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Vielä tällä kerralla fantasiaa, seuraavalla kerralla sitten jotakin muuta. 

Aloitan fantasiapläjäyksen Marja-Leena Mikkolan kirjalla Ovi toiseen maailmaan (Otava 1989). 
Tuntuu sopivalta aloittaa suomalaisesta fantasiakirjallisuudesta, sillä vaikka maailmalla paljon 
hienoa fantasiakirjallisuutta onkin kirjoitettu, on syytä muistaa, että laji on voimissaan myös 
Suomessa. Vaikkakin ehkä (vielä toistaiseksi) enemmän marginaalissa, mutta silti.  

Päänuppia korventavasta flunssasta johtuen tekstistä on varmaan unohtunut sitä sun tätä 
fantasiakirjallisuuteen liittyvää ajatusta, mutta toisaalta eipä tässä ole tarkoituskaan tehdä 
yleispätevää tieteellistä esitystä Mikkolan tai kenenkään muun kirjasta.  

Ovi toiseen maailmaan kertoo 11-vuotiaan Teemun joulun ja uuden vuoden välisen ajan 
seikkailusta. Teemu asuu pahamaineisella Kaikukallion esikaupunkialueella, jonka reunamilla on 
vanhan kaupungin rauniot. Näiden raunioiden joukossa on myös vanha, vielä paikallaan seisova 
ovi. 

Teemu on seudun halutuin lapsenvahti. Nuori mies tulee toimeen niin pienempien kuin isompienkin 
lasten kanssa. Lähiön rakkareille Teemun lapsenvahtiharrastus on jatkuva pilkan aihe, josta Teemu 
saa kärsiä vähän väliä.  

Tarina alkaa, kun Teemu on lasten kanssa laskemassa mäkeä. (Sillä aikaa lähiön isät ja äidit 
pääsevät viettämään aikaansa Kaikukallion elokuvateatterissa ja Kaiku-Pubissa.) Joulu on jo ohitse, 
ja porukan pienimmät lapset surevat kovasti sitä, että eivät saakaan enää lahjoja. Aivan 
pienimmäiset tihrustavat jopa itkua. Teemu yrittää rauhoitella lapsia. Paikka jossa lapset leikkivät 
on aivan vanhan kaupungin raunioilla. Teemu kertoo lapsille, kuinka monta sataa vuotta sitten 
kuningas perusti tähän kaupungin, ja kuinka kuninkaalle rakennettiin myös kartano. Korkealla 
kalliolla seisoo kuninkaalle pystytetty muistomerkki, Kuninkaankivi.  

Tarina saa lasten ajatukset harhautumaan joulun poismenoon liittyvistä mietteistä. Varsinkin kun he 
huomaavat, että seurueen tytöt sähläävät suksineen korkeassa rinteessä. Sanna on juuttunut 
paikoilleen, toinen suksi ladulla ja toinen suksi melkein pystysuorassa jyrkkää kallionrinnettä 
vasten. Siinä tyttö yrittää miettiä miten pääsisi pinteestään pois. Teemu rientää apuun. 
Mukkelismakkelis Teemu ja Sanna luisuvat yhtäkkiä rinnettä alas. Sanna lyö päänsä rinteessä 
olevaan oveen. 

”Teemu vilkaisi rinteessä olevaa ovea. Tavallisesti kukaan ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. 
Se oli aina ollut siinä, lähellä tietä ja kuitenkin niin kaukana, ettei siihen kädellä ulottunut. Se oli 
uponnut maisemaan kuin ryppyinen hampaaton suu vanhan ihmisen kasvoihin. Ovi oli puolitoista 
metriä korkea, joskus ammoisina aikoina mustaksi tervattu, ja siinä oli ruostunut rautahelainen 
lukko ja kahva. Se oli aivan joutava ovi, ja lisäksi väärässä paikassa, koska se ei johtanut 
minnekään. Kerrottiin, että joskus sen takana oli sijainnut vanhan kaupungin lohikellari tai kenties 
vankityrmä.” 

Teemu ja Sanna nousevat lumesta ylös, ei katkenneita luita eikä mitään muitakaan vaurioita. Teemu 
alkaa neuvoa tyttöä laskemaan mäkeä varovammin, ja kina on valmis. Kunnes yhtäkkiä oven takaa 
alkaa kuulua musiikkia. Lapset ryntäävät paniikin vallassa mäkeä alas. Teemusta näytti ihan kuin 
ovi olisi liikahtanut. Nyt myös nuorimmaiset ovat kuulleet musiikin. Yksi lapsista on sitä mieltä, 
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että vuorenhaltija soittaa huilun sävelten kaikuessa kuulaassa pakkasilmassa. Teemu pakkaa 
lapsikatraan pulkkaan, ja suuntaa kotia kohti. Mutta päättää palata paikalle, ilman lapsia, ottamaan 
selvää mistä ääni kuului.  

Teemun talossa asuu Marina. Marina opiskelee fysiikkaa, ja on ystävystynyt Teemun kanssa 
ikäerosta huolimatta. Teemu taitaa olla vähän ihastunutkin Marinaan. Marina puolestaan sanoo, että 
Teemun olemus valaa häneen elämänuskoa. Marinan kanssa Teemu voi jutella kaikesta, etenkin 
tähtitieteestä ja maailmankaikkeudesta, joista Teemu on valtavan kiinnostunut.  

Marina kertoo Teemulle olevansa lähdössä matkalle. Hän antaa Teemulle avaimen, ja pyytää tätä 
kastelemaan kukkiaan. Muistaa myös mainita sen, että hänen 16-vuotias sisarentyttärensä on tulossa 
asumaan Marinan luokse siksi aikaa, kun Marina on poissa. Teemu lupaa hoitaa homman. 
Tietenkin. Tarkoittaahan se myös sitä, että hän saa pelata Marinan tietokoneella tietokonepelejä, 
joita ei omassa kodissa ole.  

Marinan luona Teemu tapaa Barbaran. Marinan 16-vuotiaan sisarentyttären. Barbara puhuu suomea 
hiukan ulkomaalaiseen tapaan, ja Teemu muistaa että tytön äidinkieli on ruotsi. Teemun mielestä 
tytöllä on erikoinen käytös: hän kulkee Marinan asunnossa ja koskettelee kaikkea. Sähkövalot 
nähdessään Barbara suorastaan haltioituu, ikään kuin ei olisi nähnyt sellaisia aikaisemmin. 
Teemulle Barbara kertoo olevansa kipusisko, kun tulee puhetta siitä mitä Barbara tekee.  

Barbaran tapaamisesta käynnistyy tapahtumaketju, joka mullistaa Teemu Pyykösen elämän perin 
pohjin. Selviää, että Barbara on tullut Teemun maailmaan vanhan kaupungin raunioissa sijaitsevan 
oven läpi – oven toisella puolella sijaitsevasta toisesta maailmasta. Hänen omassa maailmassaan on 
sota, pula ja hätä etenkin ruuasta ja lääkkeistä, ja tyttö on lähetetty oven läpi hankkimaan apua 
sodan uhreille.  

Pientä analyysia Mikkolan tarinasta. 

Ovi toiseen maailmaan on nähdäkseni fantasiatarina, joka istuu ”avoimen sekundaarin maailman” 
käsitteeseen. Eli tarinassa tulee esille kaksi todellisuutta, joiden välillä on jonkinlainen yhteys. 

Periaatteessa jo tarinan nimi itsessään paljastaa kirjan genren, ainakin jos tulkitsee nimeä 
kirjaimellisesti. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, että fantasiakirjallisuudessa ovet toimivat monesti 
kulkuyhteyksinä eri todellisuuksien välillä. Voisi sanoa, että oven läpi kulkeminen on 
fantasiakirjallisuudessa klassinen tapa siirtyä maailmasta toiseen, aivan kuten se on omassa 
todellisuudessamme normaali tapa siirtyä rakennuksesta sisään tai ulos, tai kulkea huoneesta 
toiseen.  

Barbara sulki nyt silmänsä, keskittyi ja kosketti ovea sormenpäillään. Se lennähti auki, ja he 
astuivat sankkaan pimeyteen. Ovi heidän takanaan sulkeutui huokaisten. Teemu tunsi liikkuvansa, 
sillä jonkinlainen kuiva kuumottava tuuli kannatti häntä. Teemun musta anorakki muuttui 
valkoiseksi, Barbaran viitta hulmusi kalpeankeltaisena ja punaiset talvilenkkarit säihkyivät 
vihreinä. Kun tuuli hellitti otteensa, hirvittävä paine paiskasi heidät jotakin seinämää vasten. 
Hengitys oli salpautua, keuhkoja viilsi. Pää oli haljeta paineessa, mutta sitten se muuttuikin äkkiä 
kevyeksi kuin höyhen ja pyrki leijailemaan tiehensä. Pysy paikallasi! Teemu käski tuikeasti 
päässään. Sitten koko ruumis tuntui kelluvan painottomassa tilassa. Hän yritti katsoa Barbaraa 
vierellään mutta ei saanut kaulaansa kääntymään, kuuli vain että tyttö hengitti kiivaasti. Sitten 
kaikki hiljeni, ja tuli taas pimeää. Teemu kuuli Barbaran vaatteiden kahinan. Edessä häämötti ovi. 
Barbara henkäisi hiljaa: - sellaista se oli. Olevaisen salvat murtuivat. Sitten hän avasi oven. 
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Eri fantasiakertomuksissa kuvataan toisiin todellisuuksiin siirtymisiä eri tavoilla. Susan Cooperin 
Pimeä nousee –kirjassa Will Stantonin kulkiessa ovista jossakin taustalla soi epämääräinen mutta 
sydäntäsärkevän kaunis musiikki.  Stephen Kingin Mustan tornin toisessa osassa (Kolme korttia 
pakasta) Roland kulkee rannalla olevien ovien läpi äänettä, ja joutuu oven toisella puolella jonkun 
toisen ihmisen kehoon, siten että se toinen ihminen tajuaa, että hänen päänsä sisällä on myös joku 
muu kuin vain hän itse (toivottavasti muistikuva pitää paikkansa – en pystynyt tarkistamaan tätä, 
koska kirjani on lainassa).  

Kuten Maria Nikolajeva väitöskirjassaan toteaa, oven korvikkeita voi olla olemassa vaikka kuinka 
paljon: esim. peili voi toimia oven tapaisena porttina toisiin maailmoihin, tai ainakin välineenä 
nähdä toinen maailma.  

Maria Ihonen puhuu siitä, kuinka ”Avoin fantasiamaailma on hyvin tavallinen lastenfantasian 
perinteessä. Tämä fantasian muoto on tapa yhdistää realistinen ja fantastinen kuvaus samaan 
kerrontaan. Lapsesta hänen normaalissa elämässään annetaan yleensä realistisesti vakuuttava 
kuvaus.” 

Tämä toteutuu Mikkolan tarinassa. Fantastinen ja realistinen kietoutuvat toisiinsa, ja Teemusta sekä 
muista lapsista heidän normaaleissa elämissään annetaan realistisesti vakuuttava kuvaus. 
Esimerkiksi Teemun mummi muodostaa hauskan välijuonen kertomukseen. Mummin ja Teemun 
isän välit ovat aika kireät, ja Teemun äiti, mummin tytär, yrittää tasapainotella siinä välissä. 
Mummissa on ehkä vähän marttyyrin vikaa, etenkin silloin kun asiat eivät suju hänen mielensä 
mukaan. Mummin ja Teemun vanhempien välejä kuvataan useaan otteeseen, mikä loi ainakin 
minun mieleeni kuvan ns. normaalista perheestä normaaleine ongelmineen. Lisäksi Teemun mummi 
toimii ikään kuin tarinaa tasapainottavana henkilöhahmona, koska hän suhtautuu hyvin 
epäluuloisesti Barbaraan, ja varoittelee Teemua Barbarasta. Tasapainottavana siinä mielessä, että 
mummin henkilöhahmon kautta lukija saa Barbaran hahmoon perspektiiviä myös muuten kuin 
Teemun henkilöhahmon kautta. Itse jäin miettimään mm. sitä, kuka Teemun naapuri Marina 
loppujen lopuksi on, ja onko Barbara oikeasti hänen sisarentyttärensä?  

Mikkolan Ovi toiseen maailmaan on ikään kuin pehmeä lasku fantasiakirjallisuuteen juuri 
fantastisen ja realistisen yhteen kietoutumisen kautta. Fantastinen ei lävähdä päin kasvoja, vaan 
tulee pikku hiljaa esille erilaisten tapahtumien yhteydessä.  

 


