
”Jos löytää sanat ja uskaltaa”, muistuttaa Anni Sinnemäki.
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”Jotkut kirjoittavat estoitta kaikesta. Minä en siihen pysty”, myöntää Mariska.

”Kirjoittaja antaa äänen muille ihmisille”, sanoo Anni Sumari.

Sana n



▶ R
unoilija Anni Sumari majoittui en-
simmäisten joukossa Villa Karon 
val keaan taloon Beninissä. Hänen 
jälkeensä lähes 200 suomalaistaitei-
lijaa on vieraillut piskuisessa Grand 
Popon -kylässä ja sen pääkadun 
päässä kohoavassa suomalais-afrik-
kalaisessa kulttuurikeskuksessa.

Teksti Leena Sharma Kuvat Petri Kaipiainen

47/2006 | Suomen Kuvalehti      129

a n äärellä



Toiminnan käynnistyessä vuonna 2000 
kylän infrastruktuuri oli olematonta, asuk-
kaat elivät vaihdantataloudessa ja ihmette-
livät länsimaisia vieraita.

Kun kansanedustaja Anni Sinnemäki ve-
täytyi kuusi vuotta myöhemmin Beniniin 
kirjoittamaan, kylä oli jo muuttanut muo-
toaan: pääkadun varressa kohosi kauppoja 

ja ravintoloita, ja paikalliset suhtautuivat 
luontevasti suomalaisiin.

Aivan näinä päivinä hiphop-artisti Ma-
riskana tunnettu Maria Rahikainen puo-
lestaan pakkaa rinkkansa ja matkustaa 
Villa Karoon – hänkin taiteilemaan sano-
jen kanssa.

Sumari kirjoittaa runoja, Sinnemäki ru-
noja ja sanoituksia, Mariska yksinomaan 
laululyriikkaa. Kolme naista kokoontuivat 
lokakuun alussa Suomen Kuvalehden kut-
sumina helsinkiläisravintolaan keskuste-
lemaan matkoistaan, kirjoittamisesta ja 
sanataiteesta.

Maailma aukeaa
Sumari kertoo uutisen: hänestä tulee Villa 
Karon 200. stipendiaatti, kun hän lähtee sin-
ne uudestaan ensi keväänä. Edellisellä ker-
ralla hän vietti Gran Popossa kuusi viikkoa.

”Silloin paikallisten asennoituminen mei-
hin aiheutti tiettyjä ongelmia. Olimme se-
kalaista sakkia, meitä 
katseltiin kummastu-
neina: jos joku moka-
si, kaikki tunsivat sen 
nahoissaan. Se oli roo-
lien hakemista.”

Paikallinen kulttuu-
ri oli länsimaisesta 
näkövinkkelistä mo-
nin tavoin ylösalai-
sin. Kun Sumari läh-
ti rannalle lukemaan, 
ihmiset liimautuivat 
hänen kylkeensä, ot-
tivat kirjan kädestä ja 
alkoivat tavata hassun 
kuuloisia suomalaisia sanoja ääneen.

”Eli kirja kannattaa ottaa mukaan jos ha-
luaa tutustua ihmisiin? Saitteko te paikalli-
sista ystäviä?”, Mariska kysyy.

”Eipä juuri. Kirjoittaminen on aina yksi-
näistä”, Sumari vastaa.

Myös Sinnemäki matkusti Villa Karoon 
saadakseen omaa rauhaa. Kansanedusta-
jan työ jättää kirjoittamiseen vähän aikaa, 
vain lyhyitä, väkisin siepattuja rupeamia.

Villa Karossa kiireinen poliitikko eh-
ti kerrankin miettiä kirjoittamaansa. Sitä 

edesauttoi myös monotoninen päiväryt-
mi: aikainen herätys kukkojen kiekunaan, 
kirjoittamista, kokkaamista, syömistä, kir-
joittamista, lukemista, ja aikainen nukku-
maanmeno auringonlaskun jälkeen.

”Parasta oli, että pystyin kerrankin vertaa-
maan tekstejäni rinta rinnan. Huomasin mi-
kä on turhaa toistoa, mitkä tahattomia ma-
neereita. Sitä ennen ei ole ollut vastaavaan 
aikaa, eikä sen jälkeenkään. Erilainen ympä-
ristö avaa myös aisteja. Miltä pimeä tuntuu? 
Miksi tähtitaivas näyttää ja aallot kuulosta-
vat erilaiselta kuin Helsingissä?”

Sumari on samaa mieltä. ”Siellä on niin 
totaalisesti auringon, meren ja hiekan vä-
lissä. Kyllä se ainakin minua inspiroi: kir-
joitin paljon, otin paikallisväriä runoihini. 
Matkustaminen on aina inspiroivaa.”

”Niin on”, puuttuu Mariska puheeseen. 
”Lähes poikkeuksetta kun lähtee jonnekin, 
mihin vaan, se auttaa kirjoittamisessa. Mi-
nulla se toimii niin päin, että kun pääsen 

irti päivärutiineista, ja 
rytmi menee ihan se-
kaisin, on helpompi 
ryhtyä hommiin.”

Mariska kuuli Villa 
Karosta 69 Eyes -yh-
tyeen laulajalta Jyr-
ki69:ltä, joka asui siel-
lä keväällä 2003 ja on 
suuri Afrikan ystävä. 
Mariska ei ole käynyt 
koskaan Afrikassa. 
Hän innostui ideasta 
heti ja pani hakemuk-
sen vetämään Villa 
Karo säätiölle.

Stipendin varmistumisen jälkeen hän on 
kuitenkin yrittänyt ajatella lähtöä mahdol-
lisimman vähän.

”Heti kun käyn kelaamaan sitä liikaa, alan 
nähdä unia ja kuumottelen turhan takia. Ei 
minulla ole muuta suunnitelmaa kuin että 
saisin monta laulua kirjoitettua siellä.”

Ääneen lausuttua
Kaikista verbaalitaiteen lajeista runo ja 
laululyriikka ovat näille kolmelle naiselle 
ominta ilmaisua. Miksi?

Runoilija
Anni Sumari, 41, on runoilija ja kääntäjä, 
jonka esikoisteos Matkakertomuksia pi-
meydestä (WSOY) ilmestyi vuonna 1986. 
Sumari on julkaissut kymmenen kirjaa. 
Viimeisin niistä, Läpinäkyvä punainen 
(Johnny Kniga) ilmestyi vuonna 2005. 
Hänen runojaan on käännetty yli kymme-
nelle kielelle.

Simpukankuoret raahautuvat rannalle
meren imeskeltyä niistä sisuksen.
Rapuja, Vassiliakin vikkelämpiä 
pehmeitä ja läpinäkyviä kuin 
skandinaavin hiukset.
Puoliksi mädäntynyt kuolema.
Kasvoilla suolaveden ja hiekan,
kyynelten ja aurinkovoiteen sekoitus –
tällä tavalla hyvästelen sinut.
Afrikkaan asti piti tulla sen takia.

Anni Sumari, Cotonou, 7.12.2000

▶

◼ Parisataa suo-
malaistaiteilijaa 
on tutustunut 
stipendiaattina 
Länsi-Afrikas-
sa Beninissä si-
jaitsevaan Villa 
Karon kulttuu-
rikeskukseen ja 
Grand Popon ka-
lastajakylään.
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”Joitain valintoja on tehtävä”, Sumari tuu-
mii. ”Jos yritän kirjoittaa proosaa, siitä tulee 
lyyristä proosaa. Jos ajattelen, että tästä ai-
heesta voisi kirjoittaa novellin tai romaanin, 
siitä tuleekin runo. Ilmeisesti tiivis, kuvalli-
nen ilmaisu sopii minulle parhaiten.”

Mariska taas piti itseään alun alkaen 
täysin lahjattomana kynäilijänä. Jokin ajoi 
 kuitenkin kokeilemaan kirjoittamista, ja 
sitten sanojen maailma vei mukanaan. 
Mutta riimittely pitää sitoa musiikkiin, 
muuten se ei luonnistu.

Myös Sinnemäki ja Sumari esittävät ru-
nojaan yleisölle ääneen.

”Pidän siitä, että runonlausunnasta on 
tullut niin suosittua. Se on kirjoittamises-
ta poikkeava, runoa sivuava erillinen taide-
muotonsa”, sanoo Sumari.

Sinnemäki mieltää kirjoittamisen keskus-
teluksi muiden elävien olentojen kanssa.

”Silloin kun sanoituksiani on esitetty kei-

koilla… se on hirveän hyödyllistä palautet-
ta, se auttaa pääsemään eteenpäin kirjoit-
tamisessa. Eli olen samaa mieltä Annin 
kanssa, että runoja pitää tuoda vuorovaiku-
tukseen. Mutta kaikkia runoilijoita ei ole 
ehkä tarkoitettu lukemaan runojaan eikä 
jokainen runo toimi ääneen luettuna.”

”Useinhan se on jo ihan runon rakentees-
sa. Kannattaa lausua vain sellaisia, jotka 
etenevät lineaarisesti”, Sumari lisää. Sin-
nemäki nyökkää ja jatkaa sitten:

”Kun lukee runojaan, usein tajuaa, mi-
kä kohta on pieles-
sä. Mutta siinä piilee 
myös vaara. Että alkaa 
ajatella liikaa, millai-
set säkeet aukeavat 
yleisölle riittävän hel-
posti. Jossain vaihees-
sa pitäisi lakata editoi-
masta sen perusteella, 
miltä runo kuulostaa 
ääneen lausuttuna.”

Muuttuuko suhde 
omaan tekstiin kun 
sitä esittää?

”Keikoilla se suhde 
jää aika mekaanisek-
si: biisi menee taus-
talla, ja riimiä vain pospottaa. Kuvittelisin, 
että lausuttua runoa ehtii miettiä tarkem-
min”, Mariska heittää ajatuksen muille.

”Kyllä, mutta kun esittää omia runojaan 
on myös vaara, että tulee antaneeksi kuuli-
joille muka ainoan oikean tulkinnan. Yritän 
varoa tulkitsemasta liian selvästi, tarjoamas-
ta liian selvää lukuohjetta”, Sumari vastaa.

Tunnustusta työstä
Laulunsanoittajina Mariska ja Sinnemäki 
saavuttavat moninkertaisen yleisön runoi-
lija Sumariin verrattuna. Erityisesti Sinne-
mäen Ultra Bralle kirjoittamat tekstit ovat 
laajalle levinnyttä populaarikulttuuria: Kro-
ketti-levy myi lähes 100 000 kappaletta ja 
Kalifornia yli 80 000 kappaletta. 

Sinnemäki on kuitenkin sitä mieltä, että 
määrä ei korvaa laatua.

”Kirjoittamisessa on hirveän tärkeää, et-
tä tekstillä on yleisö, mutta ei niitä päitä tu-
le laskettua, että kuinka suuri on kokonais-
määrä.” 

Tietenkään suosio ja arvostus eivät ole 
yhdentekeviä. Sinnemäki, Sumari ja Ma-
riska ovat kaikki palkittuja sanataiteilijoita. 
Sumari sai vuonna 1998 Yleisradion runo-
kilpailun Tanssivan Karhun pääpalkinnon, 
Sinnemäki voitti Juha Vainio -sanoittajapal-
kinnon vuonna 2002, ja Kalevalaisten nais-
ten liitto palkitsi Mariskan viime syksynä 
runonlaulun perinteen jatkajille myönne-
tyllä Larin Paraske -palkinnolla.

Sumarin uraan tunnustuksella oli selväs-

ti edistävä vaikutus: se lisäsi kiinnostusta 
häneen ja julkisuutta hänen ympärillään. 
Myös silloiselle pienkustantaja Likelle pal-
kinto merkitsi arvonnousua – 1990-luvun 
lopussa pienkustantamoiden maine ei ol-
lut niin kova kuin tänä päivänä.

Sinnemäki puolestaan kertoo olleensa 
lähinnä ”hyvin iloinen” palkinnosta, joka 
myönnettiin ensimmäisen ja toistaiseksi 
myös ainoan kerran naiselle.

”Sehän jaetaan sellaisista ansioista, että 
on ollut populaari. Mutta minä olin mielis-

säni. Mikäs siinä, jos 
ihminen saa tunnus-
tusta työstään, kai sii-
tä saa iloita!”

Mariska otti palk-
kion enemmän piis-
kana kuin porkkana-
na.

”Onhan se hienoa, 
jos joku antaa pystin, 
mutta ainakin minul-
le se tarkoittaa, et-
tä jatkossa palkinto 
pitää sitten myös lu-
nastaa. Se pistää te-
kemään töitä entistä 
enemmän, jotta sen 

ansaitsisi jonain päivä, kirjoittaisi jotain 
oikeasti merkittävää.”

Maailmanparantajat
Mutta mikä on merkittävää kirjoittamis-
ta? Sellainenko, jolla tuotetaan ihmisille 
hyviä tunnelmia vai sellainen, jolla vaiku-
tetaan yhteiskunnan rakenteisiin. Ollaan 
ikuisuuskysymyksen äärellä: voiko sanoilla 
muuttaa maailmaa?

”Totta kai. Jos ajattelee, mitä ihmisten 
elämä ylipäätään olisi, jos ei olisi kirjoja. 
Mutta ei se mene niin, että maailma on 
asennossa x, ja sitten joku teksti vääntää 
sen asentoon y,” Sinnemäki vastaa.

”En epäile, etteikö kirjallisuus muuttai-
si maailmaa, tosin yleensä hyvin hitaasti. 
Sitten ovat historialliset erikoistapaukset, 
joissa sana on aiheuttanut nopeasti konk-
reettisia muutoksia: kommunismia on vai-
kea kuvitella ilman kommunismin perus-
teoksia”, Sumari pohtii.

”Niin, onhan olemassa kokonainen teks-
tien laji, jossa pyritään huumaamaan ih-
misiä vallankumoukseen, mutta mistä si-
tä tietää, ovatko juuri ne sanat muuttaneet 
maailmaa kaikkein eniten?”, Sinnemäki 
kuitenkin kysyy. ”On se viimeinen taisto, 
josta lauletaan uudestaan ja uudestaan, ei-
kä se lopulta ollutkaan viimeinen eikä edes 
toiseksi viimeinen.”

Yhteiskunnallisista asioista kirjoittami-
nen on taitolaji, siitä he ovat yhtä mieltä.

”Aina välillä tulee sellainen olo, että nyt 

Sanoittaja
Anni Sinnemäki, 33, on runoilija, sanoit-
taja ja Vihreän liiton varapuheenjohtaja 
ja kansanedustaja. Hän on kirjoittanut 
laululyriikkaa mm. Ultra Bra -yhtyeelle 
ja ex-aviomiehelleen Kerkko Koski-
selle. Hänen runoteoksensa Sokeana 
hetkenä (Nemo) ilmestyi vuonna 2003.

Raitiovaunusillalla oli tungosta
ja mulla oli mielessä yksien tyttöjen 
      kirjoituksia
heidän skandaaleistaan ja 
      rakkaudestaan
ja siitä että he tekevät pitkiä 
      kävelyretkiä
Katselin sähköjohtoja
ne menevät kadun yllä
itse en koskaan uskalla puhua
muusta kuin sähköjohdoista

Anni Sinnemäki, Kirjoituksia

▶
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sopisi heittää tähän jeesustelubiisi. Sellai-
nen on toisinaan hyvinkin paikallaan”, Ma-
riska sanoo. ”Mutta niitä on todella vaikea 
kirjoittaa sujuvasti. Minulla on muutama 
aihe, joita olen yrittänyt pukea sanoiksi 
niin, ettei tulisi oksennus. Kantaa ottavat 
laulut ovat usein sellaisessa paketissa, että 
se on liian laput silmillä, tässä teille mieli-
pide -meininkiä.”

”Olen samaa mieltä”, Sinnemäki sanoo ja 
muistuttaa, että mielipide ei ole taidetta. Jos 
haluaa tehdä puhuttelevia lauluja ja löytää 
niihin yhteiskunnalli-
sen näkökulman ja bii-
sistä tulee vielä kaiken 
lisäksi hyväkin, sitä voi 
jo pitää erinomaisena 
suorituksena. Mieli-
pide edellä tekstejä ei 
kuitenkaan kannattaisi 
lähteä kirjoittamaan.

Sumari on hieman 
eri mieltä.

”Mielestäni runon ai-
neistoksi kelpaa mikä 
tahansa, miksei se voi-
si olla vaikka suoraan 
ilmaistu mielipide? Ru-
no on kaiken nielevä vä-
line, kyse on vain siitä, 
miten sen toteuttaa. Ei kannata rajoittaa.”

Sanomisen rajat
Sumarin ajatus saa Mariskan huokaamaan.

”Minulla on valtavasti rajoituksia ja tabu-
ja. Kun yritän sovittaa tekstejäni niin, että 
ne edes jotenkin hipoisivat omaa elämän-
katsomusta ja istuisivat tähän suuhun, niin 
törmään hirvittävään läjään asioita, joista 
en pysty kirjoittamaan.”

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen ju-
tussa Mariska kaipasi kirjoittamiseensa Ka-
lervo Palsa -asennetta. Että voisi tehdä ujos-
telematta ja rehellisesti tekstin mistä vain 
– vaikka ruumiiseen sekaantumisesta.

”Mutta oikeastaan minulla on tähän 
 asiaan vähän ristiriitainen suhde. Toisaal-
ta en ehkä edes halua päästä kaikista estois-
tani eroon, toisaalta ne häiritsevät. Olisi 
ihanaa, jos pystyisi istuttamaan sanoja suu-
hunsa kamalistakin aiheista.”

Sinnemäki aloitti laulun sanojen kir-
joittamisen nuorena ja muistelee, että hän-
täkin ujostutti aluksi. Siitä pääsi kuiten -
kin nopeasti eroon, eikä hän piittaa ny-
kyään enää lainkaan, jos ihmiset ajatte -
levat sanoitusten kertovan hänestä itses-

tään.
”Kun olen tyyty-

väinen tekstiin, voin 
tarjota sen maail-
malle luettavaksi. Se 
ei ole enää kimpa-
le minua vaan oma 
elävä olionsa. Mutta 
tämä ei tarkoita, ett-
eikö minullakin oli-
si kirjoittamisen ra-
joituksia. Niitähän 
on vaikka kuinka 
paljon. Aina taitei-
lee siinä rajalla, että 
pystyykö sanomaan 
asian niin kuin ha-
luaa, se ei ole kos-

kaan itsestään selvää. Siinä sekoittuvat pys-
tyminen ja uskaltaminen toisiinsa.”

Sumaria rajoittavat eniten, ja oikeas-
taan vain, toisten ihmisten reaktiot. Kerta 
toisensa jälkeen hän joutuu miettimään, 
miten todellisia ihmisiä ja tapahtumia voi 
sitoa runoon. Kirjoittajana hän tietää toki 
itse, miten sekoittunutta fi ktiivinen teksti 
väistämättä on: lukuisat ihmiset voivat an-
taa kasvot yhdelle ainoalle säkeelle.

Muut eivät sitä aina ymmärrä.
”Olen saanut välillä selittää, että ei tämä 

runo kerro kuule pelkästään sinusta. Lähei-
set ihmiseni löytävät itseään teksteistäni 
paljon enemmän kuin olisi aihetta.” SK
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Tarkasta tämä, mun nimi on Mariska
mullon miekkana kynä paperista 
      haarniska
ratsuni on rakennettu musiikista
et voi pysäyttää enää kun oon saanut
      vauhdista
kiinni, mun tiimi koostuu mikrofonista
ja tietysti musta riimiritarittaresta
mä puolustan pientä ja kulman takaa
voin keskarii näyttää mielipiteitäni jakaa
isoille koville vihollisille
ja juosta karkuun kotioville

Mariska, Tarkasta tämä

Räppäri
Maria Rahikainen, taiteilijanimeltään 
Mariska, 27, on ainoita naispuolisia 
rap-artisteja Suomessa. Hän on jul-
kaissut kolme levyä, joille on kirjoit-
tanut itse valtaosan sanoituksista. 
Ensimmäinen albumi Toisin Sanoen 
ilmestyi vuonna 2002. Sitä seurasivat 
Memento Mori ja Suden Hetki.

◼ Anni Sumari 
(vas.), Mariska 
ja Anni Sinnemä-
ki viettivät syk-
syistä iltapäi-
vää ravintolassa 
keskustelemalla 
matkoistaan ja 
sanojen merki-
tyksestä.


