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Huomasin että on kulunut lähes kuukausi viimeisestä päivityksestä. Mikä johtunee osittain kesän 
kiireistä ja osittain siitä, että elän tällä hetkellä jonkinlaisessa välitilassa, vanhan ja uuden rajalla, ja 
uuteen elämään asettuminen nielee oman osansa energiasta. Luonnollisesti hiljaisuus johtuu myös 
siitä, että nettiyhteys on tällä hetkellä harvinaista herkkua.  

Huomaan myös usein pohtivani tämän blogin tarkoitusta: blogia perustaessani ajattelin kirjoittavani 
tänne konkreettisia havaintoja kritiikin olemuksesta, kritiikkien kirjoittamisesta sekä kriitikon 
roolista. En ole päässyt lähellekään tätä tavoitetta. Blogin pitäminen on osoittautunut olevan 
jatkuvaa kamppailua siitä mistä kirjoittaisin seuraavaksi. Selvää on ainakin se, että yritän pitää niin 
sanotun oman elämäni poissa täältä, mutta tunkeehan se väkisinkin läpi aina joskus. 
Kukkapenkkipostauksia ei kuitenkaan ole tiedossa, niille on varattu oma areenansa ystävien 
kiusaksi. ;) 

Välillä pohdin myös sitä, kuinka mukavaa olisi kirjoittaa monista aikuisten kirjoista. Mutta haluan 
kuitenkin edes siitä ajatuksesta pitää kiinni, että tämä blogin painopiste säilyisi lasten ja nuorten 
kirjallisuudessa.  

----------- 

Finncon 2008 tuli ja meni. Koko viikonloppu sujui osaltani varsin vauhdikkaasti, enkä siitä johtuen 
ehtinyt tutustua conin tarjontaan kuin sen pienen hetken verran ennen paneelikeskustelua. Mitä 
tulee itse keskusteluun, ystävien kommenteista ymmärsin että se meni suhteellisen hyvin. Itse en 
pysty asiaa juurikaan kommentoimaan, koska jännitin koko tilaisuutta niin paljon että yritin 
keskittyä lähinnä tuolillani pysymiseen ja keskustelun seuraamiseen.  

Se mikä tilaisuudesta jäi voimakkaimmin mieleen, tai lähinnä palautui mieleen taannoista Islannin 
vaihto-opiskeluvuotta ajatellen, oli englantia äidinkielenään puhuvien ihmisten - voisiko jopa 
käyttää sanaa kärsimättömyys. Tällä tarkoitan sitä, että monesti Islannin vuoden aikana minulle 
syntyi konkreettinen vaikutelma siitä, että englantia äidinkielenään puhuvat eivät yksinkertaisesti 
malta odottaa että joku (joka ei puhu englantia äidinkielenään) saisi sanottua asiansa loppuun. Tai 
ylipäänsä sanottua asiansa edes jotenkuten. Konkreettisesti tämä tuli esille monta kertaa mm. HÍ:n 
Englannin kielen laitoksen luennoilla, joista useita veti äidinkielenään englantia puhuva henkilö. 
Usein syntyi tunne siitä, että he eivät ymmärrä minkälaista on ensin ajatella asia omalla 
äidinkielellään ja sen jälkeen kääntää se englanniksi, ja sen jälkeen vielä artikuloida sama asia 
englanniksi, mielellään vielä siten, että asiassa olisi jotakin järkeä silloinkin sen sanoo ääneen. 
Vieraalla kielellä puhuminen, etenkin jos kieltä ei käytä päivittäin, ei ainakaan minulle ole yhtä 
luontevaa kuin kielen alkuperäispuhujille. Tämä asia palautui voimakkaasti mieleen 
paneelikeskustelun yhteydessä. On hyvin vaikea pysyä mukana siinä keskustelun tahdissa, etenkin 
jos kyseessä on monimutkainen ja monitasoinen keskustelu, jolla jonkun tietyn kielen natiivipuhujat 
liikkuvat. 

Conin jälkeen jännitys laukesi, ja olin sekä edelleen olen todella iloinen, että sain osallistua 
tapahtumaan, sillä jännityksestä huolimatta muistan kokeneeni keskustelun todella 
mielenkiintoisena. Tällaisista tapahtumista saa aina uusia näkökulmia (Farah Mendlesohn puhui 
esim. sosiaalisesta ja feministisestä näkökulmasta jotka WJ:n teoksiin liittyvät, ja minusta se oli 
todella mielenkiintoista, vaikka en osannutkaan asiaa sen enempiä kommentoida) asioihin. Olin 
myös todella iloinen että sain käsiini (sekä luettua!) Mendlesohnin kirjan Diana Wynne Jones - 
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Children's literature and the fantastic tradition ennen conia (kirja löytyy ainakin Suomen 
Nuorisokirjallisuuden Instituutin kirjastosta), koska kirjasta sai erittäin hyvää pohjaa keskusteluun. 
Lisäksi Farah Mendlesohn ja hänen ystävättärensä, kenen nimeä en nyt valitettavasti muista, olivat 
mielestäni hyviä, luontevia sekä hauskoja keskustelijoita. Joissakin kohdin hiukan rauhallisempi 
puhetahti olisi ehkä ollut paikallaan, koska muistan että joitakin asioita en yksinkertaisesti 
ymmärtänyt nopeasta puhetahdista johtuen, mutta tällaiset sattumukset lienevät aivan 
ymmärrettäviä - etenkin silloin kun puhuja(t) ovat innostuneita aiheestaan. 
 
Keskustelusta on jäänyt mieleen ajan nopea kulku: tuntui siltä kuin keskustelua olisi kestänyt vain 
noin 10-15 minuuttia, kun joku yhtäkkiä sanoi että meillä on enää viisi minuuttia aikaa jäljellä. 
Minusta tämä oli kerta kaikkiaan hämmentävää.  
 
Tässä muutamia valokuvia 

 



 
 

 



 

----------- 

Mitä tulee kesän lukemistoon, ennen Finnconia tuli ymmärrettävästä syystä tahkottua Diana Wynne 
Jonesin teoksia. Conin jälkeen lukeminen niin sanotusti vapautui, ja olen purkanut mm. edellisessä 
postauksessa mainitsemiani kirjaston poistomyynnistä hankittuja kirjoja: nyt on luettu George 
Johanssonin Hyvästi maapallo –sarja sekä kaksi Monica Hughesin kirjaa: Tietokoneen vangit ja sen 
jatko-osa Unien sieppaaja. Näistä ehkäpä lisää myöhemmin. Edelleen tulin lukeneeksi Patricia A. 
McKillipin Basiliskin laulun, josta pidin, mutta en niin paljon kuin Unohdetusta Ombriasta. Yritin 
myös lukea Robert A. Heinleinin aikuisten teosta Kissa muurin läpi, koska luin sen joskus kauan 
sitten, ja muistan pitäneeni kirjasta – mm. siksi, että siinä oli kissa nimeltä Pixel. Nyt en ole saanut 
kirjaan mitään makua, ja se on toistaiseksi jäänyt kesken. Eikä kissaakaan ole vielä näkynyt, vaikka 
tarina on jo pitkällä. Sen sijaan olen tehnyt matkaa Mustalle tornille: en ole kertaakaan sarjan 
ilmestymisen jälkeen lukenut tarinaa yhteen putkeen, minkä vuoksi matkan teko tuntuu hyvältä – 
enää ei tarvitse odottaa tulossa olevia osia, ja jäädä pureskelemaan kynsiä jonkun osan loppuessa 
kesken kaiken.  

Mustan tornin innoittamana arvoitus aivopähkinöistä nauttiville: 

Mikä on se joka ei ole mitään, mutta jolla on nimi? Se on joskus pitkä ja joskus lyhyt, se yhdistää 
meidän puheemme, liittää yhteen meidän leikkimme ja on pelaamassa joka pelissä. 

Oikea vastaus (kirjailija Kingin mukaan) ensi numerossa! 
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