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: -otsinsLlorralaista kit-iallisuutta on perin_
: , s:sti pidetty söväenkirjallisuuteen liitlr-
.:ä osa-alueena. Viinte vuosina esille ovat
-isseet erity.isesti kirjaili jat, jotka kefiovat

- -men muuttovuosien sukupolvesta tai toi_
.:. polven luotsinsuontalaisista. Susanna

Alakosken ja Eija Hetekivi Olssonin teokset
ovat kr-ritenkin lrerättäneet m),ös närkäst]-s-
tä, koska niiden on katsottu kuvaavan ruot_
sinsuornalaisia yksipuolisesti ja liian kieltei-
sessä vaiossa.

Kipupisteitä orar ollcet srronralaisrerr al_
kohol isnri, lasten kohtalo väärinkä1ttäjäper-
heessä ja integr.oitumisongelmat. Toisaalta
on unohdettu, että nämä aiheet ovat §,y.pil-
lisiä m1,'ös ruotsalaisen työr,äenluokan ku-
vauksessa. Vääririkäyttö ja s;-r.jäytyminen
ei ole Ruotsissa koskaan ollut l,ksinorraan
suontalaisten ongelrra, lnutta ne on nähn,
topikalisoituina teemoina ruotsinsuonralai_
sessa kirjalJisuudessa. Tällainen vähentntis-
tökLr Iltuurin olentuksel listaminen ja sen ),n.t_
märtämineu negatiivisten stereotypioiclen
kautta on ;..leisrnaailmallinen ilmiö ja liittll
rr1,ös keskusteluun siitä. kuka r.ähemmistöä
saa edustaa.

I(irsi Blornber-e ottaakin etäis_v-yttä ku-
Iuneeseen ruotsinsuontalaisr-ruden kur,.aan.
Blombelgin Turpa kiinni Tukholmas_
sa - teoksen takakarrnessa rnainitaan. enä
"tämä kirja poikkeaa tietoisesti per.inteises-
tä ruotsinsuontalaisesta keronnasta, -ios-
sa kilpaillaan alkoholiongellilla ja muulla
kuljuudella". Kir-jan päähenkilö on rikas.
Östelnialmilla asuva Tyttö, jolla asiat or,at
hyvin: "Minä olen onnellinen ihnrinen jolia
on varaa olla t1 lsää,,.

Kirja kertoo Tytön vijkou retreristä _ rar-
koitr,rksena on olia hiljaa" lopetraa rupakan-
poltto ja puhdistautua niir.r henkisesti kuin
ruumiillisesti. Romaanin l-rerkulliset sau-
nakohtaukset suomaiaisten, ruotsalaisten
ja venäläisten kohdatessa tuovat mukavaa
huumoria teokseen. Huuntori on ehkä lä_
pil<äyvin teoksen tunnelrra, vaikka luki-
.la saa rnyös tuntlrmaa päähenkilön elämän
valjopuoliin. l\4ielenkiintoisena aihelma_
na kr-rlkee teoksessa syntyurättöntän lapsen
tarina, tai toive tulevasta lapsesta. Turpa
kiinni Tukholmassa jatkaa omalla tavallaan
Henliikka Leppär.rieurerr syntvrnäpaikka:
Naimaton -teoksen (2009) kuvausta hr,r.in
koulutetusta suonralaisesta keskiluokasta
Ruotsissa. Kuntntallekin teokselle on onri_
naista tietoinen etäännyttänrinen ruotsin-
sllornalaisuuteen ja kansaliisten stereotYpi-
oiden purkarrinen.

Henkilönä Tlnö on usl(ortava. vaikka lu-
kijan on välillä hankala pysyä tämän nopeas_
sa kerronnassa r.nukana. l(iriassa käsitellää;r

Yksi tärkeirnmistä kappaleista on mie_
lestäni palaufteen antaminen ja saaminen_
Siihen on aina si-rhtauduttava vakavasti. tu_
I ee se sitten opettaj alta, r,ertaisopi skelijoi Ita
rai r 512jyi1121. SvinltLrl\ trd pairrotraa r erlais_
kirjoitta.iien osLruna kir.joittamisessa. Kriit-
tinen palaule kannaftaa nrr_iotoilla kannus_
iar aan ja rakentavaan säv-v*yn, sillä silloin
saaja suhtautuu muutosehciotuksiin mr,ön_
teisernm in.

Toisaalta suorasukainen ja vannasti r.e-

hellinen palaute etsautui takatair,ooni. kun
talinankenonnan peruskLrrssin tentaatrol.i
(ontntenloi rninua par.ia lrr:tria enrrerr 

_r Iei_
söesitystä. "En vntntän.ä. tniksi ker.rot tuon
ialinan." Muistan tilanteen ja paikan, ntutta
en tat'inaani.

Ki{an käyrtöä ja tär.keimpien asioiden
iö1 tärnistä helpottaa jokaisen pääkappaleen
.6ppuun liiterry* tietoruutu. Epilogiin on tii_
ristettyl2 kohdan ohjelma. Kokonaisval_
:.:iseen oppaaseen kuujuu myös hakerristo.

Kokonaisvaltainen kir.ioitta_
r.r.rinen orr .johdonmLrkaisesti ja
pedagogisesti jäsenneltl, kir.ja.
Kinrnro SrinltufrLrd l<irjoirtaa
niirr kuirr operlaa. r.elot.isesti pe_

lustellen. selvittäen ja kannus_

taen.

Vi irneistä piirroa rn1 örerr

lruolellisesti toirliterLrn kir.jan
rrulia puoli on airroasraan lrirrla.
Toivokaarnnre sitä )hteen ää_

neen kansankirjastojen hylll,ills
lainattar.'aksi.

Nerlru Jcht,la

:onia aikaraso.ja päähenkilön eiärrässä i:
-kija saa jokseenkin tä) dellisen kur an ö=_

::rntalntin suomalaisuudesta. T1töliä on asi_
.l hvvin, rtriellvttävä puoliso, trukara suku.
:,rrä t_vöpaikka.ja rahaa. ,'Mutra iliksi olen
:.iin perustl,,v-t1 mätön itseeni?', hän krselee.
\iin^ miksi? Voivatko asiat olla Iiian h1 r in.-

Kir'lan kerloja kä1,ttää erilaisia teksritrr -
eiä kuten taiuirnaltr irraa .ja slangir. on""

.eokseen upotetlu päähenkilön aioittarral
::kkausronraan in pätkäki n, j onka i roni n..r.l
:.'rIi poikkeaa ntr:rista lierronnasta. Rak_
..ausrortraarrin alku on sinänsä ntielenkiin-
:.-inen ja se kerloo huorratlar,.asti negatii-
'. isentmasta suhteesta kuin ntissä Ti.ttö itse
:lää. Tarkkasilrräinen kuvaus itsepetoksesia
'a hr väksikär,tön mekanismeista jänää luki-
_'en n-riettin-rään tärnän rakkaustarinan lop-
lua.

Lukiialle on rar.jolla )lläry,ksiä. nrieien_
iiintoista har..ainnointia .ja haLrsko.fa assos i-
:atiokeriLria. Pitkäst1.nrään ei pääse. raikka
rielessä kävi.jonkin kerran oiisiko reokseen
s3anut jäutäkänrntän rakenteen tekstiä hie-
:an kar.sirralla.

Toisaalta Blombergin r.omaanin r iei.:ä:-
.ärvvs piilee.luuri paljolti sen sponraaniss:

_'..: sudakkaassa kielenkä1,tössä. Tukho jm:r.
,lst..rrlaln.rin ja ontan sisäisen ntaailr.::::
.'.ienovarainen analr.r si sLriuu kepeäst: .,:
:untolistisesti. Tut.pa kiinni Tukholnr:ss: :.
rie silti peil<ästään .'t'eel 

good.. -kir.i:. i:._::'
se kLrr,aa tämän päir än ruotsinsuontal:is:. -:_:: r.nonelta kannalta. Uusia kur auksi: :-,::_
.rnsuorlalaisuudesta lal\ itaan.
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