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Kirjoittajakouluttaja-‐kirjailija	  Taija	  Tuomisen	  (s.	  1962)	  toinen	  proosateos	  Kuningaskobra	  

(2019)	  on	  sisarteos	  kirjailijan	  esikoisteokselle	  Tiikerihai	  (2000),	  joka	  ilmestyessään	  kohautti	  

lukijoita	  suorasukaisella	  kertomuksella	  perhehelvetistä	  hämäläisellä	  maaseudulla.	  

Groteskisävytteinen	  Tiikerihai	  oli	  kuvaus	  nuoren	  tytön	  kasvusta	  Hämeenlinnan	  

kupeessa	  sijaitsevan	  Hauhon	  perämetsässä.	  Se	  oli	  yritys	  pyyhkiä	  väkivaltainen,	  

alkoholisoitunut	  äiti	  pois	  omasta	  elämästä.	  Tuominen	  kielsi	  vuosia	  esikoisen	  

totuusvastaavuuden,	  kunnes	  vihdoin	  tunnusti	  päähenkilön	  olevan	  hänen	  alter	  egonsa.	  

	   Kuningaskobra	  on	  jatkoa	  Tiikerihain	  tematiikalle.	  Se	  on	  autofiktiivinen	  eli	  

kirjoittajansa	  elämään	  pohjautuva	  fiktiivinen	  traumakertomus,	  jonka	  ensimmäinen	  lyhyt	  luku	  

paaluttaa	  kirjan	  tulevaa	  sanomaa.	  Siinä	  Tuomisen	  näköinen	  päähenkilö	  puhuu	  Vilnan	  

yliopistossa	  fiktion	  ja	  faktan	  välisestä	  suhteesta.	  Hän	  esittelee	  opiskelijoille	  lehtiuutisen	  

lapsuuden	  aikaisen	  kotitalonsa	  paloa	  ja	  kertoo	  edellisestä	  romaanistaan,	  jossa	  äiti	  on	  

ilmoittanut	  polttavansa	  talon.	  Yleisö	  kohahtaa.	  Luku	  loppuu	  virkkeeseen:	  ”En	  kerro	  

opiskelijoille,	  että	  vituttaa,	  kun	  äiti	  ei	  palanut	  mukana.”	  

	   Kuningaskobrassa	  Tuominen	  polttaa	  lopullisesti	  menneisyyden	  painolastinsa	  ja	  

nousee	  tuhkasta	  uuteen	  elämään,	  jossa	  hän	  on	  valinnut	  ystävät	  uudeksi	  perheekseen.	  Samalla	  

hän	  kertoo,	  kuinka	  hänestä	  tuli	  Tiikerihain	  (ja	  samalla	  myös	  Kuningaskobran)	  kirjoittaja.	  

Uutukaisessa	  Tuominen	  katsoo	  distanssin	  takaa	  omaa	  lapsuuttaan	  ja	  pohtii	  elämän	  

edellytyksiä	  ja	  oppeja.	  Episodimainen	  kehitysromaani	  juhlii	  yksilön	  oikeutta	  elää	  

omanlaisensa	  elämä.	  

	  

Koskaan	  ei	  ole	  liian	  myöhäistä	  saada	  onnellinen	  lapsuus	  

	  

Kuningaskobran	  tyylissä	  näkyy	  Tuomisen	  kokemus	  kolumnistina.	  Virkeä	  kolumnistin	  kynä	  

kehittää	  proosatekstiäkin	  mieleenjuolahtamisten	  ympärille:	  vaikeissakin	  asioissa	  on	  usein	  

koominen	  kulma,	  herkullisen	  lohkaisun	  mahdollisuus.	  Lyhyet	  luvut	  sisältävät	  yleensä	  aina	  

yhden	  ytimekkään	  anekdootin,	  josta	  lähtien	  muu	  teksti	  alkaa	  kiertyä	  auki.	  Tarinat	  ovat	  

toisiaan	  mehevämpiä,	  ja	  lukijan	  vastuulle	  jää	  pohtia,	  mikä	  on	  faktaa,	  mikä	  fiktiota.	  Lopulta	  

kysymys	  todenmukaisuudesta	  on	  toissijaista,	  koska	  hyvä	  tarina	  on	  aina	  kiintoisa.	  



Hämeenlinnassa	  pitkään	  vaikuttaneen	  kirjailija	  Erno	  Paasilinna	  esitti	  Finlandia-‐

palkitussa	  teoksessaan	  Yksinäisyys	  ja	  uhma	  (1984)	  mottonsa	  ”On	  elettävä	  sellainen	  elämä,	  

josta	  syntyy	  kirjailija”.	  Tokaisu	  sopii	  Kuningaskobran	  Tuomiseen,	  jonka	  kirjailijauran	  

ensimmäiset	  tahdit	  soitellaan	  Hämeenlinnan	  aikuislukiossa,	  jonka	  äidinkielen	  oppitunneille	  

opettaja	  Hilja	  Mörsäri	  hankkii	  Paasilinnan	  vierailijaksi.	  

Äitihahmo-‐Mörsäristä	  tulee	  ensin	  Tuomisen	  kannustaja,	  myöhemmin	  ystävä,	  

jonka	  avustuksella	  Tuomisen	  on	  mahdollista	  saada	  itselleen	  onnellinen	  lapsuus.	  Keskeiseen	  

rooliin	  nousee	  myös	  Markus,	  pitkäaikainen	  muusikkomiesystävä,	  aamupuuronkeittäjä,	  joka	  

haluaa	  elää	  yhtä	  itsenäisesti	  kuin	  Tuominen.	  

	   Tuomisen	  elämästä	  ei	  ole	  väriä	  ja	  rankkuutta	  puuttunut.	  Kun	  romaanin	  

päähenkilö	  on	  jatkuvilla	  matkoillaan,	  puhelinvastaaja	  täyttyy	  äidin	  ahdistelusoitoista	  ja	  

ihailijoiden	  viesteistä.	  Yksi	  ihailija	  soittaa	  puhelinvastaajan	  täyteen	  Bachia,	  toinen	  virtsaa	  

Tuomisen	  auton	  jalkatilaan.	  Kuningaskobra	  paljastelee	  myös	  yhteiskunnan	  vinoutuneita	  

rakenteita	  esimerkiksi	  siinä,	  että	  Tuominen	  ei	  jaksa	  viinaanmeneviä	  kollegoita,	  joiden	  

alkoholiongelmia	  monet	  hyssyttelevät.	  

Olen	  osallistunut	  Tuomisen	  kursseille	  ruotsinsuomalaisten	  kirjoittajien	  

järjestämällä	  kurssilla	  ja	  Hämeen	  kesäyliopiston	  kurssilaisena.	  Edellisellä	  kurssilla	  Tuominen	  

esitteli	  ns.	  ruotsalaista	  proosaa.	  Se	  on	  esimerkiksi	  Jonas	  Gardellin	  tuotannolle	  tuttu	  

kirjoittamistyyli,	  jossa	  eri	  aikatasot	  liukuvat	  toistensa	  päälle	  ja	  sisäkkäin.	  Yksi	  

mielenjuolahdus	  saattaa	  johdatella	  nopeasti	  toiseen	  aikatasoon.	  

Ruotsalaista	  proosaa	  kirjoittaa	  Tuominenkin.	  Aikatasojen	  moninaisuus	  ja	  

henkilöhahmojen	  runsaus	  voivat	  olla	  haastavaa	  sellaiselle	  lukijalle,	  joka	  ei	  tunne	  Tuomisen	  

elämänhistoriaa	  tai	  Tiikerihai-‐romaanin	  taustaa.	  Tuomista	  tuntemattoman	  lukijan	  täytyykin	  

lähestyä	  eri	  aikatasoissa	  etenevää	  tekstiä	  naisen	  kehitysromaanina.	  

Aika	  näyttää,	  minkälaisen	  proosakirjoittamisen	  pariin	  Tuominen	  suuntaa	  nyt,	  

kun	  tuhkat	  on	  lopullisesti	  saatu	  pois	  pesästä	  ja	  oman	  elämän	  traumat	  on	  kirjoituksella	  

korjattu.	  

	  

Outi	  Oja	  

Kirjoittaja	  on	  Tukholman	  yliopiston	  suomen	  kielen	  ja	  kirjallisuuden	  yliopistonlehtori.	  

	  

	  


