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Ryti muistelee
Kustannusosakeyhtiö Paasilinna 
julkaisee maaliskuussa Risto Ry-
tin (kuva) Sota-ajan muistelmat. 
Talvisodan pääministerin ja Suo-
men viidennen presidentin teks-
ti ilmestyy historioitsija Hannu 
Rautkallion kommentoimana.

Unkaria tulvimalla
Unkari on ensi syksynä Helsingin 
kirjamessujen teemamaa, mikä 
näkyy kustantajien suunnitelmis-
sa julkaista ennätysmäärä unkari-
laista kaunokirjallisuutta ja Unka-
ria käsittelevää tietokirjallisuutta. 
Viime vuoden teemamaa oli Viro.

Bloggaamisesta tuli luonnollinen 
osa kirjailijan elämäntapaa

SANNA SEVÄNEN

Kirjallisuuden ystävät ovat 
saaneet verkossa uuden 
väylän seurata ihailemiaan 
kirjailijoita ja olla yhtey-
dessä heidän kanssaan.
Kymmenet kirjailijat kirjoitta-
vat blogia, jossa he julkistavat 
tietoja tulevista teoksistaan, ot-
tavat osaa kulttuurikeskuste-
luun tai tarjoavat kurkistuksen 
elämäänsä.

Kirjoittamisen tutkija Ris-
to Niemi-Pynttäri Jyväskylän 
yliopistosta näkee kirjailijoiden 
blogit eräänlaisena uudistunee-
na muotona perinteisistä kirjas-
tovierailuista ja luentatilaisuuk-
sista. Blogien yleisö on rajatum-
paa kuin perinteisissä tiedotus-
välineissä ja tuntee usein kirjai-
lijan tuotantoa keskimääräistä 
paremmin.

– Blogit voivat olla faniuden 
jatke tai mahdollisuus käydä 
keskustelua kirjallisuudesta. Jo-
ka tapauksessa niistä on tulossa 
tärkeä osa kirjallista elämää ja 
monelle kirjailijalle myös erään-
lainen elämäntapa, Niemi-Pynt-
täri sanoo.

Sanataideharjoituksia
Kirjailijat ovat muista bloggaa-
jista poikkeavassa asemassa, 
koska he osaavat tuoda itsensä 
tekstiin kokonaisina persooni-
na.

– Teksti ei ole pelkkää argu-
mentointia, vaan siinä on erilai-
sia sävyjä, mielipiteitä ja asen-
teita, ja mukana ovat kaikki ais-
tit, Niemi-Pynttäri näkee.

Nuortenkirjailija Terhi Ran-
nelalle blogitekstit toimivat 
sanataideharjoituksina, jotka 
ruokkivat muuta kirjoittamista.

– Blogin pitäminen säästää 

minulta aikaa, sillä se on helppo 
tapa pitää yhteyttä lukijoihin. 
Blogin yhteydessä on minus-
ta perustietoja, joten lukijoiden 
ei tarvitse kysyä niitä erikseen, 
Rannela kertoo.

Kirjoitusvire pysyy yllä
Netti tarjoaa kirjailijoille mah-
dollisuuden hallita tai täydentää 
omaa julkisuuskuvaansa. Blogit 

eroavat markkinoinnista ja tie-
dottamisesta siinä, että ne il-
mentävät kirjailijan persoonaa.

Kirjailija Pasi-Ilmari Jääske-
läisen blogi on laajan kotisivun 
yhteydessä, ja yhdessä ne tarjoa-
vat sekä lukijapalvelua että kat-
sauksen Jääskeläisen elämän-
asenteeseen.

– Alussa otin blogissa kantaa 
esimerkiksi ihmisoikeusasioihin 

ja toisaalta paljastin enemmän 
aiheista, joista kirjoitin. Nyt olen 
tullut varovaisemmaksi, Jääske-
läinen kertoo.

Hän aloitti bloggaamisen 
vuonna 2005, kun ensimmäisen 
romaanin Lumikko ja yhdeksän 
muuta julkaiseminen lähestyi. 
Tarkoitus oli ennen kaikkea saa-
da näkyvyyttä ja tiedottaa luki-
joille kirjasta.

Jääskeläisellä ei aina ole äi-
dinkielen opettajan työnsä ohel-
la mahdollista kirjoittaa kirjo-
jaan, joten bloggaaminen on 
myös tapa pitää yllä kirjoitus-
virettä.

Lisää verkossa
Linkit kaikkiin kirjablogeihin:

aamulehti.fi /nettikampa
O

Verkkojulkisuus: Suoran 
yhteyden avulla kirjaijat voivat
tuoda persoonaansa esille
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SANNA SEVÄNEN

Kirjailija Kirsti Ellilä kirjoittaa 
yhtä Suomen suosituimmista 
kirjallisuusblogeista. 

Hän on myös yksi ensimmäi-
sistä blogin perustaneista kir-
jailijoista.

– Olin käynyt raivoisaa kir-
jallisuuskeskustelua Rihmaston 
ja Kiiltomadon verkkokeskus-
teluissa, ja blogi syntyi halusta 
kirjoittaa pitkäjänteisemmin. 
Ajatukseni oli, että lukijakunta 
muodostuisi keskustelukump-
paneistani, mutta pian huoma-

sin, että lukijoissa oli paljon 
muitakin.

Kirjailijan häiriöklinikalla El-
lilä kirjoittaa etupäässä asiois-
ta, jotka häntä kirjailijan työssä 
ärsyttävät. 

Kaikki eivät ymmärrä roolia, 
jonka kirjailija on blogissa otta-
nut, vaan pitävät häntä vasten-
mielisenä valittajana.

– Tuollainen palaute saa välil-
lä menemään itseensä ja miet-
timään, kannattaako blogin pi-
tämistä jatkaa. Se on kuitenkin 
kiinnittynyt osaksi työtäni ja tu-
kee sitä.

Häiriöklinikan aihepiireinä 
ovat kirjallisuus, kirjoittaminen 
ja kulttuuri laajemminkin.

– Blogin avulla olen saanut 
paljon kiinnostavia töitä ja pa-
lautetta. Aika monta kertaa olen 
kuullut myös, että joku on päät-
tänyt blogin perusteella tutus-
tua kirjoihini, Ellillä kertoo.

Ellilän blogin nimi on Kir-
jailijan häiriöklinikka, Pasi-Il-
mari Jääskeläisen blogi kantaa 
kirjailijan omaa nimeä ja Terhi 
Rannelan blogin nimi on Mu-
killinen mustaa teetä, matkoja 
ja muistikirjan sivuja.

Häiriöklinikalla valitetaan vapaasti

Antiaikalainen
Kuka: Kirjailija ja toimittaja Tommi Melender.

Mitä: Esseemäisiä analyysejä kirjoista ja 
kannanottoja kulttuurikeskusteluun.

Tuore aihe: Listaus vuoden 2011 parhaista 
kirjoista.

Erityistä: Kesällä Melender kirjoitti henkilö-
jutun syksyllä julkaistun Lohtu-romaaninsa 
päähenkilöstä.

Privaattidosetti
Kuka: Kirjailija Jukka Laajarinne

Mitä: Kirjoituksia lapsista ja lapsuudesta, kirjoista 
ja kirjallisuudesta sekä Laajarinteen elämästä.

Tuore aihe: Tuoreen Leikkiminen kielletty
-pamfl  etin kritiikkikooste.

Erityistä: Kirjailija virkkasi itselleen pipon 
ja ikuisti prosessin blogiinsa.

Aaltopahvia
Kuka: Kirjailija ja kulttuurityöläinen 
Essi Tammimaa.

Mitä: Kolumninomaista argumentointia 
kulttuurimaailmasta ja muita satunnaisia 
huomioita netistä ja kirjallisuudesta.

Tuore aihe: Kiivas vastustuspuhe Yle-maksulle.

Erityistä: Tammimaa kirjoittaa usein pitkiä 
kirjoituksia, joissa on monia näkökulmia.

Grafomania
Kuka: Kuuden lapsille ja nuorille kirjoittavan 
kirjailijan yhteisblogi.

Mitä: Monenlaisia huomioita lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden maailmasta.

Tuore aihe: Pohdintaa siitä, minkä ikäisille 
lasten- ja nuortenkirjoja voi kirjoittaa.

Erityistä: Blogista on helppo tarkistaa 
kirjallisuuspalkintojen ehdokkaat ja voittajat.

Kirjallisuusblogit Tutustu näihin

Toimittajan  spekulatiivinen lokikirja
Kuka: Kirjailija ja kustannustoimittaja 
Anne Leinonen.

Mitä: Kirjoituksia kirjailijuudesta ja scifi stä.

Tuore aihe: Kirjoittaja perustelee, miksi ei 
enää aio osallistua novellikilpailuihin.

Erityistä: Spekulatiivisen fi ktion verkkolehti 
Usvan päätoimittaja.

Sammatin kettu
Kuka: Kirjailija Katja Kettu.

Mitä: Kurkistuksia Eeva Joenpellon 
kirjailijakodissa elävän kirjailijan elämään.

Tuore aihe: Kertomus Ketun matkasta
tapaamaan iäkästä mummoaan.

Erityistä: Teksteissä on välillä hyvin 
henkilökohtaisia asioita.

Kirjaamo
Kuka: Kirjailija, runoilija ja lakimies 
Jarkko Tontti.

Mitä: Kirjoituksia kirjallisuudesta ja sanan-
vapaudesta, kannanottoja yleisempiinkin asioihin.

Tuore aihe: Tontti perustelee, miksi ei aio 
äänestää presidentinvaaleissa.

Erityistä: Julkaisee välillä myös runoja.

Lastenkirjahylly
Kuka: Kirjallisuudentutkija ja kriitikko 
Päivi Heikkilä-Halttunen.

Mitä: Nostaa esille uusia ja vanhoja lastenkirjoja.

Tuore aihe: Joulupukki lastenkirjoissa.

Erityistä: Muistaa muitakin vanhoja kirjoja
kuin ilmeisimpiä klassikoita.

Musiikki
Chisu 
Tampereen YO-talo 
lauantai 4.2.

– Täähän on kuin Amerikas-
sa, eräs yleisön vanhempaan 
osastoon lukeutuva kaveri 
lausuu, kun loppuunmyy-
ty YO-talo odottaa Chisua 
lavalle sisääntulomusiikin 
pumpatessa kiihkoa ilmaan 
ja jengin vaatiessa suosikki-
aan äänekkäästi lauteille.

Odotan keikkaa mielen-
kiinnolla, koska suomalai-
sen popin hallitsevan nais-
presidentin musiikki on mi-
nulle tuttua vain radiohittien 
kautta. Itse laulunsa sävel-
tävä, sanoittava, sovittava ja 
tuottava Christel Sundberg 
on kiistatta lahjakas nainen, 
mutta livenä näkee aina sel-
vemmin, kuinka kovia sitä 
lopulta ollaan.

Kun Chisu saman tien tans-
sahteli lavalle suu virneessä 
ja vapautuneesti irrotellen, 
meininki oli heti sellainen, 
että siitä innostui oikeasti. 
Saimme paistatella huikeasti 
säteilevän karisman loistees-
sa. Mitään keinotekoista yrit-

tämistä ei nähty. Koko keikka 
oli silkkaa asiaa. 

Laulut kuulostivat parem-
milta kuin minun makuuni 
vähän liian isosti tuotetuil-
la levyillä. Miksaus oli erin-
omainen, ja bändi soitti jän-
tevällä rock-otteella, paljon 
levyjä maanläheisemmin 
svengaten, vaikka musiikis-
sa oli paljon muutakin kuin 
rockia. 

Reggae-kuvioista tunnet-
tu Seppo Salmi teki komeaa 
jälkeä kitaralla usein ikään 
kuin kasvattaen vähäeleisiä 
mutta maukkaita pikku soo-
loja pelkistä fi lleistä. Myös 
Tero Palon eturivin tytöille 
esittämä ironisesti seksikäs 
bassosoolo huokui ehtaa pe-
limannihenkeä.

Mutta tähtenä tuikki aivan 
loistavasti laulanut Chisu, 
jolta esiintyminenkin tuntuu 
lähtevän luonnostaan. Spii-
keissäänkään hän ei puhu-
nut sitä tönkköä kirjakieltä, 
mihin moni suomalaisartisti 
aina vain lankeaa. 

Chisu liikkui ja elehti pal-
jon, ihan vain omana itse-
nään, spontaanisti. Luonnol-
lisuus puree aina.  

 JUSSI NIEMI

Tiheää tunnelmaa
kuningatar Chisun 
säteilyssä

Menestys
Salainen ase:
monipuolisuus
Eräs piirre, jolla varmasti on 
suuri vaikutus Chisun suosi-
oon, on se suhteellisen harvi-
nainen ominaisuus, että musii-
kin vaikutepohja on paljon 
laajempi kuin päältä katsoen 
huomaa.

Sabotage, esimerkiksi, oli 
modernin pop-kuorensa alla 
puhdasverinen iskelmä. Tiet 
taas tarttui raivelista hyvin-
kin vankalla, ja häkellyttä-
vän intohimoisesti tulkitulla 

rhythm&blues-otteella. Eihän 
sellaista osaa suomalaiselta 
naispuoliselta pop-artistilta 
odottaa. Eikä oikein Saaliit-
kappaleen joviaalisti lönkyt-
televää Lännen-hölkkääkään. 
Puoliakustisesti vedetty Yk-
sinäisen keijun tarina oli kuin 
päivitettyä Tapio Rautavaaraa.

Noiden ja yleisemmän pop-vi-
rityksen lisäksi sopassa pyöri 
myös aineksia discosta, sou-
lista ja uudesta indie-rockista. 
Tämä monipuolisuus toi set-
tiin niin mahtavan dynamiikan, 
ettei edes ”kaiken kuullut” 
kriitikko missään vaiheessa 
alkanut pitkästyä.

Musiikki
Kynttiläkirkko-konsertti
Tampereen Tuomiokirkko 
sunnuntai 5.2.
Soile Isokoski, sopraano,
Marita Viitasalo, piano,
Matti Hannula, urut.

Lukemattomien tuohusten 
väikkyvät liekit ja täpötäy-
si Tuomiokirkko loivat tun-
nelmallisen taustan sopraano 
Soile Isokosken ja pianisti 
Marita Viitasalon sunnun-
taiselle konsertille, joka jat-
koi kynttilänpäiväkonsert-
tien jo kolmekymmentävuo-
tista perinnettä. 

Lähes yhtä kauan on kes-
tänyt myös Isokosken ja Vii-
tasalon yhteistyö. Paria voi 
melkein pitää yhtenä instru-
menttina, sillä niin tiivisti, 
hienovaraisesti ja saumat-
tomasti heidän musiikilliset 
ajatuksensa liittyvät toisiin-
sa.

Konsertti alkoi Oskar Me-
rikannon lauluilla, jotka ete-
nivät viattomin ja raikkain 
Suomi-Filmi -sävyin. Aarre 

Merikannon laulujen kautta 
lataus tiivistyi. 

Upeaa draamaa
Isokosken täydellisen hal-
litun ja pienistä vivahteista 
suuria tulkintoja luovan sop-
raanon kasvattama Kesäyön 
fraasi ”Minunkin sisällä soi” 
olisi yksinään riittänyt kon-
sertin anniksi. Eläviä näky-
jä silmien eteen loihti myös 
tummista väreistä kesäisiin 
valoihin leijaillut Tuijotin tu-
lehen kerran.

Sibeliuksen lauluihin Säv, 
säv susa ja Flickan kom ifrån 
sin älsklings möte Isokoski ja 
Viitasalo rakensivat konser-
tin upeimmat draamat. On 
käsittämätöntä, miten yksit-
täinen äänne, kuten vaikka-
pa jälkimmäisen laulun sä-
keistöissä toistuneen ”möte” 
-sanan ”ö”, voi sisältää paljon 
enemmän värejä ja tunteita 
kuin jonkun toisen laulajan 
kokonainen konsertti.

Konsertin päätti kauniisti 
ja tutusti Armas Maasalon 
Rukous.

KIRSTI HOLMBERG

Soile Isokoski loi  
suuria tulkintoja

PALKITTU. Runeberg-kirjal-
lisuuspalkinnon on saanut 
Katja Kettu romaanistaan 
Kätilö.

Romaani kertoo suoma-
laisen kätilön ja saksalaisen 
natsiupseerin kiihkeän rak-
kaustarinan keskellä Lapin 
sodan ankaria oloja. 

Raadin mielestä teos on 
kieleltään poikkeuksellisen 
hurmaava.

– Lauseet ovat meheviä, 
maanmakuisia, lihaisia, 

kriitikko Ville Hännisen 
johtama valintalautakunta 
makustelee. 

Muut raatilaiset olivat kir-
jailija Mikaela Strömberg 
ja kirjailija, opettaja Vuokko 
Tolonen.

Runeberg-palkintoa ta-
voitteli kaikkiaan kahdek-
san kirjailijaa.

Vuonna 1986 perustettu 
palkinto on 10 000 euroa. 
Runeberg-palkinnon jaka-
vat sanomalehti Uusimaa, 
Porvoon kaupunki, Suomen 
kirjailijaliitto, Suomen ar-
vostelijain liitto ja Finlands 
Svenska Författareföreni-
ning. STT, Porvoo

Katja Ketun Kätilö 
sai Runeberg-
palkinnon


