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1. Johdanto                                         

    1.1 Tausta ja aiheen valinta 
 

Antti Tuuri on yksi aikamme tärkeimmistä suomalaisista kirjailijoista ja suomalaisuuden 

kuvaajista. Hänen kirjojaan on käännetty monille kielille. Tuuri on saanut monia 

kirjallisuuspalkintoja mm. Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ja yhden maan 

merkittävimmistä kirjallisuuspalkinnoista, kirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Tuurin 

sukujuuret ovat siirtolaisuuden keskeisillä alueilla, Pohjanmaalla, mikä sai hänet 

kirjoittamaan sukunsa ja muiden pohjalaisten siirtolaisuudesta USA:ssa ja Kanadassa. 

 

Tuuri on kirjoitanut siirtolaisuudesta kokonaisuuden, joka sisältää kuusi teosta. Niitä 

kutsutaan yhteisellä nimellä Pohjanmaa-sarjaksi. Teokset ovat Pohjanmaa (1982), 

Talvisota (1984), Ameriikan raitti (1986), Uusi Jerusalem (1988), Maan avaruus (1989) ja 

Lakeuden kutsu (1997). Kaikki romaanit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja eivätkä edellytä 

toisten osien tuntemista (Sipilä 1995, s. 24). Näiden lisäksi Tuuri on myös kirjoittanut kaksi 

muuta siirtolaisromaania, kirjat Aukko taivaassa (2000) ja Taivaanraapijat (2005). 

 

Tuuri itse on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta (Sipilä 2002, s.8 ), joka on herätysliikkeiden ja 

muiden hengellisten liikkeiden keskeisiä kannatusalueita Suomessa. Hengellisyydellä on 

tärkeä asema Pohjanmaalla (Heino 1984, s. 33-36, 47-48, 57-58). 

 

Tuurin kirjoittamissa teoksissa on huumoria, tilannekomiikkaa ja ironisuutta. Tuurin 

kuvaamat pohjalaiset ovat suorasukaista ja lakonista väkeä. Enemmistö romaanien 

henkilöistä on miehiä. Ronskius kuuluu miesten maailmaan Pohjanmaalla ja tämä 

ominaisuus heijastuu Tuurin teksteistä. Tuurin romaaneihin kuuluvat myös naiset, jotka 

kuvataan yleensä viisaiksi ja lempeiksi, mutta heistä löytyy tarvittaessa myös pahaa sisua ja 

kovuutta (Sipilä 2002, s. 9, 74, 168-169, 194-196).  

                                                             

Kirjassaan Kuinka kirjoitan romaanin (2004) Tuuri kuvaa romaaniensa ideointia, aineiston 

hankintaa ja toteutusta. Romaanien taustana on todellisuus yhdistettynä mielikuvitukseen. 

Valmistautuessaan kirjoittamaan kirjaa, hän haastattelee ihmisiä ja lukee kirjallisuutta. Hän 

matkustaa ja tutustuu henkilökohtaisesti romaaneissa oleviin paikkoihin. Uskonnollisen 
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tason hän ottaa mukaan, jos romaanin peruskertomus sen mahdollistaa. Romaanin 

kirjoittaminen on tutkimusprosessi, jossa vaikuttavat kirjailija itse, hänen kokemuksensa ja 

käsityksensä maailmasta, ja lukija. Lukija vertaa ja yhdistää käsityksiään ja kokemuksiaan 

niihin, jotka kirjailija on kirjaan kirjoittanut. Siitä syntyy kuva maailmasta, jossa elämme, 

sen menneisyydestä, nykypäivästä ja tulevaisuudesta (Tuuri 2004, s. 46, 47,100, 

101,149,150 ).  

 

Työni tutkimuskohteena on yksi Tuurin siirtolaisromaaneista. Tuurin romaanit kertovat 

Hakalan suvun vaiheista, jotka esitetään minäkerrontana. Pohjanmaa-sarjan kertojat 

edustavat Hakalan suvun kolmea eri sukupolvea. Kahden muun romaanin kertojina on 

muita sukulaisia. 

 

2. Työn tarkoitus 

Suomalaisessa kirjallisuudessa Raamattua käytetään paljon viitekehyksenä. Raamatusta 

otetaan uusiin kirjateksteihin suoraan raamatunkohtia tai otetaan teemoja ja tapahtumia, 

jotka muistuttavat raamatullisia aiheita. Esimerkiksi Väinö Linnan teos Täällä 

Pohjantähden alla alkaa raamatullisella viittauksella. Antti Tuuri käyttää runsaasti 

raamatullisia viittauksia kirjoissaan. 

 

Tarkoitukseni on tutkia, mitä uusia merkityksiä tulee, kun tarkastelee Aukko taivaassa-

teosta Raamatun valossa. Pyrin etsimään teoksesta intertekstuaalisia piirteitä, jotka voidaan 

yhdistää sekä Raamatun ja romaanin teksteihin. Selvitän mitä kytkentöjä löytyy Raamatun 

henkilöhahmojen piirteiden, tapahtumien ja vastaavasti Tuurin teoksen henkilöhahmojen ja 

tapahtumien välillä. 
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3. Tutkimusteoriat 

Tutkimus koskee intertekstuaalisuutta. Intertekstuaalisuus-termin on luonut Julia Kristeva 

(Makkonen 1991, s.18). Hän käsittelee Word, Dialogue and Novel-esseessään venäläisen 

kirjallisuuden tutkijan Mihail Bahtinin ideaa ja se julkaistiin vuonna 1969 ( Kristeva 1980,    

s. 64, 65).  Kristevan mukaan intertekstuaalisuus on vuoropuhelua kirjoittajan, 

vastaanottajan ja kulttuurikontekstin välillä: 

  

What allows a dynamic dimension to structuralism is his conception of the  
literary  word” as an intersection of textual surfaces rather than a point ( a 
fixed meaning), as a dialogue among several writings: that of the writer, the 
addressee (or the character), and the contemporary or earlier cultural context 
(Kristeva 1980, s. 65). 

 

Intertekstuaalisuus eli tekstienvälisyys tarkoittaa, että uudemmat tekstit ovat vanhempien 

tekstien kanssa vuorovaikutuksessa (Sipilä 1995, s.13). Intertekstuaalisuudessa on kyse 

siitä, että lukija tekee havaintoja tekstissä olevasta toisesta tekstistä ja kuinka tekstit saavat 

uusia merkityksiä (Makkonen 1991, s.16). Sitaatit, alluusiot, viittaukset ja tyylilliset lainat 

syventävät tulkintaa ja tuovat esiin uusia merkityksiä (Sipilä 1995, s. 11).  

 

Lyytikäinen toteaa, että Gérard Genette tarkoittaa intertekstuaalisuudella kahden tai 

useamman tekstin rinnakkaista läsnäoloa jossakin tekstissä. Tämä teksti saattaa sisältää 

esimerkiksi sitaatteja, viittauksia ja plagiaatteja. Tarkasteltava teksti, hyperteksti on 

muunnosta jostakin edeltävästä tekstistä, alkuperäistekstistä, jota kutsutaan hypotekstiksi 

(Lyytikäinen 1991, s. 146, 155 ). Intertekstuaalisuuden tutkijoiden kiinnostuksen kohteena 

on lukijan tekemä havainto tekstissä läsnä olevista toisista teksteistä. Tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena on myös se, miten tekstit muodostavat uusia merkityksiä 

(Makkonen 1991, s. 16). Lyytikäisen mukaan Genette korostaa, että hypotekstin vaikutus 

hypertekstiin on oltava laajaa, jolloin on kyse hypertekstuaalisuudesta (Lyytikäinen 1991, 

s. 156).   

 

Tekstienvälisyys on vuoropuhelua, johon osallistuvat kirjailijan ja lukijan lisäksi 

kulttuurikonteksti (Makkonen 1991, s. 18). Jos keskitytään ainoastaan kirjailijan 

kirjoittamien tekstien selvittämiseen ja jätetään konteksti huomioimatta, silloin ei löydetä 

tekstin erilaisia tulkintoja. Tällöin on puhuttava myös lukijoiden erilaisista 
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intertekstuaalisista lukutavoista ja huomioitava erilaiset lukemisen kontekstit. Tekstejä 

vastaanotetaan niiden omaan kulttuuriseen tilaan nähden hyvin erilaisissa kulttuurisissa 

konteksteissa. Tätä pitäisi käyttää tulkinnassa hyväksi ja lukea tekstejä vieraissa 

konteksteissa uudella tavalla. Tekstejä ei pidä pyrkiä redusoimaan kirjoittamiskontekstin 

kulttuuriseen tilaan (Pietiläinen 1998, s. 126, 127).  

4. Aiheen rajaus 

Antti Tuurin kirjoja on tutkittu paljon Suomessa. Juhani Sipilä (1995) on analysoinut 

lisensiaattitutkimuksessaan Johannes Hakalan ilmestyskirja: Uuden Jerusalemin ja Maan 

avaruuden tekstien väliset kytkennät Tuurin Pohjanmaa-sarjan kirjoja Uusi Jerusalem ja 

Maan avaruus. Työssään hän tarkastelee laajasti pohjalaisten siirtolaisuutta. Hän selvittää 

näiden kirjojen kytkentöjä yksityiskohtaisesti Raamattuun, sen VT:iin ja UT:iin. Hän on 

analysoinut teoksia laajasti Ilmestyskirjan valossa. Hän ottaa esiin teosten monet kytkennät 

Raamattuun muun muassa sitaatit, alluusiot, viittaukset ja tyylilliset lainat. Hän ottaa esille 

sellaiset kohdat, jotka syventävät teosten tulkintaa ja tuovat mahdollisesti esiin uusia 

merkityksiä. 

 

Sipilä (2002) kuvaa väitöskirjassaan  Maa luja, taivas korkea pohjalaisten Amerikan ja 

Kanadan siirtolaisuutta, pohjalaisten vaiheita Suomen historiallisissa tapahtumissa ja 

heidän identiteettiään. Tässä Sipilä tarkastelee Pohjanmaa-sarja teosten 

intertekstuaalisuutta vertaamalla kirjoja moniin suomalaisiin kaunokirjallisiin teoksiin. 

Sipilä kytkee ainoastaan Uuden Jerusalemin ja Maan avaruuden teosten uuden 

Jerusalemin-ihanneyhteiskunnan Raamattuun.  

 

Omassa työssäni käytän primaarikirjallisuutena teosta Aukko taivaassa (2000), jota Sipilä 

ei ole analysoinut. Keskityn siinä tarkastelemaan Raamatun vertausta laupiaasta 

samarialaisesta, (Luuk. 10:25-37). Sekundaarikirjallisuutena käytän vuoden 1982 

Raamattua. Käytän pääasiassa myös Raamatun tietosanastoa (1995), selventämään 

raamatunkohtien sisältöä. Otan esiin nimisymboliikan mm. Kustaa Vilkunan teoksessa 

Etunimet (1990). Kirjallisuuslähteet, jotka käsittelevät intertekstuaalisuutta, käytän teoksia 

Interteksti ja konteksti (1998) ja  Intertekstuaalisuus. Suuntia ja sovellutuksia (1991). 
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5. Romaanin esittely 

Aukko taivaassa ilmestyi vuonna 2000. Kirja kertoo Paulista, joka on mennyt siirtolaiseksi 

Pohjanmaalta Kanadaan Hakalan sukuun kuuluvan sukulaismiehensä perässä. Siellä Pauli 

toimii metsurina. Työ on hyvin raskasta metsätyötä ja hän työskentelee suomalaisessa 

metsäyhtiössä.  Yhtiössä työskentelee suomalaisten lisäksi muita kansalaisuuksia. Siellä 

Pauli tapaa intiaanitytön, Rackelin. Paulilla on monia vaikeuksia elämässään, mutta 

vähitellen hänen elämänsä muuttuu onnelliseksi. Pauli on rakastunut Rackeliin ja he 

muuttavat reservaatissa asuvan intiaaniheimon keskuuteen. Pauli vihitään intiaanien 

järjestämässä hikoiluseremoniassa cree-suvun jäseneksi. Pauli ja Rackel päättävät mennä 

naimisiin, vain hääpäivä oli sopimatta. Teoksessa minäkertojana on Pauli. Keskustelussa 

käytetään epäsuoraa kerrontaa ja siinä on vähän repliikkejä. 

 

Teos on saanut myös kritiikkiä osakseen. Ahola (2000, HS) kirjoittaa, että Tuuri on erittäin 

kiinnostunut Raamatusta. Tuuri kuvaa ihmisen mitättömäksi ja oppimattomaksi ja ettei 

tämä koskaan opi tehdyistä virheistään. Lukijana ovat suuret odotukset kirjasta sankaria 

etsiessä. Pettymys on kuitenkin suuri, kun kirjan päähenkilö Pauli osoittautuukin 

umpimieliseksi, äkkipikaiseksi ja tyypilliseksi Hakalan suvun mieheksi.  

 

Ahola (2000, HS) jatkaa, että teos kuvaa Paulia tavalliseksi mieheksi ja naisen elämää 

tuntevaksi. Intiaanit kuvataan onnellisiksi, jotka ovat kiinostuneet luonnosta. Pauli on  

siirtolaisena Kanadassa. Hänen tapansa työskennellä metsässä on järjetöntä, koska hän on 

tullut maahan ainoastaan hakkaamaan mahdollisimman paljon havumetsää paljaaksi 

laajoilta alueilta. 

6. Raamattu ja 
intertekstuaalisuus 

Raamattu on kirjakokoelma, joka on kirjoitettu tuhannen vuoden aikana. Raamattu on 

kirjallisuutta kirjallisuudesta ja monet Raamatun kirjat rakentuvat toisten Raamatun osien 

varaan kehitellen niiden teemoja ja aiheita. Intertekstuaalisuus ei rajoitu vain Vanhan ja 
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Uuden testamentin väliseen kytkentään. Sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin 

kirjat nivoutuvat monin säkein toisiinsa. Intertekstuaalisuus on Raamatun kokonaisuudessa 

jo vanhastaan pidetty niin keskeisinä, että joukko sitaatteja ja alluusioita on katsottu 

parhaaksi merkitä viittein kunkin jakeen loppuun (Sipilä 1999, s.16-18).  

 

Vertauksilla tarkoitetaan Uudessa testamentissa olevia lyhyitä kertomuksia. Jeesuksen 

kertomukset ovat oma kirjallisuuden lajinsa ja sen juuret ovat Vanhassa testamentissa. 

Vertaukset olivat Jeesuksen julistusta, jota varhaisissa seurakunnissa tulkittiin ajan 

tapahtumien pohjalta. Jeesuksen sanat olivat tärkeitä ja perustuivat opetuksen sanomaan. 

Opetukset herättivät uteliaisuutta ja ne oli lisäksi helppo muistaa (Palva 1995, s.1055,1056, 

1057). 

 

Menneinä vuosisatoina Raamatulla on ollut keskeinen asema suomalaisessa 

kirjallisuudessa.  Muu kirjallisuus liittyi läheisesti Raamattuun. 1800-luvun loppupuolelta 

alkoi maallista kirjallisuutta ilmestyä yhä enemmän. Nykyään sanotaankin. että Raamatun 

kielellinen vaikutus oli aikaisemmin ehkä voimakkaampaa kuin television nykyään (Ikola 

1992, s. 51). Kirjallisuudentutkijoiden parissa on nykyisin kiinnostusta Raamattua kohtaan 

erityisesti sen kaunokirjallisen arvon vuoksi (Sipilä 1995, s.16).   

 

Raamattua on käytetty intertekstuaalisesti monissa kaunokirjallisissa teoksissa. Esimerkiksi 

Juhani Koivisto (1998) on analysoinut väitöskirjassaan Pentti Haanpään teosten kytkentöjä 

Raamattuun. Eija Komu (1995) on väitöskirjassaan Armon tyhjiössä tutkinut Mika 

Waltarin, Helvi Hämäläisen ja Paavo Rintalan (1995) kytkentöjä Raamattuun. Mika 

Waltari (1959) on kirjoittanut Raamattu-taustaisen romaanin Valtakunnan salaisuus. 

7. Raamattu ja aukko taivaassa 

Romaanilla Aukko taivaassa on monia kytkentöjä Raamattuun. Tosin romaanin nimellä ei 

ole nimestään huolimatta intertekstuaalista suhdetta Raamatun teksteihin. Romaanin 

otsikossa "Aukko taivaassa" tarkoittaa intiaanien tietäjää ja noitaa, joka eli intiaanien 

keskuudessa (AT 2000, s. 302). Sen sijaan romaanin päähenkilöiden nimillä, konteksteilla 

ja historiallisilla tapahtumilla on intertekstuaalisia suhteita Raamattuun. 
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7.1 Raamatulliset nimet ja hahmot    
 

VT:n aikaisessa kulttuurissa nimellä oli suuri merkitys ja UT:ssa nimen merkitys oli 

vähäisempi ( Sipilä 1995, s. 102). 

 

Tuurin romaanin päähenkilöt ovat Pauli ja Rackel. Tuurin romaanin muut keskeiset 

henkilöt ovat Paulin työtoverit, Kamppuri, Lintupelto ja Toholampinen  ja työnjohtaja 

Harju. Heidän etunimiään ei ole mainittu, joten heidän nimiään ei voida jäljittää 

Raamattuun. 

 

Rackel on heprealainen nimi, joka merkitsee lammasta. Vanha Testamentti kertoo nuoresta 

Raakelista, jonka työnä oli pitää huolta lampaista (af Klintberg 2001, s. 226, 227). Raakel 

auttoi myös tuntematonta sukulaistaan, juottamalla tämän lampaat kaivovedellä (1. Moos. 

29: 10-12). Raakel oli Jaakobin lempivaimo ja Joosefin ja Benjamin äiti (1. Moos. 29: 28; 

1. Moos. 30: 25; 1 Moos. 35: 16-18)  

 

Raamatun Raakelin ja romaanin Rackelin samankaltaisuus tulee teksteistä esille jo nimen, 

iän ja  toisista huolehtimisen puolesta, kun (Tuuri 2002,  s.32, 33) nuori intiaanityttö 

Rackel huolehtii työmiehistä laittamalla ja tarjoilemalla ruokaa  ruokalassa työmiehille. 

Nimi Rackel on suomalaisessa almanakassa kansanomaisessa muodossa Raakel. Nimeä on 

käytetty paljon Pohjanmaalla (Vilkuna 1990, s. 143).  

 

Paulin nimi pohjautuu Raamattuun. Alkujaan kreikkalainen nimi Pavlos (latinaksi Paulus) 

merkitsi pientä. Nimen on tehnyt tunnetuksi apostoli Paavali Tarsolainen. Häntä pidetään 

kristinuskon yhtenä merkittävimmistä henkilöistä. Suomalaisessa almanakassa käytettyjä 

Paulus- nimen muotoja ovat Pauli ja Paavali (Vilkuna 1990, s.137 ). 

7.2 Pitkän tien vaeltajat   
 

Tien vaeltajat- ilmauksen juuret ovat Raamatussa. Tie ja siihen kytkeytyvä vaeltaminen 

esiintyvät sekä VT:ssa että UT:ssa. Tien vaeltajat-ilmaus voi merkitä uuden elämän 

aloittamista, uuden suunnan ottamista, uuden roolin ottamista ja siirtolaisidentiteetin 

omaksumista (Sipilä 1995, s.100,101). 
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Raamatussa kerrotaan miten apostoli Paavali teki pitkiä lähetysmatkoja Jerusalemista aina 

kaukaisiin paikkoihin Makedoniaan, Ateenaan ja jopa vankina Roomaan saakka (Apt. 9-

14). Tuurin romaanin Pauli matkusti työn perään siirtolaiseksi Pohjanmaalta kauas 

erämaatietä pitkin Kanadaan ( AT 2000, s. 25,26, 53). 

 

Intertekstuaalinen viittaus Vanhaan testamenttiin on kohta, jossa Pauli samaistuu  

erämaavaelluksella juutalaisia johtaneeseen Moosekseen, kun hän ( AT 2000, s.208) lupasi 

jatkaa korpivaellusta aina Luvattuun maahan saakka. Mooseshan sai Jumalalta tehtävän 

johtaa israelilaiset Egyptin vankeudesta takaisin kotiin, Luvattuun maahan (2. Moos. 14:11-

18). 

7.3 Vaelluksen vaarat                                                            
 

Matkoilla ja vaelluksilla on merkityksiä myös ajan ja tilan kuvaamisessa ja jäsentämisessä 

(Sipilä 1995, s.96). 

                                                                          

Jeesuksen vertauksessa Laupias samarialainen kerrotaan, miten eräs mies vaelsi 

Jerusalemista Jerikoon (Luuk.10: 30). Jerikon lähellä on pulppuava lähde( Palva 1995, s. 

419). Noin päivänmatkan pituinen tie kulki Jerusalemista Jerikoon aution seudun kautta ja 

oli yksinäiselle kulkijalle turvaton (Koskenniemi-Thurén 1992, s.358)  

 

Paulin täytyi mennä kaksikymmentä mailia autolla hakatun metsän läpi työmaalle, joka 

sijaitsi Nevadassa. Pauli joutui menemään metsäkämpälle erämaan halki, missä vaanivat 

monet vaarat, sudet, villiintyneet koirat ja ranskalaisten työmiesten vaarallinen kiusanteko 

metsäkämpällä. Siellä hän sai myös varoa tierumpuja ja majavien tielle nostattamia lampia  

(AT 2000, s. 67-69).  

 

Vertauksen ohella Paulin alituinen kuolemanvaarassa oleminen tuo mieleen paljon vainoja 

kokeneen apostoli Paavalin, joka kivitettiin ja oli lähellä kuolemaa tai ilmauksen, että 

päivittäin minä olen kuoleman kidassa (Sipilä 1995, s. 143; Apt.14:19; 1 Kor. 15:31).  
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7.4 Onnettomuudet  
 

Matkan käänteet tuovat tarinaan uusia henkilöitä ja heidän kauttaan myös uusia merkityksiä   

(Sipilä 1995, s.96).   

 

Jeesuksen vertauksessa Laupias samarialainen vertauksen päähenkilö joutui matkalla 

ryöstäjien käsiksi. He riisuivat hänet alasti ja haavoittivat häntä ja jättivät hänet 

puolikuolleena maahan. 

 

Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka 
riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet 
puolikuolleeksi (Luuk. 10:30). 

 

Pauli oli työmaalla Lintupellon ja Toholammen kanssa. Pauli käynnisti metsäkoneen, 

harvesterin ja alkoi kaataa metsää. Hän oli ajamassa kukkulalle, kun harvesterin etupyörä 

osui onkaloon, jonka kevään vedet olivat kaivaneet. Pauli ei voinut nähdä onkaloa, koska 

onkalon päällä kasvoi ruohoa ja pensaita. Metsäkoneen kallistuessa kyljelleen Pauli 

onnistui saamaan oven auki, mutta hän ei ehtinyt ulos ja harvesteri meni rinteessä ympäri. 

Pauli jäi puristuksiin koneen alle. Ohjaushytin osa veti nahkaa ja lihaa reidestä ja säärestä 

ja kaikki musteni Paulilla. Pauli luuli jäävänsä kuolemaan, koska luuli jäävänsä yksin. Siinä 

tilanteessa Pauli nukahti (AT 2000, s.90, 91, 92) 

7.5 Haavoittuneen kohtaaminen 
 

Laupias samarialainen-vertauksessa haavoittuneen kohtaaminen tapahtuu tiellä Jerusalemin 

ja Jerikon välisellä tiellä. Bahtin kuvaa tien merkitystä esittämällä, että tiellä risteävät 

samassa paikassa mitä erilaisimpien ihmisten, uskontokuntien ja kaikkien säätyjen matkat. 

Tie on tapahtumien kehkeytymispiste ( Sipilän (1995, s. 97).   

  

Tietä pitkin tuli sattumalta pappi, joka näki miehen, mutta meni ohitse : 

 

Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet, meni hän ohitse 
(Luuk. 10:31).  
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Pappi oli matkalla Jerusalemista. Hän luuli ehkä näkemäänsä miestä kuolleeksi. Jos pappi 

olisi koskettanut miestä, olisi pappi saastunut. Paikka oli vaarallinen eikä papin ollut hyvä 

pysähtyä (Koskenniemi-Thurén 1992, s. 358). 

 

Leeviläinen tuli myös paikalle ja näki haavoittuneen miehen, mutta ei auttanut:   

 

Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän  
ohitse (Luuk.10:32). 

 

Leeviläinen huolehti samoin kuin pappi uskonnon sääntöjen edellyttämästä puhtaudesta 

(Koskenniemi-Thurén 1992, s. 358 ).   

 

Samarialainen matkusti tietä pitkin ja tuli miehen kohdalle. Samarialainen armahti miestä 

ja meni hänen luo, sitoi tämän haavat ja vuodatti niihin öljyä ja pani hänet juhtansa selkään 

ja vei majataloon ja hoiti häntä (Luuk. 10:33). Juutalaisten mielestä samarialainen oli  

vääräuskoinen, inhottava ja saastainen. Häneltä olisi odottanut kaikkein vähiten apua. 

Samarialainen ajatteli onnettomuuden uhria eikä itseään (Koskenniemi-Thurén 1992,       

s.358,359).  

 

Seuraavana päivänä hän antoi kaksi denaaria majatalon isännälle ja kehotti tätä hoitamaan 

miestä. Samarialainen sanoi majatalon isännälle, että jos jotain puuttuu, niin hän 

paluumatkallaan maksaa isännälle (Luuk. 10: 33-36). Denaari oli Palestiinassa Jeesuksen 

aikana raha, joka oli hopeaa ja työläiselle se oli tavanomainen päiväpalkka (Koskenniemi-

Thurén 1992, s.1193).  

 

Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen 
ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi 
hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään 
ja vei majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana päivänä hän otti esiin kaksi 
denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: ”Hoida häntä ja mitä sinulta 
lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan” (Luuk.10:33-35 ). 

 

Lintupelto ja Toholampinen auttoivat Paulia, kun he laittoivat Paulin paarille ja veivät 

autolla sairaalaan (AT, s. 92, 93). Lintupeto haki myös Paulin autolla sairaalasta ja antoi 

rahaa sairaalakuluihin ja vei hänet kotiin.(AT 2000, s.97, 98) ). Paulin kainalosauvoilla 

kävely oli vaikeaa ja hänen mielestä kapea eteinen tuntui leveältä kuin Punainen meri 
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Israelin kansalle   ( AT 2000, s. 99).  Pauli vertaa tilannettaan Raamatun kertomuksen 

kohtaan, jossa Mooses johtaa erämaavaelluksella israelilaiset vaikeasti ylitettävän Punaisen 

meren yli (2. Moos. 14: 21-31)    

 

Kamppuri tuli metsätyömaalta Paulin luo. Hän käväisi vain nopeasti kyselemässä Paulilta 

kuulumisia ja lupasi tulla takaisin illalla. Kamppuri ei tullut ollenkaan, vaan oli hylännyt 

vammaisen. Kamppuri käväisi hakemassa tavaroitaan Paulin luota ja kertoi hankkineensa 

asunnon ja lupasi käydä katsomassa Paulia (AT 2000, s.106,111, 114). 

 

Intiaanityttö Rackel toi ruokaa Paulille, kattoi pöydän, tarjoili ruuan ja pesi astiat. Rackel siivosi ja  

antoi lääkkeet Paulille. Rackel piti huolta Paulista, otti voidepurkista voidetta ja levitti ne 

metsäkoneen tekemien arpien kohdille. Intiaaneista kerrottiin, etteivät he milloinkaan pesseet 

itseään, sillä näin he suojautuivat hyttysiä, mäkäräisiä ja paarmoja vastaan. Intiaaninaiset olivat 

likaisia, löyhäperäisiä ja tautisia. Lutikoiden uskottiin syntyvän intiaaneista (AT 2000, s.14, 34, 39, 

108-111). 

7.6 Lähimmäisenrakkaus    
 

Raamatussa Jeesus sanoo, että jokaisen pitää rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä 

niin kuin itseään.  Laupias samarialainen -vertauksen kerrottuaan Jeesus kysyi 

lainoppineelta, että kuka näistä kolmesta osoitti olevansa sen lähimmäinen, jotka 

haavoittunut mies oli joutunut kohtaamaan.  Jeesus sai vastauksen, että se joka osoitti 

laupeutta (Luuk.10: 27, 36, 37).  

 

Tavallista oli, että lainoppineet tulkitsivat lakia siten, että vain toisia juutalaisia pidettiin  

lähimmäisinä (Sinnemäki, 1977, s.110). Lainoppineet näkivät lain vain pykälinä ja 

kiistelivät rajatapauksista. Jeesus yhdistää lakiin rakkauden kaksoiskäskyn. (Palva 1995 s. 

578). Jeesus kehotti lainoppinutta  tekemään samoin kuin samarialainen (Luuk. 10:37). 

Tällä Jeesus tarkoittaa, että tieto ei riitä, vaan on toimittava myös ohjeen mukaan 

(Koskenniemi - Thurén  1992, s. 358). Jeesuksen tulkinnan mukaan lähimmäisiä ovat 

kaikki kansalaisuudesta riippumatta. Lähimmäisyyden määrää toisen ihmisen avun tarve, 

eikä kuuluminen tiettyyn ihmisryhmään (Sinnemäki 1977, s. 111).  
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Romaanin henkilöt Lintupelto, Toholampinen ja etupäässä Rackel osoittivat lähimmäisen 

rakkautta. Romaanissa metsäyhtiön suomalainen työnjohtaja Harju piti huolen siitä, että 

jokaisella metsätyömiehellä oli asunto (AT 2000, s. 19, 20).  

8. Yhteenveto  

Romaanin kahdella päähenkilöllä Rackelilla ja Paulilla on nimiensä puolesta kytkentöjä 

Raamattuun. Romaanin ja Raamatun Rackel kuvataan henkilöiksi, joille yhteisenä 

nimittäjänä on toisista huolehtiminen. Romaanin Rackel ja Raamatun Raakel huolehtivat 

lähimmäisistä.  

                                                                                                                                                

Sekä Pauli että apostoli Paaavali ovat pitkän matkan kulkijoita. Heitä molempia yhdistää 

työ kaukaisissa maissa, Pauli lähtee metsuriksi Pohjanmaalta Kanadaan ja apostoli Paavali 

kulkee Jerusalemista aina Roomaan saakka.  

 

Pauli joutui metsätyössä onnettomuuteeen, kun harvesteri kaatuu hänen päälleen. Hänen 

onnettomuuttaan verrataan Raamatun Laupias samarialaisen onnettomuuteen, jossa tämä 

ryöstetään ja pahoinpidellään. Molemmat loukkaantuvat pahoin ja ovat kykenemättömiä 

itse auttamaan itseään. 

 

Sekä loukkaantuneet Pauli että Raamatun mies saavat huonoa että hyvää kohtelua ihmisten 

taholta. Romaanin Komppuri on suomalainen metsätyöläinen eikä välitä liiemmin Paulin 

hyvinvoinnista. Hän tapaa nopeasti Paulin ja kiirehtii pois. Tällä välinpitämättömällä 

suhtautumisella on kytkentönsä vertauksen papin ja leeviläisen välinpitämättömään 

suhtautumisessa samarialaiseen. Pappi ja leeviläinen kiiruhtavat haavoittuneen ohi 

auttamatta tätä. 

 

Loukkaantuneen Paulin kohtaaminen rinnastetaan vertauksen loukkaantuneen miehen 

kohtaamiseen. Paulista huolehditaan ja vertauksen miehestä. Paulia auttaa kaksi 

suomalaista metsätyöläistä monin tavoin. He auttavat Paulia kuljettamalla hänet hoitoon 

autolla. Toinen työmiehistä auttaa Paulia rahallisesti. Rackelia verrataan myös 

samarialaiseen. Rackelia halveksitaan, kuten samarialaista. Rackel hoitaa Paulin haavat ja 
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voitelee ne. Samarialainen hoitaa myös miehen haavat ja voitelee ne öljyllä. Samarialainen 

kuljettaa myös miehen juhdalla majataloon.  

 

Suomalaisten metsätyöntekijoiden lähimmäisestä huolehtimisella on kytkentönsä 

vertaukseen. Metsätyöntekijät välittävät loukkaantuneesta Paulista ja huolehtivat hänestä, 

koska hän on suomalainen siirtolainen. Vertauksen samarialainen välittää loukkaantuneesta 

miehestä ja osoittaa huolenpitoa tätä kohtaan.   

 

Romaanin lähimmäisen rakkaudella on samanlainen sanoma vertauksessa. Romaanin 

metsätyöntekijät ja ennen kaikkea Rackel osoittavat sanojen ja tekojen kautta lähimmäisen 

rakkautta, joka perustuu vertauksessa Jeesuksen ohjeeseen lähimmäisen rakastamisesta. 

9. Keskustelu 

Romaani Aukko taivaassa ja Raamatun kirjojen välillä on kaksituhatta vuotta, samoin 

kertomusten kontekstit eroavat toisistaan hyvin paljon, mutta kuitenkin niiden teemassa ja 

sanomassa näyttää olevan paljon yhteistä. Kirjailijan luomistyön tuloksena muinaiset 

kertomukset voidaan tulkita intertekstuaalisesti modernissa valossa.  Jatkossa haluaisin 

pohtia vielä enemmän kontekstin merkitystä intertekstuaalisessa analyysissä.  

 

Pohjalainen Antti Tuuri on sijoittanut raamatullisen vertauksen 1900-luvun loppupuolen 

Kanadaan, suomalaisten siirtolaisten keskuuteen. Mielenkiintoista olisi pohtia 

tapahtumapaikan, päähenkilöiden kansallisuuden (suomalaiset) ja erityisesti yhden 

päähenkilön (intiaaninaisen) roolia tulkinnan kontekstissa. Miten vaikuttaa tulkintaamme, 

jos tiedämme, että joku miehistä olisi esimerkiksi ruotsalainen siirtolainen, tai 

amerikkalainen? Entä jos Rachel olisikin amerikkalainen nainen?  Toisaalta, kuinka paljon 

vaikuttaa teokseen ja sen tulkintaan se, että kirjailijan tiedetään olevan suomalainen ja 

pohjanmaalainen? Viimeksimainittua kysymystä voisi pohtia esim. Pietiläisen tutkimusta 

hyväksikäyttäen. Hän kirjoittaa, että eri maiden tutkijoiden mukaan konstekstuaalisen 

tiedon varassa tulkittuna teos näyttäytyy aina erilaisena tulkinnan kontekstista riippuen. 

Tiedot kirjailijasta vaikuttavat myös tulkintaan. (1998, s. 129, 130). 
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Kun itse asun siirtolaisena monikulttuurisessa Ruotsissa, mielenkiintoista olisi verrata 

kahden eri maasta ja eri kulttuuripiiristä kotoisin olevan tutkijan tulkintaa samasta 

siirtolaiskirjasta, Miten erilaisen intertekstuaalisen tulkinnan Tuurin romaanista tekisi 

esimerkiksi ei-suomalainen kirjallisuudentutkija? Mielenkiintoista olisi saada selville, 

löytyykö samankaltaisia piirteitä tutkimuksista, vai eroavatko tutkimukset toisistaan, miten 

ja miksi. Tutkimuksen vaikeutena on Tuurin kirjojen  hyvin voimakas 

kulttuurisidonnaisuus suomalaiseen, erityisesti pohjalaiseen kulttuuriin.   

 

Kuvittelen, että Tuurin kirjat ovat vaikeita käännettäviä kulttuurisidonnaisuutensa vuoksi, 

mutta jos käännös on onnistunut, Tuurin teokset varmasti vetoavat ulkomaisiin lukijoihin 

yhtä hyvin kuin samankaltaiset tyyliltään lakoniset Kaurismäen veljesten filmit. 
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11. Liite 

Luettelo lyhennyksistä                                                                                         

 

 

Kirjat: 

 

AT             Aukko taivaassa  

 

VT            Vanha testamentti 

 

UT            Uusi testamentti 

 

Aineessa lyhennetään kirjan nimi sanojen alkukirjaimilla. 

 

 

Raamatun kirjat: 

 

Luuk.             Evankeliumi Luukkaan mukaan  

 

Apt.                Apostolien teot 

 

1 Kor.             Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 

 

1. Moos.         Ensimmäinen Mooseksen kirja 

 

2. Moos.        Toinen Mooseksen kirja 

 

Lyhennyksillä viitataan aineessa Raamatun kirjaan, jonka jälkeen tulee kirjan luku 

numeroin. Edelleen kaksoispisteen jälkeen jae osoitetaan numeroin.                  
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