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Aamulehdestä (25.9.) sattui silmiin Ilkka Remeksen uusimman kirjan arvostelu. 

Sen johdosta aloin miettiä Remeksen kirjoja. En ole Remeksen aikuisten kirjoja muistaakseni 
arvioinut, mutta lapsille ja nuorille tarkoitetuista kirjoista olen kirjoittanut kritiikin ainakin 
kahdesta. Varmasti muistan lukeneeni kolme: Piraatit, Musta kobra ja Pimeän pyöveli. Pimeän 
pyövelin jälkeen en ole pitänyt lukua siitä, kuinka monta lasten ja nuorten kirjaa Remekseltä on 
tullut ulos. 

Aamulehdessä ollut kritiikki sai minut ajattelemaan Remeksen lasten ja nuorten kirjoja lähinnä ns. 
sarjakirjallisuuden tai sarjatuotantokirjallisuuden kannalta: ainakin Piraatit, Musta kobra ja Pimeän 
pyöveli noudattavat tiettyä, jossakin määrin ennalta-arvattavaa kaavaa, jonka lopputulos (yleensä 
onnellinen) on myös (yleensä) jokseenkin helposti ennakoitavissa. 

 

En lukenut Remeksen teoksia uudestaan tätä blogimerkintää varten, vaan kaivelin lähinnä muistiani. 
Kirjojen päähenkilö on teini-ikäinen Aaro Korpi, jonka isä on poliisi-setä Korpi, joka seikkailee 
Remeksen aikuisille tarkoitetuissa kirjoissa. Muistan lukeneeni ainakin yhden tällaisen kirjan, jossa 
poliisi-setä Korpi leikki James Bondia. Lasten ja nuorten kirjoissa James Bondin rooli on siirtynyt 
Aarolle. Vai onko näin? Jossakin kirjassa oli huikea päätös, jossa Aaro joutui hyppäämään 
helikopterista, ja selvisi siitä vielä hengissä. Jossakin kirjassa rysäytettiin luksusristeilijä palasiksi 
Itämerellä, ja Aaro selvisi siitäkin. Hiukan jamesbondimaiselta vaikuttaa.  

http://taikavirta.vuodatus.net/blog/837568


Tämän blogimerkinnän tarkoitus ei ole ivata Remeksen tuotantoa. Olen pitänyt kaikista Remeksen 
kirjoista jotka olen lukenut. Ehkäpä tämän merkinnän pointti on siinä, että kriitikon näkökulmasta 
ns. sarjatuotantokirjallisuus ei tarjoa yhtikäs mitään. Kylmästi voisi sanoa, että kun olet lukenut 
yhden, olet lukenut kaikki. Minä luin Remekseltä kolme, jonka jälkeen lopetin lukemisen. Ei vain 
enää kiinnostanut kritiikin tekemisen kannalta, pääasiassa siksi, koska tuntui että niistä ei ole yhtään 
mitään sanottavaa.  

Mietin myös sitä, kuinka luovaa toimintaa tällainen sarjatuotantokirjallisuus loppujen lopuksi on? 
En tiedä, kunhan vain kyselen. En ole kirjailija, en tiedä kirjoittamisesta mitään. Muuta kuin sen, 
että useimmiten parin tuhannen merkin pituisia kritiikkejä saa kirjoittaa hikipäässä, kun yrittää 
muotoilla asiansa edes jotenkin järkevästi. Joten voisi kuvitella, että usean sadan tuhanne merkin 
kirjoittaminen on puhdasta tuskaa. Onkohan näin myös ns. sarjakirjallisuuden kanssa? Paremman 
sanan puutteessa käytän ilmaisua sarjakirjallisuus, ja edellisellä kysymyksellä tarkoitan lähinnä sitä, 
että sarjakirjallisuuden kirjoittajalla on tietyssä määrin jokin tietty resepti, jonka mukaan kirjan 
palaset asetellaan, ikään kuin venäläisessä ihmesadussa, joka noudattaa aina tiettyä kaavaa: Ivan saa 
taikaesineen, esineestä hyppää viisi riuskaa miestä, jotka toteuttavat Ivanin tahdon, Ivan pelastaa 
prinsessan ja saa sekä prinsessan että puoli valtakuntaa. Tai jotakin sinnepäin. Hiukan tällaista 
kaavaa esim. Remeksenkin lasten ja nuorten kirjat noudattavat: Aaro on lomalla, Aaro touhuaa 
jotakin – yleensä laitonta – Aaro joutuu pulaan, jonka myötä hän joutuu seikkailuun, jossa hän 
päihittää pahikset yleensä jonkin apurin avulla/kanssa, Aaro pelastaa päivän, Aaro pääsee kotiin, isi 
saa raivarin, seuraava kirja.  

Tätä menoa päädyn todennäköisesti lopulta ns. populaarikirjallisuuden ja korkeakirjallisuuden 
vertailuun, joten voinen kai samantien hypätä sinne jo etukäteen. Sanoakseni vain sen, että minua ei 
kovin paljoa innosta erottelu ns. populääriin kirjallisuuteen ja korkeakirjallisuuteen. Tätä 
harrastettiin tarpeeksi Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksella, ja minun puolestani se saa 
pysyä siellä. Henkilökohtaisena kommenttina voin todeta, että minusta ns. populäärikirjallisuus on 
monesti erittäin "vapauttavaa", mitä populäärillä nykyään sitten tarkoitetaankaan. Minä tarvitsen 
välillä myös sitä, että töistä kotiin tullessani saan laittaa aivoni narikkaan jonkin sellaisen 
kirjallisuuden parissa, jonka lukemiseen ei tarvita korkeamman matematiikan ymmärtämistä. En 
tarvitse kirjallisuutta, jonka luettuasi olet henkisesti niin uuvuksissa, että pysty evääsi liikauttamaan. 
Saati sitten saa unta, että jaksaisit seuraavana päivänä töissä.  "Aivot narikkaan" -kirjallisuus on 
joskus kova sana, olkoon tällainen kirjallisuus vaikka sitten Ilkka Remeksen kirjoittamaa. Ne mitkä 
olen Remekseltä lukenut, olen lukenut innolla, ja tulen varmasti vielä joskus lukemaan lisää. Joskus 
taas jaksaa lukea "sitä rankempaa kirjallisuutta, jota joutuu myös ajattelemaan", mitä se sitten ikinä 
onkaan, ehkäpä joskus jopa "korkeakirjallisuutta". Mutta ei aina.  

Ns. sarjatuotantokirjallisuudesta vielä sen verran, että kun asiaa miettii hiukankin enemmän, 
palautuu mieleen että sehän on jopa jossakin määrin yleistä lasten ja nuorten kirjallisuuden parissa. 
Esimerkkinä Carolyn Keenen (?) ja Enid Blytonin klassikot kuten Neiti Etsivä, Seikkailu-sarja, 
SOS-sarja tai Viisikot. Sitten oli Sivar Ahlrudin kirjoittama sarja pisamakasvoisista 
punapääkaksosista, joille sattui ja tapahtui kaikenlaista. En muista sarjan nimeä, mutta monta kirjaa 
siihen kuului.  

Lasten ja nuorten sarjakirjoista ei ole kovin pitkä matka fantasiakirjallisuuteen: David Eddingsin 
kirjat on suunnattu käsittääkseni lähinnä teini-ikäisille, ja monet hänen sarjoistaan (Belgarion, 
Mallorean ja Eleniumin tarut) rakentuvat samalle kaavalle. Lisäksi fantasiakirjallisuudessa yleensä 
ottaen on tiettyjä kaavamaisuuksia, joille juoni perinteisesti rakentuu, esimerkiksi tuttu ja 
turvallinen quest, eli etsintäretki, jonka toistuvuus niin kovin monessa fantasiakirjassa alkaa tuntua 



jo tappavalta. Hyvänä esimerkkinä huono kirja nimeltä Eragon, johon on lähinnä apinoitu aineksia 
sieltä sun täältä, pääasiassa Tolkienilta. 

Vaan enpä upota itseäni, saati sitten lukijaa, fantasian suohon tällä kertaa. Kaikella on aikansa ja 
paikkansa, ja aivan varmasti fantasian vuorokin tulee vielä jossakin vaiheessa. Halusitte tai ette. ;) 

Pomppaan sen verran aikuisten kirjallisuuden puolelle, että olen huomannut kuinka Remeksen kirjat 
noudattavat Tom Clancyn teoksille tyypillistä kaavaa. Itse asiassa voisi sanoa, että Remes on 
Suomen Tom Clancy: luin nuorempana lähes kaikki siihen asti ilmestyneet Clancyn kirjat, myös 
englanniksi, ja niissä kyllä erottuu aivan sama kaava (jonka mainitsin edellä) kuin Remeksen 
kirjoissa, päähenkilö vain vaihtelee. Kuten Remekselläkin, ainakin isästä poikaan, jos ei muuta. 
Mielenkiintoista on se, että monet Clancyn kirjoista, mm. Punaisen lokakuun metsästys ja Kremlin 
kardinaali, ovat olleet bestsellereitä. Ja ilmeisesti Remeskin myy hyvin. Tästä voitaneen päätellä, 
että "aivot narikkaan" tyyppiselle sarjakirjallisuudelle annetaan arvoa ainakin kuluttajan taholla. On 
siis ilmeisesti muitakin kuin minä, jotka haluavat heittää aivonsa narikkaan työpäivän jälkeen.  
 


