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Kirjaraportti 

 

Kirjojen tyyppi, tehtävä ja luonne vaihtelevat suuresti. Kelpo arvostelun (myös nopean 

kirjaraportin) perusedellytys ja korkein hyve on kirjan luonteenoikea määrittely. Siihen ovat 

pyrkineet myös tämänkertaiset raportintekijämme – Pirkko Pesola, Markku Valkonen, Hannu 

Marttila, A. I. Routio, Tuula Ikonen.  

 

 

 

Eino Säisä: Mitä me olemme. Tammi.  

Maalaiskansakoululla asuu kuusi ihmistä. 

Heidän on pakko olla kanssakäymisessä 

keskenään, jossa heikoin heistä murretaan. 

Jännittävänä kuin dekkarissa tunnelma 

tiivistyy räjähdykseen. Räjähdyksen jälkeen 

olot koululla normalisoituvat. 

Kansakoulunopettaja Aina, joka on 

toimittanut pois tarpeettomaksi käyneen 

Vihtorinsa – melkeinpä murhannut tämän – 

jatkaa toimeliasta ja hyödyllistä elämäänsä 

koulun vahtimestari uskollisena orjanaan. 

Tarinan minä vetäytyy takaisin turvalliseen 

yksinäisyyteensä, josta tahtomattaan oli 

joutunut mukaan draamaan. Toista kertaa hän 

ei varmaankaan lähde mukaan. (PP) 

Veijo Baltzar: Polttava tie. Tammi.  

“Polttava tie” kuvaa mustalaisen arkea 

Suomessa; vaellusta, vilua, 

toimeentulovaikeuksia, asuntovaikeuksia. 

Elämällä on valoisatkin puolensa. Kesällä on 

lämmintä, heimoveljet ja -sisaret kauniita ja 

värikkäästi puettuja, ilonpitoon ja tanssiin 

innostuvia. Valitettavan vähän kerrotaan 

romaanissa mustalaisyhteisön tavoista ja 

säännöksistä – etiketin tiukkuuteen joskus 

viitataan.  

Mikään yhteiskunnan mullistaja Veijo Baltzar 

ei ole. Kirjan Viktor uneksii rahan, aseman,  

 

 

 

kartanoiden, rokokoo-mööpelien ja punaisten 

Mercedesten kultasateena lakeavan 

ansioituneiden mustalaisten ylle. – 

Luonnonlapsi mitä huolinkaan. (PP)  

Pätevä historiallinen romaani, miellyttävä 

senkin takia, ettei siinä toisella silmällä 

vilkuilla nykyisyyteen ja käsitellä ajan 

ongelmia historiallisessa vaatetuksessa. (PP) 

Jorma Ojaharju: Avustajat Kehästä, 

ensimmäinen erä. Tammi 1968.  

Ohjaharju on täyttänyt yhden 

kirjallisuutemme tyhjiön romaanillaan 

nyrkkeilystä. Aihe (ja takakansi) panee 

tietenkin odottamaan varsin rajua tekstiä, 

mutta Ojaharju onkin kirjoittanut lähes 

idyllisen kertomuksen voitontahdosta, pelosta 

ennen ottelua, hyvästä ja huonosta 

urheiluhengestä. Myös urheilupolitiikan 

institutionalisoitu kahtiajako on mukana, se 

kuvataan kentältä käsin, yleisön ja 

urheilijoiden reaktioina. Ojaharju kirjoittaa 

irtonaisesti ja taitavasti. Kuitenkin tuntuu siltä, 

että hän on käsitellyt aihettaan hiukan 

varoen, rosoisuuksia välttäen. Sävy ei ole 

dokumentin vaan pikemmin koristeellisen, 

hiotun novellin. (MV) 

Väinö H. Lamu: Jumalan ja isänmaan ruoska. 

Karisto.  



Edustava näyte toisesta kulttuuristamme. Eikä 

hitustakaan estetiikkaa, vaan tosi realismia, 

joka tuskin tavoittelee pilttuukseen taidetta 

tai uuvuttavaa viihdettä, pakollisia 

vaihtoehtoja. Ja romaani pyörii näemmä 

itsestään, niin kuin pulakausi, työttömyys, 

villit aatteet ja, uskaltaako mainita, 30-luku. 

Ehkä kirjailijan, jutuniskijän aitouteen tekisi 

mieli ehdottaa lisää jotain tuollaista 

kansanneron kielellistä irtonaisuutta, ei paljon 

repimistekniikkansa Napista ja Nepparista 

sekä Miirun kalamatkasta Nunnuihin 

mahdollisimman selkeästi toimivaksi 

kokonaisuudeksi, on hän tyylin alkaessa 

yleistyä, siirtynyt täysin uuteen, jossain 

määrin ohuempaan, mutta mielenkiintoiseen 

tekotapaan. Robotti Romuluksessa 

sormenjälkiin perustuvat piirrokset 

ilahduttavat varmasti jo ilmiönä ainakin 

siisteyteen taipuvien vanhempien lapsia. 

Voitaisiinkohan tarinaa talousrobotista, joka ei 

mahdu ulos kodin ovesta, pitää kannanottona 

käynnissä olevaan keskusteluun kodin 

työnjaosta. (TI)  

Puhin kirja, Nasun kirja, Tiikerin kirja, 

suomeksi kertonut Eila Kivikkaho, WSOY, noin 

32 sivua kussakin.  

Myönnän ottaneeni Walt Disneyn studion 

kuvittamat, mukaillen lyhennetyt kuvakirjat – 

Puhin kirjan, Nasun kirjan ja tiikerin kirjan – 

Käteeni melkoisia ennakkoluuloja tuntien: jos 

nyt jotain arvoja on tässä maailmassa 

säilytettävä niin kuulukoon niihin Nalle Puh. 

Mutta snobistinen vastenmielisyyteni liian-

pieni-päistä karhua, liian-puhdasta Nasua ja 

liian-rusoposkista Ristoa sekä typistettyä 

tekstiä kohtaan suli kolmivuotiaan innon 

edessä. Kun näihin kuolemattomiin hahmoihin 

oli ensin perusteellisesti tutustuttu 

kuvakirjoista, jaksoi hän jopa kuunnella pitkiä 

osia oikeasta Nalle Puhkirjasta. Tätä kai sitten 

voisi kutsua lukijakunnan houkuttelemiseksi 

hyvän klassisen kirjallisuuden pariin. (TI) 

Nikolaus Pevsner: Euroopan arkkitehtuurin 

historia (An outline of European Architecture). 

Suom. Raija Mattila ja Pekka Suhonen. Otava 

1968.  

Arkkitehtuurista julkaistaan meillä aika 

niukasti kirjoja, joten uusia alan teoksia on 

pidettävä tapauksina; Euroopan 

arkkitehtuurin historian saaminen suomeksi 

ilahduttaa, sillä se on laajan… 

 


