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Hätähousu tilasi kirjoja Onnimannin Puntaria varten ennen kuin tuli saaneeksi vastauksen kirja-
arvioita koskevaan sähköpostiinsa. Ehdin tilata Marja Luukkosen Kivisen kellon, Henrika 
Anderssonin Emma Gloria ja Kalamaran varjo –kirjan sekä Päivi Honkapään Viides Tuuli –
kirjan ennen kuin sain vastauksen, että ne ovat Puntarissa jo arvioitu. Kannattaa hätäillä joo. 
 
No, kirjoittelenpa kirjoista sitten tänne.  
 
Ensimmäisenä luin Marja Luukkosen Kivisen kellon. Tarina kertoo 13-vuotiaasta Mallasta, jonka 
perhe muuttaa maalle kesällä 1977. Maalaiselämän idylli haihtuu nopeasti, ja eräänä päivänä Malla 
juoksee metsään karkuun isän ja äidin riitelyä. Tyttö juoksee sienikorinsa kanssa yhä syvemmälle 
metsään, kunnes ei enää oikein tiedä missä on. Puiden oksilla rapisee ja tyttö näkee siellä oravan, 
jonka käpälässä kiiltelee kultainen rengas. Orava käyttäytyy niin kuin Mallan pitäisi seurata sitä, ja 
tyttöhän seuraa. Pitkään matkaa, ja lopulta suoraan kivisen kehän läpi, joka hohtaa ilta-auringon 
valossa.  
 
Kun Malla palaa takaisin mökille, joka nyt on hänen uusi kotinsa, on kaikki muuttunut. Mökki on 
autio, ja näyttää siltä kuin sitä ei olisi käytetty vuosikymmeniin. Tyttö pääsee mökkiin sisälle, ja 
löytää sieltä lehtileikkeen, jossa kerrottiin 13-vuotiaan Malla Metsämään katoamisesta. Artikkeli oli 
kirjoitettu kaksi kuukautta tytön katoamisen jälkeen, ja siinä kerrottiin että etsinnöistä huolimatta 
Malla Metsämaasta ei ollut löydetty jälkeäkään. Artikkelin luettuaan ja todettuaan että asioissa on 
jotakin vialla, Malla etsiytyy naapurimökille, jossa asuva vanha metsuri muistaa hänet. Häneltä 
Malla saa kuulla tulleensa ajassa kolme vuosikymmentä eteenpäin.  
 
Tarinan runko koostuu pääasiassa Mallan pyrkimyksistä etsiä vanhempansa ja selvittää mitä ihmettä 
metsäretkellä oikein tapahtui. Ja luonnollisesti selvittää kuinka päästä takaisin omaan aikaan. 
Näihin tapahtumiin lomittuu monenlaista pienempää sivujuonnetta, kuten mökkinaapurin 
salaliittoteoriat ja Mallan entistä kotimökkitonttia koskevat rakennussuunnitelmat. 
 
Malla itse on varsin tomera ja toimelias tyttö, eikä epäröi lähteä maailmalle ottamaan asioista 
selvää, vaikka hänen tuntemansa maailma onkin muuttunut varsin paljon 70-luvusta. Muutoksia on 
tapahtunut mm. raha-yksikössä (markka/euro) sekä etenkin teknisessä kehityksessä. Tulevaisuuden 
maailmassa on mikroaaltouuneja, tietokoneita ja kannettavia puhelimia, joita Malla oudoksuu, 
mutta sopeutuu muutoksiin kuitenkin hyvin.  
 
Muutama asia tarinassa jäi mietityttämään. Kirjan nimi Kivinen kello – viittaako se metsässä 
olevaan kivikehään, jonka läpi Malla kulki, ja sen seurauksena siirtyi ajassa eteenpäin? 
Kahdestatoista kivestä koostuva kehä oli väline, joka mahdollisti ajassa siirtymisen, tämä tulee 
etenkin myöhemmin tarinassa hyvin selkeästi esille.  
 
Orava jonka käpälässä oli kultainen rengas? Mikä merkitys oravalla oli? Alussa se johdatti Mallan 
metsään, mutta myöhemmin sen rooli painui taka-alalle.  
 
Naapurin Auliksen salaliittoteoriat. Olivatko ne vain siihen toiseen aikaan, tulevaisuuden aikaan 
kuuluvia mietteitä?  
 
Tällaisia kysymyksiä jäin tarinan luettuani miettimään. Toisaalta pidän sellaisesta kerrontatyylistä, 
joka jättää tarinassa asioita avoimiksi, ja ikään kuin pakottaa lukijan itsensä miettimään kertomusta. 



Joskus sellainen taas häiritsee, etenkin jos tuntuu että liikaa asioita jäi avoimiksi. Kivisen kellon 
kohdalla tällaisia negatiivisia tuntemuksia ei kuitenkaan syntynyt.  
 
Kivikehän ja etenkin ajassa siirtymisen kautta teos kytkeytyy jossakin määrin fantasiagenreen. 
Mietin myös tieteiskirjallisuuteen liittyviä kytköksiä, jollaisina ajassa siirtyminen sekä 
tulevaisuuden maailman – etenkin naapurin Auliksen salaliittoteorioiden ja niihin sisältyvien 
maapallon tilaa koskevien näkemysten kautta – voisi myös nähdä. Kivinen kello on siitä kiinnostava 
teos, että katsantokannasta riippuen sen voi nähdä kummankin genren edustaja: ajassa siirtymiseen 
liittyy tietynlaista mystiikkaa jonka voi yhdistää fantasiaan, etenkin sen, että siirtymä tulevaisuuteen 
tapahtuu kivikehän eli eräänlaisen portin kautta, joka mahdollistaa siirtymän. 
Fantasiakirjallisuudessa tällaiset ”välineet” paikasta toiseen siirtymiselle ovat yleisiä. Välineenä voi 
toimia esim. peili, portti, jokin esine tai paikka kuten Kivisessä kellossa. Toisaalta taas tarinassa 
tulee esille myös teknologia ja tekninen kehitys tulevaisuuden maailmassa tapahtuneiden muutosten 
myötä, sekä Auliksen salaliittoteorioiden myötä, jotka liittyvät myös maapalloa tulevaisuuden 
maailmassa kohdanneeseen katastrofiin.  
 
Varsinaisesti teos ei kuitenkaan mielestäni edusta fantasia- tai tieteiskirjallisuuden genreä, vaan 
enemmänkin seikkailukirjallisuutta.  
 
Olen tykännyt Marja Luukkosen aikaisemmistakin kirjoista, mm. Varjo ei unohda -kirjasta, sekä 
sen jatko-osasta Kaukaisen saaren varjosta. Luukkosella on mielestäni miellyttävä tapa kirjoittaa, 
millä viittaan lähinnä siihen, että tarina etenee sopivalla vauhdilla – ei hätäillen mutta ei myöskään 
liian hitaasti.  
 
Kivinen kello mukaan luettuna nämä kolme kirjaa edustavat perinteistä lasten ja nuorten 
seikkailukirjallisuutta siinä mielessä, että niissä on selkeästi samankaltainen rakenne, joka toistuu 
kirjasta toiseen: seikkailun alku, keskikohta ja onnellinen loppu. Tällaista rakennetta voisi kritisoida 
vaikkapa siitä, että mitä uutta se tuo lasten ja nuortenkirjallisuuteen, millä tavalla se vie genreä 
eteenpäin? Itse kuitenkin olen kokenut Luukkosen em. teokset mukavan nostalgisiksi lukea, eikä 
minua onnelliset loput haittaa. Mitä enemmän ikää karttuu, sitä enemmän alkaa tulla tunne siitä, että 
elämässä onnelliset loput vähenevät vuosi vuodelta. Jos niitä löytyy kirjallisuuden puolelta, niin 
silloin voi sanoa että ”onneksi niitä löytyy edes jostakin”.  
 
 
 


