tavallinen on semmoista, että” -rakenteen avulla. Tämä on lasten suusta tuttu tapa esitellä asia, 

jossa lapselle vielä abstrakti käsite – tässä tapauksessa ”tavallinen” – saa muotonsa konkreettisen 

esimerkin sanallistamisen avulla. Tämä tyylikeino on käytössä myös muissa kohdissa, joissa 

asioita kuvataan lapsi-Hannan fokalisaatiosta käsin (mm. Vallinkoski 2018, 20, 92, 105). Lapsen 

kielen jäljittely luo illuusion siitä, miten Hanna lapsena havaitsee ympäristönsä. Lattialla olevia 

tavaroita kuvaava sanasto – ”toppakenkien”, ”jumppamattoja” – täydentää vaikutelmaa 

keskenkasvuisesta perspektiivistä, jossa asioita katsotaan lattiatasosta. Tyylillisesti kappale 

kertoo myös siitä, ettei lapsi-Hannalla ole kodistaan omaa mielipidettä. Tämä vaikutelma syntyy 

tyylivalinnoista, jotka viestivät, että Hanna lainaa aikuisten ajatuksia kuvaillessaan kotia 

”tavalliseksi”. Toiseksi viimeinen lause paljastaa tämän adjektiivin olevan äidiltä ja isältä 

peräisin. Kertojan neljännessä ja viidennessä virkkeessä aikuisen suuhun sopivat ilmaukset 

”vaivautuisi nostamaan perseensä nojatuolista” ja ”laittaa vähän kauniimpaa” erottuvat 

lapsekkaasta tyylistä ja kuulostavat siltä, että Hanna toistaa vanhempien puheita. Piaget’n 

mukaan imitointi liittyy lapsen kielelliseen kehitykseen. Lapsi toistelee muilta kuulemaansa, 

vaikkei ymmärtäisi sen merkitystä. Lapsi ei ajattele, että lausuma kuuluu jollekin toiselle, vaan 

pitää sitä omanaan. (Piaget 1926/2002, 11–12.) Äidin ja isän puheen toistelu viestii siitä, että 

Hanna lainaa kodin kuvaukseen käytetyt termit vanhemmiltaan: lapsi-Hannan fokalisaatiosta 

havaittuna koti on tavallinen, koska isä ja äiti kutsuvat sitä sellaiseksi. Adjektiivien käyttö on 

Leechin ja Shortin (1981/2007, 60–61) metodissa yksi tyylimarkkeri, jota havainnoimalla 

voidaan päätellä paljon siitä, mitä tyylillä halutaan saavuttaa. Lapsi-Hannan fokalisaatiossa 

asioihin ei liity omia arvioivia adjektiiveja. Tällainen valinta vahvistaa vaikutelmaa lapsen 

kielestä, sillä mitä nuorempi lapsi on, sitä vähemmän hän käyttää lauseita, jotka ilmaisevat 

kertojan omaa suhtautumista tai tunteita kertomiinsa asioihin, toteaa Kernan (1977, 101).  
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Implisiittinen lukija voi päätellä kodista annetun kuvauksen vajavaiseksi havaitessaan 

kielen imitointiulottuvuuden ja sen, että kyseessä on lapsen antama kuvaus. Toolan toteaa, että 

poikkeavien puhetyylien sosiaalinen ja henkilökohtainen ulottuvuus kertovat osaltaan siitä, mitä 

teos haluaa teemastaan sanoa. Kielen konventionalisuuden asteita tarkastelemalla voi kertoa 

paljon puhujan statuksesta, itsenäisyydestä ja uskottavuudesta. (Toolan 1990, 277–278.) Yllä 

olevassa otteessa lapsen kielen vaikutelmaa luovat tyylivalinnat paljastavat, ettei lapsi-Hannan 

kodista esittämä arvio ole välttämättä aivan uskottava. Kun teosta lukee eteenpäin, käy ilmi, ettei 

koti olekaan aivan tavallinen vaan monella tapaa tavallista vaatimattomampi ja myös ajoittain 

turvaton. Lapsi-Hannan arvio edustaa lapsen puutteellista käsityskykyä ja asettuu myöhemmin 

kerrotun kontekstissa ironiseen valoon. 

Kun koti havaitaan isoveli-Henrikin fokalisaatiosta käsin, näyttää se erilaiselta. Kertoja 

häivyttää itsensä johtolauseen jälkeen taka-alalle ja esittää kuvauksen luettelemalla Henrikin 

havaintoja ja turhautuneita ajatuksia vapaan epäsuoran esityksen avulla.    

 

Henrik katseli viirusilmin ympärilleen. Sohvapöydällä oli Kansan Uutiset ja Ahjo. Siinä oli 

Jaloviinapullo. Kaikki oli myrkynvihreää. Myrkynvihreä lankapuhelin. Myrkynvihreä 

pakastin. Myrkynvihreät vatkauskulhot. Se, mikä ei vielä ollut myrkynvihreää, 

maalattaisiin kohta myrkynvihreäksi, koska häkkikellarissa oli puoli purkkia maalia jäljellä. 

Keittiössä oli moneen kertaan maalatut pinnatuolit ja makuuhuoneissa lastulevykaapit. Oli 

rihkamakelloja, räsymattoja ja rukoustauluja. Parittomia kahvikuppeja. Koko astiakaapin 

sisältö oli niin säännönmukaisen paritonta, että se oli melkein tahallista. Ainoa poikkeus  

olivat nytkin esille otetut erikoiskahvikupit. (Vallinkoski 2018, 51.) 

 

Vaikka Henrikin fokalisaatiosta havaittujen tavaroiden kuvauksessa ei ole arvottavia adjektiiveja, 

voi Henrikin asenteen päätellä kertojalle kuuluvasta johtolauseesta, joka paljastaa Henrikin 

havainnoivan kotia ”viirusilmin”. Sanavalinta viittaa kurtistettuun, kriittiseen katseeseen. Henrik 

näkee, että vaikka tavaraa on paljon, on se halpaa ja vanhaa. Maalausyritykset eivät Henrikiä 

hämää. Epäesteettisen myrkynvihreän värin kyllästyneen oloinen toistelu ja liittäminen 

hyperboliseen halpojen tavaroiden luetteloon henkii kriittisyyttä Henrikin havaitsemia tavaroita 

kohtaan. Kriittisyydestä viestii myös vanhempia astioiden parittomuudesta syyttävä virkkeen 

loppu ”se oli melkein tahallista”. Syytöksen takaa hahmottuu häpeään viittaava sävy, jossa 

astioiden parittomuus on jotain negatiivista, joka ”melkein tahallaan” aiheutetaan. 

Fokalisaatioratkaisun takaa hahmottuu useampia syitä. Henrik on perheen poikkeusyksilö, 

joka käy lukion ja lähtee opiskelemaan diplomi-insinööriksi. Hän pyrkii eteenpäin, ei tyydy 
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samaan kuin työväenluokkaiset vanhempansa ja näkee siksi kotinsa kriittisemmin. Lisäksi Henrik 

on jo lukiolainen ja pystyy vertaamaan kotia muiden koteihin, toisin kuin tässä vaiheessa vielä 

pieni lapsi-Hanna. Henrikin Hannaa kriittisemmän katseen kautta implisiittinen lukija saa 

miljööstä tietoa, joka ei Hannan silmin välity. Valittu vapaan epäsuoran esityksen muoto päästää 

hahmon puheen esiin sopusointuisesti, ja implisiittinen tekijä vaikuttaa olevan linjassa Henrikin 

arvion kanssa: tämä kuvaus on siskon selostusta parempi arvio siitä, millainen miljöö köyhän 

perheen koti on. 

Kohdissa, joissa maailmaa katsotaan lapsi-Hannan fokalisaatiosta, tieto on vajavaista, 

koska se edustaa lapsen tietämystä. Olennaista tietoa voidaan tällaisissa kohdissa välittää 

lainaamalla aikuisten puhetta lapsi-Hannan kieleen. Tämä tyylikeino takaa sen, ettei illuusio 

lapsen kielestä rikkoudu mutta lukija saa kuitenkin sellaista tietoa köyhän työväenluokan 

elämästä, joka on olennaista implisiittisen tekijän viestin välittymisen kannalta. Tämän voi 

havaita myös kohdassa, jossa isän työtä kuvaillaan kaksoisfokalisaatiota hyödyntäen. 

 

Isällä oli hieno työ. Se oli Valmetin kouluttama levyseppä-hitsaaja. Joka aamu isä lähti 

töihin. Työpaikka oli iso ja pimeä halli meren lähellä. Siellä oli hirveästi miehiä ja 

luottamusmiehiä. Isä hitsasi paperikoneen ilmastoinnin osia maskin takana. Isällä oli 

kuulovamma ja joskus se nosti maskia kuullakseen paremmin. Hitsausliekki oli kirkas ja 

säteili. Isä sai sähköä silmiinsä.  

Töissä meni ikä ja terveys. Metallimiehet kuolivat eläkkeelle päästyään, mutta isä ei 

aikonut kuolla koskaan. (Vallinkoski 2018, 21.) 

 

Vaikutelma lapsen kielestä syntyy tässä otteessa usean tyylikeinon summana. Virkkeet ovat 

lyhyitä ja rakenteeltaan yksinkertaisia, ja niissä on vain vähän toisilleen alisteisia lauseita. 

Virkkeistä ei löydy kausaalisuutta ilmaisevia konjunktioita. Tästä syntyy vaikutelma siitä, ettei 

kertoja ymmärrä syy-seuraussuhteita, mikä on Piaget’n2 (1926/2002, 205–208) mukaan yleistä 

pienillä lapsilla – heillä syy-seuraussuhteet jäävät hämäriksi, sillä pienet lapset eivät ymmärrä 

kausaalisuutta. Otteessa lapsen kieleen viittaa myös konjunktioiden käyttö. Kernanin (1977, 100) 

tutkimuksessa selvisi, että erilaisista liittimistä pienemmät lapset käyttivät eniten ja-, sitten- sekä 

ja sitten -ilmaisuja – tässä otteessa yleisin käytetty konjunktio on ”ja”, mikä osaltaan luo 

vaikutelmaa lapsen sosiolektista. 

 
2 Toolanin (1988/2001, 185) mukaan Piaget’n lasten kertomuksiin liittyvät johtopäätökset ovat edelleen laajasti 

hyväksyttyjä. 
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”Isällä oli hieno työ” -toteamus synnyttää vaikutelman pienen lapsen tavasta kuvata 

vanhempiensa ammatteja, ei niinkään oikeasta arviosta työn hienoudesta. ”Siellä oli hirveästi 

miehiä ja luottamusmiehiä” kuulostaa hassulta aikuisen lukijan korvissa: toiset työntekijöistä ovat 

lapsen kertomuksessa vain miehiä, toiset taas luottamusmiehiä, vaikka nämäkin ovat 

todennäköisesti miehiä. Tämä tyylivalinta viestii siitä, ettei äänessä oleva lapsi tiedä muiden 

työntekijöiden ammattinimikkeitä ja kutsuu näitä siksi vain ”miehiksi”. Lapsi-Hannan puhe saa 

näin ironisen valon, ja ajatusmaailma näyttäytyy rajallisena aikuisen kertojan kykyihin ja 

ymmärrykseen verrattuna. Cohnin mukaan kertovaa minää voi etäännyttää kokevasta minästä 

juuri tällä tavoin havainnollistamalla, ettei kokeva minä ymmärrä todellisuuden luonnetta täysin 

(Cohn 1978/1983, 148–149). 

Otteen jälkimmäinen kappale synnyttää jälleen vaikutelman siitä, että äänessä on aikuista 

matkiva lapsi. ”Ikä ja terveys” on vakiintunut ilmaus, joka on peräisin isän puheesta. Tämän 

vahvistaa viimeisen lauseen ”isä ei aikonut”, joka paljastaa, että äänessä on ollut isä, jonka 

puheesta Hanna on poiminut tietonsa. Lapsekkaasta vaikutelmasta huolimatta otteeseen on 

sisällytetty paljon aikuiselta lainattua sanastoa, joka kuvaa telakalla työskentelevien miesten 

ongelmia ja näin rakentaa kuvaa fiktiivisestä maailmasta, jossa kokeva minä elää. Kappale on 

tärkeä implisiittisen tekijän kannalta, sillä se kertoo suoraan, millaisia vaaroja isän työhön 

levyseppä-hitsaajana kuuluu. Ensimmäinen lause, ”Isällä oli hieno työ”, asettuu tiedon perusteella 

ristiriitaiseen valoon. Implisiittinen tekijä pistää lukijan pohtimaan, onko työ hieno, jos siihen 

kuolee. Ainakaan asetelma ei ole niin ruusuinen kuin lapsi sen esittää. Kokonaisuus viestii – 

ikään kuin kokevan minän ymmärryksen ohi – että isän työ on raskasta, olosuhteet vaarallisia ja 

sairaus jatkuvana uhkana. Koska äänessä oleva lapsi-Hanna ei ilmaise suhdettaan kertomiinsa 

asioihin, ongelmat eivät tunnu koskettavan lasta itseään. Ongelmat ovat silti olemassa ja uhat 

läsnä, viestii implisiittinen tekijä sanavalintojen ja aikuisten puheesta lainatun aineksen avulla. 

 

2.2. Karakterisoiva ja tunteita herättävä kuvaus ohjaa empatiaa vähäosaisille 

 

Hannan perheen yläkerrassa asuu väkivaltainen alkoholisti Lundell, jonka kotoa kantautuu 

monenlaista melua Hannan kotiin. Koira räksyttää, mies hakkaa vaimoaan ja yötä myöten 

kestävät juhlat pitävät perhettä hereillä. Lundellin hahmolla on osansa juonenkäänteissä, mutta 

hahmolla on myös symbolinen yhteys Pernon miljööseen. Alkoholistit kuuluvat Pernon 
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maisemaan olennaisesti, ja ne mainitaan monessa kohtaa osana miljöökuvausta. Pernon 

kuvastossa tuttuja ovat niin metsikön kaljaringit, kaupan edustalla istuvat puliukot kuin 

paikallinen juottola Navigare Pub. Pernon ja alkoholistien symbolinen yhteys on yksi esimerkki 

Perno Mega Cityn miljöökuvauksen karakterisoivasta luonteesta, jossa hahmot kertovat jotain 

ympäristöstä ja ympäristö hahmoista. Pernon miljöökuvaukseen kietoutuu monella tapaa 

rappioituneita tai arveluttavia hahmoja, jotka rakentavat alueesta synkkää kuvaa. Miljöön ja 

hahmojen toisiaan täydentävä luonne näkyy alla olevassa otteessa, jossa kertoja kuvailee Pernoa 

ja koulutoverinsa kotia 11-vuotiaan Hannan fokalisaatiosta käsin. 

 

Keskustan sijaan minä ja Jonna mentiin Höökille. Heinikonkatua ylös, rivitalojen välistä 

pyörätietä pitkin Paavolankadulle. Tuntui kuin olisi tullut kokonaan toiseen maailmaan. 

Tällä puolen Pernoa kadut olivat autioita, tunnelma kuin selvittämättömän murhan jäljiltä. 

Tulitikkuaskeja taloina. Kalseina ammottavat ikkunat, ei verhoja. Lohjennut ihminen oven 

pielessä. Se oli jo aika lähellä Artukaisia. Kottaraisenkadun ja Hyrköistentien risteyksessä, 

lähellä paloasemaa oli pieni kipsa, josta me ostettiin irtokarkkeja. Kipsa oli viimeinen 

elonmerkki ennen kuin maisema kuoli unohdettujen erämaaksi. 

Hööki asui isänsä ja isoveljensä kanssa toisessa kerroksessa Niillä oli systeemi. 

Rappukäytävässä piti kulkea jonossa rappujen oikeaa laitaa. Puhua sai vasta sisällä 

asunnossa. Sillä tavalla niitten kotiin sai mahtumaan uskomattoman määrän ihmisiä ilman 

että naapureilla oli mitään tietoa asiasta.  

Kaikki pinnat Höökin koulupöytää lukuun ottamatta oli päällystetty pornolehdillä. 

Keittiön työtasot olivat täynnä pornolehtiä ja auki rullattua talouspaperia. Lehtiä oli 

matoilla ja vessassa. Kukaan ei ollut varmaan siivonnut asunnossa aikoihin, mutta likaa ei 

nähnyt pornolehtien alta. Höökin isä nukkui olohuoneessa. Herättyään se kutsui meitä 

pikkupilluiksi. Höökiä hävetti niin ettei se voinut lakata sukimasta naamaansa. Se sanoi, 

että me lähdetään, jos ukko aikoi olla taas sellainen. Höökin isä virnisteli.  

[…] 

Hööki teki kiljua koulupöydän alakaapissa, pullotti ja myi. Asiakaita oli jonoksi asti, 

mutta Höökillä oli vain yksi sammio. Myöhemmin se alkoi vaatia, että jokainen tuo oman 

pullon, mutta silloin me oltiin siirrytty jo alkoholia vahvempiin aineisiin. Me lähdettiin 

pois, kun Höökin isä sanoi alkavansa vetää käteen, että haluaisimmeko katsella. 

(Vallinkoski 2018, 225–226.) 

  

Sanavalinnat ”maisema kuoli” ja ”unohdettujen erämaa” rakentavat kuvaa elottomasta miljööstä, 

jonne vain yhteiskunnasta syrjäytyneet ihmiset muuttavat asumaan. ”Lohjennut ihminen oven 

pielessä” kuvaa metaforisesti tällaista syrjäytynyttä, rikkinäistä ihmistä, joka sopii kuvittamaan 

mielikuvituksettoman ”laatikkotalon” ovenpieltä ja samalla vahvistaa kuvaa miljöön 

pelottavuudesta. Höökin pikkutyttöjä seksuaalisesti ahdisteleva isä taas on esimerkki Pernon 

arveluttavista hahmoista ja sopii asukkaaksi ankeaan ja likaiseen asuntoon, joka on vuorattu 
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pornolehdillä. Pornolehti-hyperbolan ansiosta pornon kuluttaminen vaikuttaa olevan Höökin isän 

pääasiallinen ajanviete. 

Sanaston ja tyylin perusteella kuvaus vaikuttaa aikuisen kertojan ja lapsi-Hannan 

puhetyylien sekoitukselta. Kertoja ei suorin sanoin selosta, miten implisiittisen lukijan tulisi 

lukemaansa suhtautua, sen sijaan kerronta on dokumentoivaa ja pidättäytyy sanallisista arvioista. 

Implisiittisen tekijän viesti on kuitenkin pääteltävissä kuvauksen tyylivalinnoista. Vaikka 

asunnon ja isän kuvaus ei sisällä arvottavia adjektiiveja, on selvää, että se tähtää tunnereaktioon. 

Lainaamalla sanan ”pikkupilluiksi” isän hahmon sanavarastosta kertoja pyrkii herättämään inhoa 

isän hahmoa kohtaan ja hätkähdyttämään lukijaa, joka tietää, että tämä aikuinen mies puhuu 11-

vuotiaille lapsille. Inhon herättämiseen tähtäävä sanavalinta viittaa naturalistiseen tyylikeinoon, 

joka on Minna Canthin tuotannossa yleinen. Rossin (2018, 46) mukaan inhon herättäminen toimii 

Canthilla yhteiskuntakriittisenä keinona, joka pyrkii herättämään lukijan huomion, vastuuntunnon 

ja empatian. Canth pyrkii inhoa herättävien kuvausten avulla rakentamaan yhteiskuntakriittisiä 

näkökulmia epäsuorasti, tekstin synnyttämien tunne-efektien välityksellä. Inhoefekti saa aikaan 

todellisen vaikutelman, koska inho on tunne, joka koetaan poikkeuksellisen todellisena ja joka 

herättää paitsi torjuntaa, myös uteliaisuutta. Se yllyttää lukijaa kohtaamaan todellisuuden 

varjopuolineen. (Rossi 2018, 46.) Otteessa implisiittinen tekijä ohjaa lukijan huomion ja 

empatian pienille tytöille, jotka elävät ympäristössä, jossa he joutuvat jo 11-vuotiaina tekemisiin 

kuvattujen asioiden kanssa. Perno Mega Cityn köyhillä henkilöhahmoilla on varaa asua vain 

vuokrataloissa, alueilla, jotka vetävät puoleensa muita köyhiä ja syrjäytyneitä. Yllä olevassa 

kuvauksessa implisiittinen tekijä havahduttaa lukijan näkemään, mitä tämä lapsi-Hannan 

kohdalla tarkoittaa, herätellen samalla lukijan myötätuntoa Hannaa kohtaan. Toisaalta lukijan 

empatiaa ohjataan myös Höökille, joka joutuu häpeämään törkeää isäänsä niin, ”ettei voi lakata 

sukimasta naamaansa”. 

Emotionaaliselta sävyltään kohtaaminen Höökin isän kanssa on monin tavoin uhkaava. 

Uhkaava on myös alueella vallitseva autio tunnelma, joka syntyy sanavalinnoista: dekkarimainen 

ilmaus ”kuin selvittämättömän murhan jäljiltä” ja kolkolta kuulostava ”autiot kadut” viittaavat 

pelottavaan ympäristöön, joka ei sovi lasten vaan pikemminkin rikollisten ajanviettopaikaksi.  

Kertoja paljastaa otteessa jotain paitsi Pernon miljööstä ja sille tyypillisistä hahmoista, 

myös Hannasta ja tämän ystävistä. Kertoja ei sano suoraan, että Hanna menee ostamaan Höökiltä 

kiljua, mutta se selviää toiseksi viimeisen virkkeen rakenteesta. Virkkeen jälkimmäisen, 



20 
 

 

päälauseelle alisteisen lauseen ”me”-pronomini viittaa päälauseen pronominiin ”jokainen”, joka 

puolestaan viittaa edellisen lauseen subjektiin eli ”asiakkaisiin”. Viittaussuhde pyrkii 

synnyttämään mielikuvan siitä, että Hanna ja hänen ystävänsä ovat ensin laitonta kiljua 

valmistavan Höökin asiakkaita ja siirtyvät myöhemmin kiljusta muiden päihteiden käyttöön.  

Kirpputori ja kirpputorivaatteet ovat teoksessa usein toistuvia motiiveja, jotka liittyvät 

olennaisesti henkilöhahmojen olemukseen. Äidin mielipuuhaa on käydä Turun kirpputoreilla 

ostoksilla, ja otteessa retrospektiivinen kertoja selostaa, millainen paikka äidin suosikkikirpputori 

on.  

 

[…] Pelastusarmeijan kirpputori oli äidin suosikki. Siellä työskenteli entinen merimies, 

joka kehui äiti komiaksi plikaksi ja kutsui iltahartauksiin. Kassan takana oli monta Jeesusta 

ristillä. Yhden silmistä valui veri. Lattian rajassa oli tussilla kirjoitettu kyltti, jossa luki 

taminei ja lumpui. Se oli olevinaan vitsikästä. Pelastusarmeijan kirpputori oli vanhassa 

puutalossa, jonka lattiat olivat kallellaan ja ikkunat niin pölyiset, että kadut näyttivät 

autiomaalta niiden läpi. Kaikki seinät notkuivat hattuja ja laukkuja ja paitoja. Hyllyillä oli 

monoja ja kenkiä ja housuja. Huivit ja sukat oli heitetty suuriin laareihin. Äiti yritti erotella 

niitä toisistaan. Merimies ei pitänyt paikkoja järjestyksessä, mutta ei sillä väliä, koska se 

kertoi hyviä juttuja niiltä ajoilta, kun oli seilannut maailman meriä. Merimies sanoi äidille, 

että jos äiti ei olisi naimisissa, se kosisi heti. Ja jos he olisivat nuoria, eikä hänellä olisi tätä 

juomisongelmaa. Kaikenlaista, sanoi äiti ja punastui kohteliaisuudesta. Äidistä oli kivaa, 

että edes joku mies kehui. Vaikka alkoholistia äiti ei kyllä toistamiseen ottaisi, sen se oli 

sanonut monta kertaa. Vedin äitiä hihasta. Kirpputorilla haisi samalta kuin meidän 

vaatekaapissa. (Vallinkoski 2018, 137–138.) 

 

Kirpputorimiljöön kuvaus on negatiivista, tarkkaa ja yksityiskohtia luettelevaa. Tämäntyyppinen 

kuvaus on Rossin (2009, 125) mukaan ominaista naturalistiselle tyylille ja synnyttää ajatuksen 

arjen ikävyydestä ja rumuudesta. Perno Mega Cityn kertoja valitsee epäsuoraan kuvaukseensa 

sanoja, jotka saavat aikaan ummehtuneen vaikutelman. Sekaisen, rempallaan olevan tilan kuvaus 

viestii siitä, millainen väki siellä asioi: köyhä ja vähään tyytyvä. Kuvaus tilaa hallinnoivasta 

alkoholiongelmaisesta merimiehestä vahvistaa tätä vaikutelmaa: tila on hunningolla, samoin kuin 

sen työntekijä. Äidin reaktioista kertovat kertojan sanat ”punastua”, ja ”oli kivaa” viestivät, että 

äiti pitää silti molemmista. Sanavalinnat luovat kuvaa vaatimattomasta naisesta, joka tyytyy 

kirpputoriostoksiin ja hunningolla olevien miesten huomioon.  

Merimiehen puheen kertoja esittää epäsuorasti ja voisi halutessaan referoida sen täysin 

omin sanoin. Kertoja kuitenkin esittää miehen murteellisen ”komia plikka” -sanaparin sanasta 

sanaan, mikä viittaa siihen, että sanoilla on merkitystä – ne luovat hahmosta tietynlaista kuvaa, 
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joka ei syntyisi, jos kertoja toteaisi neutraalimmin merimiehen vain kehuneen äidin ulkonäköä. 

Leech ja Short toteavat, että tyylillisenä ratkaisuna murre liittyy nimenomaan puhujan yhteisöön 

ja viiteryhmään ja sillä on yhteys teoksen symboliikkaan. He toteavat, että kirjailija voi 

yksilöllistää hahmon puhetapaa kielen standardeista poikkeavilla tavoilla käyttää sanoja ja pyrkiä 

näin luomaan vaikutelman hahmon sivistymättömyydestä. (Leech & Short 1981/2007, 135–137.) 

Toolanin (1990, 277) mukaan murremuotoja on kirjallisuudessa aikaisemmin käytetty 

osoittamaan hahmon tietämättömyyttä tai jopa rikollisuutta. Tässä otteessa murremuoto luo 

kuitenkin rempseän vaikutelman työväenluokkaisesta merimiehestä, jonka käyttämä kieli sopii 

perheen hienostelemattomaan elinpiiriin.  

Otteen lopussa kertoja yhdistää kirpputorin hajun oman kotinsa vaatekaappiin luoden 

vaikutelman siitä, miltä perheen kotona haisee: kirpputorin ummehtuneisuus kulkeutuu 

vaatteiden mukana perheen kaappiin ja päälle. Otteeseen sisällytetty ”taminei ja lumpui” -

sanapari etualaistuu murteellisen muotonsa vuoksi. Se viittaa lumppuihin, käyttökelvottomiin 

tekstiileihin, jotka heitetään roskiin. Sanonta on alluusio Väinö Linnan Tuntematon sotilas -

romaaniin, jossa Turun murretta puhuva Hietanen käyttää sanaparia ”rätei ja lumpui” 

ihmetellessään laihialaisen talousaliupseeri Mäkilän tapaa vahtia tarkkaan armeijan vaatteita. 

Mäkilä on tunnettu nuukuudestaan ja siitä, että jakaa sotilaille varusteita ”huonoimmasta ja 

risaisimmasta päästä” (Linna 1954, 19, 16–17). Alluusio vahvistaa ajatusta kirpputorin kuluneista 

vaatteista ja siitä, millaiseen Hanna saa perheineen tyytyä. Kertoja lisää sanaparin perään lauseen 

”Se oli olevinaan vitsikästä”, mikä paljastaa kertojan asenteen kuvattua kohtaan. ”Oli olevinaan”-

ilmauksen käyttö pelkän olla-verbin sijaan synnyttää vaikutelman siitä, ettei vitsi ole kertojan 

mielestä hauska. Implisiittinen tekijä viestii näiden valintojen kautta, ettei kirpputorivaatteista 

vitsailu ole hauskaa ihmisestä, jonka niitä on käytettävä. 

 

2.3. Antiteesi näyttää eriarvoisuuden ja häpeän 

 

Toinen tyypillinen tyylikeino, joka Perno Mega Cityssä liittyy miljöö- ja henkilökuvaukseen, on 

antiteesin käyttäminen rakenteen pohjana. Tämä tyylikeino näkyy kappaleessa, joka kertoo 

Hannan syntymäsairaalasta. Ote etualaistuu myös toisen poeettisen tyylikeinon, personifikaation, 

vaikutuksesta.  
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HEIDEKENIN SYNNYTYSLAITOS oli kaunis vaaleankellertävä kivitalo, jonka 

ikkunoiden päällä oli koristeelliset palkit. Kolmikerroksinen rakennus istui kauniisti  

katukuvaan, eikä kohonnut liian korkealle pelottelemaan synnyttämään saapuvia naisia.  

Minä en syntynyt Heidekenillä vaan Tyksissä. Jos olisin syntynyt Heidekenillä ja 

vetänyt ensimmäiset henkoseni sen kukkaboordinauhoilla koristeltujen huoneiden ja 

takoraudasta kiharrettujen porraskaiteiden kätköissä, ehkä olisin saanut niin suuren 

annoksen kauneutta heti elämäni alkuun, etten olisi myöhemmin kokenut sen puutetta. 

Mutta Tyksissä ei ollut kukkaboordinauhoja eikä takorautaisia porraskaiteita. Siellä oli 

enemmän kerroksia kuin kukaan viitsi laskea ja enemmän betonia kuin kenellekään oli 

hyväksi.  

Huoneessa, jossa minä synnyin, oli suklaakiisselin väriset muovilattiat. Siellä oli 

äidin lisäksi kuusi naista ja Jackie Kennedy, joka huusi kuin syötävä. Muut purivat huultaan 

ja yrittivät synnyttää ilman kirosanoja.  

Synnytyksen jälkeisenä aamuna äiti heräsi osastolla näihin sanoihin:  

Saatanan huora.  

Saanko mä huoran.  

– Saanko mä juotavaa? (Vallinkoski 2018, 12.) 

 

Retrospektiivinen kertoja hyödyntää antiteesiin pohjaavaa rakennetta pohtiessaan 

syntymäpaikkansa, Tyksin, merkitystä elämänsä kululle. Hän esittää Tyksille vastakkaisena 

miljöönä Heidekenin synnytyslaitoksen, kaunista 1900-luvun alun arkkitehtuuria edustavan 

piensairaalan. Kertoja käyttää antiteesin tyylikeinona lyriikasta tuttua esitystapaa, 

personifikaatiota, jossa elottomasta asiasta tehdään elollisen toimijan kaltainen (Haapala 2013, 

216). Otteessa Heideken ”istuu” kauniisti katukuvaan, eikä ”kohoa pelottelemaan synnyttäjiä” 

liialla korkeudella, kuten Tyks. Tämän antiteesin tehtävä on rinnastaa keskenään vastakohtaiset 

miljööt, kaunis Heideken ja ruma Tyks, ja korostaa näin Hannan syntymäpaikan ankeutta. 

Kalseita rakennusmateriaaleja kuvaavat sanavalinnat, betoni ja muovi, alleviivaavat Tyksin 

harmautta ja ankeutta. Kun kertoja mainitsee, että Tyksissä on ”enemmän kerroksia kuin kukaan 

viitsi laskea”, näyttäytyy kolossaalinen Tyks kooltaan määrittelemättömänä ja yhdentekevänä. 

Kahden erilaisen sairaalan vertailun avulla kertoja pohjustaa teoksessa tärkeää eriarvoisuuden 

teemaa, joka näkyy monin paikoin niin miljöö- kuin henkilökuvauksessa. 

Hätkähdyttävintä yllä olevassa kappaleessa on lopetus, jonka muusta tekstistä poikkeava, 

alatyylinen puhetapa etualaistuu paitsi sisältönsä, myös tekstin kursivoinnin ja elliptisen 

rakenteensa ansiosta. Kursivointi synnyttää vaikutelman unesta heräävästä tietoisuudesta ja 

sanoista, jotka hahmottuvat ja muuttavat muotoaan, kunnes ne vastaavat fiktiivisessä 

todellisuudessa ääneen sanottua, joka ilmaistaan ilman kursivointia. Sanat, jotka äidin hiljalleen 

selkeytyvästä tajunnasta kumpuavat, viittaavat karkeaan, alaluokkaiseen puhetyyliin ja 
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hätkähdyttävät synnytyssairaalan kontekstissa. ”Saatanan huora” on solvaus, joka fiktiossa 

asettuu usein miehen – väkivaltaisen sellaisen – suuhun. Tyylin ja esitystavan funktio on herättää 

ajatus siitä, että tällainen puhe on äidin elämässä jollain tapaa läsnä. Tyyli noudattelee kertojan 

monitulkintaista kerronnan tapaa, joka jättää johtopäätökset lukijalle. 

Otteessa kertoja paljastaa jääneensä vaille kauneutta ja miettii, olisiko hänen elämänsä ollut 

kauneudentäyteisempää, jos hän olisi syntynyt Heidekenillä. Ajatuksesta, että syntymäpaikka 

määrittää tulevaisuuden, voi löytää viittauksen köyhien elämää 1800-luvulla kuvanneisiin 

naturalisteihin, joiden lähtökohta oli deterministinen: olosuhteet, joihin synnyt, määrittävät 

elämääsi sen loppuun asti. Naturalistisessa taiteessa kasvatus, lapsuus, perimä ja menneisyys 

vaikuttavat tulevaisuuteen, eikä niistä pääse eroon (Rossi 2009, 79). Myös Minna Canthin 

köyhyyskuvauksissa tämä juonne on usein selkeästi esillä. Canthin Kovan onnen lapsia -

näytelmän aiheita ovat työttömyys ja lapsiperheköyhyys. Näytelmässä köyhän perheen äiti Silja 

toteaa miehelleen, rautateiltä työmiehen hommista lähtöpassit saaneelle Antille: 

 

Eiväthän kaikki voi olla rikkaita. Toisten täytyy olla köyhiä, sen on Jumalakin 

viisaudessaan niin määrännyt - - - - Ja itse kunkin tulee kantaa ristinsä kärsivällisyydellä, 

eikä soimata herran töitä, jos kohta niitä ei ymmärräkään - - - - Ollaan uskolliset kuolemaan 

saakka, kyllä ne sitten aikanaan kaikki selviävät. (Canth 1888, 134.) 

 

Siljan puheen sävy on vahvan uskonnollinen ja naiivin nöyrä. Keskeinen puheesta nouseva ajatus 

on Siljan vakaa usko kohtalon ennalta määrättyyn luonteeseen: Jumala on asettanut elämälle 

raamit, joissa on pitäydyttävä sen loppuun saakka, vaikka se tarkoittaisi kärsimystä. Hahmosta 

syntyvä vaikutelma on kohtaloonsa alistuva ja tyyni – vaikka perheen poika on kuollut 

köyhyyteen hetkistä aikaisemmin, ei Silja valita vaan kehottaa uskollisuuteen Jumalalle. Myös 

Perno Mega Cityn kertoja Hanna vaikuttaa kohtaloonsa alistuneelta. Kertoja ei kuitenkaan nojaa 

päätelmissään mihinkään suurempaan voimaan vaan arvioi elämäänsä jälkikäteisesti ja koostaa 

kaikesta kokemastaan johtopäätöksen, jossa kalsea synnyinpaikka määrää hänet elämään 

rumuudessa. Silja puhuu rumuuden sijaan köyhyydestä ja kuolemasta, ja sanaston perusteella 

syntyvä vaikutelma on Hannan puheen vaikutelmaa vakavampi. Molempia leimaa kuitenkin 

samanlainen kohtaloonsa alistunut sävy, jolla puhuja hyväksyy negatiiviset asiat 

väistämättömäksi osaksi elämäänsä.  

Sama eriarvoisuuden teema, joka liittyy Hannan synnyinsairaalan antiteettiseen 

miljöökuvaukseen, on luettavissa tyylistä, jolla kertoja kuvaa sairaalassa läsnä olevia 
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henkilöhahmoja. Kertoja mainitsee, että Tyksissä oli äidin lisäksi kuusi naista ja Jackie Kennedy, 

joka ”huusi kuin syötävä”, kun muut naiset ”purivat huulta ja yrittivät synnyttää ilman 

kirosanoja”. Otteen sanavalinnat saavat aikaan vaikutelman naisten eriarvoisuudesta. Tuskaan 

tottumaton Jackie Kennedy huutaa ja vaatii huomiota, kun muut tyytyvät puremaan huulta ja 

kiroilemaan hiljaa mielessään. Naisten hiljaisuus ja yritys olla kiroilematta synnyttävät 

mielikuvan alempiluokkaisesta ja vaatimattomasta joukosta, johon myös äiti kuuluu. Jackie 

Kennedy taas toimii ylempää luokkaa kuvaavana antiteesinä näille rivisynnyttäjille. Hän on 

poikkeus, jonka Yhdysvaltojen ensimmäiseen naiseen viittaava nimi toimii metonyymisenä 

merkkinä ylempiluokkaisesta naisesta. Kati Launiksen, Harley Bergrothin ja Anu-Hanna Anttilan 

tutkimuksessa suomalaisten omakohtaisista, köyhyyden kokemusta kuvaavista teksteistä 

hahmottuu samantyyppinen ajatus ylemmästä luokasta, ”ihannekansalaisten sisäpuolesta”, johon 

köyhät eivät itse kuulu. Näissä teksteissä ylemmän luokan ihmisiä kuvataan etuoikeutettuna 

joukkona, joka vaatii itselleen aina vain enemmän. (Launis et al. 2016, 143–144.) Yllä olevan 

otteen tyylivalinnat synnyttävät vastaavan ajatuksen yläluokkaisesta, huomiota vaativasta naisesta 

ja pohjustavat näin teoksessa rakentuvaa eriarvoisuuden teemaa.  

Perno Mega Cityn kertoja rakentaa ajatusta ylemmän luokan etuoikeutetusta ihmisestä 

myös kuvatessaan äidin sisarta, rikkaan Kallen kanssa naimisiin päässyttä Marja-Leenaa, ja 

hänen kartanoaan. Myös Marja-Leenan kuvaus pohjaa tyylillisesti antiteesiin eli vastakohtien 

korostamiseen:  

 

Tädin kartanossa oli kaksi kerrosta. Alakerrassa olivat kaakeliuunein lämpiävät salit ja 

pitopalvelun keittiö. Yläkerrassa oli monta huonetta ja pinottujen huonekalujen päälle 

leijailevaa kattopurua. Yksi huone oli varattu antiikkinukeille, joilla ei saanut leikkiä. 

Yläkertaan tuli lämmin vesi, koska siellä oli Marja-Leenan kylpyhuone, mutta alakerran 

vieraille tarkoitetussa vessassa kädet pestiin jääkylmällä.  

Äiti uskoi, ettei Marja-Leena ollut pohjimmiltaan paha ihminen, mutta isä ei ollut 

varma sykkikö tädin rinnassa sydän vai kolikko.  

– Mennään likat valtiovierailulle, isä sanoi yhtenä päivänä kun teimme lähtöä Marja-

Leenan luokse Hirvensaloon. 

Äiti pakkasi siivoussandaaleita siniseen roskapussiin ja tuhahti: – Töihin me 

mennään. (Vallinkoski 2018, 115.)  

 

Marja-Leenan hahmo ja siihen kiinnittyvä arvokuva on mielenkiintoinen tarkasteltava, sillä rikas 

sisar kartanoineen toimii antiteettisena vastakohtana kertojan arkiselle äidille ja koruttomalle 

kodille. Leechin ja Shortin mukaan arvokuva, joka lukijalle syntyy fiktiossa kuvatusta 
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henkilöhahmosta, on kytköksissä siihen, millaisena hahmo ja hänen diskurssinsa esitetään. 

Implisiittisen tekijän asenne hahmoa ja tämän toimintaa kohtaan voidaan ilmaista paitsi suorin 

sanoin, myös suhtautumista viestivän kielenkäytön avulla – eli hyödyntämällä tyylikeinoja, jotka 

säätelevät tekstin sävyä, kuten ironiaa tai empatiaa. Lisäksi lukijaan voidaan vaikuttaa 

säätelemällä etäisyyttä henkilöhahmoon. Kun lukija altistuu henkilöhahmon ajatuksille, tunteille 

ja kokemuksille, voi lukijan ja henkilöhahmon sekä tämän arvomaailman välille syntyä 

empaattinen, hyväksyvä suhde. Fiktiiviseen henkilöhahmoon liittyvä arvokuva syntyy siis pitkälti 

kertojan antamasta kuvauksesta ja muista teoksen antamista vihjeistä, kuten hahmojen puheesta, 

joka viestii hahmojen olemuksesta ja arvoista. (Leech & Short 1981/2007, 218–228.) Yllä olevan 

otteen tyylivalintoja tarkastelemalla on mahdollista arvioida Marja-Leenan hahmoon kiinnittyvää 

arvokuvaa ja implisiittisen tekijän suhtautumista siihen. 

Eriarvoisuuden teema näkyy otteen tyylivalinnoissa monin paikoin. Adjektiivit kylmä ja 

lämmin muodostavat antiteettisen vastaparin, jossa köyhät siivousvieraat saavat tyytyä 

vierasvessan jääkylmään veteen, kun Marja-Leena peseytyy ylhäällä lämpimässä. Päinvastoin 

kuin Hannan kotona, on Marja-Leenan talossa liikaakin tilaa, joten yhtä huonetta asuttavat 

antiikkinuket, joita täti pitää suuressa arvossa. Nukkeihin liittyvä huomautus, ” joilla ei saanut 

leikkiä”, luo vaikutelman siitä, että Marja-Leena arvostaa niitä enemmän kuin sisarensa lapsia, 

joita kieltää leikkimästä nukeilla. Hannan isän katkerahko asenne Marja-Leenaa kohtaan tulee 

ilmi sekä kertojan epäsuorassa selostuksessa isän ajatuksista että isän suorassa repliikissä. 

Kertojan epäsuoraan selostukseen sisältyvä ”Sydän vai kolikko” on isän diskurssista lainattu 

metaforinen sanayhtälö, jossa rahaa metonyymisesti edustava kolikko asettuu ihmisyyttä 

edustavan sydämen kylmäksi vastakohdaksi. Metafora yhdistyy isän diskursissa Marja-Leenaan 

ja viittaa siihen, että isän mielestä rahalla on suuri merkitys tämän arvomaailmassa. Isän 

seuraava, suora repliikki sisältää ironisen sävyn: on selvää, että paisuteltu termi ”valtiovierailu” 

viittaa ivallisesti vierailun päinvastaiseen luonteeseen – kyseessähän on siivouskeikka, josta 

perhe ei saa edes palkkaa. Leechin ja Shortin mukaan sävyn avulla on mahdollista mitätöidä se, 

mitä puheessa sanotaan. Sävyn indikaattoreina voivat tekstissä toimia niin erilaiset graafiset, 

kieliopilliset ja sanastolliset markkerit kuin myös se, millä tavalla tekijä kuvaa hahmon 

puhetapaa. (Leech & Short 1981/2007, 247–248.) Isän puheen negatiivinen sävy luodaan kertojan 

alustuksen ja siihen sisältyvän metaforan sekä isän suoran puheen sisältämän ironian avulla. 

Yhdessä ne synnyttävät vaikutelman siitä, ettei isä pidä Marja-Leenaa suuressa arvossa. Äidin 
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suhtautumista siskoonsa kertoja viestii käyttämällä äidin puhetavasta sanaa ”tuhahti”. 

Tuhahtaminen viittaa vihaiseen tai ärsyyntyneeseen puheeseen, josta voi päätellä, ettei suhde 

sisareen selvästikään ole hyvä. Otteessa isä ja äiti näyttäytyvät Marja-Leenaan nähden jossain 

määrin katkerina altavastaajina, jotka antavat työvoimansa ilmaiseksi jo valmiiksi rikkaan sisaren 

käyttöön. Äidin ja isän ajatukset pääsevät otteessa esiin, kun taas Marja-Leena jää mykäksi, 

ulkoapäin kuvatuksi ja etäiseksi hahmoksi. Kertoja ei myöskään aseta sanavalinnoillaan äidin tai 

isän ajatuksia arveluttavaan valoon vaan esittää ne neutraalisti ilman erityistä sävyä. Molemmat 

tyylivalinnat kannustavat implisiittistä lukijaa omaksumaan äidin ja isän ajatukset ja 

hyväksymään niiden sisällön sellaisenaan.  

Marja-Leenan ajatukset eivät juuri muutenkaan pääse kerronnassa esiin, eikä empaattista 

suhdetta hahmoon synny. Kokonaisuudessaan Marja-Leenasta syntyvä kuva on jokseenkin 

mustavalkoinen, ja henkilöhahmo edustaakin pikemminkin tyyppiä kuin moniulotteista henkilöä. 

Kuvauksen tyylistä löytyy kaikuja Canthin naturalismiin, joka hyödyntää melodraamasta tuttua 

jyrkkää jaottelua uutteriin, ponnisteluistaan huolimatta kärsiviin köyhiin ja köyhien työstä 

hyötyviin kylmäsydämisiin rikkaisiin (Maijala 2008, 315–316). Rossin mukaan tällaisen 

yhteiskunnallisen melodraaman poetiikassa lähtökohtana on mustavalkoinen luokkayhteiskunta. 

Hahmojen kuvaus on yksiulotteista ja henkilöt jakaantuvat selkeästi roistoihin ja heidän 

uhreihinsa. Canthin teoksista yhteiskunnallista melodraamaa edustaa esimerkiksi Työmiehen 

vaimo. (Rossi 2022b.) Siinä pahaa porvaria edustaa rikas herra Vörsky, ja köyhä perheenäiti 

Johanna puolestaan näyttäytyy Vörskyn viattomana uhrina. Herra Vörsky uhkaa Johannaa 

selkäsaunalla ja vankeudella Johannan hulttiomiehen Riston leikeltyä rouva Vörskylle luvatun 

kankaan: 

 

Teillä naisilla on liian hellä sydän. No, olkoon nyt sitten. Saat kiittää näitä rouvia, että 

pääset selkäsaunasta. Vaan elä luule, että tämä juttu siihen loppuu. Oikeuteen sinut vedän. 

Saat sakkoa, että plaskahtaa. Ja sitten sinut vielä päälliseksi tuomitaan vankeuteen. Pannaan 

vedelle ja leivälle. Niin! Kahleissa saat istua, sen lupaan. Nähdään, tuletko toista kertaa 

parempia ihmisiä pettämään. (Canth 1885/1966, 90.) 

 

Herra Vörskyn puheesta voi tulkita, että kyseessä on hahmo, joka ei näe köyhän äidin hätää vaan 

syyttää tätä liioitellusti miehensä tekemisistä. Herra Vörskyn sävy on hyökkäävä: hän uhkaa 

Johannaa väkivallalla ja näyttäytyy siten jopa pahempana roistona kuin Johannan aviomies, 

juopotteleva ja tuhlaileva Risto, joka ei kuitenkaan lyö Johannaa. Lisäksi herra Vörsky uhkaa 
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viedä Johannan oikeuteen mitättömästä haitasta, joka hänen rouvalleen on kankaan 

menettämisestä koitunut. Herra Vörskyn lauseet ”tuomitaan vankeuteen, ”pannaan vedelle ja 

leivälle” ja ”kahleissa saat istua” luovat uhkaavan kuvan Johannan tulevaisuudesta, jota Vörsky 

maalailee ylettömän itsevarmana. Herra Vörskyn luottamuksen omaan vaikutusvaltaansa voi 

tulkita toiseksi viimeisestä lauseesta, jonka hän päättää lupaukseen: ”sen lupaan”. Vankilalla 

uhkaava Vörsky uhkaa samalla viedä äidin lapseltaan, mikä vain lisää vaikutelmaa hahmon 

vastenmielisyydestä. Herra Vörskyn hahmossa ei ole mitään hyvää, ja hänet Canth on selvästi 

laatinut melodraaman konventioita noudattaen roistoksi, joka uhkaa viatonta köyhää lapsineen.  

Marja-Leena ei ole herra Vörskyn lailla yksiselitteisen paha, vaikka onkin nuuka ja myös 

muilla tavoin käyttäytyy ikävästi sisartaan kohtaan. Marja-Leenan kuvaukseen liittyvien 

tyylivalintojen perusteella hahmo vaikuttaa silti herra Vörskyn tapaan tyypiltä, jonka tehtävä on 

herättää närkästystä sellaisia rikkaita kohtaan, joilla on itsellään liikaa mutta jotka silti 

hyväksikäyttävät tai sortavat köyhempiään.  

Marja-Leenan hahmon toinen funktio liittyy varallisuuserojen ja eriarvoisuuden 

korostamiseen. Lapsihahmoista tällaista funktiota täyttää Hannan luokkatoveri Marica. Marja-

Leenan kuvauksen tavoin myös Marican kuvaus pohjaa pääosin siihen, mitä hahmo omistaa. 

Marica asuu tyylikkäästi rivitalossa ja hänellä on ”Adidaksen voimistelupuku”, ”valkoiset 

sisäliikuntakengät”, ”magneettipenaali” ja ”korvaläpät” – kaikki sellaisia asioita, joita Hannalle ei 

ole. Kun kertoja selostaa, miten Marica on kuvaillut hänelle äitinsä suhtautumista lapseensa, 

puheesta loistaa kateus. Marican äiti ei halua tyttärensä joutuvan koskaan häpeämään ja 

kunnioittaa tämän yksityisyyttä – molemmat asiat tekevät Marican äidistä vastakohdan Hannan 

äidille, joka loukkaa tyttärensä yksityisyyttä päivittäin ja käyttää häpeää kasvatuskeinonaan. 

”Sietäisit hävetä” on lause, joka asettuu Hannan äidin suuhun esimerkiksi silloin, kun Hanna 

vahingossa repäisee lakanan rikki (Vallinkoski 2018, 155).  

Omistamiseen kytkeytyvä eriarvoisuus nousee esiin räikeällä tavalla myös tavassa, jolla 

kertoja kuvaa Marja-Leenan rikkaan miehen, Kallen, mökkimiljöötä. 

 

Kalle oli rakentanut Satavan mörskän pihalle hirsimökin hetken mielijohteesta. Sitten se oli 

kaivauttanut mökin viereen järven hetken mielijohteesta. Hetken mielijohteesta oli ostettu 

Rolls Royce ja golf-auto ja vesijetti ja mönkijä. Niille Kalle rakennutti kaksi suurta hallia. 

Tontti alkoi olla täynnä. (Vallinkoski 2018, 279–280.)  
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Kertoja kuvaa Kallen ”mörskän” miljöötä hyperbolaa ja toistoa hyödyntäen. ”Hetken 

mielijohteesta” -ilmauksen toistaminen synnyttää vaikutelman miehestä, jonka ei tarvitse harkita, 

mihin rahansa laittaa, sillä sitä on niin paljon. Rahaa voi tuhlata kaikkeen, mikä kulloinkin 

päähän juolahtaa. Vaikka myöskään Kalle ei ole henkilöhahmona paha ja vaikka hän antaa 

Hannan perheen oleskella asunnoissaan, näyttäytyy rikas henkilöhahmo Marja-Leenan tapaan 

epäsuotuisassa valossa. Tämä johtuu siitä, että yllä oleva kuvaus sijoittuu teoksessa heti sellaisen 

luvun jälkeen, joka kuvaa kohtausta, jossa yläkerran Lundell hakkaa kirveellä Hannan 

kerrostalokodin oven rikki. Kallen tapa tuhlata jättisummia rahaa hetken mielijohteesta vaikuttaa 

irvokkaalta sen rinnalla, ettei Hannan perheellä ole edes yhtä turvallista kotia. 

Hanna on kouluikään asti pääosin tekemisissä lähitalojen työväenluokkaisten lasten kanssa. 

Koulussa hän tutustuu myös rikkaampien perheiden kauempaa tuleviin lapsiin. Nämä lapset, 

joista Marica on yksi esimerkki, pukeutuvat kalliisiin vaatteisiin ja asuvat rivi- ja omakotitaloissa. 

Lasten kohtaaminen synnyttää Hannassa uudenlaisen kokemuksen. Kertoja kuvaa kokevan 

minänsä ajatuksia näistä muista lapsista näin:  

 

Mutta keitä olivat nämä muut lapset? 

Miksi he olivat niin laihoja ja kauniita? 

Miksi he tuoksuivat Omo Colorilta? 

Heinikonkadun päiväkodissa olimme kaikki olleet samanlaisia. Samojen talojen 

lapsia, työläisten tyttäriä ja poikia. Vanhemmillamme ei ollut varaa pukea meitä uusiin 

vaatteisiin tai viedä meitä ulkomaille. Joskus heillä sen sijaan oli varaa tupakkaan ja 

kaljaan, rokulipäiviin, joululahjoihin ja ammattiyhdistyksen kesälomamökkeihin. 

Jotkut meidän luokkalaisista asuivat rivitaloissa, osa omakotitaloissa. Niiden isät 

olivat poliiseja ja teknikkoja. Luokkakavereille tuli Heppahullu tai Suosikki. Niillä oli 

käyräsarviset polkupyörät ja hajukumeja penaalissaan. Ohut, taipuisa vartalo ja laineille 

kääntyvät hiusten latvat. Liikuntatunteja varten kaksiosainen alusasu, johon kuului 

Amerikan lipuin koristeltu toppi ja samanlaiset alushousut. Pehmotarroja, tupsupäisiä 

kyniä, punaisella autolla koulunpihaan kurvaavia äitejä. Minut piti jättää Ladalla keltaiselle 

kioskille. Livahdin äkkiä autosta. Inhottava Lada. Oksennuksen haju penkeissä, itsestään 

valuvat ikkunat. Menisi edes joskus rikki! (Vallinkoski 2018, 127–128.) 

 

Otteen alku etualaistuu tyylillisesti graafisen asettelunsa vuoksi. Kolme itsenäistä kysymystä, 

jotka ovat muodoltaan vapaata epäsuoraa esitystä, vaikuttavat kumpuavan koululais-Hannan 

tajunnasta hänen katsellessaan muita koululaisia. Jokainen kysymys antaa itsessään painokkaan 

vaikutelman. Leech ja Short toteavat, että silloin, kun teksti rakentuu minimaalisen lyhyistä 

virkkeistä, jokainen niistä vaikuttaa yhtä tärkeältä. Lyhyillä virkkeillä voi esitellä esimerkiksi 

järkytyksen hetken, jolloin hahmon tajuntaan tunkeutuu vaikutelmia, jotka muuttavat hahmon 
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ajatusmaailmaa yksi kerrallaan. (Leech & Short 1981/2007, 176–177.) Hannan tajuntaan 

nousevat kysymykset luovat vaikutelman suuresta hämmennyksestä ja paljastavat, että lasten 

eriarvoisuus alkaa nyt kunnolla konkretisoitua Hannalle. Kysymysten merkittävimmät 

sanavalinnat sijoittuvat lauseiden loppuun niin sanotun lopetuskeskeisyyden periaatteen 

mukaisesti. Leech ja Short toteavat, että neutraalissa puhetilanteessa tärkein asia asettuu usein 

lauseen loppuun, jonne myös ydinpainotus luontevasti osuu. Kirjoitetussa tekstissä, intonaation 

puuttuessa, syntaksi puolestaan kertoo, mikä lauseessa on tärkeää tai uutta tietoa, ja sitä lukija 

etsii automaattisesti lauseen lopusta. (Leech & Short 1981/2007, 170–172.) Kysymyksissä 

loppuun asettuvat sanavalinnat ”muut lapset”, ”laihoja ja kauniita” sekä ”tuoksuivat Omo 

Colorilta” muodostavat kuvan näkö- ja hajuaistiin pohjaavasta kokemuksesta, johon eriarvoisuus 

kiteytyy lapsi-Hannan mielessä: rikkaat lapset erottuvat hänenlaisistaan toisina, jotka näyttävät ja 

tuoksuvat paremmalta.  

Otteen alun kysymyksissä kertojan jälkikäteinen muotoilu näkyy vain siinä, että ne ovat 

imperfektimuodossa. Kertoja ei kehystä kysymyksiä mitenkään, eikä ilmaise niitä kohtaan 

asennetta. Kysymysten jälkeen kertoja taustoittaa Hannan hämmennyksen syytä lukijalle omalla 

asiallisella kielellään, toteamalla, että päiväkodissa Hanna koki itsensä vielä samanlaiseksi kuin 

kaikki muut. Kertoja ei suoraan viittaa koululaisten eriarvoisuuteen mutta implisiittinen lukija voi 

tulkita tämän yhdistämällä kertojan kappaleen koululais-Hannan tajunnasta kumpuaviin 

kysymyksiin. Viimeisessä kappaleessa kertoja vahvistaa vaikutelmaa lapsen eriarvoisuuden 

kokemuksesta tuomalla kuvaukseen sanastoa, jota koululais-Hanna yhdistää rikkaisiin lapsiin ja 

itseensä. Tyylillisesti vaikutelma pohjaa taas antiteettiseen rakenteeseen: kertoja tuo työläislasten 

vaatimattoman todellisuuden vastavoimaksi luettelon kaikesta siitä, mitä koululais-Hanna kokee 

rikkailla lapsilla olevan. Kertoja hyödyntää tyylikeinonaan hyperbolaa, joka synnyttää 

vaikutelman lapsista, joilla on paljon, jopa liikaa, tavaroita, joihin Hannan kaltaisilla ei ole varaa.  

Otteen tyylissä on jälleen viitteitä melodraamalle tyypillisestä polarisoivasta asetelmasta.  

Työläisten ja rikkaampien lasten asettaminen peräkkäin synnyttää ajatuksen koulun sisäisestä 

luokkajärjestyksestä, jossa työväenluokka asettuu alemmalle asteelle. Otteen loppuun kertoja 

asettaa vielä toisen antiteesin. Kun rikkaiden lasten äideilläkin on oma hieno auto, kuskataan 

Hannaa vanhalla Ladalla. Suora lainaus ”inhottava Lada!” ja vapaan epäsuoran esityksen avulla 

esitetty ”Menisi edes joskus rikki!” synnyttävät vaikutelman koululais-Hannan ajatuksista, joista 

paistaa kiukku ja häpeä omaa asemaa kohtaan. Ero nuoremman Hannan ajatusmaailmaan on 
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selvä. Pikkulapsena Lada oli Hannalle vain ”auto”, johon hän ei liittänyt mitään adjektiiveja 

(Vallinkoski 2018, 20). Nyt hän sen sijaan liittää siihen adjektiivin ”inhottava”. Hannan mielipide 

autosta kytkeytyy sen hajuun ja rikkinäisyyteen ja huipentuu viimeiseen vihaiseen lauseeseen. 

Autoon liittyvän häpeän tunteen voi tulkita myös lauseesta, jossa kertoja kertoo ”livahtaneensa” 

autosta äkkiä – livahtaminen viittaa terminä huomaamattomaan poistumiseen, jota muiden ei 

haluta näkevän.  

Yllä olevat tyylivalinnat luovat vaikutelman siitä, että koululais-Hannan fokalisaatiosta 

köyhyys näyttää erilaiselta kuin se näytti pikkulapsi-Hannan fokalisaatiosta. Eriarvoisuus alkaa 

hahmottua, ja huonommuuden kokemuksesta tulee osa Hannan identiteettiä. Ihmisten luokittelu 

ja siihen liittyvä alemmuudentunne tulevat nyt näkyväksi osaksi Hannan kuvattua 

ajatusmaailmaa. Ihmisten luokittelun perusteena Hanna käyttää ihmisten aistein havaittavaa 

olemusta sekä omistamista.  

Ihmisten luokittelu on kysymys, joka väistämättä linkittyy yhteiskuntaan, jossa toiset ovat 

toisia paremmassa asemassa. Kaunokirjallisuudessa luokittelukysymys usein liittyy köyhän ja 

rikkaamman väestön välisiin jännitteisiin. Ojajärven mukaan luokkaero voi kuitenkin joskus 

”siirtyä paikaltaan” luomaan jännitteitä myös köyhän väestönosan sisälle. Ojajärvi on tutkinut 

Arto Salmisen romaania Varasto, joka kuvaa prekaarisen työväenluokan elämää. Varasto 

hyödyntää kerronnassaan ajatusta siitä, että köyhä työväenluokka pyrkii luokittelemaan toisia 

ihmisiä itseään alemmaksi ja siirtämään siten luokkaeroa intersektionaalisesti paikaltaan 

”viskatakseen oman yhteiskunnallisen alemmuutensa ulos”. Toisten samaa luokkaa edustavien 

mutta itseä heikompina nähtyjen ihmisryhmien luokittelu itseä alemmaksi toimii Varastossa 

keinona nostaa omaa asemaa työväenluokan sisäisessä selviytymiskamppailussa. (Ojajärvi 2016, 

115.) Samantyyppinen tyylikeino on nähtävissä kohdassa, jossa Hannan isä keskustelee 

naapureidensa kanssa somaleista, jotka ovat muuttaneet Pernoon. Miehet luokittelevat somalit 

omaan luokkaansa ”köyhiksi ja kurjiksi”, mutta näkevät kuitenkin itsensä ylempänä luokkana 

kuin somalit, jotka ovat heistä ulkopuolisia ja arveluttavia (Vallinkoski 2018, 230–232). 

Samantyyppinen ajatus kiteytyy myös tavassa, jolla koululais-Hannan ajatus koulun sisäisestä 

luokkajärjestyksestä esitetään. Tyylikeinona tässä toimii metafora, joka esittää koululais-Hannan 

mielikuvan siitä, miten luokan opettaja, Leppa, lapsista ajattelee. 

 

Lepalla oli kyky aistia korkeuseroja. Se tiesi yhtä hyvin kuin mekin mihin kerrokseen kukin 

meistä kuului ja ymmärsi, että ylhäällä asiat olivat paremmin kuin alhaalla. Minä kuuluin 
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pohjakerrokseen. Minulla oli kirpputorivaatteet ja läski maha, eikä koskaan mitään uutta. 

Pohjakerroksen alla oli vielä yksi kerros. Kellari. Sinne kuuluivat sellaiset lapset, jotka 

tulivat pissat housuissa kouluun ja joiden pyörätuoleissa istuvat isät pakottivat niitä 

leikkimään heppaa sylissään. (Vallinkoski 2018, 187.)  

 

Ensimmäisessä virkkeessä sana ”korkeuseroja” viittaa metaforisesti lasten eriarvoisuuteen. Sitä 

seuraavan talometaforan tavoite on synnyttää vaikutelma koululais-Hannan mielessään laatimasta 

luokkajärjestyksestä, jossa alempien kerrosten asukkaat näyttäytyvät yläkerran lapsia alempina ja 

saavat määreikseen vain negatiivisia asioita. Talossa on pohjakerros, johon koululais-Hanna 

sijoittaa itsensä, ja alimman, kellariin sijoittuvan ihmisryhmän hän määrittelee metonyymisesti 

antamalla esimerkin tätä luokkaa edustavasta lapsesta. Tämä tyylivalinta saa aikaan vaikutelman 

lapsen kielestä, jossa asioiden yhteydet eivät ole vielä täysin hahmottuneet: analyyttisemman 

sanaston sijaan lapsi antaa konkreettisen esimerkin omien aistihavaintojensa ja kokemustensa 

pohjalta. Vaikka metafora saa aikaan ajatuksen toisten köyhien luokittelemisesta itseä alemmas, 

ei Hannan ajatuksista kuitenkaan synny vaikutelmaa varsinaisesta luokkakamppailusta. Sen 

sijaan metafora synnyttää ajatuksen koululais-Hannan alemmuuden tunteista ja yrityksestä 

jäsentää omaa paikkaansa koulun arvojärjestyksessä. Leech ja Short (1981/2007, 147–148) 

toteavat, että metafora, johon liittyy aisti- ja tunnesanastoa, on tyylikeino, jonka avulla voi kuvata 

elävästi hahmon uniikkeja, subjektiivisia kokemuksia. Koululais-Hannan metaforan sanasto 

hyödyntää sekä näkö- että hajuaistiin viittaavaa sanastoa. ”Pissat housuissa” viittaa ”kellarin” 

lasten vaatteiden likaisuuteen ja hajuun, ja kun mielikuva vielä yhdistyy inhoa synnyttävään 

ajatukseen ”pyörätuoleissa istuvista isistä, jotka pakottavat lapsia leikkimään heppaa sylissään”, 

on vaikutus hätkähdyttävä. Yllä olevan aisteihin vetoavan kuvauksen tavoite on Canthin tapaan 

herättää implisiittinen lukija sen äärelle, miten huono-osaisuus voi realisoitua pienen lapsen 

kohdalla. Toisaalta metafora tuo myös Hannan alemmuuden tunteen lähelle lukijaa ja pyrkii näin 

synnyttämään empatiaa hahmoa kohtaan. Leechin ja Shortin mukaan lukijan myötätuntoa voi 

ohjata tiettyä henkilöhahmoa kohtaan tuomalla esiin hahmon ajatusmaailmaa puheen ja ajatusten 

esittämisen keinoin. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi yksinpuheluna näyttäytyvä puhe tai vapaa 

epäsuora esitys, jossa hahmon reflektoiva puoli tulee esiin. (Leech & Short 1981/2007, 278–279.) 

Vapaa epäsuora esitys toimii yllä olevassa otteessa tällä tavalla: sen muodossa esitetyt ajatukset 

tuntuvat nousevan koululais-Hannan tajunnasta suoraan lukijalle ja ovat näin omiaan herättämään 

empatiaa hahmoa kohtaan. 
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”Omo Color” on läpi teoksen toistuva motiivi, joka viittaa hyväntuoksuiseen 

pesuaineeseen, jollaista ei Hannan kotona ole varaa käyttää (mm. Vallinkoski 2018, 97, 139). 

Omo Colorin ja muiden tuoksujen liittäminen osaksi henkilö- tai miljöökuvausta on teoksessa 

toistuva tyylikeino, joka luo kuvaa siitä, miten kokeva Hanna havaitsee köyhän ja rikkaan 

ihmisen eron. Yksi esimerkki tästä on Marja-Leenan ja Kallen kaupunkikoti, jossa tuoksuu 

”uusille tekstiileille” (Vallinkoski 2018, 281).  

Köyhien oloja on kuvattu myös aikaisemmassa kirjallisuudessa erilaisilla aisteihin 

kytkeytyvillä tyylikeinoilla. Rossi (2018, 47) toteaa, että Minna Canthin tyylille on ominaista 

hyödyntää inhon tunnetta synnyttävää, likaisuuteen ja hajuihin liittyvää sanastoa huono-

osaisuudesta kertomisessa. Köyhää kansaa -novellissa perheen äiti Mari kuvittelee, että 

tarkastuskäynnille tulleet rouvat ”luulevat häntä laiskaksi” nähdessään köyhän kodin likaisuuden 

(Canth 1886/1987, 251). Rossin mukaan tämä tyylikeino kertoo Canthin ajan ”inhon ja häpeän 

politiikasta”, joka yhdistyi kansakunnan rakentamisen projektiin ja siihen liittyvään 

tunnehallintoon. Fyysisen ja moraalisen puhtauden välillä nähtiin yhteys, ja likainen kansa 

miellettiin laiskaksi, moraalisesti epäilyttäväksi ja kunnon kansalaisen rooliin kykenemättömäksi. 

Tähän liittyy Rossin mukaan myös ”ihmisroskan” retoriikka, epäinhimillistäminen, joka on 

erilaisille syrjiville puhetavoille tyypillinen retorinen keino. Canthin tarkoituksena oli Rossin 

mukaan käyttää inhoon liittyvää shokkireaktiota kriittisen ajattelun välineenä ja yhteiskunnallisen 

keskustelun työkaluna. (Rossi 2018, 47.) Se siis toimii köyhien ja kurjien henkilöhahmojen 

puolesta, ei niitä vastaan. Ojajärvi toteaa, että ruumiin eritteisiin ja likaisuuteen liittyvä sanasto 

kytkeytyy alempien luokkien kuvaukseen myös Salmisen teoksissa, joissa sana ”kusi” esiintyy 

tiheään. Ojajärven mukaan kyseessä on Salmiselle ominainen tapa käyttää kieltä alaluokkaa 

kuvatessaan – ironinen likaisen luokan figuuri – joka liittyy paitsi luokkakamppailuun, myös 

alempaa luokkaa edustavien hahmojen kuvaukseen. Ojajärvi painottaa, että figuurin tarkoitus ei 

ole liittää likaa alaluokkaa edustavien hahmojen olemukseen tai synnyttää niitä kohtaan 

kuvotusta, vaan ohjata suhtautumaan niihin empaattisesti. Salmisen tavoitteena on figuurin avulla 

kysyä, mikä ihmisen arvo on ja voidaanko vähäosaisia pitää roskina, jolloin he alkavat itsekin 

nähdä itsensä niin. (Ojajärvi 2016, 124–129.) Yllä olevan otteen ”pissat housuissa” kouluun 

tulevat lapset eivät viittaa suoraan ihmisroskan kysymykseen mutta pyrkivät kuitenkin 

herättämään vahvan mielikuvan lasten eriarvoisuudesta ja herättelemään Canthin ja Salmisen 

tapaan lukijan myötätuntoa likaisuuteen ja inhon tunteeseen pohjaavan kuvailun avulla. 
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2.4. Metafora ”ihmisroska”-retoriikan käsittelyssä 

 

Perno Mega Cityn henkilökuvauksesta löytyy myös tyylikeino, joka viittaa suoraan ihmisroskan 

kysymykseen. Päiväkoti-ikäinen Hanna kutsuu päiväkodilla työskentelevää alkoholisoitunutta, 

pahalle haisevaa taiteilijaa metaforisesti nimellä ”täysikasvuinen takiaisihminen” (Vallinkoski 

2018, 86). Takiainen on rikkaruoho, joka on hankala hävittää. Se takertuu tiukasti ihmisiin ja 

eläimiin aiheuttaen erilaisia ongelmia, kuten ihottumaa. ”Takiaisihmisen” symbolisen 

merkityksen voi jäljittää takiaisen näkemiseen ongelmana, josta pitää päästä eroon. Päiväkoti-

ikäinen Hanna mieltää taiteilijan ensin eri luokkaan kuin oman perheensä, mutta hieman 

myöhemmin alkaa kutsua myös itseään ”takiaisihmiseksi” (Vallinkoski 2018, 108, 288). Kertoja 

ei viittaa teoksessa vanhempiinsa ”takiaisihmisinä” mutta kylläkin ”takiaisen nielleenä”. Isä 

vaikuttaa hänestä ”takiaisen nielleeltä” vanhanaikaisessa hiustyylissään ja hitsaajan kynsissään, 

”sairaan, luovuttaneen ja pelokkaan” näköisenä (Vallinkoski 2018, 239). Äiti puolestaan ”nielaisi 

takiaisen” Hannaa odottaessaan ja siirsi sen myös Hannaan (Vallinkoski 2018, 68). Metaforana 

”takiainen” saa aikaa vaikutelman ihmisestä, jolla ei ole samaa arvoa kuin muilla. 

Arvottomuuden vaikutelma vahvistuu, kun kertoja liittää termiin näkymättömyyden: ”se hyvä 

puoli takiaisihmisenä olossa oli, että sai kadota eikä kukaan huomannut mitään.” (Vallinkoski 

2018, 108). ”Takiaisuus” on negatiivinen ominaisuus, josta kärsii koko perhe. Se kulkee suvussa 

ja lyö leimansa siten, että takiaisihmisen erottaa muista.  

Arvottomuus ja näkymättömyys ovat tunteita, jotka usein liittyvät siihen, miten köyhyyden 

kokemusta kuvataan. Anttila ja työryhmä (2016, 18–19) toteavat, että köyhyydestään kertoneiden 

kirjoittajien tekstejä yhdistää kokemus arvottomuudesta suhteessa normatiiviseen ylempään 

joukkoon – köyhät ovat omasta mielestään ylijäämäihmisiä, joiden ”luokatonta luokkaa” 

leimaavat arvottomuuden ohella yksinäisyys, irrallisuus ja köyhyys. Perno Mega Cityn 

takiaissymboliikka synnyttää vaikutelman siitä, että Hanna luokittelee perheensä ainakin ajoittain 

tällaiseen arvottomaan takiaisihmisten luokkaan.  

Edellä olevien otteiden ohella kertoja hyödyntää ihmisroskan retoriikkaan ja 

epämiellyttäviin hajuihin viittaavia tyylikeinoja myös muualla teoksessa. Näin kertoja muotoilee 

kohtauksen, jossa tuntematon mies ahdistelee teini-ikäistä Hannaa ja hänen ystäväänsä 

seksuaalisesti.  
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Muutama ohikulkija vilkaisi meitä. Kukaan ei pysähtynyt, me tiedettiin se jo. Aikuiset kyllä 

katsoivat uteliaisuuttaan, ne katsoivat ja näkivät, mutta tikkuakaan ne ei pistäneet ristiin 

meidän puolesta. Meissä oli joku lähiöpentujen haju, mikä ne karkotti. Me ei oltu 

pelastamisen arvoisia. Me ei oltu edes sen mällin arvoisia, mikä meidän vieressä seisovan 

äijän housuissa oli. Sama haju, joka erotti meidät pelastamisen arvoisista, viulutunneilta 

kotiin palaavista kaupunkilaislapsista, johdatti kaikki runkkarit meidän luokse niin kuin ne 

olisivat seuranneet jotain antenneihin tulevaa signaalia. (Vallinkoski 2018, 267–268.)  

 

Kappaleen muotoilu on kertojan jälkikäteen suorittamaa, imperfektimuotoista ja epäsuoraa, mutta 

sanastollisesti ote edustaa teini-ikäisen Hannan puhetapaa. Pronominien ja verbien kieliopin 

vastainen käyttö – ”me tiedettiin” ja ”ne ei pistäneet” – luo kuvaa teini-ikäisen puhekielestä. 

Kuvauksesta huokuu alistunut, kyllästynyt asenne, josta viestivät lauseissa käytetyt yleistävät 

negaatiot ”Kukaan ei” ja ”me ei oltu”, sekä jälkimmäisen negaation toistaminen. Itseen viittaava 

halventava nimitys ”lähiöpentu”, sekä karkeat termit ”mälli” ja ”runkkari” viestivät siitä, 

millainen sosiolekti on tuttua teini-ikäiselle Hannalle.   

Otteen pessimistinen sisältö ja alistunut sävy kertovat paljon teini-ikäisen Hannan 

identiteetistä, joka vaikuttaa olevan arvottomuuden tunteen kyllästämä. Hänellä on selvä 

mielikuva siitä, ettei kukaan aikuisista halua auttaa häntä, sekä siitä, miltä hän näistä 

kaupunkilaisista aikuisista vaikuttaa. Tyylikeino, jolla Hannan ajatukset esitetään, on 

samantyyppinen kuin yllä esitetyssä otteessa, joka esittää koululais-Hannan mielikuvan siitä, 

miten luokan opettaja Leppa lapsista ajattelee. Tyylikeinon toistuva käyttö viittaa siihen, että 

Hanna pohtii paljon sitä, miten eroaa muista lapsista ja miksi häneen suhtaudutaan tietyllä tavoin. 

Palmer kutsuu tällaista mielen kuvauksen tyylikeinoa nimellä ”kahdesti upotettu kertomus” 

(doubly embedded narrative). Kahdesti upotettu kertomus on, samoin kuin yllä mainittu 

mieltenvälinen ajattelu, yksi keino rakentaa henkilöhahmoille upotettua narratiivia, joka sisältää 

hahmojen subjektiiviseen mieleen liittyvän aineksen, kuten motiivit, aikomukset ja syyt 

toiminnalle. Kahdesti upotetun kertomuksen voi tunnistaa kohdissa, joissa henkilöhahmo pohtii, 

mitä muut ajattelevat hänestä. Nämä kohdat kertovat paitsi niistä mielikuvista, joita hahmo 

ajattelee muiden häneen liittävän, myös paljon hahmon identiteetistä. Muiden oletetut ajatukset ja 

odotukset vaikuttavat väistämättä siihen, miten henkilö käyttäytyy ja mitä hän tavoittelee. 

(Palmer 2004, 230–232.) Palmerin (2004, 233) mukaan informatiivinen tapa tarkastella 

kertomusta on verrata hahmon omaa mielikuvaa siihen, mitä muut hänestä oikeasti ajattelevat. 

Palmer (2004, 191) toteaa, että näin lukija voi päästä sisään paitsi hahmojen mieleen, myös 
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tarinamaailman kontekstiin. Vaikka teos ei suoraan kuvaa ohikulkijoiden ajattelua ja arvokuvaa, 

voidaan ne tulkita siitä tyylistä, jolla kertoja kuvaa heidän käytöstään. Otteen kolme ensimmäistä 

virkettä on omistettu aikuisten välinpitämättömyyden kuvaukselle. Sanapari ”ne katsoivat ja 

näkivät” alleviivaa sitä, ettei kyse ole siitä, etteivätkö aikuiset ymmärtäisi, mitä mies tytöille 

ehdottelee. Se, etteivät aikuiset auta Hannaa, tuo Hannan ajatuksille uskottavuutta – voidaan 

tulkita, että Hannan arvio itsestään on lähellä sitä, mitä ohikulkijat todella ajattelevat. Aikuisten 

ylenkatse köyhän lapsen tilanteeseen on esillä myös muualla teoksessa – esimerkiksi 

kohtauksessa, jossa tuntematon nainen kiertelee uteliaasti Hannan kotona ja päivittelee siellä 

vallitsevaa sekasortoa. Näiden aikuisten arvokuva on riidassa implisiittisen tekijän arvokuvan 

kanssa, jonka tarkoitus on päinvastainen: köyhien lasten sijaan epäsuotuisassa valossa on 

tarkoitus näyttää ne, jotka nyrpistävät nenäänsä lapsen olosuhteille tai olemukselle. 

Hanna on omaksunut ohikulkevien aikuisten näkemyksen itsestään. Kiteyttävänä terminä 

sille, miten Hanna ajattelee kaupunkilaisaikuisten ajattelevan hänestä, toimii hajuun pohjaava 

halventava nimitys. ”Lähiöpentujen haju” erottaa Hannan kaltaiset vastakohdastaan eli 

”viulutunneilta palaavista” ylemmän luokan lapsista ja johdattaa heidän luokseen uhkaavia 

hahmoja. Harley Bergroth on tutkinut omista köyhyyden kokemuksistaan kirjoittavien ihmisten 

tekstejä luokan ruumiillisuuden näkökulmasta ja toteaa, että omaa köyhyyttä kuvataan usein 

paitsi näkö- myös hajuaistin kautta: kirjoittajat liittävät itseensä esimerkiksi ”häpeän pistävän 

lemun” ja ”köyhyyden kitkerän katkun” (Bergroth 2016, 192–193). ”Lähiöpentujen haju” 

näyttäytyy otteessa samantyyppisenä metaforisena leimana, joka paitsi tuomitsee nuoret 

pärjäämään omillaan, myös asettaa heidät jatkuvien uhkien kohteeksi, johdattaa ”kaikki 

runkkarit” heidän luokseen. Hannan havainto näkyy myös muualla teoksessa. Jo koululaisena 

Hanna huomaa, että lapsia vaaniville miehille hän näyttäytyy helppona saaliina. Tuntematon mies 

yrittää houkutella Hannaa ja tämän ystävää autoonsa kaupan pihalla, ja tätä kertoja kuvaa näin: 

”Mies ei luvannut meille edes karkkia tai rahaa. Se kuvitteli, että me oltiin poimittavissa kuin 

tienvarren vadelmat. Ilmaiseksi.” (Vallinkoski 2018, 195).  

Yllä olevassa otteessa kertoja valitsee sanansa tarkoin myös viitatessaan aikuisten 

tirkistelynhaluun, joka ei johda auttamiseen. Vaikka objektiiviseen tyyliin nojaava kertoja ei 

selosta, mitä tästä pitäisi ajatella, otteen tyylivalinnat viittaavat siihen, että implisiittinen tekijä 

haluaa kolkutella lukijan omaatuntoa Salmisen ja Canthin tyyliin ja kysyä, onko autettavan 

sosiaalisella asemalla väliä, onko kaikilla lapsilla sama ihmisarvo.  
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Köyhyys tekee Hannasta uhrin, ja valitut tyylikeinot viestivät tästä lukijalle epäsuorasti. 

Kun Canthin naturalismille on tyypillistä, että yhteiskunnan köyhä uhri kuolee, joutuu vankilaan 

tai menettää järkensä, on uhrius Perno Mega Cityssä erilaista. Näin on, sillä myös kuvattu 

köyhyys on erilaista. Se on suhteellista köyhyyttä, joka ei vie Hannalta henkeä vaan asettaa hänet 

tilanteisiin ja ympäristöihin, joissa hän on uhkien kohteena. Uhkat eivät välttämättä toteudu, 

mutta ne riippuvat ilmassa luoden ahdistavaa tunnelmaa arkipäiväisten tilanteiden ylle. 

Tarkastelen seuraavaksi uhkaavan tunnelman roolia äidin hahmoon linkittyvässä kuvauksessa ja 

pohdin, miten se liittyy siihen, mitä teos haluaa köyhyydestä sanoa. 

 

2.5. Uhkaava tunnelma ennakoi katastrofia: äidin henkilökuva 

 

Äiti on teoksen henkilögallerissa keskeinen hahmo. Hanna tarkkailee äitiään jatkuvasti, kuten 

lapset yleensä. Äidin hahmo rakentuu teoksessa dialogin, ajatusten esittämisen ja varsin usein 

myös toiminnan ulkopuolisen kuvauksen myötä. Palmerin mukaan toiminnan kuvaus on tärkeä 

osa hahmon upotetun narratiivin (embedded narrative) kehittymistä. Upotettu narratiivi viittaa 

siihen kausaaliseen prosessiin, jonka myötä hahmon mieli ja subjektiivisuus syntyvät teoksessa, 

ja tässä prosessissa hahmon ulkoisten toimien tai olemuksen havainnoinnilla on yhtä tärkeä osa 

kuin suorilla lainauksilla hahmon ajatuksista. (Palmer 2004, 122–123.) Tarkastelen alla, 

millaisista tyylikeinoista äidin hahmo rakentuu, mikä hahmossa on silmiinpistävää ja millaista 

symbolista merkitystä äidin hahmoon kytkeytyy.  

Yksi äidin toiminnan ulkopuolisista kuvauksista esittää tapauksen, jossa Hanna on vielä 

päiväkoti-ikäinen. Ote on esimerkki kohdasta, jossa Hanna seuraa äitinsä toimia kauhulla. 

Tällaisia kuvauksia on teoksessa useampia, ja ne etualaistuvat tyylillisesti siksi, etteivät ne selitä 

tai analysoi syitä äidin toiminnan takana. Sanasto ammentaa lapsen sanastosta, mikä viestii siitä, 

että tilannetta seurataan lapsi-Hannan fokalisaatiosta. Ote liittyy kohtaan, jossa Hanna herää yöllä 

ääniin ja seuraa äitiään rappusia alas taloyhtiön pommisuojaan.  

 

Pommisuojan ovi oli maalattu oranssiksi kuten muukin seinä. Ovi oli raskas. Siinä oli 

samanlainen pyöreä ratti kuin Yrjö-papan purjeveneessä. Kurkistin ovesta, sen takana 

olivat häkkikellarit.  

Halusin juosta kotiin ja herättää isän, mutta olin liian kauhuissani. Äiti oli tuolla 

jossain. Sain itseni liikkeelle. Työnsin kaikin voimin pommisuojan ovea ja se liikahti sen 

verran, että mahduin livahtamaan sisään.  
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Jäin hengittämään tavaroiden ummehtunutta lemua. En uskaltanut painaa 

valokatkaisinta. Pimeässä tavarat saivat hirvittäviä muotoja, kuuntelin yötä ympärilläni. 

Etenin sokkeloisessa häkkikellarissa sivuilleni katsomatta. Kun lähestyin meidän häkkiä, 

näin käytävältä tihkuvassa valossa että äiti oli siellä. Kyyristyin kulman taakse piiloon.  

Äiti oli tehnyt häkkikellariin pesän.  

Se oli pahvilaatikko. Äiti oli kippuralla sen sisällä. (Vallinkoski 2018, 122–123.) 

  

Kertoja synnyttää vaikutelman kaksoisfokalisaatiosta omaksuessaan lapsi-Hannan sanastoa ja 

näkökulman. Erityisesti toteamus ”Äiti oli tehnyt häkkikellariin pesän” vaikuttaa kumpuavan 

lapsen tajunnasta – aikuinen ei näin sanoisi nähdessään äidin pahvilaatikon sisälle käpertyneenä. 

Fokalisaation voi tulkita kuuluvan lapsi-Hannalle myös sen vuoksi, ettei kertoja arvioi tai 

analysoi, vaan vain kertoo, mitä näkee. Kaksoisfokalisaation tavoite on päästää lukija katsomaan 

tilannetta lapsen näkökulmasta. Äidin toiminnan seuraaminen Hannan silmin kertoo jotain äidin 

hahmosta mutta sillä on myös toisenlainen funktio – se on tärkeä elementti teoksen tunnelman 

syntymisen kannalta. Koska lapsi-Hanna ei osaa arvioida, mistä tilanteessa on kyse, jää tilanne 

selittämättä. Tyylivalinnat synnyttävät vaikutelman pelottavasta tilanteesta, jossa lapsi-Hanna 

katsoo äitiään kauhulla: kertojan sanavalinnat ”raskas”, kauhuissani”, ”ummehtunut”, ”en 

uskaltanut”, ”hirvittäviä” ja ”kyyristyin” rakentavat uhkaavaa, jopa kammottavaa tunnelmaa 

tilanteeseen. Tämän tunnelman on tarkoitus hiipiä osaksi myös implisiittisen lukijan kokemusta 

hänen seuratessaan tilannetta lapsi-Hannan fokalisaatiosta. 

Uhkaava tunnelma rakentuu teoksessa monin keinoin ja jopa vokaalien käytöllä on siinä 

osansa. Rossin (2022a, 18) mukaan tekstin tunnelma syntyy useista tyyliin ja kerrontaan 

liittyvistä valinnoista, ja siihen voi vaikuttaa myös foneettisten piirteiden, sanaston, syntaktisten 

piirteiden, rytmin ja trooppien keinoin. Perno Mega Cityssä monet uhkaavaa tunnelmaa 

rakentavat tyylivalinnat liittyvät jollain tapaa äidin hahmoon, ja niitä on siroteltu ympäri teosta, 

kuten edellä mainittuun kerronnan näkökulmaan ja sanastoon. Yksi esimerkki uhkaavaa 

tunnelmaa rakentavasta foneettisesta ratkaisusta löytyy alla olevasta otteesta, joka esittää 

arvoituksellisen tilanteen, jossa äiti seisoo parvekkeella.  

 

Puolikuun valo värisi. Nurkan takana paukuteltiin uudenvuoden juhlinnasta yli jääneitä 

pikkukiinalaisia. Lähestyvän ambulanssin sireeni voimistui, uuuuaaaa-uuuaaaa-uuuuaaaa, 

se tuli lähemmäs, vollotti hetken paikoillaan kuin keinusta pudonnut pikkulapsi ja vaikeni 

sitten. Pienen hetken äiti ikävöi elämää, jonka oli jättämässä. Äiti ikävöi pikkukiinalaisia ja 

ambulanssin sireeniä, tahraa Salosen autokaupan kahvihuoneen seinässä ja karvoja 

miehensä kämmenselässä. Lopuksi äiti ikävöi itseään sellaisena äitinä kuin olisi halunnut 

olla ja poikiaan sellaisina lapsina kuin he olisivat ansainneet olla. (Vallinkoski 2018, 8.) 
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Kertoja raportoi ensin, miltä ympäristö näyttää ja kuulostaa. Heti ei selviä, edustavatko 

ympäristöön liittyvät havainnot kertojan ulkopuolista kuvailua vai äidin fokalisaatiota. Epäsuora 

ulkoinen kuvailu ja psykokerronta ovat tyylillisesti samanlaisia keinoja. Psykokerronta on 

Cohnin (1978/1983, 11, 28) mukaan kerrontaa, jossa kertoja raportoi hahmon ajatuksia 

epäsuorasti. Cohn (1978/1983, 49) toteaa, että psykokerronnasta on usein vaikea osoittaa, missä 

raja ulkoisten ja mielensisäisten tapahtumien välillä menee. Yksi sana kertojan yllä olevassa 

selostuksessa – ”vollotti” – ei kuitenkaan sovi kertojan asialliseen sanastoon, minkä lisäksi 

foneettisesti ilmaistu, onomatopoeettinen ambulanssin ääni viittaa siihen, että ympäristöön 

liittyvät havainnot olisivat äidin. Äidin ajatuksia luotaavat lauseet ovat kuitenkin selkeästi 

kertojan muotoilemia ja sanoittamia, mikä selviää mielen luotaamiseen valitusta epäsuorasta 

psykokerronnan muodosta.  

Sireenin ääntä matkiva ilmaus ”uuuuaaaa-uuuaaaa-uuuuaaaa” nousee etualalle tekstistä 

paitsi onomatopoeettisen muotonsa, myös kursivoinnin vuoksi. Rossi (2022a, 18) toteaa, että 

foneettisilla piirteillä voi olla erityinen asema tekstin emotionaalisen sävyn synnyssä. Rossin 

(2022a, 17–18) mukaan matalien vokaalien – kuten u:n – avulla voi luoda uhkaavaa tai 

melankolista tunnelmaa, ja melankoliseksi tunnelma kääntyy silloin, kun foneettinen ääniala 

liikkuu matalassa bassossa ja u yhdistyy o:hon, a:han tai ä:hän. Yllä olevan otteen koko 

kappaleessa, erityisesti sen alussa, on onomatopoeettisen sireenin äänen lisäksi suhteellisen 

paljon a-, o- ja u-vokaaleita. Tekstissä on yhteensä 268 vokaalia, joista 74 on a-kirjainta, 20 o-

kirjainta, 32 ä-kirjainta ja 40 u-kirjainta. ”Pienen hetken äiti ikävöi elämää, jonka oli jättämässä” 

-virkkeestä voi tulkita, että äiti on parvekkeella tehdäkseen itsemurhan. Hän jättää hyvästejä 

perheelleen ja maailmalle, ja matalien vokaalien runsas käyttö vahvistaa tähän kontekstiin 

liittyvää uhkaavaa ja melankolista vaikutelmaa. 

Äitiin liittyvä uhkan tuntu liittyy teoksessa usein mielenterveysongelmiin, jotka pahenevat 

kertomuksen edetessä. Naapurin väkivallan ja juhlinnan äänistä kärsivä äiti, joka on itsekin 

aiemman kotiväkivallan uhri, nukkuu kuulosuojaimet korvillaan olohuoneessa ja kuulee 

väkivallan ääniä silloinkin, kun on hiljaista. Äidin mielen hajoamista kertoja kuvaa erikoisella 

tyylikeinolla: vaihtamalla kuulosuojaimet milloin kulhoksi, milloin lautaseksi tai kahvikupeiksi – 

tavaroiksi, joilla ei ole enää äänten tukahduttamisen kanssa mitään tekemistä, mutta jotka 

vaikuttavat toimivan äidille jonkinlaisina pelastusrenkaina raskaassa arjessa. Sellaisena toimii 
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myös wc-pytyn ”kylmä posliini”, jota äiti pakenee ahdistuksessaan usein halaamaan (Vallinkoski 

2018, 206). Myös Canthin köyhyyskuvauksista löytyy tällainen pelastusrengas, johon köyhän 

perheen äidit, Kovan onnen lasten Silja ja Köyhää kansaa -teoksen Mari, turvaavat. He 

molemmat kääntyvät kärsimyksessään Jumalan puoleen – Mari lukee pelkonsa poistamiseksi ”Isä 

meidän” ja ”Herran siunauksen”, Silja puolestaan omasanaisen rukouksen, jolla siunaa kuolleen 

lapsensa ”lepäämään rauhassa” (Canth 1886/1987, 259; 1888, 112). Hahmot, joilla ei juuri ole 

tavaraa, turvaavat hengelliseen perintöön. Materian keskellä elävä äiti taas etsii tukea 

tavaroistaan, niistä kuitenkaan apua saamatta.  

Perno Mega Cityssä äänten toistuva kuvailu on äidin mielenterveyden kuvaukseen 

kiinnittyvä tyylikeino, jonka avulla implisiittinen tekijä viestii äidin ahdingon syventymisestä ja 

mielenterveyden järkkymisestä. Äidin ahdistus liittyy naapurista kantautuvan metelin ohella 

myös Hanna-vauvan ”vääy-vääy-vääy-huutoon” ja uutislukijan ”kaukaista ukonilmaa” 

muistuttavaan, ”matalan jyrähtelevään” ääneen (Vallinkoski 2018, 25). Äänimotiivi nousee 

ahdistusta kuvaavaksi tyylikeinoksi myös kappaleessa, jossa kertoja kuvaa äidin opiaattien 

käyttöä metaforan avulla: ”Opiaatit karkottivat kaikki äänet äidin päästä. Niiden tilalle tuli 

yksinäinen viulu, joka soi kilometrien päässä.” (Vallinkoski 2018, 271). Opiaatit toimivat äänten 

karkottajina ja tuovat tilalle viulun läpitunkevan, korkean ja kauniin äänen, joka peittää muun 

alleen – niin naapurista kantautuvan väkivallan kuin menneisyyden ahdistavat muistot, jotka äiti 

haluaisi unohtaa. Viulumetafora ja onomatopoeettiset keinot ovat käytössä myös kappaleessa, 

joka kuvailee opiaattien vaikutusta vanhempien olemukseen ja kodin ilmapiiriin: 

 

HSSS! 

Isä oli alkanut kuulla samaa viulunsoittoa äidin kanssa. 

Yhdessä ne nappasivat opiaattipillerin aina kun niitä ahdisti. 

Koti oli äänetön posliiniastioiden hautausmaa. 

Hss! 

Kun opiaatit loppuivat, isä etsi kadonneita sanojaan Bacardi-pullon pohjalta. 

Äiti makasi hetekalla kahvimukit korvillaan. 

Äidin hengitys oli niin ohutta, että tuntui kuin jokainen ulosvirtaus olisi viimeinen. 

Hs. (Vallinkoski 2018, 302.) 

 

Lause ”Isä oli alkanut kuulla samaa viulunsoittoa äidin kanssa” viittaa metaforisesti siihen, minkä 

seuraava lause toteaa suorasanaisesti: nyt myös isä turvautuu opiaatteihin ahdistuksen 

karkottamiseksi. Onomatopoeettisen ”HSSS!”-hyssyttelyäänen graafinen asettelu ylimmäksi, eri 

tasoon muiden virkkeiden kanssa, nostaa sen esiin kappaleesta. Saman äänteen lyhyemmän 
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muodon asettelu kappaleen keskipaikkeille sekä loppuun kertoo siitä, että äänteellä on merkitystä 

tulkinnan kannalta. Äänne on omiaan lisäämään uhkaavaa tunnelmaa ja luo vaikutelman siitä, 

että kotona pitää varoa ja elää hiirenhiljaa, jottei järkyttäisi tasapainoa hauraiden, minä hetkenä 

vain palasiksi pirstaloituvien vanhempien ”posliiniastioiden hautausmaalla”. Kodissa läsnä oleva 

uhkan tuntu kiteytyy kertojan mieleen katastrofiajatuksena. Äidin hengitykseen liitetty adjektiivi 

”ohut” sekä maininta siitä, että kertoja pelkää ”jokaisen ulosvirtauksen olevan viimeinen”, luo 

kuvaa hauraasta äidistä, joka voi milloin vain kuolla. Tätä kuvaa kertoja rakentaa äidin 

kuvauksissa läpi teoksen myös muuten, usein metaforien avulla. Kertoja lausuu 

pikkulapsiminänsä fokalisaatiosta näin: ”Äiti oli itsekin unta. Liukeneva ja katoavainen. Olin 

huolissani äidistä silloin kun se ei ollut lähettyvilläni, kun en kuullut kevyesti nikottelevaa 

hengitystä tai syviä huokauksia, enkä ollut varma, löytääkö äiti enää kotiin.” (Vallinkoski 2018, 

68). Hanna liittää äitiinsä katastrofiajatuksia jo aivan pienenä lapsena, jolloin ne yhdistyvät 

eksymiseen, pelottavaan tilanteeseen, jolla lapsia usein pelotellaan kasvatuksen yhteydessä. 

Katastrofiajatukset esiintyvät Hannan mielessä myös myöhemmin ja liittyvät äidin lisäksi isään, 

jonka työssä on monenlaisia vaaroja ja joka sairastuu syöpään (mm. Vallinkoski 2018, 206, 199, 

261). Katastrofiajatusten hyödyntäminen mielen pelon ja järkkymisen kuvauksessa on käytössä 

myös Canthin Köyhää kansaa -teoksessa. Perheen äiti Mari on huolissaan poikiensa 

tulevaisuudesta, sillä nämä ovat varastaneet naapurilta leivän nälkäänsä. 

 

[…] Tuli mieleen taas tuo, kun pojat aamulla sen leivän varastivat. Kuka tiesi minkälaisia 

pahantekijöitä heistä vielä suurena tulisi. Noin kait ne pienellä olivat alkaneet nuokin, jotka 

nyt linnassa istuivat. Lapsia olivat hekin kerran olleet ja äidit heitä olivat imettäneet ja 

holhonneet onnettomaan elämään, murheeksi itselleen ja muille. Jos hänenkin poikansa 

sinne kahleisiin vielä joutuisivat! Herra Jumala! (Canth 1886/1987, 258–259.) 

 

Marin katastrofiajatuksia kertoja alustaa psykokerrontaa edustavalla johtolauseella. Tätä seuraa 

neljä vapaan epäsuoran esityksen muotoon puettua virkettä, jotka huipentuvat ”Herra Jumala”  

-huudahdukseen, joka vaikuttaa nousevan suoraan Marin tajunnasta. Tyylikeino on sama kuin 

yllä käsitellyssä otteessa, jossa Perno Mega Cityn kertoja kuvaa koululais-Hannan isänsä 

”inhottavasta Ladasta” tuntemaa häpeää. Vapaan epäsuoran esityksen yhdistäminen suoraan, 

huutomerkkiin päättyvään lainaukseen synnyttää vaikutelman henkilöhahmon tajunnasta ilman 

välikäsiä suodattuvasta aineksesta ja ajatuksiin liittyvän tunteen kasvavasta intensiteetistä. Marin 
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tajuntaa kuvaavassa otteessa tuo vahvistuva tunne on pelko, joka yhdistyy oman perheen jäseniin, 

samoin kuin Perno Mega Cityn Hannan katastrofiajatuksissa.  

Perno Mega Cityn retrospektiivinen kertoja kuvailee henkisesti haurasta äitiä välillä 

runollisen metaforisesti. Tässä otteessa kertoja kuvaa äidin tuntemuksia hetkenä, jolloin äiti tapaa 

Hannan isoveljet Laurin ja Henrikin itsemurhayrityksensä jälkeen.  

 

Äiti järjesteli ilmoitustaulun punaiset nastat ristiksi. 

Jaksaminen oli ainoa vaihtoehto. 

Kun äiti oli nähnyt poikien kasvot Kupittaalla, häpeä ja syyllisyys olivat hulmahtaneet äidin 

yli kuin valkoinen liekki; äiti oli ollut ilmakehässä palava avaruussukkula, jonka tuli oli 

korventanut. Äiti oli iskeytynyt palavana möykkynä veteen ja sen jäännöksistä – 

vääntyneistä metallinkappaleista ja sulaneista ruuveista tehtiin tämä ihminen, joka äiti nyt 

oli. Äiti niitattiin kasaan samalla tavalla kuin laivat telakoilla ennen hitsaustekniikan 

käyttöönottoa. (Vallinkoski 2018, 23.) 

 

Metafora viittaa haurauteen tai sisäiseen hajoamiseen, joka syntyy itsemurhayrityksen jälkeisistä 

syyllisyyden ja häpeän tunteista. Metaforan avulla retrospektiivinen kertoja viestii, että äiti on 

rikkinäinen ja hädin tuskin kasassa pysyvä ihminen: ”tuli on korventanut” äidin karrelle, 

möykyksi, josta pirstaloituneista, vahingoittuneista osista äiti on koottu takaisin kasaan. Äiti ei 

hajoa tai kuole, vaan palaa aina uudestaan kotiin perheensä luokse. Äiti ei ole kuitenkaan 

entisellään vaan vioittuneista osista Kupittaan psykiatrisessa sairaalassa yhteen niitattu tekele. 

Jaksaminen on hänelle ainoa vaihtoehto, mutta särkymisen uhka roikkuu ilmassa kautta 

kertomuksen. Äiti ei voi hyvin, ja siksi Hannan täytyy olla varuillaan. Kuvaukseen, metaforiin ja 

foneettisiin piirteisiin kytkeytyvä uhkaava tunnelma viestii Perno Mega Cityssä siitä, miltä 

köyhyys näyttää ja tuntuu Hannan ja hänen äitinsä kohdalla. Se on erilaista kuin Canthilla, jonka 

teoksissa köyhien naisten tai lasten kohtalona on usein täysi tuhoutuminen, ei vain sen uhka.  

Myös Canth käyttää teoksissaan onomatopoeettista sanastoa, mutta sen tehtävä on eri kuin 

Vallinkosken teoksessa. Kovan onnen lapsia -teoksen Silja hyräilee sairaalle lapselleen ”Hs-ss-

ss-ss. Aa-aa-aa-aa, hs-aa-aa-aa” yrittäessään tuudittaa tätä uneen (Canth 1888, 5). Canthin 

teoksessa onomatopoeettisuuden merkitys ei kuitenkaan liity tunnelman vaan realistisen 

vaikutelman luomiseen. Onomatopoeettinen äänten kuvaaminen on Rossin (2022a, 11) mukaan 

tyylikeino, jonka avulla tekstiin voi tuottaa ”toden tuntua”. Rossi (2009, 223) toteaa, että toden 

tunnun luominen on yksi 1800-luvun naturalistisen kirjallisuuden pääperiaatteista. Tähän 

tavoitteeseen kytkeytyy myös Canthin tapa käyttää onomatopoeettista sanastoa Kovan onnen 
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lapsissa – tyylikeino pyrkii yksityiskohtaisella äänten kuvailulla luomaan uskottavan 

vaikutelman todellisesta äidistä, jonka hyssyttelyäänet ovat kuvattuun tilanteeseen sopivia ja 

lukijalle oikeasta maailmasta tuttuja. 

Metaforia esiintyy Perno Mega Cityssä tiheään. Usein ne kytkeytyvät henkilöhahmojen 

psyyken kuvaukseen. Canthin köyhyyskuvauksissa metaforien käyttöä ei esiinny samaan tapaan. 

Ylipäätään symbolinen kuvaus on 1800-luvun naturalismissa vähäistä – se vain ”hieman taipuu 

kohti symbolista esittämistä”, säilyttäen realismin pyrkimyksen todellisuusilluusioon (Rossi 

2009, 224). Tämä symbolismin vähäisyys on nähtävissä tavassa, jolla Canth kuvaa Köyhää 

kansaa -teoksen äidin, Marin, psyyken hajoamista: 

 

Tässä hänen mielensä taaskin meni sekaisin; hän oli näkevinään väijyviä vihollisia, jotka 

vahtasivat tilaisuutta hyökätäkseen hänen kimppuunsa. Hänen teki mieli huutaa, mutta 

kaiken tämän hämmennyksen ja pelvon takana oli hänellä nyt kuitenkin tieto siitä, että hän 

huutamisellaan herättäisi nuo kaikki muut, jotka rauhallisesti nukkuivat. Sen vuoksi hän 

vaan nyrkkiään heille pujoi ja koetti kyyristyä vielä likemmäksi Holpaisen selkää. Ja hän 

pakoitti itseään olemaan vaiti, eikä huutanut. Mutta vaikeata se oli, sydän löi ja kaikki 

suonet löivät ja ruumista viskattiin sinne ja tänne, sullottiin ja survottiin. Hän hengitti 

puhkumalla, toisella kädellään hän lakkaamatta hosui ilmaa, peljättääkseen pois noita 

väijyviä takaansa, jotka lähenivät heti kun hän pikkuisenkaan herkesi heitä uhattelemasta. 

(Canth 1886/1987, 262.) 

 

Kertoja kuvaa Marin psyyken hajoamista psykokerronnan ja käytöksen ulkoisen kuvailun avulla. 

Kuvailu ei sisällä metaforista ainesta, ja myös Marin ajatusten sisältö ilmaistaan suoraan – se ei 

siis vaadi lukijalta samalla tavalla tulkintaa, kuten Perno Mega Citylle tyypillinen metaforinen 

kuvaus. Marin ulkoisen olemuksen ja ajatusten kuvailun tavoitteena on tuoda lukija Marin 

fyysisten ja psyykkisten tuntemuksien äärelle ja luoda näin todentuntuinen sekä myötätuntoa 

herättävä vaikutelma siitä, miten köyhyydestä aiheutuva kärsimys ja huoli vaikuttavat äidin 

psyykeen, joka lopulta romahtaa. Kertoja käyttää samassa tarkoituksessa Marin ajatusten 

kuvailuun myös vapaata epäsuoraa esitystä. Yksi esimerkki tästä on samasta tilanteesta, luvusta, 

joka kuvaa hetkeä, jolloin Marin köyhyyden rasittama psyyke alkaa särkyä:  

 

[…] Jumala ei rakastanut yhtäpaljon kaikkia ihmisiä, ylhäisiä vaan ja rikkaita, mutta köyhiä 

ei. Kipua ja tuskaa, vaivaloisuutta ja kurjuutta kaikenmoista hän heille lähetti, painoi heidät 

niin raskaan ikeen alle, että he nääntyivät. […] (Canth 1886/1987, 262.) 
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Kertojan suorittaman jälkikäteisen muotoilun voi havaita menneen aikamuodon käytöstä, mutta 

ajatusten sisältö luo vaikutelman siitä, että nyt ollaan sisällä Marin tajunnassa. Valitun muodon 

tarkoitus on luoda uskottava kuva siitä, mitä Marin päässä psyyken hajoamisen hetkellä tapahtuu. 

Ajatukset eivät tässäkään esitystavassa vaadi samalla tavalla tulkintaa kuin Perno Mega Cityn 

metaforinen esitystapa vaatii. 

Vaikka Hannan äiti näyttäytyy Perno Mega Cityssä ulkoisen käytöksensä pohjalta usein 

oireilevana, kylmänä ja hankalana, on implisiittisen tekijän suhtautuminen köyhää äitiä kohtaan 

empaattista. Tämä tulee esiin erityisesti niissä kohdissa, joissa äidin ajatukset pääsevät esiin – 

kuten yllä olevassa kuvauksessa itsemurhayrityksen jälkeisestä hetkestä. Palmerin mukaan 

empatiaa syntyy, kun lukijan huomio kiinnitetään ensimmäisen persoonan subjektiivisiin 

tunteisiin, joiden kautta lukijan halutaan kokevan tarinamaailman (Palmer 2004, 141). Perno 

Mega Cityssä äidin subjektiiviset tunteet pääsevät usein esiin, vaikka välillä niiden havaitseminen 

vaatii jonkinasteista tulkintaa. Ne välittyvät lukijalle niin ulkoisen kuvauksen, metaforien, 

foneettisten piirteiden kuin myös suoremmin hahmon mieltä kuvaavien keinojen välityksellä. 

 

2.6. Toisto ja mieltenvälinen ajattelu viestivät häpeän ja hiljaisuuden perinnöstä 

  

Äidin hahmo rakentuu Perno Mega Cityssä edellä mainittujen keinojen ohella myös dialogin 

myötä. Dialogeja seuratessa lukija oppii äidin hahmosta asioita ikään kuin tilannetta ulkoapäin 

katsomalla. Alla olevassa otteessa äiti keskustelee Erkistä, Henrikin ja Laurin väkivaltaisesta 

isästä, ystävänsä Vuokon kanssa. Hanna kuuntelee keskustelua. Tarkkailemalla tyyliä, jolla äidin 

ja Hannan puhetta ja ajatuksia esitetään, voi paikallistaa yllä esitellyn mielen esittämisen keinon, 

jota Palmer kutsuu mieltenväliseksi ajatteluksi. Tarkastelu havainnollistaa, kuinka 

henkilöhahmojen mieli on yhteydessä toisten hahmojen mieliin. 

 

Vuokko kysyi varovasti poikien isästä.  

Äiti naurahti. – En ole nähnyt vuosiin. Koko niiden suku katkaisi välit. Mutta äiti sanoi 

Erkistäkin, että se on hyvä mies. Että pitää olla tyytyväinen kun joku huolii siivoojan.  

Kesämekon isot kukat tanssivat Vuokon pyllynpuolikkailla. Sen mielestä oli hyvä, 

että äiti oli ottanut eron, eikä ollut katsellut sellaista huithapelia yhtään pidempään.  

Helvi-mamma oli vastustanut äidin ja Erkin eroa. Avioliiton ongelmat piti mamman 

mielestä selvittää neljän seinän sisällä, eikä kuuluttaa koko maailmalle. Ero oli häpeä.  

Tiesin heti, että nyt puhuttiin niistä asioista, joita kukaan ei muistanut. Ei kukaan. 
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Vaikka jotain äiti muisti. Se muisti lausua Erkin nimen tietyllä äänenpainolla, mistä kävi 

ilmi että äitiäkin oli hävettänyt, mutta eri tavalla kuin Helvi-mamma tarkoitti. (Vallinkoski 

2018, 82.) 

 

Kertoja esittää viidennen ja kuudennen virkkeen äidin suorana puheena. Yhdeksäs ja kymmenes 

virke ovat epäsuoraa esitystä, ja yhdennentoista virkkeen kertoja esittää vapaan epäsuoran 

esityksen muodossa. Kaikki viisi virkettä vaikuttavat äidin suusta kumpuavalta puheelta. 

Puheeseen sisältyy kuitenkin enemmän äidinäidin kuin äidin omia ajatuksia: Helvi-mamman 

mielestä ongelmia ei saisi ”kuuluttaa koko maailmalle” ja ”ero oli häpeä”. Sisällyttämällä 

äidinäidin puhetta äidin puheeseen kertoja luo vaikutelman ajatuksista, jotka ovat kulkeutuneet 

äidin puheeseen hänen omalta äidiltään. Käy myös ilmi, että äiti on omaksunut nämä 

vaikenemisen vaatimukset osaksi omaa puhetapaansa, sillä Hannan päähän nousee ajatus ”Tiesin 

heti, että nyt puhuttiin niistä asioista, joita kukaan ei muistanut. Ei kukaan.” Jo prologissa 

esitellyn, äidille ominaisen ”Kukaan ei muista. Ei kukaan” -rakenteen toistaminen tässä 

yhteydessä saa aikaan vaikutelman siitä, että kyseessä on äidin idiolektiin kuuluva vakiintunut 

vastaus kysymyksiin, joihin äiti ei halua vastata (Vallinkoski 2018, 7).  

Otteessa toistuu myös toinen teokselle ominainen tyylikuvio: Hanna oppii jotain 

merkittävää äidin menneisyydestä vain salakuuntelemalla äidin puheita. Nämä tyylikeinot saavat 

yhdessä aikaan vaikutelman ylisukupolvisesta vaikenemisen ja häpeän kulttuurista, jota Hannakin 

alkaa uutena sukupolvena omaksua. Vaikeista asioista hiljeneminen on perheessä oletus, jota ei 

saisi rikkoa, ja jo ystävänsä muuttoa sureva pikkulapsi-Hanna tietää sen: ”En kertonut ikävästäni 

kenellekään. Meidän perheessä oli hädin tuskin sanoja näkyvillekään asioille.” (Vallinkoski 

2018, 134). 

Myös kuudennessa virkkeessä kuuluu äidinäidin ääni. Toteamus ”Että pitää olla 

tyytyväinen kun joku huolii siivoojan” on Helvi-mamman ääni, joka kulkeutuu äidin puheeseen. 

Vaikutelma vahvistaa ajatusta ylisukupolvisista ajattelutavoista. Äidinäidin puheessa 

vähäpätöisyys yhdistyy siivoojan ammattiin. Lisäksi siinä on vaatimus olla kiitollinen, jos joku 

kiinnittää huomiota, ”huolii”, näinkin vähäpätöisen ihmisen. Sama vaatimattomuuden ihannointi 

ilmenee myös äidin dialogissa Hannan kanssa useammassa kohdassa teoksessa. Äidin puheelle 

leimallista on ajatus siitä, että kaikesta pitää olla kiitollinen ja valittaa ei saa. Äiti korostaa usein 

Hannalle, ettei tämä saa ylpistyä – hän ei kehu lapsiaan, vaan mieluummin vähättelee. 

Vaatimattomuuden ja nöyryyden korostaminen liittyy äidin hahmon kautta Suomen 

sodanjälkeiseen ilmapiiriin ja kasvatuskulttuuriin, jossa rakkaudenosoitusten sijasta lapsia 
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kuritettiin ja kasvatettiin tottelevaisiksi häpeään kytkeytyvien keinojen avulla. Lisäksi nöyryyden 

ja vähättelyn teemat muistuttavat yleisempää yhteiskunnallista puhetapaa, joka esiintyy 

köyhyyttä kuvaavassa kielessä ja joka nousee esiin Launiksen, Bergrothin ja Anttilan 

tutkimuksessa. Heidän mukaansa keskiluokkainen, etuoikeutettu minuus nähdään 

yhteiskunnassamme luonnollisena ihanteena, jota vasten köyhyydestään kirjoittavat ihmiset 

arvioivat itseään. Tämä ”keskiluokkaisuuden peili” vääristää sellaisen ihmisen minäkuvaa, joka 

ei siihen kuulu, ja saa aikaan häpeän, ahdistuksen ja vihan tunteita. Keskiluokasta ulkona olevat 

ihmiset ikään kuin katsovat itseään keskiluokan silmin ja näkevät itsessään vain negatiivisia 

piirteitä, jotka ovat yhteydessä uusliberalistisen ihanteen vastaiseen kyvyttömyyteen kuluttaa. 

(Launis et al. 2016, 145.) Itsekin työväenluokkaan kuuluva Helvi-mamma vaikuttaa katselevan 

tytärtään keskiluokkaisuuden peilin kautta – hän näkee siivoojana toimivan tyttärensä muita 

alempana ja sellaisena, jonka vain harva voi huolia puolisokseen. Tämä ajatus kulkeutuu ajan 

saatossa osaksi hänen tyttärensä puhetta ja ajatusmaailmaa. 

Perintönä kulkeva vaatimattomuus ja oman aseman vähättely liittyvät Perno Mega Cityssä 

arvottomuuden teemaan, joka leimaa sekä hahmojen puhetta että ajatuksia. Sukupolvelta toiselle 

periytyvää vähättelyä tuodaan esiin sisällyttämällä hahmojen puheeseen arvottomuuteen, 

näkymättömyyteen ja vaatimattomuuteen viittaavaa sanastoa. Tällainen sanasto on kiinteä osa 

Hannan, hänen äitinsä ja äidin vanhempien eli Hannan isovanhempien puhetta. ”Te ette ole 

mitään” jylisee pappa äidille sisarineen tämän lapsuudessa (Vallinkoski 2018, 214). Äiti lausuu 

Hannalle ”Turha esittää parempaa” (Vallinkoski 2018, 229).  

Tämä periytyvä puhetapa muovaa myös sitä, miten Hanna puhuttelee itseään. Hanna 

kirjoittaa 12-vuotiaana äidilleen kirjeen, mutta ei saa minkäänlaista vastausta. Ajatus, jonka 

hiljaisuus Hannan mielessä synnyttää, esitetään teoksessa graafisesti huomiota herättävällä 

tavalla, joka korostaa ajatuksen merkityksellisyyttä:  

 

OLINKO 

 

edes 

 

olemassa? (Vallinkoski 2018, 275). 

 

Vapaan epäsuoran esityksen muodossa esitetty, väljästi kokonaiselle sivulle aseteltu ajatus 

summaa Hannan päähän nousevan arvottomuuden kokemuksen. Hanna on nyt näkymätön paitsi 
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ohikulkijoiden ja yhteiskunnan, myös oman äitinsä silmissä, ja alkaa epäillä omaa 

olemassaoloaan. Vastauksen kysymykseensä Hanna saa kahdeksanluokkalaisena, luvattomien 

bileiden järjestämisen jälkeen, kun äiti raivoaa Hannalle: 

 

Ja sitten äiti sanoi Ison Lauseen. Sen, jota oli säästellyt. 

– Sä et ole yhtään mitään.  

Kun se oli sanottu, oloni tasaantui. Tunsin, että näin piti olla. Meidän piti istua tässä, 

kostean pyykin tuoksussa. Minun kuului tuijottaa käsiäni ja ymmärtää, vaikka ne sillä 

hetkellä olivat tyhjät, jonain päivänä niissä olisi pyssy jolla ampuisin: A likki-bum-bum-

blääh. 

Äidin saarna jatkui, mutta minä kuuntelin pesutuvan lattialle napsahtelevia hylsyjä. 

(Vallinkoski 2018, 330–331.) 

 

Kertoja pohjustaa äidin repliikkiä johtolauseella, jossa adjektiivi ”iso” ja substantiivi ”lause” on 

kirjoitettu kieliopin vastaisesti isolla alkukirjaimella. Tämä tyylivalinta synnyttää vaikutelman 

siitä, että kyseessä on kertojalle tärkeä lause. Äidin repliikki on suora sitaatti, joka seisoo 

painokkaasti omalla rivillään ja mukailee sanavalinnoiltaan äidin isän ”Te ette ole mitään”  

-karjaisua. Tyylikeino palauttaa mieleen papan sanat ja rakentaa kuvaa sukupolvien yli 

periytyvästä puhetavasta, joka korostaa arvottomuutta. Tämän perinteen Hanna vaikuttaa nyt 

hyväksyvän myös omakseen: kertojan sanavalinnat ”meidän piti” ja ”minun kuului” viittaavat 

alistuneeseen olotilaan, jossa Hanna ymmärtää olevansa osa tätä arvottomuuden jatkumoa. 

Hannan ajatuksia kuvaava metafora viittaa siihen, että hän alistuu myös ajatukseen siitä, että tulee 

itse käyttämään tätä samaa asetta omia lapsiaan vastaan. Äidin julmat sanat vertautuvat 

metaforassa ”lattialle napsahteleviin hylsyihin” luodeista, joilla äiti ampuu Hannaa. Foneettisesti 

suomen kielelle sopivaksi väännetty säe ”A likki-bum-bum-blääh” vahvistaa mielikuvaa 

ampumisesta ja tappamisesta – kertosäe viittaa Snow-nimisen artistin3 Informer-kappaleeseen, 

jota nuoret kuuntelevat ja jonka he ovat kuulleet ”ampuneen jonkun” (Vallinkoski 2018, 258–

259). Kertosäe yhdistyy Hannan mielessä kuitenkin henkiseen väkivaltaan fyysisen sijaan ja sopii 

sanoittamaan Hannan ajatuksia tästä äidin häntä kohtaan käyttämästä aseesta, joka jonain päivänä 

on hänen omansa. 

Hahmojen puheessa toistuvaa arvottomuuden teemaa voi ajatella naturalistisena 

viittauksena perimän merkitykseen. Kun Canthilla henkilöhahmojen kohtalo määräytyy biologian 

 
3 Rolling Stone -lehden artikkelin mukaan Snow on kanadalainen lähiön kasvatti, jonka vuonna 1992 ilmestynyt 

kappale perustuu Snow’n päihteidentäytteiseen nuoruuteen, jonka aikana Snow sai syytteen kahdesta murhan 

yrityksestä ja päätyi suorittamaan tuomiota vankilassa (Browne 2019). 
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ja olosuhteiden perusteella, on Perno Mega Cityssä kyse paitsi olosuhteista, myös periytyvistä 

puhe- ja ajattelutavoista sekä tunteista. 

 

2.7. Hahmon puhe sosiaalisen ryhmän ja epäkohtien osoittajana 

 

Ulkoisen ja sisäisen kuvauksen ohella kuva Perno Mega Cityn työväenluokkaisista hahmoista 

syntyy tarkastelemalla dialogia, jossa työväenluokalle sopiva sosiolekti ja siihen istuvat sanat ja 

sävyt pääsevät esiin. Leechin ja Shortin mukaan dialogi on fiktion diskurssitilanteista upotetuin, 

ja sen tarkoituksena on usein tukea teoksen teemaa jollain tapaa. Dialogit rakentavat teoksen 

maailmaa, juonta ja symboliikkaa. Dialogin funktio voidaan havaita tarkastelemalla tekstiä 

leksikaalisten ja syntaktisten piirteiden ohella pragmaattisesti, eli havainnoiden, miten lauseita eri 

konteksteissa ja tilanteissa käytetään. Pragmaattisessa analyysissä huomioidaan esimerkiksi se, 

millaisia tavoitteita keskustelijoilla on ja missä suhteessa ne ovat toisiinsa. (Leech & Short 

1981/2007, 132–133, 231–233.) Perno Mega Cityn alla oleva dialogi sijoittuu synnytyssairaalan 

vuodeosastolle, ja sen tavoitteena on paitsi luoda kuvaa työväenluokkaisesta äidistä, myös 

rakentaa teoksen tematiikkaa. Sekä äiti että hänen vuodenaapurinsa Sirpa ovat metallimiesten 

vaimoja (Vallinkoski 2018, 16). Sirpan ja äidin dialogin tyyli antaa näytteen siitä sosiolektista, 

jolla nämä työväenluokkaiset naiset puhuvat. Toolan (1988/2001, 194–195) toteaa, että kielen 

leksikko, siihen liittyvä kielioppi ja näiden yhdessä suomat ilmaisumahdollisuudet kutoutuvat 

tiukasti yhteisön kulttuuriseen ja sosiaaliseen maailmaan – kieli siis heijastelee ja selittää jollain 

tapaa sitä todellisuutta, jossa se ilmenee, niin sanaston, kieliopin kuin käytettyjen lajienkin osalta. 

Toolanin (1990, 278) mukaan hahmoja voi myös asettaa hierarkiaan sen perusteella, miten paljon 

heidän puheensa eroaa standardista kirjakielestä. Äidin ja Sirpan dialogi etenee vuodeosastolla 

näin: 

 

”Mitäs luet? Sirpa kysyi ja tarttui Judy Dunniin. 

”Tätä”, äiti sanoi kohottaen Hannaa. Sitten äiti nyökkäsi kohti lapsenhoito-opasta ja 

tunnusti: ”Toi on mulle ihan utopiaa”. 

”Paskanmarjat! Sirpa tuhahti. ”Suuryritysten valta pyrkii pienen ihmisen pääkoppaan, 

missä se tuhoaa itseluottamuksen. Sun pitäis tavata Matti, mun mieheni. Se tietää yhtä sun 

toista porvarien salajuonista”. (Vallinkoski 2018, 15) 

 

Naisten dialogista vaikuttaa etualaistuvan muutamia asioita, jotka pyrkivät luomaan kuvaa 

puhujien sosiaalisesta asemasta. Tiittulan ja Nuolijärven (2016, 14–15) mukaan sitä, että hahmo 
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on kouluttamaton, voi korostaa esimerkiksi tuomalla hahmon puhetyyliin kieltä, joka sisältää 

pudotettuja vokaaleja ja konsonantteja tai puhekielisiä sanoja. Myös Leechin ja Shortin 

(1981/2007, 134–135) mukaan kieliasun epänormaalius voi antaa vaikutelman hahmon 

sivistymättömyydestä. Äidin repliikissä puhekieliset sanat (toi, mulle) vihjaavat, ettei hän kuulu 

sivistyneistöön. Tietämättömyyden vaikutelmaa vahvistaa äidin lauseen sisältö. ”Toi on mulle 

ihan utopiaa” -virkkeen ”ihan utopiaa” on vakiintunut idiomi, joka viittaa siihen, ettei käsillä 

olevasta asiasta ymmärretä mitään. Ajatus äidin työväenluokkaisesta puhekielestä vahvistuu 

myös muualla teoksessa, kuten äidin ja optikon välisessä sananvaihdossa, kun Hannalle ollaan 

ostamassa silmälaseja. Äidin sosiolektin eroa sivistyneemmän optikon sosiolektista kertoja 

korostaa rinnastamalla puhetavat antiteettisesti peräkkäin: ”Äiti sanoi rillit varmaan sata kertaa. 

Optikko sanoi silmälasit ja sangat.” (Vallinkoski 2018, 190). Tämä tyylivalinta saa aikaan 

vaikutelman hahmojen välisestä sivistys- ja statuserosta. Kertojan liioitteleva ”varmaan sata 

kertaa” viittaa puolestaan siihen, että kertoja on hävennyt äitinsä puhekielistä ”rillit”-termiä joka 

kerta, kun on joutunut kuulemaan sen sivistyneen optikon rinnalla seisoessaan. 

Osastotoveri Sirpa on kuitenkin äidin kanssa tasavertainen työväenluokkainen nainen, ja 

myös hänen puhetyylinsä on puhekielinen ja karkea. Tältä osin naisten puhetyylit edustavat 

samantyyppistä sosiolektia ja syntyy vaikutelma siitä, että he ovat samalla viivalla. Itseään 

vähättelevän äidin rinnalla kirosanalla sanomaansa tehostava Sirpa vaikuttaa kuitenkin puhkuvan 

uhmaa, jopa vihaa ”porvareita” ja suuryrityksiä” kohtaan. Näiden yläluokkaa metonyymisesti 

edustavien tahojen uhriksi Sirpa tuo äidin hahmoon rinnastuvan ”pienen ihmisen”, jonka 

itseluottamuksen nämä tahot yrittävät tuhota. Launiksen, Bergrothin ja Anttilan tutkimissa 

teksteissä köyhyydestään kertovat ihmiset viittaavat usein samantyyppiseen vastakkainasetteluun, 

jossa oma sosiaalinen ryhmä saa uhrin osan. Eräs kirjoittaja viittaa omaan viiteryhmäänsä juuri 

sanaparilla ”pienet ihmiset”. Kirjoittajien teksteissä oman ryhmän vastakohdaksi hahmottuu 

omistavien luokka, raharikkaat, johon Sirpankin ”porvareiden” ja ”suuryritysten” voi tulkita 

metonyymisesti viittaavan. Osa kirjoituskilpailun kirjoittajista tuntee näitä ryhmiä kohtaan vihaa, 

joka muistuttaa Launiksen, Bergrothin ja Anttilan mukaan työväenkirjallisuuden tapaa tuoda 

esiin köyhien tilannetta: sen eräitä ominaispiirteitä ovat juuri vastakkainasettelu ja vihaan 

viittaava retoriikka. (Launis et al. 2016, 143, 159.) Myös Minna Canthin tavasta kuvata köyhien 

elämää löytyy samantyyppisiä hahmoihin liittyviä tyylikeinoja. Canthin Kovan onnen lapsissa 

Topra-Heikki on ylpeä työläishahmo, joka ei suostu nöyrtymään herrojen edessä. Näin Topra-
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Heikki uhoaa toverilleen Antille, joka on todennut, ettei työtä saa edes ”polvillaan rukoilemalla” 

(Canth 1888, 31). 

 

Olkoon tai ei, mutt’ sitä keinoa emme käytä, vaikka henki menköön. Sillä tavoin ne juuri 

ovat oppineet, herrat, menettelemään köyhän kanssa aivan kuten itse tahtovat. Vaan nytpäs 

näytetään, ettei se enää käy. Sanotaan: topp! Entinen leikki on lopussa ja toinen leikki 

alkaa! – Antaahan olla, ajan kulua! Tässä ehkä viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja 

ensimmäiset viimeisiksi. Niin on käynyt maailmassa ennenkin. (Canth 1888, 32.)  

 

Topra-Heikin puheesta syntyvä vaikutelma on Sirpan puheen tapaan uhmakas ja vihainen. 

Sirpalla asenne syntyy kiroilusta ja porvareita syyttävästä sävystä. Topra-Heikki ei kiroile, mutta 

uhmakas sävy syntyy kuitenkin Sirpan tapaan herroja kohtaan esitetyistä syytöksistä. 

Uhmakkuuteen viittaavat lisäksi Topra-Heikin kiivaat toteamukset, kuten ”vaikka henki 

menköön”, sekä huudahdukset, kuten ”Sanotaan: topp!” Topra-Heikin puheessa on paljon 

huutomerkkejä, jotka vahvistavat puheen palavaa vaikutelmaa – Rossin (2022b) mukaan tällaiset 

intensiiviset ilmaisut ja huudahdukset ovat Canthille ominaisia, affektiivisesti latautuneita 

tyylikeinoja, jotka kertovat paljon lausujansa tunnetilasta. Lisäksi Topran puheessa on Siljan 

repliikin tavoin kuolemaan ja lopullisuuteen viittaavaa sanastoa. Toteamukset ”vaikka henki 

menköön” ja ”leikki on lopussa” tuovat repliikkiin tunnepitoisia ja intensiivisiä ajatuksia, jotka 

edustavat Canthin suosimaa melodraaman poetiikkaa. Maijalan (2008, 326–327) mukaan Kovan 

onnen lasten melodraamasta ammentava poetiikka nostaa esiin moraaliset kysymykset ja köyhien 

epäoikeidenmukaisen kohtelun mutta ei anna kysymyksiin vastauksia, vaan myötäilee 

naturalistista mielenmaisemaa, jossa köyhien kohtaloksi jää tuhoutuminen. Maijala (2008, 309) 

toteaa, että köyhien koettelemukset näyttäytyvät Kovan onnen lapsissa paitsi Jumalan, myös 

vallassa olevien ja rikkaiden asettamina taakkoina. Maijalan (2008, 326) mukaan Topra-Heikki ei 

ole aatteellinen hahmo, vaan hänen toimintansa takana on loukattu ylpeys ja 

epäoikeudenmukaisuuden kokemus – henkilökuvaus ei Kovan onnen lapsissa pyri luomaan 

vaikutelmaa aatteesta vaan yksilöistä ja heidän tunnekuohuistaan, jotka syntyvät yksilöiden 

luonteiden ja yhteiskunnallisten olojen vaikutuksesta. Samantyyppinen vaikutelma syntyy Sirpan 

puheesta. Sirpa näyttäytyy sanavalintojensa perusteella Topra-Heikin ja työväenkirjallisuuden 

puhetyyliä toistavana katkerana mutta ylpeänä köyhänä, joka vastustaa ylempien luokkien 

”salajuonia” – juonia, jotka ovat omiaan aiheuttamaan köyhälle koettelemuksia. Sirpan 

ajatusmaailman kuvauksesta välittyy samanlainen epäoikeudenmukaisuuden ajatus kuin Topra-
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Heikin puheesta, ja syyllisiä tähän ovat ”suuryritykset” ja ”porvarit”. Molempien hahmojen 

diskurssit viestivät, että ylemmät luokat ovat syyllisiä köyhien ahdinkoon. Myös Perno Mega 

Cityn implisiittinen tekijä vaikuttaa mukailevan tätä ajatusta, sillä Sirpan diskurssiin ei kohdistu 

tyylillisiä viitteitä ironiasta, eikä Sirpan ajatuksia osoiteta teoksessa millään tapaa virheellisiksi.  

Sirpan hahmolla on fiktiohahmon roolinsa ohella symbolinen tehtävä teoksen 

kokonaiskompositiossa. Sirpan hahmon kautta etualaistuva tematiikka liittyy eriarvoisuuden 

teeman käsittelyyn ja sen vastustamiseen. Tähän viittaa yllä olevan otteen lisäksi kohta, joka 

selostaa Sirpan reissuja sosiaalitoimistoon sen jälkeen, kun hänen miehensä Matti on saanut 

halvauksen ja joutunut sairaslomalle.  

 

Kahden kuukauden päästä Matti osasi sanoa, että aina maistuu mehukatti, se on ihan matti, 

Mehukatti. Äitiä se nauratti, mutta Sirpa oli hiljaa. Sirpan rahat olivat loppu. Sen piti elättää 

siivoojan palkalla neljä ihmistä ja Matin lääkkeet. Sosiaalitoimiston virkailijat olivat 

valepukuisia riistäjiä. Jokaista leivänmurua sai polvillaan anella. Sirpa inhosi sitä, kun sen 

elämä revittiin auki lomakkeisiin. Siitä tuli numeroiden ja epäonnistumisten sarja. Sirpa ei 

tunnistanut itseään asumistukihakemuksesta. Kuka on tämä surkea ihminen? 

Sosiaalitoimistossa piti esittää kurjaa ja kerjätä, että kelpasi. Tuijottaa lattiaa tai pään ohi 

korkkitaululle, jossa luki sääntöjä. Koskaan ei voinut olla rehellinen. Muuten jäi ilman. 

Sossun asenne oli selvä: jotenkin sitä oli mokattu, kun piti valtion tukiaisia hakea. Ei ollut 

pystytty siihen, mihin muut pystyivät, ja vielä nousukautena. Ei osattu elättää itseään, 

seisoa omilla jaloillaan. Sossussa oli töissä vain virheettömiä ihmisiä. Ne käsittelivät Sirpan 

hakemuksen virheettömillä käsillään. Pyysivät virheettömällä äänellä lisäselvityksiä. 

Liitteitä ja todistuksia. Sirpa juoksi ympäri kaupunkia keräämässä paperia. Kun paperia oli 

tarpeeksi, Sirpan keittotaidot joutuivat suurennuslasin alle. Sossun virkailija kysyi, kuinka 

paljon rouva Wikström oli laittanut Matin ruokaan voita ja toi Sirpalle tuolin, jossa ei ollut 

käsinojia. Sirpa rupesi hokemaan köyhät kyykkyyn, köyhät kyykkyyn, ja virkailija kirjotti 

äkkiä jonkun nimen, joka ottaisi yläkerrassa vastaan. Sama toistui joka kuukausi, kunnes 

Sirpa joutui sairaalaan ja sen isovarvas amputoitiin. Sen jälkeen sossussa juoksi Sirpan äiti. 

(Vallinkoski 2018, 76–77.) 

 

Tyylillisesti ote etualaistuu tekstistä antiteettisen rakenteensa ja siinä käytettyjen, keskenään 

vastakkain asettuvien diskurssien vaikutuksesta. Niillä on erilainen tavoite: sosiaalitoimiston 

virkailijoiden oletettu puhe arvostelee asiakkaita, Sirpan puhe taas haastaa tätä puhetta. Sirpan 

puhe edustaa sosiaalitoimiston asiakkaita ja hyödyntää hyperbolaa luodakseen voimakkaan kuvan 

tilanteen epäreiluudesta. Sirpan puheen kertoja esittää epäsuoran, vapaan epäsuoran ja suoran 

esityksen keinoin. Käytetyt muodot saavat aikaan vaikutelman, jossa puhe kumpuaa suoraan 

vihaisen Sirpan suusta. Sen, millainen Sirpa ajattelee ”sossun” asenteen olevan, kertoja esittää 

johtolausetta ”Sossun asenne oli selvä” hyödyntäen. Johtolause on tarpeellinen, jotta selviää, että 
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kyse on Sirpan näkemyksestä, joka ilmaistaan vapaan epäsuoran esityksen avulla. Johtolausetta 

seuraavissa lauseissa ei siis ole varsinaisesti kyse sossun virkailijoiden aidosta diskurssista vaan 

siitä, millaiseksi Sirpa sen tulkitsee. Sirpa niputtaa virkailijoiden äänet kollektiiviseksi tavaksi 

puhua, joka syyttää asiakkaita heidän köyhyydestään ja vaatii heitä asettumaan nöyrän köyhän 

muottiin. Tätä tyylikeinoa voi ajatella toisena esimerkkinä siitä, mitä Palmer (2004, 161–165) 

kutsuu sosiaaliseksi mieleksi – mieli muotoutuu paitsi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa, myös kulttuurin ja yhteiskunnan prosessien, uskomusten, kontekstien ja puhetapojen 

vaikutuksesta. Sirpan näkemys virkailijoiden ajatuksista kumpuaa suomalaisessa yhteiskunnassa 

tutusta asenteesta ja kielestä, joka pitää köyhiä syyllisinä köyhyyteensä (Launis, Bergroth & 

Anttila 2016, 158).  

Virkailijoista tulee Sirpan puheessa ”valepukuisten riistäjien” yhtenäistä massaa, joka ei 

halua auttaa vaan nöyryyttää köyhää ja puhuu syyttävään sävyyn. Launiksen, Bergrothin ja 

Anttilan mukaan samankaltainen puhetapa on nähtävissä köyhyyttä kuvaavissa 

omaelämäkerrallisissa teksteissä. Niissä köyhien vastakohdaksi hahmottuu keskiluokkainen, 

normaaliutta edustava joukko, joka tekee ansiotyötä, kuluttaa, omistaa ja panostaa ulkonäköönsä 

ja elämäntapaansa. Köyhyydestään kirjoittavien ihmisten teksteissä toistuu näkemys siitä, että 

tämä yhteiskunnan parempi joukko näkee oikeutenaan arvostella köyhiä, jotka se näkee laiskoina, 

kelvottomina ja moraalittomina. Launiksen, Bergrothin ja Anttilan mukaan tämä sama asetelma 

nousee esiin myös Eija Starkin tutkimuksessa, joka tarkastelee köyhyyden kulttuuria. (Launis et 

al. 2016, 144–145.) Stark käyttää aineistonaan sananlaskuja ja elämäkertoja ja havaitsee, että 

niissä köyhien näkökulma on se, että parempi väestönosa pitää köyhiä syyllisinä omaan 

köyhyyteensä (Stark 2011, 170–171). Launis, Bergroth ja Anttila (2016, 154–156) havaitsevat 

lisäksi, että sosiaalitoimisto on köyhyydestään kertovien kirjoittajien teksteissä usein se tila, 

johon liittyy leimallisesti eniten häpeää ja nöyryytystä – tämän Launis, Bergroth ja Anttila 

liittävät ”paikaltaan nyrjähtäneeseen” luokkakamppailuun, jossa asiakkaat ovat syrjäytyneet 

yhteiskunnan normeista ja virkailijat edustavat kunniallista maailmaa. Sirpan puhetta kuvaava ote 

maalaa sosiaalitoimistosta kuta kuinkin samanlaisen kuvan – hänen omaksumansa puhetapa 

edustaa siis sitä stereotyyppistä käsitystä, jonka köyhyydessä elävät teksteissään yhdistävät 

sosiaalitoimistoon. Kärjistävä puhetapa on tuttu jo synnytyssairaalan dialogista, ja pragmaattisesti 

se tähtää vastakkainasetteluun. Sirpan puheessa sossun kaikki virkailijat alistavat köyhiä ja 

vaativat suorittamaan järjettömiä tehtäviä: esimerkiksi keräämään todistuksia, joihin Sirpa viittaa 
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sanalla ”paperia”. Paperi-sanan käyttö todistusten oikean nimen sijaan saa aikaan vaikutelman 

siitä, että Sirpalle todistukset ovat turhaa paperimassaa, jota mahdollisimman paljon keräämällä 

ja virkailijan edessä nöyrtymällä köyhä saa palkintonsa. Sirpan kärjistävä puhetapa huipentuu 

metaforiseen ilmaukseen ”köyhät kyykkyyn, köyhät kyykkyyn”. Kyseessä on vakiintunut idiomi, 

jolla viitataan köyhien nöyryyttämiseen parempituloisten edessä. Sirpa lausuu otteessa sanat päin 

virkailijan naamaa, joka äkkiä lähettää Sirpan eteenpäin. Vaikka tilanne on Sirpalle nöyryyttävä, 

näyttäytyy hahmo tämän tyylivalinnan vaikutuksesta jonkinlaisena voittajana, koska uskaltaa 

nousta kapinaan nöyryyttäjiään vastaan. 

Sivuhenkilöksi Sirpan näkökulma pääsee esiin usein varsinkin teoksen alkuosassa, jossa 

kertoja on vielä pikkulapsi. Leech ja Short toteavat, että hahmojen puheen analyysi on osa 

implisiittisen tekijän diskursiivisen näkökulman tulkintaa (Leech & Short 1981/2007, 253). Sitä, 

miten implisiittinen tekijä suhtautuu fiktionaaliseen maailmaan, tulee siis tulkita myös hahmojen 

upotettujen diskurssien valossa. Koska kertoja ei osoita mitään näkyvää asennetta Sirpan puhetta 

kohtaan, vaikuttaa siltä, että Sirpan ajatukset ovat implisiittisen tekijän kanssa samoilla linjoilla. 

Lisäksi syntyy vaikutelma siitä, että hahmolla on tärkeä funktio: sekä lapsi-Hanna että lukija 

oppivat köyhyyden varjopuolista Sirpalta, joka puhuu asioista suoraan. Sirpa on Perno Mega 

Cityssä hahmo, jonka avulla implisiittinen tekijä nostaa esiin epäkohtia, joita köyhän elämään 

liittyy. Tässä lähestymistavassa teos lähenee naturalismin poetiikkaa, jolle on tyypillistä käsitellä 

yhteiskunnallisia teemoja hahmotyyppien avulla (Rossi 2009, 136).  

 Yksi Sirpan hahmon esiintuomista epäkohdista liittyy terveyteen. Hannan isä on 

sairastunut syöpään, josta äiti ei haluaisi puhua lainkaan (Vallinkoski 2018, 111). Suorapuheinen 

Sirpa kuitenkin tuo esiin näkemyksensä siitä, mistä syöpä johtuu.   

 

Sirpan mielestä isän syöpä johtui työpaikan huuruista. Sirpa oli käynyt työturvallisuus- ja 

työsuojelujaoston kanssa läpi telakoiden terveyshaittoja. Työntekijöillä oli todettu muusta 

väestöstä poikkeavia määriä keuhkopöhöä ja erilaisia syöpiä. 

Siitä lähtien, kun Sirpa oli siirretty kraanannokasta kevyempiin töihin, se oli alkanut 

epäillä siivoojan ammattia kaikkein vaarallisimmaksi. Sirpa tiesi, mistä puhui 

yhdeksänvarpaisena laivasiivoojana. Telakalla kaikki työntekijät kärsivät jostain 

terveyshaitasta. Hallit olivat vetoisia ja likaisia, talvisin niiden tuuletusilma tuli 

lämmittämättömänä ulkoa. Oli valimokäryä ja hitsauskäryä ja maalinkäryä ja vahvojen 

pesuaineiden käryä. Oli liuottimenkatkua. Metallipölyä ja asbestipölyä ja lasivillaeristyksen 

pölyä. Valokaareen vilkaisseiden hiekkasilmiä. Ahtaita paikkoja ja raskaita työkaluja. 

Meteliä, jota edes kuulosuojaimet eivät aina vaimentaneet. Oli yskää, ihottumaa ja 

hengenahdistusta. Ylityökieltoja ja myrkytysoireita. (Vallinkoski 2018, 110.) 
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Tyylillisesti ote etualaistuu hyperbolaa hyödyntävän rakenteensa ansiosta. Epäterveellisten 

tekijöiden vuolas luettelo korostaa niitä monia terveyshaittoja, joille telakan työntekijät altistuvat. 

Uhkat ovat läsnä jokaisessa työpäivässä ja jatkuvasti. Tässä kappaleessa implisiittinen tekijä 

osoittaa selvästi olevansa samaa mieltä Sirpan ajatusten kanssa – Sirpan puheenvuoro saa 

uskottavuutta kertojan lisäyksestä, joka kertoo Sirpan menettäneen varpaansa siivoustyössä. 

Sairaus on teoksessa tärkeä köyhyyteen liittyvä teema, joka on läsnä kautta teoksen paitsi 

potentiaalisena, myös toteutuneena uhkana. Isän lisäksi Sirpa ja tämän mies Matti sairastuvat. 

Sirpan puheiden ja kuvailtujen sairastumisten myötä on selvää, että sairaus on yhteydessä 

työväenluokkaiseen köyhyyteen: kaikki kolme ovat työväenluokkaisia henkilöhahmoja ja samalla 

telakalla töissä. 

Sirpan rinnalla vähään tyytyvä äiti näyttäytyy teoksessa vaatimattomana ja nöyränä, kovasti 

työtä tekevänä köyhänä, joka ei pidä meteliä itsestään. Äiti ei pyri muuttamaan olojaan, vaan 

jättää mieluummin asiat ”Herran haltuun” (Vallinkoski 2018, 272). Äitiin liitetyistä piirteistä voi 

löytää yhteyksiä Jumalaan turvaavan ”jalon köyhän” hahmoon, jolla on pitkä perinne 

suomalaisessa köyhän kansan kuvauksessa aina Johan Ludvig Runebergin Saarijärven Paavosta 

(1830) lähtien. Tällaisia hahmoja löytyy myös Canthilta useita, ja yksi esimerkki näistä on Kovan 

onnen lasten Silja, joka ei valita edes silloin, kun hänen oma poikansa kuolee köyhyyteen. 

Hannan äidin henkilöhahmo ei kuitenkaan Siljan tavoin täysin hyväksy köyhän ihmisen paikkaa 

maailmassa. Tämä tulee ilmi tavasta, jolla kertoja kuvaa äidin ajatuksia omasta asuinalueestaan ja 

siellä asuvista ihmisistä.  

 

Äiti oli asunut koko elämänsä samassa paikassa. Ensin oli ollut Pansio ja sitten Perno. 

Sitten Pansio-Perno. Kukaan ei osannut vetää rajaa niiden välille, osoittaa varmuudella 

mistä yksi alkoi ja mihin toinen päättyi. Se oli äidin mielestä väärin. Kyllä asiaan piti joku 

tolkku saada. Vähäpätöisinkin ihminen ansaitsi elämälleen pisteen eikä kysymysmerkkiä. 

(Vallinkoski 2018, 7–8) 

 

Otteen viisi ensimmäistä virkettä edustavat kertojan asiallista, epäsuoraa raportointia. Sanastosta 

esiin nousevat termit Perno ja Pansio, jotka etualaistuvat tekstissä toiston vaikutuksesta. Nimiä 

monotonisesti toistava lauserakenne luo vaikutelman mitäänsanomattomista, samankaltaisista 

alueista, joiden nimetkin alkavat ja loppuvat samoilla kirjaimilla. Kertoja mainitsee, että Pansio 

ja Perno sekoittuvat ihmisten mielissä keskenään. Sekaannuksista kertomalla kertoja vihjaa 

implisiittisesti, ettei kummassakaan alueessa ole mitään erityistä. Ne eivät kiinnosta ketään niin 
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paljon, että kukaan vaivautuisi määrittelemään, missä toinen loppuu ja toinen alkaa. Tällainen 

epämääräisyys on äidin mielestä väärin. Tämä käy ilmi viidennestä virkkeestä, jossa kertoja 

esittää äidin ajatuksia kertomalla niistä epäsuorasti. Lause edustaa perinteistä psykokerrontaa ja 

toimii johtolauseena kahdelle viimeiselle virkkeelle – sen tehtävä on varmistaa, että lukija 

ymmärtää viimeisten virkkeiden olevan äidin ajatuksia. Tätä tavoitetta edesauttaa myös se, että 

kertoja valitsee kuudenteen virkkeeseen sanan ”tolkku”, joka erottuu selvästi kertojan 

käyttämästä kirjakielestä. Leech ja Short (1981/2007, 266) toteavat, että vapaan epäsuoran 

esityksen voi joskus tunnistaa tällä tavoin vain yhdestä idiolektisesta sanasta, joka osoittaa, että 

kyse on hahmon puheesta kertojan raportin sijaan. Viimeisen virkkeen sävy on vaativa. Äiti 

yhdistää siinä adjektiivin ”vähäpätöinen” ihmisiin, jotka Perno-Pansiossa asuvat – siis myös 

itseensä. ”Kysymysmerkki” toimii metaforana välinpitämättömyydelle, jonka äiti yhdistää siihen, 

miten vähäpätöisiin ihmisiin suhtaudutaan. Äidin ajatuksista ei selviä, keneltä äiti vaatii ”pistettä” 

vähäpätöisten ihmisten elämälle, mutta asenne on selvä: äiti vaatii heille yhtäläistä ihmisarvoa 

muiden ihmisten rinnalle. Tämä on äidin puheen pragmaattinen tavoite, mutta lisäksi voidaan 

kysyä, haluaako implisiittinen tekijä viestiä jotain valitsemalla tyylikeinokseen vapaan epäsuoran 

esityksen. Leech ja Short toteavat, että vapaan epäsuoran esityksen avulla hahmon ajatukset 

voidaan limittää lukijan huomaamatta kertojan epäsuoraan kerrontaan, mikä puolestaan 

edesauttaa sitä, että lukija omaksuu hahmon näkökulman (Leech & Short 1981/2007, 272). 

Tulkitsen, että yllä olevassa otteessa implisiittisen tekijän tarkoitus on juuri tämä: kutsua 

implisiittistä lukijaa ottamaan äidin näkökulman omakseen, eli myöntämään ”vähäpätöiselle” 

ihmiselle yhtäläisen ihmisarvon muiden ihmisten rinnalle. 

3. Päätäntö 

 

Asetin tutkielmani tavoitteeksi tarkastella sitä, millaisena köyhän lapsiperheen maailma 

näyttäytyy tehtyjen tyylivalintojen pohjalta. Halusin tyylianalyysin avulla tarkastella myös 

kokevan minän köyhyyden luonnetta eri ikäkausina ja pohtia teoksen teemaa sekä implisiittisen 

tekijän sanomaa.  

Tyylikeinoja tarkastelemalla selviää, että teoksen teema liittyy köyhyyden kokemuksen 

luonteeseen. Perno Mega Cityn henkilö- ja miljöökuvaus tuo esiin sen, että Hannan perheen 

köyhyys on suhteellista köyhyyttä, ja kuvaukseen kytkeytyvien tyylikeinojen tarkastelu avaa 

syvällisemmin perheen köyhyyteen liittyvän kokemuksen luonnetta. Suhteellinen köyhyys on 
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eurooppalaisen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n (2022) määritelmän mukaan ”yksilön tai 

ryhmän selkeää huono-osaisuutta verrattuna muun väestön keskimääräiseen elintasoon tai 

elintapaan”. Määritelmän ytimessä on ihmisten elintason vertailu. Tätä vertailua Perno Mega City 

tekee antiteesien avulla sekä korostamalla hyvä- ja huono-osaisten henkilöhahmojen välisiä eroja 

muiden poeettisten keinojen, kuten hyperbolan avulla. Antiteesien aineksina toimivat 

omistamiseen ja asumiseen liittyvät substantiivit, erilaisuutta havainnollistavat adjektiivit, 

keskenään vastakkaiset puhetavat ja aisteihin sekä tunteisiin liittyvä sanasto. Antiteesit eivät siis 

vain sanallista materiaalisia eroja, vaan myös kuvaavat näiden erojen aikaansaamia 

tunnevaikutuksia – arvottomuuden, häpeän ja katkeruuden tunteita, jotka teoksen omistamista 

korostavassa yhteiskunnassa kytkeytyvät köyhyyden kokemukseen. 

Teoksen kuvaama suhteellinen köyhyys on hyvinvointivaltion köyhyyttä. Hannalla on koti, 

mutta se on hyväosaisten kotien rinnalla ankea ja turvaton. Hannan kasvutarinaa kuvittaa 

epäesteettinen ja mielikuvitukseton ympäristö. Kalseisiin materiaaleihin viittaava sanasto luo 

mielikuvaa arjen harmaudesta ja ympäristön virikkeettömyydestä. Luonteeltaan metonyymiseen 

miljöö- ja henkilökuvaukseen sisältyy hätkähdyttämään tarkoitettuja tyylikeinoja, jotka pyrkivät 

herättelemään implisiittisen lukijan sosiaalista omatuntoa. Vaikka terveyspalvelut, tuet ja 

eläkkeet ovat henkilöhahmojen tukena, ei elämä pienipalkkaiselle työväenluokalle ole helppoa. 

Tyylikeinoja tarkastelemalla Hannan perheen köyhyys näyttäytyy myös arjen päällä 

riippuvana uhkaavana tunnelmana ja turvattomuutena. Uhkaava tunnelma on keskeinen osa 

Perno Mega Cityn lukukokemusta, ja sen avulla implisiittinen tekijä viestii lukijalleen, millaista 

nykypäivän köyhyys on – tunnelman kautta perheen arkeen kiinnittyy eräänlainen kauhun 

tasapaino, jonka järkkyminen voi johtaa katastrofiin. Rossin (2021, 42, 46) mukaan tunnelmalla 

on osansa myös siinä, miten lukija reagoi kuvattujen henkilöiden tunteisiin ja juonen tilanteisiin: 

koominen tunnelma esimerkiksi neutraloi traagista vaikutelmaa, vaikka kuvatut asiat olisivat 

hyvinkin traumaattisia. Perno Mega Cityssä uhkaava tunnelma aiheuttaa sen, etteivät teoksen 

alkupuolella kuvatut, välillä koomisestikin lapsen fokalisaatiosta esitetyt tilanteet johda siihen, 

että vaikutelma olisi varsinaisesti koominen. Lapsuuteen mahtuu hauskuutta ja hyviä hetkiä, 

mutta sen yllä roikkuu köyhän perheen ongelmiin liittyviä uhkakuvia, jotka näkyvät erityisesti 

äidin käytöksessä ja heijastuvat siten perheen arkeen. Perno Mega Cityn uhkaava tunnelma 

syntyy foneettisista piirteistä, sanastosta ja kerronnallisista valinnoista, kuten 

fokalisaatioratkaisuista ja pahaenteisistä ennakoinneista. Tunnelman analyysi vaatii monenlaisten 
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tyylipiirteiden läheistä tarkastelua, eikä sitä ole mahdollista paikallistaa vain pelkkää sisältöä tai 

kerrontaa analysoimalla. Leechin ja Shortin metodi toimii tässä hyvin, sillä sen 

tyylimarkkerivalikoima on laaja – analyysiin on mahdollista poimia juuri sellaisia tyylipiirteitä, 

joiden avulla teoksen emotionaaliseen väriin pystyy pureutumaan.  

Tarkastelin tutkielmassani kaksoisfokalisaatiota, jonka avulla avasin kysymystä siitä, miten 

minäkertojan kokeman köyhyyden luonne muuttuu iän kasvaessa. Yksi kaksoisfokalisaation 

tehtävistä on ohjata näkemään, että niin kauan kuin Hanna on pikkulapsi ja tekemisissä omaa 

sosiaalista luokkaansa edustavien ihmisten kanssa, ei hänen olemukseensa liity häpeää. Se, mitä 

köyhyys on, konkretisoituu kokevalle Hannalle vasta kouluiässä, ja tämän ilmaisemiseen 

implisiittinen tekijä hyödyntää kaksoisfokalisaation ohella graafisia keinoja sekä antiteesiä. 

Kokevan minän maailmankuvan muutoksen myötä suhteellisen köyhyyden varjopuolet alkavat 

korostua teoksessa. Yksi niistä on kokemus eriarvoisuudesta, joka saa sanallisen muotonsa näkö- 

ja hajuaistiin kiinnittyvissä havainnoissa sekä metaforisessa kuvauksessa. Nämä tyylikeinot ovat 

omiaan herättämään lukijassa tunteita, ja niiden tarkoitus on puhutella lukijaa sekä synnyttää 

myötätuntoa Hannaa kohtaan. Henkilöhahmojen ajatusten ja puheen kuvauksessa korostuvat 

lisäksi perityt ajattelutavat ja se tyyli, jolla yhteiskunnassa puhutaan köyhyydestä. Hannan 

maailmankuvassa keskeistä on arvottomuuden kokemus, joka rakentuu paitsi omien 

eriarvoisuuden kokemusten myötä, myös ympäristöstä omaksutuista ja ylisukupolvisista 

puhetavoista, joita kertoja kuvaa toiston, metaforan ja graafisen korostamisen avulla.  

Tavoitteenani oli hahmotella Perno Mega Cityn implisiittisen tekijän diskursiivista 

näkökulmaa ja arvokuvaa teoksen diskurssirakenteen pohjalta. Perno Mega Cityn 

diskurssirakenteessa kertojalla on hallitseva osa. Koska kertojan arvokuva ei asetu tarkasteltujen 

tyylikeinojen pohjalta arveluttavaan valoon, sen voi ajatella sulautuvan yhteen implisiittisen 

tekijän arvokuvan kanssa. Kerronnalliset valinnat määräävät Perno Mega Cityssä paljolti sitä, 

miten lukija suhtautuu henkilöhahmoihin ja heidän diskursseihinsa. Kertojalle on tyypillistä 

kiinnittää huomio nuoremman itsensä, kokevan Hannan, ajatuksiin sekä tuoda ne lähelle lukijaa. 

Tarkoituksena on luoda Hannan ja implisiittisen lukijan välille empaattinen suhde ja näyttää, 

kuinka tuhoavaa suhteellinen köyhyys on siitä kärsivän lapsen itsetunnolle. Implisiittisen tekijän 

suhtautuminen myös muiden köyhien henkilöhahmojen, kuten äidin ja Sirpan, puhetta sekä niistä 

nousevia arvoja kohtaan on empaattista. Implisiittisen tekijän, äidin ja Sirpan diskurssit eivät 

asetukaan teoksen diskurssirakenteessa vastakkain, vaan tukevat toisiaan. Sirpa ja äiti puolustavat 
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köyhiä, ja implisiittinen tekijä nostaa heidän diskurssiensa kautta käsiteltäväksi tärkeinä 

pitämiään kysymyksiä. Usein nämä kysymykset liittyvät köyhän ihmisen arvoon ja epäkohtiin, 

joita köyhän elämään liittyy. Perno Mega Cityn diskurssirakenteesta löytyy myös arvokuvia, 

jotka ovat ristiriidassa implisiittisen tekijän arvokuvan kanssa. Leechin ja Shortin mukaan 

kirjallisuudessa on tavallista, että eri diskurssitasojen arvokuvat eroavat toisistaan. Näin on 

esimerkiksi silloin, kun henkilöhahmo edustaa arvoja, joita implisiittinen tekijä paheksuu yhdessä 

implisiittisen lukijan kanssa. Tästä on usein kyse myös silloin, kun henkilöhahmo esitetään 

ironisessa valossa – ironia syntyy ristiriidasta implisiittisen tekijän ja henkilöhahmon arvojen 

välillä. (Leech & Short 1981/2007, 222–224.) Perno Mega Cityn diskurssirakenteessa 

epäsuotuisaan valoon asettuvat ironisen ja hyperbolisen käsittelyn seurauksena rikkaat hahmot 

Kalle ja Marja-Leena. Lisäksi kertoja liittää Marja-Leenan ja Kallen kuvaukseen useimmiten 

jonkin omistamiseen kytkeytyvän aspektin, mikä saa henkilöhahmot vaikuttamaan 

materialistisilta. Koska materiaan kytkeytyvä vertailu aiheuttaa kokevalle Hannalle kärsimystä, 

asettuvat Marja-Leenan ja Kallen arvokuvat vastakkaisiksi implisiittisen tekijän arvokuvalle, 

jonka empatia on Hannan puolella ja joka korostaa materialismin varjopuolia – sitä, mitä 

tällaisten arvojen suosiminen tekee köyhälle lapselle. Huonossa valossa näyttäytyvät myös ne 

hyväosaiset sivulliset aikuiset, jotka jättävät nuoret tytöt ahdistelijan armoille ja katsovat 

köyhyyttä nenänvarttaan pitkin. Hannan kotia arvostelevan naisen kuvaus on ulkoiseen 

keskittyvää, jolloin hahmo jää etäiseksi, eikä empaattista suhdetta synny. Ahdistelutilanteessa 

ohikulkevien aikuisten oletettu diskurssi taas pääsee esiin vain Hannan puheen ja ajatusten 

kuvauksessa, kahdesti upotetun kertomuksen kautta. Näiden ulkonäkökeskeisten aikuisten 

arvokuva on ristiriidassa implisiittisen tekijän arvokuvan kanssa, ja se jää teoksen 

diskurssirakenteessa alakynteen.  

Tarkastelin tutkielmassani Minna Canthin naturalistisia köyhyyskuvauksia ja niihin 

liittyvää tutkimusta arvioidakseni sitä, muistuttavatko Perno Mega Cityn tyylivalinnoista 

nousevat vaikutelmat niitä vaikutelmia, joita Canthin teoksista nousee. Etsin vastausta siihen, 

jatkaako Perno Mega City Canthin yhteiskuntakriittisen naturalismin perintöä: onko sen 

tavoitteena tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti ja herätellä lukijaa köyhän väestön ongelmien 

äärelle – toisin sanoen Canthin tapaan parantaa maailmaa vaikuttamalla lukijaan, kuten Rossi 

(2009, 236) toteaa. 
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Vaikka Canthin teoksissa kuvattu köyhyys on erilaista kuin Perno Mega Cityn suhteellinen 

köyhyys – se on absoluuttista köyhyyttä, jossa henkilöhahmot kärsivät nälästä ja vakavasta 

puutteesta – osoittaa vertailu sen, että teos tavoittelee naturalistisilla tyylikeinollaan 

samantyyppisiä vaikutelmia kuin Canth. Leech ja Short (1981/2007, 124–125) toteavat, että se, 

miten paljon ja millaista tietoa teoksessa annetaan, missä järjestyksessä tiedot esitetään ja miten 

teksti muotoillaan, riippuu aina tekstin tarkoituksesta. Perno Mega Cityn implisiittinen tekijä ei 

nosta esiin hyvinvointivaltion etuja vaan epäkohtia, jotka se haluaa lukijan kohtaavan 

kaunistelematta – aivan kuten Canth. Teoksen yhteiskunta on ulkonäkökeskeinen ja 

materialistinen, ja implisiittinen tekijä näyttää tyylikeinojen avulla sen, miten tämä vaikuttaa 

köyhään ihmiseen. Tyylikeinot nostavat pintaan esimerkiksi häpeän, joka kiinnittyy köyhän 

lapsen koulunkäynnin kokemukseen. Vaikka rikkaat eivät Perno Mega Cityssä riistä köyhiä yhtä 

selvästi kuin Canthin teoksissa, ovat he silti osasyyllisiä kärsimykseen, joka syntyy köyhän 

verratessa itseään rikkaaseen. Tämän näyttämiseen implisiittinen tekijä hyödyntää kärjistävää 

henkilökuvausta samaan tapaan kuin Canth. Canthin naturalismista muistuttavien, 

hätkähdyttämään tarkoittavien tyylikeinojen avulla implisiittinen tekijä taas nostaa esiin 

köyhyyden varjopuolia, joita niin pieni koululainen kuin kirpputorivaatteisiin pukeutuva teini-

ikäinen joutuvat kohtaamaan. Tyylikeinojen pohjalta näen Perno Mega Cityn implisiittisen 

tekijän sanomassa yhteyksiä siihen tapaan, jolla Canthin teokset köyhyysteemaa käsittelevät ja 

jolla ne asettuvat köyhiä puolustamaan. Vaikka Perno Mega Cityn tyylikeinot myös eroavat 

monin paikoin Canthin tyylikeinoista, jatkaa se usean ajatuksen tasolla Minna Canthin kriittisen 

naturalismin perintöä.     
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