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Palkitun	  ruotsinsuomalaiskirjailija	  Leo	  Ylitalon	  esikoisromaani	  Sururisti	  (2016)	  ponnisti	  

1950-‐luvun	  Suomesta	  ja	  pohjoispohjalaiselta	  maaseudulta	  ja	  kertoi	  Ylitaloa	  itseään	  

muistuttavan	  päähenkilönsä	  kasvutarinan.	  Kirjailijan	  toinen	  romaani	  Banaanitalo	  (2017)	  

käsitteli	  puolestaan	  Ruotsiin	  töitten	  perässä	  muuttaneita	  suomalaisia.	  Kolmannessa	  

romaanissaan	  Kuningattaren	  Kellonsoittaja	  (2019)	  Ylitalo	  on	  aikaisempaa	  vankemmin	  

ruotsalaisella	  maaperällä	  ja	  tällä	  kertaa	  2010-‐lukulaisen	  Göteborgin	  maahanmuuttajalähiön	  

maisemissa.	  

Kuningattaren	  Kellonsoittaja	  on	  kustantajaesittelyn	  mukaan	  ”fiktiivinen	  

faktaromaani”.	  Romaanin	  kertomus	  lähtee	  liikkeelle	  Göteborgiksi	  nimeämättömästä	  lähiöstä,	  

jonka	  maahanmuuttajat	  ovat	  täyttäneet.	  Eletään	  heinäkuisten	  helteiden	  uuvuttamaa	  aikaa.	  

Heti	  ensisivuilla	  romaanin	  kertoja	  antaa	  panoraamamaisen	  kuvan	  lähiön	  yhden	  kerrostalon	  

ihmisistä,	  niin	  että	  hän	  esittelee	  henkilön	  yhden	  toisensa	  perään.	  Pian	  lukijalle	  käy	  ilmi,	  että	  

kertoja	  haluaa	  kuvata	  yhteiskuntakriittisesti	  jopa	  alleviivaten	  maahanmuuton	  värittämää	  

Ruotsia,	  jossa	  ”tavernan	  ohi	  kiitää	  poliisiauto,	  palokunta	  ja	  ambulanssi	  sinisine	  

vilkkuvaloineen”.	  

Myöhemmin	  Ylitalon	  romaaniin	  tulee	  2010-‐luvun	  Göteborgin	  rinnalle	  toinen	  

aikakerros	  eli	  romaanissa	  liikutaan	  myös	  1990-‐lukulaisessa	  Itä-‐Suomessa.	  1990-‐luvulla	  

romaani	  seuraa	  nuoren	  Kellonsoittaja	  eli	  Untamo-‐niminen	  päähenkilön	  elämää,	  ja	  tarina	  alkaa	  

siitä,	  kun	  Untamo	  harrastaa	  seksiä	  koulunsa	  rehtorin	  kanssa	  maksua	  vastaan.	  Nämä	  kaksi	  

aikatasoa	  risteilevät	  eri	  näkökulmia	  tarjoten	  romaanissa.	  

	   Ylitalo	  	  kirjoittaa	  kielellisesti	  sujuvaa	  tekstiä,	  jota	  värittää	  paikoin	  jopa	  

tendenssimäiseksi	  yltyvä	  yhteiskunnallinen	  ote.	  Vaikka	  tekstin	  henkilöhahmot	  ovat	  selvästi	  

fiktiivisiä,	  mukana	  tekstissä	  on	  runsaasti	  faktaa	  2010-‐luvun	  lopun	  Ruotsista.	  Ruotsin	  

Akatemian	  kerrotaan	  ryvettyneen	  Me	  too	  -‐kampanjan	  pyörteissä	  ja	  maahanmuuttajat	  

ampuvat	  kadulla	  toisiaan.	  Fiktio	  saa	  siis	  selvästi	  tunnistettavat,	  tämänhetkisen	  Ruotsin	  

yhteiskunnalliset	  kehykset.	  	  

	   Ylitalo	  on	  taitava	  henkilökuvaaja,	  mutta	  romaanissa	  on	  tarpeettomia	  henkilöitä	  –	  

ikään	  kuin	  karikatyyrejä	  –	  kuvaamassa	  ruotsalaista	  nykymeininkiä.	  Romaanin	  lukijalla	  menee	  

tämän	  takia	  aikaa	  ennen	  kuin	  hän	  pystyy	  syventymään	  tapahtumiin.	  
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