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1. Johdanto ja tutkimuksen tavoitteet

Tutkimukseni päämääränä on selvittää miten kolmen Suomessa suositun rikoskirjailijan,

Leena Lehtolaisen, Matti Röngän ja Taavi Soininvaaran ”Saksan valloitus” alkoi, ja miksi

suomalaiset rikosromaanit ja juuri näiden kirjailijoiden tuotanto kiinnostavat saksalaisia

lukijoita.

Olen valinnut nämä kirjailijat tutkimukseni kohteeksi, koska heidän teoksensa ovat hyvin

erityyppisiä. Lehtolainen kirjoittaa poliisiromaaneja, joiden sankari on työn ja perhe-elämän

välillä tasapainotteleva komisario Maria Kallio ja jotka kuvaavat suomalaista yhteiskuntaa

1990-luvulta alkaen.

Röngän sankari on inkeriläinen paluumuuttaja Viktor Kärppä, joka ’järjestelee’ asioita

Suomen ja Venäjän sekä laillisuuden ja laittomuuden välisen rajan kummallakin puolella.

Röngän olen ottanut mukaan tähän tutkimukseen, koska hänen teoksensa ovat Saksassa

saaneet erittäin hyvän arvostelumenestyksen ja koska Keijo Kettusen1 mukaan ”Rönkä on

avannut suomalaiseen rikoskirjallisuuteen aivan uuden alueen mitä tulee sekä teemaan, että

elinympäristöön” (Kettunen 2006:179).

Soininvaara puolestaan kirjoittaa kansainvälisiä trillereitä yleismaailmallisista aiheista,

kuten mm. Ebola-viruksesta, hakkeroinnista ja kansainvälisestä teollisuusvakoilusta samoin

kuin Euroopan Unionin laajennuksesta. Hänet olen ottanut mukaan tutkimukseeni juuri siksi,

että hänen teoksensa eroavat täysin Lehtolaisen ja Röngän teoksista.

Juha-Pekka Koskisen2 mielestä ”dekkaribuumin myötä rikoskirjallisuuden lajit ovat

kuitenkin laajentuneet niin, että romaaneja ei ole helppo kuvailla perinteellisillä lajityypeillä,

vaan ne määrittyvät pitkälti päähenkilön näkökulman ja statuksen mukaan” (Ruumiin kulttuuri

2010 n:o 1:54)3. Koskinen toteaakin,

että rikoskirjallisuutta ei ole aina arvostettu korkeakirjallisissa piireissä, koska se on
aikaisemmin keskittynyt vain murhan selvittämiseen henkilökuvauksen kustannuksella.
Nykyaikaisessa rikoskirjallisuudessa painotukset ovat kuitenkin muuttuneet, rikosten
taustalla olevat yhteiskunnalliset tekijät näyttelevät yhä suurempaa osaa, ja
henkilöhahmojen ja heidän yksityiselämänsä kuvaamisesta on tullut oleellinen osa
teosten sisältöä. Tämä on selvästi nostanut rikoskirjallisuuden arvostusta, josta
esimerkkinä voidaan mainita Matti Yrjänä Joensuun nimeäminen Finlandia-palkinto -
ehdokkaaksi vuosina 1984 ja 1993 (Koskinen 2009:70).

1.1 Aikaisempi tutkimus

Näiden kirjailijoiden teosten Saksaan viennin alkuvaiheista ja niiden siellä saamasta

vastaanotosta ei aikaisemmin ole julkaistu yksityiskohtaista tutkimusta.

1 Rikostoimittaja, fil.lis. Helsingin Sanomien avustaja erikoisalana rikos- ja jännityskirjallisuus. Suomen
dekkariseura ry:n Ruumiin kulttuuri -lehden päätoimittaja vuodesta 2006 alkaen.
2 Kirjailija. Julkaissut mm. teoksen Harkittu murha. Kohti täydellistä rikosromaania. Helsinki 2009.
3 Ruumiin kulttuuri on Suomen dekkariseuran ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti.
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Muista suomalaisen kirjallisuuden vastaanotosta ulkomailla julkaistuista tutkimuksista

Jenniina Ylösen4 toukokuussa 2011 valmistunut mastertason tutkimus koskettelee myös Leena

Lehtolaisen tuotannon vientiä Saksaan.

Vaasan yliopisto on tammikuussa 2011 aloittanut Suomen ja Saksan välisiä

kirjallisuussuhteita ja kirjallisuuden vastaanottoa koskevan tutkimusprojektin.5

PirjoVaittinen käsittelee tohtorinväitöskirjassaan Niin lähellä, niin kaukana (Helsinki 1988)

suomesta ruotsiksi käännetyn kaunokirjallisuuden vastaanottoa Ruotsissa 1930-luvulla, ja Eva

Herner on tutkinut väitöskirjassaan Svenska recensenter läser finska böcker (Uppsala 1999)

suomalaisen 1960-luvulla ruotsinnetun kaunokirjallisuuden saamaa vastaanottoa Ruotsissa.

Yrjö Varpion tutkimuksessa Pentinkulma ja maailma (Juva 1979) käsitellään Väinö Linnan

teosten saamaa vastaanottoa ulkomailla, ja Henri Nyman puolestaan käsittelee

kandidaattitason tutkimuksessaan Hallonbåtsflyktningen i mellanmjölkens hemland,

Vadelmavenepakolainen Folkhemmetin vieraana (Tukholman yliopisto 2010) Miika

Nousiaisen romaanin saamaa vastaanottoa Ruotsissa.

1.1. Kirjailijat ja heidän tutkimukseni kohteena oleva tuotantonsa

1.2.1. Leena Lehtolainen ja Maria Kallio -sarja

Leena Lehtolainen (s. 1964) on viime vuosina kohonnut Suomen johtavaksi naispuoliseksi

rikoskirjailijaksi (Kettunen 2006:182). Hänen ensimmäinen rikosromaaninsa Ensimmäinen

murhani (1993) toi suomalaiseen rikoskirjallisuuteen naiskomisarion, Maria Kallion, jolla on

sekä poliisin että lakimiehen koulutus. Hän työskentelee sarjan ensimmäisessä teoksessa

rikososaston ylikonstaapelina, toisessa lakiasiaintoimistossa ja kolmannessa nimismiehen

kesäsijaisena. Vasta sarjan neljännessä teoksessa hän aloittaa työskentelyn Espoon

poliisilaitoksella, jossa hän ylenee väkivaltajaoston päälliköksi. Sarjan edetessä Maria Kallio

avioituu ja saa lapsia (Koskinen 209:59).

Kun Lehtolainen aloitti rikoskirjailijan uransa suomalaisessa rikoskirjallisuudessa oli

hänen mukaansa selkeä aukko:

Yhdeksänkymmentäluvun alussa ei suomalaisessa rikoskirjallisuudessa ollut
ammattimaista naispuolista etsivää päähenkilönä. Ihmettelin sitä aukkoa aikani tutkijan
ja kriitikon positiosta, ennen kuin ryhdyin itse kirjoittamaan (Koskinen 2009:68).

4 Jenniina Ylönen: From Waltari to Westö. An analysis of Finnish Literature Export in Germany and Spain. Freie
Universität Berlin. Department of Philosophy and Humanities. Peter Szondi Institute of Comparative Literature.
Master´s thesis in the degree program Applied Studies.
5 Vaasan yliopisto: http://www.uwasa.fi/saksa/su/tutkimus/reseptiontutkimuskeskus/. Suomalais-saksalaisten
kirjallisuus- ja kulttuurisuhteiden tutkimuskeskus on Vaasan yliopiston projekti, jonka tarkoituksena on toimia
suomalais-saksalaisten kirjallisuus- ja kulttuurisuhteiden kansallisena ja kansainvälisenä tutkimuskeskuksena ja
asiantuntijafoorumina.
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Angela Plöger kertoo Lehtolaisesta:

Leena Lehtolainen on itse aina sanonut, että hän haluaa, että hänen komisarionsa olisi
ihan oikea aito ihminen, jolla on samanlaiset ongelmat kuin lukijalla, ja ilmeisesti jotkut
lukijat palkitsevat tätä. Kun kysyin häneltä miten hänen kirjojaan on otettu vastaan
Suomessa, niin hän vastasi, että ihmiset ovat puhutelleet häntä kadulla ja kehuneet, että
Maria Kallion perhe-elämä on ihan samanlaista kuin heidän omansa, ja että he tuntevat
itsensä jälleen Lehtolaisen hahmoissa (AP:3).

Yhteiskunnallisen sanoman sijaan Leena Lehtolainen sanoo yhteiskunnallisuuden

muodostuvan painotuksista, joita hän tekee aihevalinnoissaan:

Enemmän kuin tietoisesta viestistä kysymys on siitä, että kirjoitan asioista, joista itse
olen kiinnostunut. Koska niihin kuuluvat molempien sukupuolten kaavamaiset
rooliodotukset, ympäristöasiat, monenlaiset tasa-arvokysymykset ja se, miten poliittiset
päätökset vaikuttavat ihmisten arkeen, niin väistämättä nämä teemat tulevat esille
kirjoissakin. En silti kuvittele, että kykenisin mitenkään muuttamaan maailmaa
kirjoillani (Koskinen 2009:73).

Lehtolaisen teokset kattavat useampia rikoskirjallisuuden alueita. Jännityksen hän saa

kirjoihinsa whodunit-rakenteella, jossa murhaajan henkilöllisyys pidetään salassa loppuun asti,

mutta epäilyt johdetaan johtolangoilla ja bluffaamalla eri suuntiin. Lehtolaisen teokset ovat

myös eräänlaisia poliisiromaaneja, koska niissä kuvaillaan poliisiryhmän yhteistyötä,

konflikteja ja sen jäsenten yksityiselämää. Niiden kertomistekniikka poikkeaa kuitenkin

tavanomaisesta poliisiromaanista, ja Keijo Kettunen toteaakin Lehtolaisen teosten

muistuttavan amerikkalaisia yksityisetsiväromaaneja (Kettunen 2006:183). Lehtolaisen

teosten tapahtumat rakentuvat minäkertojana toimivan Maria Kallion ympärille, paitsi

teoksessa Tappava säde (1999), jossa tällä on vain sivurooli. Kettunen toteaa myös, että

”Lehtolaisen teoksissa on nähtävissä pyrkimys osoittaa yksittäisen henkilön

virhekäyttäytymisen johtuvan sosiaalisista ongelmista, ja niissä on optimistinen perusvire”

Kettunen 2006:290). Vuonna 1997 Leena Lehtolainen sai ensimmäisenä naisena Suomen

dekkariseura ry:n Vuoden johtolanka -palkinnon6 romaanista Luminainen (1996).

Lehtolaisen teokset ovat Suomessa erittäin suosittuja, ja esimerkiksi v. 2002 ilmestynyt

perhedraama Kun luulit unohtaneesi, oli vuoden eniten myyty kirja Suomessa (81.000 kpl)

(Kettunen 2006:183).

6 Suomen dekkariseura ry myöntää vuosittain Vuoden johtolanka -palkinnon edellisen vuoden merkittävästä
kotimaisesta dekkariteosta, joka voi olla romaani, elokuva, tutkielma tai muu alaan liittyvä merkkiteko
(www.dekkariseura.fi).
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1.2.2. Matti Rönkä ja Viktor Kärppä -sarja

Matti Rönkä (s. 1959) valmistui toimittajaksi Sanoma Oy:n toimittajakoulusta ja valtiotieteen

maisteriksi Helsingin yliopistosta. Hän oli jo ennen rikoskirjailijaksi ryhtymistään television

uutisankkurina julkisuudessa hyvin tunnettu henkilö.

Keijo Kettunen toteaa Röngän kirjojen

rikastuttaneen suomalaista rikoskirjallisuutta uudella aihepiirillä ja uudessa
ympäristössä. Hänen teostensa sankari on inkerinsuomalainen paluumuuttaja,
monitaituri Viktor Kärppä, joka työskentelee eräänlaisena yksityisetsivänä entisestä
Neuvostoliitosta Suomeen muuttaneiden ihmisten hyväksi. Kärppä on välittäjä, joka
sukkuloi vaivattomasti kahden kulttuurin välillä ja hallitsee Suomen ja Venäjän väliset
kulttuurierot, ennakkoluulot, ja suunnattoman suuren elintasoeron. Hän elää lain ja
laittomuuden, Suomen ja Venäjän ja perhevelvoitteiden ja ystävänpalvelusten
välimaastossa (Kettunen 2006:179).

Rönkä itse sanoo Kärpän olevan tietynlainen pastissi7 chandlerilaisesta yksityisetsivähahmosta

(MRÖ:5). Kärppä joutuu usein laillisuuden ja rikollisuuden väliselle harmaalle alueelle ja

rikkoo satunnaisesti lakia, mutta perustaa tekemisensä vahvalle eettiselle ja moraaliselle

pohjalle (Kettunen 2006:179). Röngän ensimmäinen kirja Tappajan näköinen mies ilmestyi

v. 2002. Hyvä veli, paha veli -romaanissa (2003) Kärpän isoveli muuttaa Suomeen ja

veljekset sekaantuvat heroiinin salakuljetukseen (Kettunen 2006:179). Annamari Arrakoski-

Engardtin mielestä ”Röngän dekkarit ovat hyvin kirjoitettuja, ja hän osaa tiivistämisen taidon,

joka varsinkin ulkomailla uppoaa oikein hyvin” (AAE:5).

Gummeruksen julkaisemien Matti Röngän dekkarien käännösoikeuksia on myyty jo

kymmeneen maahan. Saksan menestyksen siivittämänä ne ovat menneet kaupaksi myös

Hollantiin, Ranskaan, Italiaan, Tsekkiin, Slovakiaan, Puolaan, Ruotsiin ja Norjaan.

Vastaanotto Saksassa on rohkaissut muitakin kustantajia panostamaan suomalaiseen
dekkariin. Uskomme Kärpän mahdollisuuksiin myös Euroopan ulkopuolella.
Pohjoismainen dekkari on kovassa huudossa maailmalla.Viktor Kärpän eksoottinen
tausta ja musta huumori herättävät kiinnostusta

sanoo kirjallisuusagentti Tiina Kristoffersson Stilton Literary Agencystä, joka myy Viktor

Kärppä -dekkarien käännösoikeuksia (Ruumiin kulttuuri 2010 n:o 1:9). Matti Röngän kolmas

Kärppäteos Ystävät kaukana (2005) palkittiin Vuoden johtolangalla v. 2006, ja seuraavana

vuonna se toi tekijälleen yhteispohjoismaisen Lasiavain -palkinnon8.

7 Pastissi on toisen ajan tai taiteilijan tyyliä tahallisesti jäljittelevä usein parodinen taideteos (Suomen kielen
perussanakirja).
8 Lasiavain (Glasnyckeln) -palkinto on Skandinaviska Kriminalsällskapetin (SKS) vuosittain parhaalle
pohjoismaiselle rikosromaanille myöntämä palkinto (krimi.blogspot.se).
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Angela Plögerin mielestä

Röngän kirjoissa on salaperäisyyttä, joka liittyy Neuvostoliittoon ja sen oloihin ja
Venäjän mafiaan, joka on länsimaisille ihmisille arvoituksellista ja kiehtovaa. Kärppä
on palvellut Venäjän armeijassa ja hänellä on siellä hankittuja suhteita. Kiehtovaa
teoksissa ovat laittomat rajanylitykset, sillä se on asia, joka ei kestä päivänvaloa, koska
aina on väitetty, ettei ole muuta niin tiiviisti vartioitua rajaa kuin itä- ja länsiblokin
maiden välissä. Suomen puolella olevat epäilyksenalaiset henkilöt antavat lukijalle
mahdollisuuden kuvitella mitä herraa nämä ovat elämänsä aikana palvelleet.

Röngän kirjoissa olevan harmaan talouden voi helposti uskoa kiinnostavan
saksalaista lukijaa, ja se vastaa Länsi-Euroopassa liikkuvia venäläisiä koskevia kliseitä,
joiden mukaan nämä ovat jollain lailla kytkeytyneet Venäjän mafiaan, sillä mm. Sofi
Oksasen romaanissa Puhdistus9 on kuvattu venäläisten tyttöjen ihmiskauppaa Saksaan.
Röngän kirjoissa laittomuudet tapahtuvat kuitenkin varsin pienessä mittakaavassa, sillä
Kärppä yrittää olla kunnollinen, vaikkei se aina onnistukaan, ja toisaalta hän hyötyy
vanhoista suhteista (AP:1,2).

Viktor Kärppä -sarja poikkeaa rikosromaanien perinteestä siinä, että tarinoissa on hyvin vähän

väkivaltaa. Rönkä itse muistelee: ”Poistin ensimmäisestä Kärppä-kirjasta kohdan, jossa Viktor

vastentahtoisesti tappaa. Tajusin silloin, että Kärppä ei voi tappaa, se olisi hänen tuhonsa. Hän

on vain tappajan näköinen mies”(Pertti Mattila. Ruotsin suomalainen 2012 n:o 1:4). Suomeksi

on ilmestynyt kuusi Kärppä-dekkaria, viimeksi Väärän maan vainaja (2011).

Matti Rönkä on saanut Kärppä-sarjastaan seuraavat palkinnot:

- 2. sija Vuoden parhaat rikosromaanit Saksa 2007 (Tappajan näköinen mies).

- 3. sija Deutscher Krimipreis Saksa 2008 (Tappajan näköinen mies).

- Kultapokkari10 2008 (Mies rajan takaa). Kokoomateos. Sisältää aikaisemmin

julkaistut Tappajan näköinen mies, Hyvä veli, paha veli ja Ystävät kaukana -teokset.

-Kalle Päätalo -palkinto11 2009.

1.2.3.Taavi Soininvaara ja Arto Ratamo -sarja

Taavi Soininvaara (s. 1966) valmistui oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1991 ja työskenteli

lakimiestehtävissä mm. laivanrakennusteollisuudessa, kunnes hänen teoksensa Ebola-Helsinki

(2001) saavutti niin suuren suosion, että hän ryhtyi päätoimiseksi kirjailijaksi.

Soininvaaran teokset käsittelevät kansainvälisen politiikan ja talouden ajankohtaisia

ongelmia ja uhkakuvia kuten mm. atk-rikollisuutta, hakkerointia, viruksia, biologisia aseita,

geenitekniikkaa ja ihmiskauppaa.

9 Sofi Oksanen: Puhdistus. Helsinki 2008. Saksankielinen käännös (Angela Plöger): Fegefeuer. Köln 2010.
10 Suomen Kustannusyhdistys antaa Kultapokkari-tunnustuksen niille taskukirjoille, joiden myynti ylittää 20 000
kappaleen rajan (www.kustantajat.fi).
11 Kalle Päätalo -palkinto on Gummerus Kustannus Oy:n vuodesta 1990 alkaen myöntämä palkinto kirjallisesta
läpimurrosta (www.gummerus.fi).
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Soininvaara kertoo kirjoittamisestaan:

Kansainvälisen trillerin pohjajuonne on jokin iso olemassa oleva uhka tai uhka,
joka on selkeästi lähivuosina syntymässä. Pyrin mahdollisimman paljon
käsittelemään informaatiota ja löytämään orallaan olevia uhkakuvia, jotka voisivat
realisoitua vuoden, kahden, kolmen, neljän vuoden päästä. Kirjailija ei voi kirjoittaa
uhkasta, joka on meneillään, sillä siinä vaiheessa, kun kirja julkaistaan Suomessa ja
kahden vuoden kuluttua ulkomailla, se aihe on mennyt jo kauan sitten.

Kun puhutaan trillereistä on juonen kehittäminen yksi tärkeimmistä asioista, koska
trillerit ovat aina juonivetoisia. Vaikka voi olla hyvää ihmiskuvausta, perusta on juoni,
joka lähtee isosta uhkakuvasta, ja juoni ja tapahtumat määrittelevät millaisia hahmoja
tarvitaan. En samasta itseäni henkilöhahmoihini, mutta alkuvaiheessa laitoin Ratamolle
muutamia mielipiteitäni. Päämäärä on se, että faktaa on niin paljon, että lukija ei tiedä
mikä on faktaa ja mikä fiktiota. Faktaa on paljon siksi, että tuuditetaan lukija siihen
uskoon, että tämä pitää paikkansa. Käytän usein kansallisia juhlapäiviä kuten juhannusta
ja vappua keventämään niihin liittyvillä kommelluksilla, joista monet ovat sattuneet
itselleni tai tutuille. Niiden tarkoituksena on kertoa siitä, että Suomi voi olla erikoinen ja
eksoottinen maa. Minun kirjani on kirjoitettu suomalaisille ihmisille ja ovat tosia
tavallaan. En voi kirjoittaa mitään sellaista, joka olisi tehty vain markkinoinnin takia
(TS:1-5).

Tutkimukseeni mukaan ottamieni kirjojen protagonisti Arto Ratamo on Suojelupoliisin

(SUPO) kenttäagentti. Ebola-Helsinki -romaanissa hän tosin oli vielä tutkija, joka sitten siirtyi

Suojelupoliisiin. Ratamo on epäsovinnainen ja sympaattinen yksinhuoltajaisä. Hänen kauttaan

säilyy kirjojen välinen jatkuvuus ja Suomi-yhteys näissä kansainvälisissä toimintajännäreissä.

(www.lappeenranta.fi). Soininvaaran kolmas teos Koston komissio (2003) toi hänelle samana

vuonna Suomen dekkariseuran Vuoden johtolanka -palkinnon. Palkintolautakunta perusteli

valintaansa seuraavasti:

Taavi Soininvaaran trilleri Koston komissio on erinomainen lajityyppinsä edustaja.
Kirjassa imponoi paitsi hyvin kehitelty juoni myös se, että siinä käsitellään erittäin
ajankohtaisia ekonomisia ja poliittisia ongelmia. Hämmästyttävällä asiantuntemuksella
Soininvaara liikkuu Suomen, Euroopan ja miksei koko maailman päivänkohtaisissa
tapahtumissa ja saa selvittelyynsä sisältymään myös kirpeitä kannanottoja niin
isänmaallisuudesta kuin mielisairaanhoidon tasosta. Huumoria ja lämpöäkin riittää,
varsinkin päähenkilö Arto Ratamon ja hänen mielitiettynsä suhteen kuvauksessa. Teos
on kuin pieni tämän päivän politiikan oppitunti – ei kuiva, vaan jännittävä ja
mukaansatempaava. Teos ei sorru trillerin lajityypin kliseisiin luettelemalla tieto- tai
aseteknisiä yksityiskohtia, vaan paneutuu enemmänkin hyödyntämään historiaa ja
kulttuurisia aineksia juonta syventävinä elementteinä. Soininvaara on taitava kirjoittaja,
jonka teksti tempaa lukijan mukaansa ja tarjoaa nautinnollisen elämyksen, jonka
ainesosat ovat tasapainossa kuin loistavassa vuosikertaviinissä (www.dekkariseura.fi).

Angela Plöger pitää Taavi Soininvaaran kirjoista, ”koska hän katsoo yli lautasen reunan,

hänellä on maailmanlaajuinen juttu, poliittinen taju ja myös kriisi- ja kehitystaju ja kaikki mitä

siihen kuuluu, se on paljon avarampaa, ja jossakin kirjassa tuli hänelläkin venäläiset mukaan

kuvioon” (AP:3).

http://www.lappeenranta.fi/
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2. Kun dekkareista tuli hovikelpoisia

Päivi Lappalainen toteaa artikkelissaan Kuinka dekkareista tuli hovikelpoisia muutoksen

rikoskirjallisuuteen suhtautumisessa alkaneen Suomessa 1980-luvulla, jolloin niiden tutkimus

yhä enemmän siirtyi akateemisiin piireihin, ja niistä alettiin tehdä opinnäytteitä ja pitää

tutkimusseminaareja. Lappalaisen mukaan tämä kehitys hovikelpoisti rikoskirjallisuuden

lopullisesti. Merkittävää oli Suomen dekkariseura ry:n ja sen lehden Ruumiin kulttuurin

perustaminen v. 1984. 1990-luvun lopulla rikoskirjallisuudesta tehtiin kaksi väitöskirjaa12

(Lappalainen 2002: 127–129), mutta vasta Paula Arvaksen väitöskirja Rauta ja Ristilukki –

Vilho Helasen salapoliisiromaanisarja (Helsingin yliopisto 2009) käsittelee ensimmäistä

merkittävää suomalaista salapoliisisarjaa (savotta.helsinki.fi). Rikoksia sijoitettiin myös

yliopistoympäristöön.13 Päivi Lappalaisen mukaan postmodernin ajattelun mukanaan tuoma

yleinen korkean ja matalan sekoittuminen, jolloin tiukat lajirajat ovat kadonneet, on ollut

yhtenä rikosromaanien hovikelpoistumisen perustana ja kun rikoskirjallisuuden ja muun

kirjallisuuden välinen raja on mataloitunut, rikoskirjallisuutta on alettu rinnastaa muuhun

kirjallisuuteen, joka puolestaan saattaa lainata rikoskirjallisuudelle ominaisia piirteitä

(Lappalainen 2002:130).

Juha-Pekka Koskisen mielestä

yhteiskunnallisuus syventää rikoskirjallisuuden ilmaisua ja se antaa mahdollisuuden
pelkän rikoksen lisäksi kuvata myös syitä ja seurauksia. Vaikka näitä asioita voisi
kuvata myös muissa kirjallisuuden lajeissa, on yhteiskunnallisuus puhuttelevimmillaan
juuri rikoskirjallisuudessa (Koskinen 2009:73).

Leena Lehtolaisen mukaan samantyyppiset henkilöt, jotka aikaisemmin kirjoittivat

sosiaaliromaaneja, kuten Thomas Mann, kirjoittavat nykyisin dekkareita (Ruth Bender.Kieler

Nachrichten 08.06.2002).

Luontoon ja ympäristöön liittyvät kysymykset ovat nousseet yhä keskeisemmälle sijalle

suomalaisissa dekkareissa. Mm. Leena Lehtolaisen teoksessa Tuulen puolella (1998)

käsitellään ympäristöaktivistien toimintaa.

3.Teoria

3.1.Reseptiotutkimus ja odotushorisontti

Länsi-Saksassa 1960-luvulla alkaneen reseptioteoreettisen tutkimuksen alkuunpanijoina

toimivat Konstanzin yliopiston professorit Hans Robert Jauß ja Wolfgang Iser. Jauß kehitti

12 Jopi Nyman: Men alone (1996) ja Heta Pyrhönen: Mayhem and Murder (1998).
13 Mm. Pertti Hemanus: Kuka halusi murhata professorin? (1993) ja Jukka Hankamäki: Kuka halusi murhata
filosofin? (2000).
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kirjallisuuden tutkimukseen odotushorisonttikäsitteen. Se muodostuu erilaisista tekijöistä,

jotka vaikuttavat lukijan odotuksiin tietystä teoksesta hänen alkaessaan lukea sitä. Näitä ovat

ennen kaikkea lukijan kulttuuritausta ja elämänkokemus. Tekstin merkitys syntyy sen ja

lukijan välisestä suhteesta. Lukija muodostaa tulkintansa teoksesta omien edellytystensä,

kokemuksiensa, normiensa ja odotuksiensa kautta, joihin vaikuttavat hänen ennakkotietonsa

teoksesta, kirjailijasta ja tämän etnisestä ja maantieteellisestä taustasta sekä muista

olosuhteista. Mitä vähemmän lukijalla ja kirjailijalla on yhteistä kulttuuritaustaa, sitä

epätodennäköisempää on, että lukija ymmärtää teoksen välittämän viestin kirjailijan

tarkoittamalla tavalla. Myös eri kulttuureista tulevien henkilön tulkinnat samasta tekstistä

eroavat suuresti. Tämän lisäksi lukijaa ympäröivän miljöön normit ja konventiot vaikuttavat

odotushorisontin muotoutumiseen (Herner 1999:3). Tähän tutkimukseeni liittyvien teosten

lukijoissa aikaansaamaa odotushorisonttia voidaan pitää laajana kahdesta syystä. Toisaalta

saksalainen lukija odottaa korkeatasoisen rikosromaanin tuomaa jännitystä ja toisaalta

pääsevänsä nojatuolimatkalle Suomeen ja jopa vielä kurkistamaan Venäjällekin. Suomalaisen

teoksen voidaan odottaa verestävän sellaisen lukijan Suomi-kokemuksia, jolla niitä on.

Muiden lukijoiden kohdalla on uteliaisuus ja halu tulla tuntemaan Suomea varmastikin eräs

lähtökohdista.

3.2. Medioituminen

Tarja-Liisa Hypén määrittelee mediakirjailijaksi kirjailijan, jonka kuva luodaan eri

julkisuuden keinoin, eikä ensisijaisesti kirjailijan omalla tuotannolla tai sen kritiikillä (Hypén

2002:32). Hänen mukaansa painettu teos on tuote ja kirjailijanimi tuotannon tavaramerkki.

Tuotteistuneen kirjailijan nimi on kuitenkin tavaramerkkinä laajemmalle mediatuotteelle kuin

pelkästään kirjailija kaunokirjalliselle tuotannolle (Hypén 2002:39).

Tämän tutkimuksen käsittävästä kolmesta kirjailijasta voidaan Matti Röngän todeta

television uutisankkurin ominaisuudessa olleen hyvin tunnettu mediahenkilö Suomessa jo

ennen kirjailijaksi ryhtymistään, ja hänestä tuli mediakirjailija heti, kun hänen ensimmäinen

teoksensa ilmestyi. Leena Lehtolainen on aikakauslehtien kestosuosikki, jota haastatellaan

usein, ja Taavi Soininvaara tunnetaan julkisuudessa lähinnä vain tuotantonsa kautta.

Saksassa tämän tutkimuksen käsittävät kolme kirjailijaa ovat luentatilaisuuksista ja

dekkarifestivaaleista huolimatta henkilöinä käytännöllisesti katsoen täysin tuntemattomia, ja

on hyvin epätodennäköistä, että heistä siellä koskaan tulisi mediakirjailijoita
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4. Tutkimusaineisto ja metodi

Tutkimustani varten olen keväällä 2010 haastatellut Leena Lehtolaista, Matti Rönkää ja Taavi

Soininvaaraa. Olen myös haastatellut heidän suomalaisten ja saksalaisten kustantamojensa

virkailijoita samoin kuin heidän teostensa kääntäjiä Gabriele Schrey-Vasaraa ja Peter

Uhlmannia. Haastattelin lisäksi Finnish Literature Exchangen (FILI)14 projektipäällikköä,

Maria Antasia, samoin kuin hänen edeltäjäänsä Hanna Kjellbergiä, Akateemisen kirjakaupan

toimitusjohtajaa, Annamari Arrakoski-Engardtia sekä suomalaista kirjallisuutta saksantavia

Angela Plögeriä ja Regine Pirscheliä.

Suomen Saksan-instituutissa Berliinissä työskentelevä Suvi Wartiovaara on auttanut minua

tarvittavien kontaktien luomisessa ja hänen kanssaan käydyt keskustelut ovat olleet hyödyllisiä

tutkimukseni hahmottelussa. Suomalaiseen kirjallisuuteen erikoistunut saksalainen

kirjakauppa-alan konsultti ja kirjakauppias Ralf Schiering15 on puolestaan auttanut minua

internet-kyselyn teknisessä toteuttamisessa.

Kävin henkilökohtaisesti haastattelemassa valitsemiani kirjailijoita ja heidän teostensa

julkaisemiseen liittyviä, samoin kuin muita suomalaisen rikoskirjallisuuden Saksaan vientiä

tuntevia henkilöitä sekä Suomessa että Saksassa, sillä henkilökohtaisissa haastatteluissa tulee

esiin enemmän yksityiskohtia, kuin mitä missään kirjallisessa kyselyssä on mahdollista saada

selville. Tämä koskee ennen kaikkea viennin alkuvaiheita. Nauhoitetut haastattelut kestivät

noin tunnin.16 Saksankieliset haastattelut olen kääntänyt suomeksi ja dokumentoinut ne samoin

kuin suomenkieliset haastattelut. Tutkimuksessani esiintyvät näkemykset ovat haastateltavieni

mielipiteitä. Ne ovat tietenkin yksittäisten henkilöiden subjektiivisia näkemyksiä, mutta

niinhän kirjallisuusarvostelijoidenkin arviot aina ovat.

Osan tutkimuksestani muodostaa saksalaisille kirjakauppiaille osoitettu internet-kysely,

jolla halusin saada selville heidän näkemyksensä siitä, miksi heidän asiakkaansa ovat

kiinnostuneita suomalaisesta rikoskirjallisuudesta ja juuri näiden kolmen kirjailijan teoksista.

Kysely lähetettiin sähköpostina 70 kirjakauppiaalle ja siitä kerrottiin myös kirjakauppa-alan

lehdessä.

Saksalaisten kustantamojen virkailijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa esiin tulleet

näkemykset ovat tärkeitä, koska he ovat alan ammattilaisia, joiden pitää pystyä arvioimaan

14 Suomen valtio tukee kirjallisuusvientiä Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen (Finnish Literature
Exchange, FILI) välityksellä myöntämällä käännös- ja painatustukea, kouluttamalla kääntäjiä ja tekemällä
suomalaista kirjallisuutta tunnetuksi ulkomailla. FILI myöntää vielä (2010) käännöstukea myös dekkareille, jota
muut pohjoismaat eivät enää tee (MA:4). FILIn toimintaan kuuluvat kirjailija- ja kustantajavierailujen
järjestäminen sekä osallistuminen messu- ja kirjallisuustapahtumiin, kuten mm. Suomen osallistumiseen
teemamaana vuoden 2014 Frankfurtin/M kirjamessuille Saksassa (www.finlit.fi).
15 Ralf Schiering hoitaa myös saksankielistä www.leena-lehtolainen.de -internetsivustoa.
16 Saksalaisissa kustantamoissa haastattelut käytiin saksaksi.
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saksalaisen lukijan suomalaisiin teoksiin liittyvä odotushorisontti. Heidän tehtävänäänhän on

löytää juuri sellaisia teoksia, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat näiden odotuksia.

5. Rikoskirjallisuus ja -elokuvat ovat suosittuja Saksassa

Miksi rikosten kuvaaminen sekä kirjoissa että televisiossa on Saksassa erittäin suosittua?

Monika Rettig Soininvaaran kirjoja Saksassa kustantavasta Aufbau-kustantamosta toteaa:

Se on viihdettä, mutta kuvaukset käsittelevät myös yhä enenevässä määrin
yhteiskunnallisia epäkohtia, ja tämä viihteen ja sosiaalisten teemojen yhdistelmä otetaan
hyvin vastaan. Mm. televisiossa vuosikymmeniä esitetyssä kulttisarjassa Tatort
(Rikospaikka)17 käsitellään nykyisin jotain sosiaalista teemaa. Yksityisten ongelmien,
kuten alkoholismin ja rakkaustarinoiden kuvaaminen on tehnyt kirjoista entistä
suositumpia. Arto Ratamon kohdalla on kiinnostavaa seurata kirja kirjalta, miten tilanne
kehittyy tässä suhteessa.

Eräs syy on varmaankin se, että rikoskirjallisuus on päässyt pitkälti eroon siitä
ennakkoluulosta, että se ei ole mitään oikeaa kirjallisuutta. Aikaisemmin siihen
koskettiin hyvin varauksellisesti, eivätkä kriitikot ole suhtautuneet siihen vakavasti.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana on Saksassa järjestettyjen kirjallisuus- ja
dekkarifestivaalien merkitys kirjallisuuden ja kirjailijoiden esittelijänä ja tämän
kirjallisuuden lajin tunnetuksi tekijänä kehittynyt valtavasti.

Mielestäni on aina kiinnostavaa tulla dekkareiden kautta tuntemaan uusi maa, ja että
nyt Ruotsin sijaan löydetäänkin suomalainen Suomi. Dekkarin kautta on helppo päästä
sisään. Ei ole sellaista kynnystä kuin historian kirjojen lukemisessa (MRE:2,3).

Mediapsykologi Jo Groebelin mielestä rikostarinoiden suosioon on olemassa kaksi perussyytä:

hyvä ja paha. ”Ei ole juuri mitään muuta, mikä tyydyttäisi niin hyvin ihmisten

oikeudenmukaisuuden tarvetta, kuin rikostarina, jossa hyvä voittaa pahan ja syyllinen saa

rangaistuksen. Tatort on satu aikuisille”(Claudia Arthen. news.de)18.

81,8 miljoonan asukkaan Saksassa julkaistiin v. 2010 yhteensä 95 800 painettua kirjaa,19 ja

Saksan kirjamyynnin arvo oli 9,73 miljardia euroa. Kirjojen julkaisumuoto jakautui

seuraavasti:

sidotut kirjat taskukirjat äänikirjat/audiokirjat

kaikki tuoteryhmät 71,1 % 24,8 % 4,1 %

kaunokirjallisuus 43,3 % 51,2 % 5,6 %

ohjekirjallisuus 85,7 % 11,8 % 2,5 %

tietokirjallisuus 79,1 % 19,6 % 1,3 %

17 Esitetty v. 2010 loppuun mennessä 40 vuotta. Vuosittaiseksi katsojamääräksi arvioidaan 44 miljoonaa.
(Ruumiin kulttuuri 2011 n:o 1:56).
18 www.news.de/print/855203806/der-tatort-schlaegt-sich-selbst/
19 Lähde: Buch und Buchhandel in Zahlen 2011. Herausgegeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels
e.V. Frankfurt am Main. 2011.
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Jännityskirjallisuuden osuus kaunokirjallisuuden liikevaihdosta Saksassa oli vuonna 2010

27 % [ v. 2008 24,9 % ja v. 2009 28,3 % ]. Suomen kielestä käännettyjä teoksia julkaistiin

Saksassa vuonna 2010 36 teosta, joista kaunokirjallisuuden osuus oli 19 teosta.

Suomessa julkaistiin v. 2010 4450 uutta painettua kirjaa, joista koti- ja ulkomaista

kaunokirjallisuutta oli 671 teosta ja näistä kotimaista proosaa 261 teosta. Yleistä kirjallisuutta

ilmestyi yhteensä 3894 teosta, joista taskukirjoja 56 kpl.20 Jännityskirjojen määrää ei

Suomessa ole tilastoitu erikseen.

Saksassa järjestettävistä dekkarifestivaaleista ”Mord am Hellweg” -tapahtuma on suurin

eurooppalainen dekkarifestivaali. Taavi Soininvaara on osallistunut siihen useampia kertoja,

koska hän on yksi tapahtuman järjestäjien vuosittain julkaiseman antologian vakinaisista

kirjailijoista (MRE:1). Annamari Arrakoski-Engardtin mukaan Saksassa on olemassa

trillerilukemisen traditio, joten niiden myyntimäärät siellä ovat olleet suuria, ja kymmenen

eniten myydyn kirjan joukossa siellä on vähintään kaksi trilleriä, jotka yleensä ovat

amerikkalaisia (AAE:4).

Saksan itäosien asukkaiden kiinnostuksesta rikoskirjallisuuteen Monika Rettig toteaa:

Meidän myyntiedustajamme, jotka kulkevat myyntimatkoilla Saksan itäosissa sanovat,
että siellä kiinnostus dekkareihin on ylipäätänsä huomattavasti pienempää kuin
lännessä. Berliini on tietenkin poikkeus ja jokin muu suurkaupunki, kuten Dresden,
mutta kummallista kyllä, ero lännen ja idän välillä on hyvin suuri (MRE:5).

Regine Pirschel puolestaan arvio, että Venäjä-kytkennät eivät kiinnosta Saksan itäosien

asukkaita: ”Meille tyrkytettiin koko DDR:n aikana Venäjää niin paljon, että itäisessä Saksassa

ei kiinnostus ole niin iso, koska me olemme ihan kylläisiä siitä” (RP:5).

6. Skandinaavinen aalto Saksassa

Uwe Englertin21 mielestä vaikuttaa siltä, että nykyisen skandinaavisen aallon aikana

pohjoismaisia kirjailijoita arvostetaan yhtä lailla kuin runsaat 100 vuotta sitten fin-de-siécle -

kaudella 22 (Englert 1999: 169). Silloin mm. Kierkegaardin (1813 – 1855), Ibsenin (1828 –

1906), Strindbergin ( 1849 –1912) ja Hamsunin (1859 – 1952) teokset istuttivat saksalaisiin

kollektiivisen mielikuvan Pohjoismaista, joissa vallitsee yksinäisyys, kylmyys, ankaruus,

apeus, raskasmielisyys, pimeys ja kurinalaisuus Välimeren alueen kevyen ja iloisen

elämäntavan vastapainona (Gohlis 2006:12)23. Englertin mukaan skandinaavisten

kirjailijoiden sisällöltään ja muodoltaan innovatiivista tuotantoa ei usein otettu täydestä, vaan

20 Lähde: Suomen Kustannusyhdistys r.y. (www.kustantajat.fi).
21 Uwe Englert on saksalainen skandinavisti.
22 N. 1890 – 1914. Tunnetaan myös nimellä dekadentismus.
23 Tobias Gohlis on saksalainen rikoskirjallisuuskriitikko ja KrimiZEIT-Bestenlisten perustaja ja puheenjohtaja.
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sitä pidettiin pitkään kirjallisuudelle epätyypillisenä ja sitä käytettiin suojamuurina orastavaa

modernismia vastaan. Skandinaaviset teokset tarjosivat aina uudelleen ja uudelleen

mahdollisuuden mytologisoivalle yhteiskuntakritiikille, luonnon ihannoimiselle, mystiikalle ja

järjenvastaisuudelle (Englert 2000:170). Walter Baumgartner24 osoitti, että skandinaavisia

tekstejä pidettiin modernin vastaisina, joissa luonto muodosti halveksitun sivilisaation

vastaisen linnakkeen. Edelleen Englertin mukaan skandinaavisia kirjoja käytettiin väärin

eksoottisten taipumusten näyttämönä: ”Tämän eksoottisuuden ja Saksassa yleisten

stereotyyppisten skandinaviakäsitysten välillä ei ensinäkemällä ole mitään yhteistä. Kun

1890-luvulla huomattavan usein kirjoitettiin jaloista villi-ihmisistä, niin poliittisella 1970-

luvulla kirjoitettiin emansipoituneista naisista, työläisistä, homoista ja lesboista” (Englert

2000:187).

Tobias Gohlis toteaa ruotsalaisen kirjailijaparin Maj Sjöwallin ja PerWahlöön tehneen

historiaa viemällä Saksaan uudentyyppisen rikoskirjallisuuden ja tekemällä sen

salonkikelpoiseksi. Hänen mukaansa saksalainen Hansjörg Martin (1920 – 1999) oli tosin

aloittanut uuden saksalaisen rikoskirjallisuuden luomisen, mutta vasta Sjöwall/Wahlöön

vuosina 1965 – 75 ilmestyneet teokset ajankohtaisine sosiaalikritiikkeineen avasivat tähän

saakka roskana pidetyn kirjallisuuslajin saksalaiselle kulttuuriyleisölle:

Heidän teoksensa olivat ajankohtaisia monessa suhteessa. Heidän
henkilöhahmonsa olivat huippusalapoliisien sijaan aivan tavallisia poliisimiehiä,
jotka kuten todellisuudessakin laahaavat kehityksen jäljessä. Heidän kirjojensa
terävää kapitalismin arvostelua ei nykyisissä ruotsalaisissa menestysromaaneissa
kuitenkaan juuri enää erikseen erota (Gohlis 2006:13).

Vuonna 1995 Der Spiegel -lehden bestsellerlistan kuudesta eniten myydystä kirjasta neljä oli

Skandinaviasta. Norjalaisen Jostein Gaardenin Sofies verden -teoksen saksankielistä

käännöstä Sofies Welt (1991)25 oltiin myyty 90-luvun loppupuolelle tultaessa kovakantisena

lähes kaksi miljoonaa kappaletta. Hyvin merkittävä kirja oli tanskalaisen Peter HØegin teos

Fräulein Smillas Gespür für Schnee (1992),26 joka uudelleen ja uudelleen yhdistettiin

käsitteisiin jää, lumi, autio maisema ja yksinäisyys (Englert 1999:172). Tämä teos teki

skandinaavisen jännityskirjallisuuden tunnetuksi koko maailmassa. Juuri HØegin kirja herätti

kiinnostuksen Skandinaviaan (CM:6).

Annamari Arrakoski-Engardt kertoo, että kun hän aloitti työskentelynsä saksalaisessa

Rowohlt-kustantamossa keväällä v. 2000, suomenkielistä kirjallisuutta oli hyvin vähän

markkinoilla Saksassa:

24 Sveitsiläinen kirjallisuustieteilijä ja skandinavisti.
25 Ilmestyi Suomessa nimellä Sofian maailma (1994).
26 Ilmestyi Suomessa nimellä Lumen taju (1993).
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Tunnetuin suomalainen kirjailija Saksassa oli edelleen Mika Waltari, jota on myyty
siellä erittäin paljon, samoin kuin Märta Tikkanen. Mankell, Nesser ja Åke Edwardsson
olivat juuri lyöneet itsensä läpi. Karin Fossum oli juuri päässyt suuriin myyntilukuihin,
ja olimme juuri julkaisseet Liza Marklundin toisen kirjan, joka ylitti 60 000 kappaleen
kovakantisen myynnin heti alussa. Markkinoilla oli näiden lisäksi myös norjalaisia ja
tanskalaisia dekkareita.

Suomenkielisiä rikoskirjailijoita ei ollut paljon, ja kollegojen kanssa oli puhetta siitä,
että tämä skandinaviabuumi loppuu kohta, koska sitä oli kestänyt jo 3 – 4 vuotta.
Mankellilla oli mennyt todella pitkään, ennen kuin hän löi itsensä läpi Saksassa, ja
hänellä on ollut laaja tuotanto, ennen kuin hän on päässyt sinne. Ensimmäinen todella
menestyksellinen oli kuitenkin juuri Mankell, ja sitten käännettiin kaikki, mitä Ruotsissa
oli kirjoitettu rikoksista. Nyt ei voida puhua enää mistään skandinaavisesta aallosta,
koska sitä on kestänyt jo yli 10 vuotta. Nykyisin jokainen suomalainen rikoskirjailija on
jossakin saksalaisessa kustantamossa, joten kaikki skandinaaviset maat Suomi mukaan
luettuna ovat hyötyneet Ruotsista (AAE:1).

7. Suomalainen kirjallisuus ja Suomi-kuva Saksassa

Suomen kirjallisuuden vientiorganisaation, vuonna 1977 perustetun FILIn tehtävänä on

edistää suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta maailmalla tukemalla sen kääntämistä ja

julkaisemista. Vuonna 2008 julkaistussa FILIn tiedotteessa todetaan:

Saksa on tämän vuosituhannen alun ollut pohjoismaisen kirjallisuuden luvattu maa ja
kirjallisuusviennin mallikohde. Saksaksi julkaistaan edelleen hyvin paljon käännöksiä,
sekä klassikoita että nykykirjallisuuden merkkiteoksia, mutta myös laajan yleisön
suosimaa jännityskirjallisuutta. Kymmenen suosituimman suomalaiskirjailijan kirjoja
myytiin vuosina 1997 – 2008 yhteensä n. 2,5 miljoonaa kappaletta; lukuun mahtuu
kirjallisuudenlajien koko kirjo lastenkirjallisuudesta dekkareihin. Suomella on vakaat ja
toimivat verkostot saksalaisiin kustantamoihin; neljän viime vuoden aikana 27
saksalaista kustantamoa julkaisi yli 40 suomalaisen kirjailijan teoksia. Tämän ansiosta
saksalainen lukija ja kriitikko voivat nyt tutustua hyvin kattavaan valikoimaan
suomalaista nykykirjallisuutta (www.finlit.fi).

Suomi on Frankfurtin/M kirjamessujen teemamaa vuonna 2014. Silloinen kulttuuri- ja

urheiluministeri Stefan Wallin on FILIn 16.06.09 antaman tiedotteen mukaan todennut tätä

koskevassa tiedotustilaisuudessa:

Koska Saksa on suomalaisen kirjallisuuden viennin tärkein maa, on luontevaa panostaa
tämän markkina-alueen kasvattamiseen. Frankfurtin kirjamessut tarjoavat suurimpana
kirja-alan kansainvälisenä tapahtumana myös parhaan mahdollisen kehyksen
laajemmalle suomalaisen kirjallisuuden läpimurrolle (www.finlit.fi).

”Saksalla ja Suomella on pitkä yhteinen sivistyshistoriallinen tausta, vaikka se

hämmästyttävän harvoin tulee esille. Suomi on toisaalta läheinen, mutta toisaalta riittävän

eksoottinen. Ei olla liian erilaisia, mutta ollaan sopivan erilaisia”, sanoo Leena Lehtolainen

(LL:5,6). Suomen liittyminen EU:hun toi sen näköpiiriin myös kirjallisuusmaana (AP:2).

Mm. Arto Paasilinnan kirjoja saksantaneen Regine Pirschelin mukaan odotetaan aina, ”että

suomalaisia kuvataan saksaksi sanalla 'schräg', siis vähän semmoisia outoja tyyppejä, hulluja,

ja se on tullut mm. Paasilinnan kirjojen kautta” (RP:3). Kuvaa hulluista suomalaisista tukevat
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myös Saksan televisiossa näytetyt uutisfilmit Suomessa käydyistä suojalkapallo-otteluista,

kirveen-, kännykän- ja kumisaappaanheittokilpailuista sekä eukonkantokilpailuista, samoin

kuin Lordin eurovisiovoitto, korkeat itsemurhaluvut ja Saksassa yleisesti vallitseva käsitys

suomalaisten runsaasta juopumushakuisesta alkoholin käytöstä.

Nykyisin Matti Röngän kirjoja Saksassa kustantavassa Lübbe-kustantamossa

työskentelevälle Claudia Müllerille osoittamaani kysymykseen miksi saksalaiset kriitikot ja

lukijat tänä päivänä ostavat ja rakastavat suomalaista rikoskirjallisuutta hän vastaa:

Tärkeä syy on todennäköisesti pohjoinen ulottuvuus. Skandinavia, Suomi, ne ovat aina
vain hyvin kiehtovia saksalaisille ylipäätänsä, yhtä lailla loman ja kaipuun kohteina,
mutta myös heijastuksena maista, joissa kaikki on paremmin järjestettyä kuin Saksassa.
Luulen, että tämä kuva on aina painautunut saksalaisten mieliin, siis kiinnostus
Skandinaviaan, skandinaavisiin maihin. Sanoisin, että 20 vuotta sitten ei kukaan tiennyt
juuri mitään Suomesta, se kuului puoliksi Venäjälle. Nokiaa pitivät kaikki japanilaisena
firmana. Suomi oli todella valkoinen läiskä. Sitä kautta, että Suomi liittyi EU:hun ja otti
euron valuutaksi on Suomi tullut paljon tutummaksi Saksassa ja se on kiinnostava ja
esimerkillinen maa saksalaisille, kiitos Pisa-tulosten, kiitos monien turistien.

On olemassa perustavaa laatua oleva kiinnostus Pohjolaa ja Suomea kohtaan. Ja nyt
löydetään Suomi dekkarimaana, ne suomalaiset dekkarit, jotka tähän mennessä ovat
ilmestyneet Saksassa.

En tunne kaikkia Leena Lehtolaisen kirjoja, mutta niillä on oma arvonsa, niissä ei ole
niin paljön ’äksöniä’, niin kuin ruotsalaisissa esimerkiksi Larssonin kirjoissa, ja nyt kun
puhumme erityisesti Matti Röngästä, niin hänellä on minun mielestäni aivan todella
erikoinen kertomistapa, jollaista muilla pohjoisesta tulevilla kirjailijoilla ei ole: hänen
hyvin lakooninen, lunki, henkilöiden kautta tuleva kuvauksensa, jolla on hyvin
suomalainen korostus (CM:3).

Kun kysyin Claudia Mülleriltä onko sillä suuri merkitys, että Röngän kirjat avaavat ikkunan
Venäjälle, hän vastasi:

Aivan varmasti, mutta en usko että se on syy, miksi myymme näitä teoksia täällä
Saksassa. Matti Rönkä on suomalainen rikoskirjailija, ja Suomeen liittyy tieto Venäjän
läheisyydestä, uskon useimpien saksalaisten tietävän sen. Sehän on Suomen historiaa,
kun on vielä suomalaisperäinen maahanmuuttaja Venäjältä. Se ei kuitenkaan ole
mikään syy siihen miksi Matti Rönkä kiinnostaa saksalaista yleisöä (CM:4).

Kysymykseeni mitkä muuta seikat puhuvat suomalaisten rikoskirjojen puolesta, hän vastasi:

Kun puhumme vielä Matti Röngästä, niin esimerkiksi hänen teoksessaan Russiche
Freunde ei ole kuolleita. Ei ole murhia, joka rikoskirjoille on hyvin epätavallista, ja teos
on siitä huolimatta hyvin jännittävä. Kuten sanottu Viktor Kärppä ystävineen kehittyy
eräänlaiseksi road movieksi. Viktor Kärppä on se protagonisti, ja sitä kautta syntyy
eräänlainen läheisyys lukijaan, joka toivottavasti johtaa siihen, että lukijoista muodostuu
ihailijaryhmä, joka haluaa lukea myös seuraavan Matti Röngän kirjan (CM:4)

Hyvien arvostelujen sijaan Claudia Müllerin mielestä tärkeämpää on se miten kirja laitetaan

esille kirjakaupassa:

Se pitää suurten kirjakauppojen myymälöissä laittaa esille suurina pinoina saadakseen
suuren lukijakunnan, ja se on vaikeampaa sellaisille kirjailijoille, jotka eivät aivan sovi
ajan henkeen (CM:5).
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Rowohlt-kustantamossa työskentelevä Markus Gärtner toteaa:

Vaikka suomalaista rikoskirjallisuutta voidaan pitää osana skandinaavista
rikoskirjallisuutta, se on kuitenkin täysin erilaista. Se eroaa muista kielellisesti ja se on
vähemmän urbaaninen. Se on idempänä ja siinä on tärkeä yhteys Venäjälle, Karjalaan.
Suomi on saksalaisille hyvin kiehtova, luonnonläheinen maa, mutta samalla monessa
suhteessa erittäin nykyaikainen. Hiljattain ilmestyneessä saksalaisen kirjailijan
julkaisemassa teoksessa Die spinnen, die Finnen27 käsitellään mm. ankaraa säätä,
järjetöntä kylmyyttä ja aina uudelleen sitä kliseetä, että suomalaiset ovat mahdottoman
ystävällisiä. Se osaltaan vaikuttaa suomalaisten kirjojen kiinnostavuuteen ja antaa hyvin
positiivisen kuvan maasta. Kaurismäen elokuvilla on tietenkin myös ollut vaikutusta
Suomi-kuvan syntyyn. Suomesta pidetään Saksassa ja sitä pidetään Ruotsiin, Norjaan ja
Tanskaan verrattuna erikoisena maana. Suomalainen tango, suomalainen sauna,
suomalainen lakritsi ja likööri ovat jotain erikoista. Kyseessä on skandinaavinen
vaikutelma, jossa on myös jotain itäistä, vierasta, mutta ei pelottavaa. Saksassa ei
kaiken kaikkiaan tiedetä kovin paljoa Suomesta, mutta siellä on positiivisia
ennakkoluuloja, ja kirjat hyötyvät siitä.

Pohjoismainen yhteiskunta on monessa suhteessa sellainen, kuten saksalaiset
haluaisivat oman yhteiskuntansa olevan. Ja kyseessä on käsittämätön sekasotku, koska
ennakkokuvien mukaan toisaalta Skandinaviassa kaikki on järjestetty hyvin, naisista voi
tulla johtajia, on hyviä kouluja, ja toisaalta näiden kirjojen mukaan oikeistoradikaalit
talouselämän johtajat antavat murhata ihmisiä, naisia tapetaan. Kokonaisuutena voidaan
sanoa, että skandinaaviset maat ovat hyvin lähellä sekä henkisesti, että
yhteiskunnallisesti, ja se tekee niistä kiinnostavia. Kaikessa viihdekirjallisuudessa, joka
tulee ulkomailta, on aina myös matkailullinen näkökohta. Niillä mailla, joita saksalaiset
pitävät mukavina, on aina tietty etu siitä (MG:10).28

8. Lehtolainen, Rönkä ja Soininvaara Saksassa

Ajatus Lehtolaisen teosten kääntämisestä saksaksi tuli Gabriele Schrey-Vasaralta. Mitä taas

Röngän ensimmäisen teoksen kääntämiseen tulee, Gummeruksen foreign rights manager Paula

Peltola oli yhteydessä Grafit-kustantamoon. Kustantamojen foreign rights -osastot toimivat

yleensä kahteen suuntaan. Toisaalta ne hankkivat ulkomaalaisten kirjojen oikeuksia Suomeen,

ja toisaalta ne pyrkivät myymään suomalaisten kirjailijoidensa teosten käännösoikeuksia

ulkomaille (PP:1).

Nyt Suomeen on perustettu kaksi kaupallista kirjallisuusagentuuria. Mm. Matti Röngän

kirjojen käännösoikeuksia myyvä Stilton Literary Agency aloitti toimintansa maaliskuussa

2009. Toimitusjohtaja Tiina Kristoffersson sanoi tuolloin mm: ”Jos kirjailija haluaa

vientimarkkinoille, tarvitaan aktiivisia, hyvin verkostuneita agentteja. Kustantamoille

agenttina olo ei ole ydinbisnestä”(marmai.fi). Kristoffersson toteaa edelleen: ”Sen sijaan

agenttien ydinbisnestä on nimenomman ulkomaanoikeuksien myyminen. Kansainväliset

kustantajat näkevät agentin laadun merkkinä. Se johtuu siitä, että agentti ei edusta suoraan

27 Dieter-Herman Schmitz: Die spinnen, die Finnen. Berliini (2011).
28 Vuonna 2010 Suomessa vieraili 363 000 Saksassa asuvaa matkailijaa. Samana vuonna n. 21 miljoonaa
saksalaista lomaili Välimeren maissa ja sama määrä ympäri maailmaa. Suomen matkojen osuus saksalaisten
ulkomaille suuntautuvista yli 5 päivää kestävistä lomamatkoista on 0,003 %. (Matkailun edistämiskeskus
/Tilastokeskus/ www.fur.de)
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kustantajaa ja sen koko kirjatallia, vaan poimii kaikki ne kirjat, joiden ajattelee olevan

kansainvälisesti kiinnostavia”. Samuli Tiikkajan mukaan agenteista näyttää olevan selvää

hyötyä kirjallisuuden viennille (Samuli Tiikkaja. Helsingin Sanomat 06.07.2009).

Kustannusosakeyhtiö Tammi ulkoisti 01.03.10 käännösoikeuksien myynnin Elina Ahlbäck

Literary Agencylle, jolloin mm. Leena Lehtolaisen teosten käännösoikeuksien myynti siirtyi

Ahlbäckille. Tammen tiedotteen (31.01.12) mukaan

Lehtolaisen teosten käännösoikeuksia on myyty 25 maahan, viimeksi Japaniin,
Romaniaan, Unkariin ja Puolaan. Yhdysvaltalainen Amazon Publishing on ostanut
maailmanlaajuiset englanninkieliset julkaisuoikeudet Lehtolaisen Maria Kallio -sarjaan
ja Henkivartija -trilogiaan. Se tuo ensimmäiset käännökset Pohjois-Amerikan
markkinoille jo tänä vuonna kirjailijan brändin ympärille keskitetyn merkittävän
markkinointikamppanjan saattelemana (www.tammi.fi).

Aikaisemmin Lehtolaisen teosten käännösoikeuksien myyntiä Tammessa hoitaneen Terhi

Isomäen mielestä tutkimukseni kohteena olevat kolme kirjailijaa ovat huippukirjailijoita

Suomessa. Heidän teoksensa ovat hyvin kirjoitettuja. Heidän henkilöhahmonsa poikkeavat

dekkareiden usein stereotyyppisistä sankareista ja näillä on perhe-elämää (TI:10). Sellaista ei

Saksassa julkaistuissa dekkareissa ole aikaisemmin kuvattu. Tatort-sarjaankin sitä on vasta

viime aikoina tullut mukaan.

Valitsemilleni kirjailijoille esittämääni kysymykseen siitä, kosiskelevatko he ulkomaalaisia

lukijoita sijoittamalla teoksiinsa piirteitä tai faktoja, joiden he uskovat näitä miellyttävän,

kaikki kolme kirjailijaa vastasivat kielteisesti. Sitä vastoin Ilkka Remes (Petri Pykälä), jonka

teoksia Saksassa myydään myös hyvin, editoi kirjansa kohdemaan mukaan (MA:9).

Saksankielisten maiden kiinnostusta suomalaista kirjallisuutta kohtaan osoittaa se, että

niissä toimiva kirjallisuustaloverkko kutsui 27 suomalaiskirjailijaa esiintymään keväällä 2010

”Kaksinkertainen – Duppelt – Doppelt” -tapahtumaan 11 kirjallisuustalossa29 ja mukaan oli

valittu myös neljä rikoskirjailijaa, mm. Matti Rönkä (MA:5). Suomen osalta käytännön

järjestelyistä vastasi FILI, jonka tavoitteena on Maria Antasin mukaan se, ”että suomalainen

kirjailija olisi niin haluttu, että sikäläinen kustantamo itse kutsuu ja järjestää ja maksaa hänen

tulonsa sinne, siihen tähtäämme. Ja se myös Lehtolaisen, Röngän ja Soininvaaran suhteen

usein tapahtuu”. Vuotta aikaisemmin FILI järjesti Münchenissä suomalais-saksalaisen

kustantamotapahtuman, johon osallisui 30 saksalaiskustantajaa. Maria Antas toteaa FILIn

näkökulmasta olevan aina tärkeää, että suomalaiset rikos- ja muut kirjailijat ovat lähellä

saksalaisten omaa kirjallisuusydintä, parhaissa paikoissa, parhaissa lehdissä ja parhaiden

29 Literaturhäuser (kirjallisuustalot) on 11 Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä (Berlin, Frankfurt, Graz, Hamburg,
Köln, Leipzig, München, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Zürich) olevasta kirjallisuustalosta muodostuva
yhteistyöverkko, joka järjestää eri yhteistyökumppanien kanssa kansainvälisiä projekteja (www.literaturhaus.net).
Kaikki em. maissa olevat kirjallisuustalot eivät ole liittyneet tähän yhteistyöverkkoon (SW).
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toimittajien haastattelemina. Hän korostaa myös Suomen Berliinin suurlähetystön merkitystä

yhteistyökumppanina: ”Sen ja Ulkoministeriön avulla FILI on pystynyt kutsumaan toimittajia

ja kriitikoita vierailulle Suomeen, ja se on tehnyt joitakin hienoja hankkeita, mm.vuonna 2009

yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa sarjakuvanäyttelyn”.

Kääntäjillä on suuri merkitys näiden kirjailijoiden menestykselle Saksassa. Gabriele

Schrey-Vasara sai valtion ulkomaisen kääntäjäpalkinnon v. 2008. Tiedotteessaan FILI toteaa:

Gabriele Schrey-Vasara on ansiokkaasti kääntänyt saksaksi sekä tieteellisiä teoksia, että
romaaneja jo kohta 30 vuotta. Hän nauttii erittäin suurta kunnioitusta asiantuntevana ja
luotettavana kääntäjänä. Gabriele Schrey-Vasara on ollut mukana voimistamassa
pohjoismaisen kirjallisuuden roolia Saksassa viimeisen kymmenen vuoden ajan. Hän on
välittänyt suomalaisen vahvan naispoliisin Maria Kallion henkilön Leena Lehtolaisen
kirjoissa ja viimeksi inkeriläisen Viktor Kärpän hahmon Matti Röngän romaaneissa
(www.finlit.fi).

Matti Rönkä kertoo Schrey-Vasaran kuvanneen kääntämistä palkinnonluovutustilaisuudessa

sanomalla että ”kääntäminen on kuin rahanvaihtajan työ, yrität saada hyvän kurssin, mutta

aina muutama sentti häviää”(MRÖ:2).

Peter Uhlmann puolestaan toteaa kahdesta kollegastaan:

Kääntäjänä Regine Pirschelillä on tärkeä rooli siihen, miten suomalaisten kirjojen
kääntäminen on kehittynyt, koska hän on Paasilinnan teosten kääntäjä, ja Paasilinnalla
oli tärkeä rooli siihen, että muut saivat jatkaa. Regine Pirschel on hyvä ja
monipuolinen kääntäjä, ja hänellä on sama merkitys kun Angela Plögerillä (PU:1).

8.1. Leena Lehtolaisen Maria Kallio -sarja

Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen on Helsingissä sijaitsevan Saksalaisen

kirjaston julkaisema vuosikirja, jossa esitellään suomalaista kirjallisuutta ja suomalais-

saksalaisia kirjallisuussuhteita. Siinä on vaihtelevia teemoja, ja vuoden 1996 teemaksi oli

valittu rikoskirjallisuus. Kirjastonhoitajana toimiva Gabriele Schrey-Vasara sai tehtäväkseen

haastatella julkaisuun Leena Lehtolaista ja esitellä hänen kirjojaan siinä vaiheessa, kun tämä

oli julkaissut kolmannen teoksensa Kuparisydämen (1995).

Gabriele Schrey-Vasara kertoo kääntäneensä siitä otteen ja haastatelleensa kirjailijaa, jolloin

hänelle syntyi ajatus, että Kuparisydämen voisi kääntää ja julkaista Saksassa. Siihen aikaan

siellä ei juurikaan ollut julkaistu suomalaisdekkareita, joten kesti pari vuotta, ennen kuin

kustantamo löytyi. Se oli pieni naisdekkareihin erikoistunut Ariadne, johon hänen yhdessä

Goethe-instituutin kanssa järjestämäänsä Krimi Helsinki -tapahtumaan osallistunut saksalainen

rikoskirjailija Doris Gercken loi kontaktin vuonna 1998 (GSV:1).
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Annamari Arrakoski-Engardt, joka aloitti työskentelynsä Rowohltilla keväällä v. 2000

kertoo:

Minä uskoin voimakkaasti paitsi Leena Lehtolaiseen kirjailijana, myös siihen, siihen että
saksalaiset olivat löytäneet pohjoismaisista dekkareissa jotain sellaista, mitä saksalaiset
tai amerikkalaiset rikoskirjat eivät voineet heille tarjota. Eli juuri
yhteiskuntakriittisyyttä, miljöötä ja erilaisen kielen. Niissä on enemmän miljöötä kuin
esimerkiksi amerikkalaisdekkareissa ja ne painottuvat enemmän tapahtumiin. Leena
Lehtolaisen kirjoissa on lisäksi mielenkiintoinen naiskomisario, jolla on perhe,
asuntolainaa, tavallista elämää ja lapsia, joilla on harrastuksia. Tämäntyyppisiä
sankarittaria ei saksankielisessä kirjallisuudessa ollut. Päätin, että en aloita Leenan
ensimmäisestä kirjasta, vaan siitä, joka on henkilökohtainen suosikkini, Tappava säde
(1999), joka ajatellen saksalaista lukijaa toi aiheen, jota siellä ei vielä ollut käsiteltykään
rikoskirjallisuudessa, kotiväkivallan. Se otettiin Rowohltin kustannusohjelmaan
riippumatta siitä, jatkuisiko skandinaavinen buumi, koska teos sisältönsä vuoksi
yksittäisenä teoksenakin sopi hyvin kustannusohjelmaan. Tappava säde julkaistiin
nimellä Zeit zu sterben (2002) kustantamon yli 150-vuotiaan, tunnetun ja arvostetun
rororo-sarjan kärkinimenä, jolloin se sai kaikkein suurimman markkinointituen. Lisäksi
järjestettiin Saksassa silloin vielä täysin tuntemattoman Leena Lehtolaisen esiintymis- ja
luentatilaisuuksia (AAE:2).

Hanna Kjellbergin mukaan sillä, että teos sijoitetaan aivan kustantamon julkaisuluettelon

kärkeen, on ratkaiseva merkitys sen menestymiselle, koska silloin se saa eniten huomiota ja

sen markkinointiin panostetaan kaikin tavoin. ”Teos, joka sijoitetaan listan häntäpäähän,

jolloin sille ei tehdä mitään, ei myy, olipa sen kirjoittaja kuinka loistava kirjailija hyvänsä”,

hän sanoo (HK:4).

Lehtolaisen menestystä Saksassa auttoi myöskin Annamari Arrakoski-Engardtin samana

vuonna julkaisema Das grosse Buch der skandinavischen Weihnachtsgesichte (2002), johon

hän otti Henning Mankellin, Håkan Nesserin, Liza Marklundin ja muutamien muiden Saksassa

tunnettujen rikoskirjailijoiden rinnalle mukaan myös Leena Lehtolaisen (AAE:6).

Katarina Schlott toteaa Lehtolaisella olevan suuri ihailijajoukko Saksassa, ”koska hän on

autenttinen ja seisoo sen takana mitä kirjoittaa” (KS:1). ”Se, että Maria Kallio yhdistää uran ja

perheen ja jopa harkitsee uran asettamista perheen edelle, kiinnostaa saksalaista naislukijaa

sen vuoksi, että siitä puhutaan ja kirjoitetaan, mutta kulttuurimallin asettamat rajat ovat niin

voimakkaita, ettei yksi Maria Kallio saksalaista elämäntapaa muuta”, toteaa Annamari

Arrakoski-Engardt (AAE:3).

Markus Gärtner kertoo Leena Lehtolaisen Rowohlt-kustantamoon siirtymisestä:

Hänen ensimmäinen teoksensa Saksassa ilmestyi pienessä vasemmistolaisessa
naiskirjailijakustantamossa, Ariadnessa, ja hän tuli meille erään kollegan, rouva
Arrakosken kautta. Sijoitimme Leenan pokkarina ykkösnimikkeeksi ja teimme
mainontaa sen eteen, mutta se ei menestynyt täysin odottamallamme tavalla, mutta
kuitenkin varsin hyvin. Joka tapauksessa oli selvää, että Mankellin tai muiden
menestyksellisten ruotsalaiskirjailijoiden tekemään läpimurtoon hän ei yltänyt, mutta
julkaisemme säännöllisesti hänen teoksiaan.
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Leena Lehtolainen on malliesimerkki kirjailijasta, jonka teoksista ei ole tullut
bestsellereitä Saksassa, mutta jotka käyvät siellä hyvin kaupaksi. Sellainen on hyvin
harvinaista, koska yleensä siellä on vain huippuhyvin myyviä teoksia tai sellaisia, jotka
eivät mene lainkaan kaupaksi. Lehtolaisen teokset kuitenkin saavuttavat hyviä
myyntilukuja sekä taskukirjoina että kovakantisina (MG:12).

Gärtner kokee ongelmana sen, ettei (Rowohlt-) kustantamossa ole suomen kielen taitoista

kustannustoimittajaa, samoin kuin sen, että on mahdotonta löytää kahta sellaista lausunnon

antajaa, jotka eivät ole kääntäjiä. Hänen mukaansa lausuntoja pitäisi oikeastaan saada

kolmelta eri henkilöltä (MG:13).

Gärtner toteaa, että ”ulkomaalainen kirjallisuus otetaan vastaan sen perusteella, mikä

saksalaisia kiinnostaa, ja amerikkalaisista kirjoista etsitään sitä, mikä on tyypillistä

amerikkalaista. Sama koskee Suomeakin, mutta Saksan markkinoilla on niin monia

suomalaisia kirjailijoita, ettei suomalaisuus ole ensi sijalla”. Hänen käsityksensä mukaan

Saksassa on aina ollut niin, että kaikki mikä toimii täytyy tulla ulkomailta (MG:14,15).

8.2 Matti Rönkä – arvostelumenestys Saksassa

Angela Plöger sai joitain vuosia sitten Lübbe-kustantamolta tehtäväkseen antaa lausunnon

Matti Röngän teoksesta, mutta silloin se ei innostunut asiasta (AP:1). Kääntäjä Gabriele

Schrey-Vasara kertoi kiinnostuneensa Matti Röngästä kääntäessään Keijo Kettusen artikkelia

suomalaisista nykydekkareista, jolloin hänelle syntyi ajatus siitä, että Röngän teoksen voisi

saksantaa, ja hän myös vakuuttui siitä, että sille löytyisi lukijoita Saksassa. Samaan aikaan

Grafit-kustantamo pyysi häneltä lausuntoa Röngän teoksesta, koska tämän suomalainen

kustantaja Gummerus oli ollut yhteydessä Grafitiin (GSV:2).

Röngän esikoisromaanin Tappajan näköinen mies (2002) saksannos Der Grenzgänger

(2007) pysyi vuonna 2007 KrimiWelt-Bestenliste30-listan kärkisijoilla neljä kuukautta ja oli

vuoden 2008 alussa kolmantena Deutscher Krimipreis31 -äänestyksessä. Myös sarjan toinen

teos Hyvä veli, paha veli (2003), saksaksi Bruderland (2008), nousi KrimiWelt-listan kärkeen.

Rönkä itse sanoo ”tuntuvan hirveän mairittelevalta, että hänet on arvostettu samaan joukkoon

maailman eturivin dekkarikirjailijoiden kanssa”(MRÖ:1) ”Menestykseen on vaikuttanut se,

että Röngän kirjoissa on uudenlainen sankari, uudenlainen ympäristö, hyvin vahva

30 KrimiWelt-Bestenliste on marraskuussa 2010 muuttanut nimensä KrimiZEIT-Bestenlisteksi. Se on ZEIT -
viikkolehden (marraskuuhun 2010 saakka Tageszeitung die Welt) ja ARTE -televisioaseman sekä Nordwest -
radioaseman yhteinen projekti, jossa saksalaisista, itävaltalaisista ja sveitsiläisistä kirjallisuusarvostelijoista ja
krimispesialisteista koostuva 17-henkinen jury valitsee kuukausittain äänestyksen perusteella kymmenen parasta
rikosromaania (www.zeit.de).
31 Deutscher Krimipreis -palkinto on Bochumer Krimi Archivin jakama vanhin ja arvostetuin saksalainen
toisaalta kotimaisille ja toisaalta Saksassa ilmestyville ulkomaalaisille rikosromaaneille jaettava
kirjallisuuspalkinto (www.deutscher-krimipreis.de).
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yhteiskuntakuvaus ja hyvin vähän saarnaamista. Tarina on onnistunut keitos” toteaa Gabriele

Schrey-Vasara (GSV:5). Hän on pystynyt varsin hyvin ’saksalaistamaan’ Röngän runsaasti

käyttämät sanaleikit ja sutkautukset, mutta joitain niistä on ollut pakko jättää pois (GSV:6).

Röngän teosten saksalaisten julkaisuoikeuksien siirryttyä Lübbe-kustantamolle vuonna

2010, se järjesti 14 saksalaistoimittajalle tutustumismatkan teosten sankarin, Viktor Kärpän

fiktiivisille jalanjäljille Helsinkiin. Kysymyksessä on arvioiden mukaan tähän mennessä suurin

markkinointitoimenpide, jonka saksalainen kustantamo on tehnyt suomalaisen kirjailijan

myynnin edistämiseksi. Matti Rönkä on myös ollut luentamatkoilla Saksassa. Hänen

käsityksensä mukaan rikoskirjoja luetaan enemmän niissä maissa, joissa on korkea

turvallisuustaso. ”Maissa, joissa on enemmän rikollisuutta ei rikostarinoita erikseen tarvita”,

sanoo Rönkä (MRÖ:3).

Matti Röngän teosten nousu KrimiWelt -Bestenlisten kärkipaikoille on todella merkittävä

saavutus, sillä kuten Markus Gärtner kertoo,

se on hyvin korkeatasoinen lista, joka ei perustu myyntilukuihin, vaan laatuun, ja se
keskittyy kaunokirjallisuutta lähellä oleviin teoksiin. Se ottaa mukaan myös
kaunokirjallisuutta tuottavia kirjailijoita, jotka eivät varsinaisesti kirjoita
rikosromaaneja, vaan kaunokirjallisia teoksia, jotka käsittelevät rikollista toimintaa.
Puhtaita viihdedekkareita sinne ei oteta lainkaan mukaan (MG:8).

Annamari Arrakoski-Engardtin mielestä Venäjä-yhteys toimii hyvin Saksassa niin kuin

Suomessakin: ”Kirjasta tulee kiinnostava kun se kertoo Venäjän mafiasta ja mikä tahansa kirja

menestyy, jos siinä vain vähänkin vilahtaa tsaari”(AAE:5).

8.3 Taavi Soininvaara

Vuonna 2003 saksalainen kääntäjä Peter Uhlmann kävi suomalaisissa kustantamoissa

etsimässä sellaisen kirjailijan teoksia, joka ei ollut aivan vasta-alkaja, mutta ei myöskään ollut

kovin tunnettu, jolloin Otavassa hänelle kerrottiin Taavi Soininvaarasta. Uhlmann tapasi

Soininvaaran ja sai häneltä luettavakseen Koston komissio (2002) -teoksen, josta hän piti.

Uhlmann esitteli teoksen Aufbau-kustantamolle, joka pyysi siitä lausunnon häneltä ja sen

perusteella päätti julkaista kirjan. Uhlmann toteaa:

Yksi Soininvaaran kirjojen eduista on se, että samat henkilöt ovat aina mukana, jolloin
ne muuttuvat yhä tutummiksi ja tutummiksi. Pienenä ongelmana sarjan loogisen
jatkuvuuden kannalta oli se, että Arto Ratamo -sarjaa ei Saksassa aloitettu
ensimmäisestä teoksesta, Ebola-Helsinki (2000), jossa Ratamo vielä oli tutkija ja uhri.
Ei liene kovin tavallista, että rikoksen uhrista tulee poliisi, niin kuin Ratamolle kävi, kun
hän siirtyi Suojelupoliisin palvelukseen (PU:3).

Aufbau-kustantamo markkinoi teoksia suomalaisuuden avulla ja korostaa jatkuvuutta tehden

niistä yhtä lukuunottamatta ”suomalainen”-sarjan käyttäen teosten nimien alkuosana sanaa
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Finnische. 32 Yleensä kirjasarja rakentuu yhden päähenkilön, tyypillisesti rikoksen tutkijan,

ympärille, mutta sarja voi keskittyä myöskin tapahtumapaikan ympärille (Koskinen 2009:73).

Tässä tapauksessa sarja kuitenkin rakentuu Saksassa suomalaisuuden ympärille. Sarjan

syntymiseen vaikuttaa monta asiaa. Siinä missä Lehtolaisen lukijat haluavat tietää mitä Maria

Kalliolle tapahtuu, käytetään Soininvaaran saksankielisten käännösten nimissä olevaa

Finnische-sanaa markkinointikeinona samaan tapaan, kuin tunnetun kirjailijan nimeä uuden

teoksen kannessa. Se on kirjoitettu mahdollisimman suurin kirjaimin, koska se on ostajien

kiinnostuksen herättämisen kannalta tärkeää, ja kirjan nimi puolestaan on kirjoitettu pienin

kirjaimin, sillä kun on kysymys uudesta teoksesta, sitä ei kukaan tunne, eikä sillä tällöin

yksinään ole vetovoimaa (PU:4). Lisäksi Soininvaaran teosten kansikuvat viittaavat

kliseemäisesti Skandinavian suuntaan.

Aufbau-kustantamossa kustannusvirkailija Monika Rettig organisoi Taavi Soininvaaran

esiintymis- ja luentamatkat, joista ensimmäistä FILI tuki taloudellisesti. Seuraavat matkat

Rettig järjesti yhteistyössä Berliinissä toimivan Suomen Saksan-instituutin kanssa, jonka

Rettig sanoo tekevän valtavan hyvää työtä. (MRE:1). Rettig myös informoi säännöllisesti

Saksalais-suomalaisen seuran paikallisosastoja siitä, milloin Soininvaaralta on ilmestynyt uusi

teos ja milloin hän on tulossa Saksaan. Vaikka Rettigin mukaan luentatilaisuuksissa on

yleisönä Saksaan muuttaneita suomalaisia, niin heidän perheensä ja ystäväpiirinsä kautta

tietoisuus Soininvaarasta lisääntyy.

Rettigin on myös tarjonnut Soininvaaraa esiintymään dekkarifestivaaleilla, kirjakaupoissa,

kirjallisuustaloissa ja kirjastoissa:

Esiintymismatkoilla on tavallisesti 7 – 8 yksittäistä luentatapahtumaa eri puolilla
Saksaa, jolloin matka kestää noin viikon. Yleisöä niissä on ollut 40 – 200 henkilöä.
Esiintymismatkat ovat kustantamon markkinointitoimenpide uuden kirjailijan tunnetuksi
tekemiseksi. Koska Soininvaara jo jossain määrin tunnetaan, ja hänellä on oma
lukijakuntansa, on helpompaa saada yleisöä luentatilaisuuksiin. On merkillepantavaa,
että esiintymismatkoja järjestetään pääsääntöisesti vain Saksan länsiosissa koska on
olemassa hyvin jyrkkä länsi – itä -kuilu, vaikka entisessä Itä-Saksassakin dekkareita
luettiin paljon (MRE:5).

Saksan kirjallisuus- ja dekkarifestivaalit ovat kehittyneet valtaisasti viimeisen kymmenen

vuoden aikana, ja niillä on suuri merkitys rikoskirjallisuuden esittelijöinä, mistä hyötyvät niin

kirjat kuin kirjailijatkin, koska ne edesauttavat näiden tunnetuksi ja suosituksi tulemista

(MRE:2).

Soininvaara itse arvelee Saksan menestyksensä johtuvan siitä, että hänen kirjoissaan on

sopiva annos suomalaisuutta ja eurooppalaisuutta. Hänen mielestään Saksassa on mahtava

32 Sarjan viimeisen osan (Marsalkan miekka) nimi Saksassa on poikkeuksellisesti Der Finne.
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luentatilaisuus (Lesung) -perinne, joissa pääsee lähelle lukijoita. Soininvaaran mielestä

”saksalainen kritiikki on huomattavasti suomalaista yksityiskohtaisempaa, perustellumpaa,

eikä henkilöön menevää” (TS:6).

9. Lehtolaista, Rönkää ja Soininvaaraa koskeva internet-kysely

70 saksalaiselle kirjakauppiaalle lähetettyyn internet-kyselyyn vastasi 39 kirjakauppiasta. Ralf

Schieringin mielestä tulosta voidaan pitää tyydyttävänä, kun sitä verrataan saksalaisen

kirjakauppa-alan ammattilehden kiertokyselyihin.

Kyselyssä esitettiin valmiita vaihtoehtoja, jotta mahdollisimman moni vastaisi siihen.

Kyselyyn otettiin vertailun vuoksi mukaan myös Ilkka Remes ja Outi Pakkanen, koska heidän

teoksiaan on ollut Saksan markkinoilla jo useampia vuosia. Kyselyn vastaamisaikaa

pidennettiin alkuperäisestä vuoden 2011 huhtikuun loppuun. Kyselystä tiedotettiin myös

kirjakauppa-alan lehdessä. Kirjakauppiaat valittiin sattumanvaraisesti ja heille lähetettiin

seuraavanlainen sähköposti:

”Nimeni on Hannu Salonen, olen senioriopiskelija Tukholman yliopiston suomen kielen

osastolla ja pyydän nyt apuanne. Koska olen asunut 30 vuotta Saksassa olen valinnut

kandidaattiaineeni teemaksi sen selvittämisen, miksi saksalaiset kriitikot ja lukijat ovat viime

vuosina rakastaneet ja ylistäneet kolmen valitsemani suomalaisen rikoskirjailijan, Leena

Lehtolaisen, Matti Röngän ja Taavi Soininvaaran teoksia.

Olen haastatellut ko. kirjailijoita, heidän kääntäjiään ja heidän saksalaisten kustantamojensa

virkailijoita, ja nyt toivoisin saavani Teidän näkemyksenne asiasta kirjakauppiaana. Haluaisin

erityisesti saada selville sen, miksi juuri suomalaisten kirjailijoiden teoksia ostetaan.

Vastauksenne käsitellään nimettöminä ja ne tallentuvat tilapäisesti Google Servicen ”Teksti ja

Taulukko” -ohjelmaan. Jos kyselyn lopuksi ilmoitatte minulle nimenne ja

sähköpostiosoitteenne, osallistutte em. kirjailijoiden omistuskirjoituksella varustettujen teosten

arvontaan. Mahdolliset kysymyksenne pyydän osoittamaan minulle osoitteella

hannu.salonen@polarmasters.eu. Parhaat kiitokset avustanne! Mikäli haluatte osallistua

arvontaan pyydän Teitä lähettämään nimenne ja sähköpostiosoitteenne. Arvomme yhteensä

kuusi kirjaa omistuskirjoituksineen voittajien valinnan mukaan.

Teidän Hannu Salonen, Harpaltsvägen 19, S 185 41 Vaxholm.”

9.1. Kysymykset ja vastaukset

Vastausten prosenttiluku on selkeyden vuoksi pyöristetty lähimpään täyteen prosenttiin, josta

saattaa aiheutua pieniä poikkeamia. Niillä ei kuitenkaan ole mitään oleellista merkitystä, kun

mailto:hannu.salonen@polarmasters.eu
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vastauksien painoarvoa verrataan keskenään.

1. Etsivätkö asiakkaat tietoisesti suomalaista rikoskirjallisuutta?

Vastaukset: kyllä 49%, ei 49%, ei vastausta 2 %

2. Etsivätkö asiakkaat seuraavien kirjailijoiden teoksia?

 Leena Lehtolainen  Matti Rönkä Taavi Soininvaara  joku muu

Vastaukset: Lehtolainen 95%, Soininvaara 5%, Rönkä 0%

3. Miten suureksi arvioitte rikoskirjallisuuden osuuden kirjamyynnistänne ( % )?

Vastaukset: osuus myynnistä 15 % 3 % % vastaajista

20 % 3 %

25 % 5 %

30 % 13 %

35 % 10 %

40 % 31 %

45 % 21 %

50 % 3 %

55 % 5 %

60 % 8 %

Rikoskirjallisuuden osuus vastaajien kirjamyynnistä on keskimäärin 40 %

4. Miten suureksi arvioitte skandinaavisten teosten osuuden rikoskirjallisuuden

myynnistänne ( % )?

Vastaukset: osuus myynnistä 5 % 3 % vastaajista

6 % 3 %

10 % 28 %

15 % 10 %

20 % 10 %

25 % 5 %

30 % 26 %

35 % 3 %

50 % 3 %

55 % 5 %

70 % 3 %

Skandinaavisten teosten osuus vastaajien rikoskirjallisuuden myynnistä on keskimäärin 22 %.
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5. Miten suureksi arvioitte suomalaisten teosten osuuden skandinaavisen

rikoskirjallisuuden myynnistänne ( % )?

Vastaukset: osuus myynnistä 0,5 % 3 % vastaajista

5 % 31 %

10 % 41 %

15 % 8 %

20 % 18 %

Keskimäärin 10 %

6. Miten seuraavien viiden kirjailijan teokset käyvät teidän kirjakaupassanne kaupaksi?

Ilmoittakaa keskinäinen paremmuusjärjestys. Vastaukset on pisteytetty, jolloin ensimmäisestä

sijasta sai viisi, toisesta neljä, kolmannesta kolme, neljännestä kaksi ja viidennestä yhden

pisteen

Tulokset: 1. sija Leena Lehtolainen 166 pistettä

2. Taavi Soininvaara 118

3. Ilkka Remes 114

4 Matti Rönkä 104

5 Outi Pakkanen 69

7. Miten suureksi arvioitte naisten osuuden rikoskirjallisuuden ostajista ( % )?

Vastaus: naisten osuus 25 % 21 % vastaajista

30 % 10 %

35 % 3 %

40 % 10 %

45 % 8 %

55 % 10 %

60 % 33 %

70% 3 %

75% 3 %

8. Miten arvioitte ostajien ikäjakautuman ( % )?

Vastaus: alle 30-vuotiaiden osuus 10 % 28 % vastaajista

15 % 31 %

20 % 38 %

30 % 3 %

30 – 60 -vuotiaiden osuus 40 % 51 %

45% 3 %
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50 % 21 %

55 % 5 %

60 % 18 %

70 % 3 %

yli 60-vuotiaiden osuus 10 % 23 %

20 % 10 %

25 % 26 %

30 % 21 %

40 % 13 %

Kysymykset 9 -12 vastauksineen on kirjoitettu taulukon muotoon lukujen vertailemisen

helpottamiseksi. Vastausasteikko: arvio tai väittämä on 1 = väärin, 2 = melko väärin,

3 = osittain oikein, 4 = melko oikein, 5 = täysin oikein ja 6 = ei vastausta. Luvut ovat %

vastausten kokonaismäärästä.

9. Miksi suomalaista rikoskirjallisuutta ostetaan?

Valitsin nämä argumentit juuri siksi, että uskoin niiden parhaiten vastaavan sitä, mitä

saksalaiset lukijat ensisijaisesti odottavat tutkimukseni kolmen kirjailijan teosten kuvaavan

varsinaisen rikoksen lisäksi.

1 2 3 4 5 6

koska Suomi on eksoottinen maa 3 36 23 38 0 0

luontokuvausten vuoksi 10 3 26 62 0 0

koska niissä kuvataan hyvin
suomalaista yhteiskuntaa

5 10 62 23 0 0

koska niissä kuvataan hyvin miten
suomalaiset naiset selviävät arjesta

5 23 41 31 0 0

koska niissä kuvataan hyvin Venäjää 5 62 21 5 8 0

koska ne on kirjoitettu jännittävästi 0 26 33 38 3 0
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10. Leena Lehtolaisen kirjoja ostetaan

1 2 3 4 5 6

koska niissä feminismi tulee esille
voimakkaasti

3 69 8 10 8 3

koska Maria Kallio on sympaattinen
päähenkilö

0 26 18 54 0 3

koska niissä kuvataan Maria Kallion
kehitys sekä ammatissa että
yksityishenkilönä

0 15 13 49 21 3

koska Maria Kallio on ”Peppi
Pitkätossu” aikuisille

10 56 10 13 8 3

koska niissä kuvataan autenttisesti
naisen asemaa suomalaisessa
yhteiskunnassa

3 28 44 23 0 3

11. Matti Röngän kirjoja ostetaan

1 2 3 4 5 6

koska niissä kuvataan päähenkilö
Viktor Kärpän tasapainottelua
Suomen ja Venäjän välisen rajan
samoin kuin laillisuuden ja
laittomuuden kummallakin puolella.

0 26 36 31 0 8

koska niissä avataan lukijalle ikkuna
Venäjälle

0 15 41 36 0 8

koska päähenkilö on paluumuuttaja 21 51 21 0 0 8

koska päähenkilö ei ole poliisi eikä
yksityisetsivä

0 64 28 0 0 8

12. Taavi Soininvaaran kirjoja ostetaan

1 2 3 4 5 6

koska ne ovat kansainvälisiä
trillereitä joissa on suomalainen
sankari

0 0 38 54 0 8

koska niistä saa kuvan suomalaiseen
arkipäivään

0 18 13 62 0 8
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koska ne on rakennettu sisällöltään
hyvin monipuolisiksi

0 8 36 49 0 8

koska ne avaavat lukijalle ikkunan
Venäjälle

0 41 46 5 0 8

koska päähenkilö on ihan tavallinen
ihminen arkipäivän ongelmineen
parisuhteessa ja lapsensa kanssa

0 10 36 46 0 8

9.2 Kyselyn analyysi.

Laadin kysymykset saadakseni käsityksen pohjoismaisten ja ennenkaikkea suomalaisten

teosten myynnin osuudesta vastaajien rikoskirjallisuuden liikevaihdosta, ja toisaalta

saadakseni kirjailijakohtaisen käsityksen tutkimukseni kolmen kirjailijan teosten sisällön ja

päähenkilön erityispiirteet huomioiden niistä syistä, miksi heidän kirjojaan ostetaan. Jotta

kyselyyn vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa, olen esittänyt erilaisia

vaihtoehtoja vastaajien valittavaksi. Kysymykseen n:o 6 otin vertailun vuoksi mukaan myös

Ilkka Remeksen ja Outi Pakkasen, koska heidän kirjojaan on ollut Saksan markkinoilla jo

usean vuoden ajan. Merkille pantavaa on Remeksen jääminen kolmannelle tilalle, vaikka

hänen tuotantoaan on saksannettu enemmän kuin Soininvaaran teoksia, ja Pakkasen saavan

alle puolet Lehtolaisen pistemäärästä, vaikka tämän ja Pakkasen teokset ovat olleet lähes yhtä

kauan Saksan markkinoilla.

Kyselyyn vastanneiden kirjakauppiaiden

-rikoskirjallisuuden myynnin osuus heidän kirjamyynnistään on keskimäärin 40 %

-skandinaavisen rikoskirjallisuuden osuus rikoskirjallisuuden myynnistä on 22 %

-suomalaisten teosten osuus skandinaavisen rikoskirjallisuuden myynnistä on 10%

-suomalaistem teosten osuus vastaajien rikoskirjallisuuden kokonaismyynnistä 0,88%.

Mutta vaikka viimeksi mainittu prosenttiluku on pieni, teosten kappalemääräinen myynti on

kuitenkin verraten suuri. Onhan mm. Leena Lehtolaisen teoksia tähän mennessä myyty

Saksassa yli 600 000 kappaletta (RS).

Vastaajista puolet ilmoitti asiakkaittensa tietoisesti etsivän suomalaista rikoskirjallisuutta ja

näistä puolestaan 95% kysyvän Leena Lehtolaisen teoksia.

Kyselyyn osallistujia pyydettiin arvioimaan esitettyjen argumenttien oikeaan osuvuus

asteikolla 1 – 5, jolloin 1 on täysin väärin, 2 melko väärin, 3 osittain oikein, 4 melko oikein ja

5 täysin oikein. Vastaajista 2/3 pitää Suomea melko eksoottisena tai jossain määrin

eksoottisena maana., mutta 23% mielestä Suomi on melko vähän eksoottinen. Kolmasosa

vastaajista arvioi luontokuvauksen melko tärkeäksi, ja samoin kolmasosa suomalaisen
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yhteiskunnan kuvaamisen jossain määrin tärkeäksi. Suomalaisen naisen arjesta selviytymisen

kuvaamisen merkitystä pitää ¾ vastaajista jossain määrin oikeana tai melko oikeana ja vain

23 % mukaan sillä ei juuri ole merkitystä.

Arviota Venäjän kuvaamisen tärkeydestä pitää kolmasosa vastaajista melko vääränä ja

21 % jossain määrin oikeana ja 8 % mielestä arvio on täysin oikein. Väitettä siitä, että

suomalaiset rikosromaanit on kirjoitettu jännittävästi pitää 38 % melko oikeana, 33 % osittain

oikeana ja 26 % melko vääränä.

Feminismillä ei Leena Lehtolaisen kirjojen ostoperusteena ole kovin suurta merkitystä, sillä

69% vastaajista pitää arviota melko vääränä, ja vain 26 % vastaajista jossain määrin tai täysin

oikeana. Lähes ¾ vastaajista pitää Maria Kalliota melko sympaattisena tai osittain

sympaattisena päähenkilönä, mutta ¼ pitää oletusta melko vääränä. Sitä olettamusta, että

näitä teoksia luetaan koska niissä kuvataan Maria Kallion ammatillista ja henkilökohtaista

kehittymistä pitää 60% täysin oikeana tai melko oikeana. Mitään Peppi Pitkätossuhahmoa

hänessä ei tunnisteta. Sitä arvelua, että Maria Kallio -sarjaa luetaan siksi, että se kuvaa naisen

asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa pitää 2/3 vastaajista osittain oikeana tai melko oikeana.

Olettamusta Matti Röngän sankarin, Viktor Kärpän tasapainottelun Suomen ja Venäjän

välisen rajan samoin kuin lain ja laittomuuden kummallakin puolella merkityksestä pitää yli

2/3 vastaajista osittain oikeana tai melko oikeana ja 26 % melko vääränä. Sillä, että näissä

teoksissa pääsee kurkistamaan Venäjälle, on 36 % mielestä jossain määrin merkitystä, 31 %

pitää sitä melko tärkeänä ja 15 % mukaan sillä ei juuri ole merkitystä. Sitä tosiasiaa, että

päähenkilö on paluumuuttaja pitää 72 % vastaajista täysin merkityksettömänä tai melko

merkityksettömänä ja sillä, että päähenkilö ei ole poliisi tai yksityisetsivä, ei 92 % mielestä ole

lainkaan tai juuri lainkaan merkitystä lukupäätöksen syntymiselle. Täysin väärin on 10 %

mielestä ja melko väärin on 74 % mielestä sellainen ajatus, että näitä kirjoja ostetaan sen

vuoksi, että ne ovat saaneet valtavan hyvät arvostelut, kun taas 8 % mielestä asia on juuri näin.

Arvio, jonka mukaan Taavi Soininvaaran kirjoja ostetaan mielellään, koska ne ovat

kansainvälisiä trillereitä, joiden sankari on suomalainen, on 92 % mielestä melko oikein tai

osittain oikein, joten nämä kaksi ominaisuutta yhdistettynä ovat tärkeä valintaperuste.

Olettamusta siitä, että ne kuvaavat arkipäivän elämää Suomessa ja siksi kiinnostavat pitää

75 % oikeana tai osittain oikeana ja 18 % melko vääränä. Monipuolista sisältöä pitää puolet

vastaajista melko tärkeänä ja 36 % osittain tärkeänä. Sitä arviota, että Soininvaaran teokset

avaavat ikkunan Venäjälle, pitää 46 % melko oikeana, 36 % osittain oikeana ja 10 % melko

vääränä. Lukijan kiinnostuksen kannalta se oletus, että päähenkilö on ”tavallinen”



29

yksinhuoltajaisä parisuhdeongelmineen, on 80% mielestä melko oikein tai osittain oikein ja

vain 10% mielestä melko väärin.

Kun luvussa 3.1. arvelin näiden teosten odotushorisontin olevan melko laajan Suomeen,

sen yhteiskuntajärjestelmään ja naisen asemaan liittyen, voidaan tämän kyselyn perusteella

todeta suomalaisten eksoottisuuden samoin kuin naisen aseman olevan huomattavan tärkeää

kirjan sisällön kannalta. Mitä Venäjän kuvaamiseen tulee, sillä on merkitystä Röngän kirjojen

osalta 2/3 vastaajista, kun taas Soininvaaran kirjojen kohdalla 20 %:lle vastaajista sillä ei ole

merkitystä.

10. Keskustelu

Olin asettanut tutkimukseni tavoitteeksi ennenkaikkea haastattelujen perusteella selvittää

miten Leena Lehtolaisen, Matti Röngän ja Taavi Soininvaaran ”Saksan valloitus” alkoi, miten

heidät on otettu siellä vastaan ja miksi suomalaiset rikosromaanit ja juuri heidän tuotantonsa

kiinnostavat saksalaista lukijaa.

Ensinnäkin voidaan todeta Saksan olevan rikosfilmien ja -kirjallisuuden ”luvattu maa”, sillä

rikoskertomukset ovat siellä hyvin suosittuja. On näinollen luonnollista, että sekä Suomen että

Saksan olosuhteet hyvin tunteva ja rikoskirjallisuudesta kiinnostunut ja kauan Suomessa

asunut saksalaissyntyinen kääntäjä, Gabriele Schrey-Vasara kiinnostui Leena Lehtolaisen ja

myöhemmin Matti Röngän teosten vientimahdollisuuksista Saksaan. Saksalainen kääntäjä

Peter Uhlmann puolestaan etsi Suomesta sellaista kirjailijaa, jonka teoksia ei vielä ollut Saksan

markkinoilla, ja löysi Taavi Soininvaaran. Koska saksalaisessa Rowohlt-kustantamossa

työskennellyt Annamari Arrakoski-Engardt uskoi Leena Lehtolaisen teosten mahdollisuuksiin

Saksassa, hän päätti aloittaa niiden kustantamisen ja onnistui sijoittamaan Tappava säde -

teoksen kustantamon perinteellisen rororo-sarjan kärkinimikkeeksi ja kun hän otti myös

Lehtolaisen mukaan Das grosse Buch der skandinavischen Weihnachtsgesichte

-kokoomateokseen jo Saksassa hyvin tunnettujen ruotsalaisten rikoskirjailijoiden kanssa,

Lehtolaisen teokset saivat hyvät edellytykset menestyä Saksassa.

Ajankohta oli varsin otollinen, sillä Sjöwall / Wahlöön teosten Saksassa käynnistämää

kolmatta skandinaavista aaltoa oli jatkunut jo useita vuosia, jolloin ennenkaikkea ruotsalainen

rikoskirjallisuus sai suuren suosion siellä. Se veti mukanaansa myös muut pohjoismaat,

jolloin suomalaiset kirjat pääsivät samaan imuun. Toisaalta pohjoismaisten rikoskirjojen

saama suuri suosio, ja toisaalta uusien nimikkeiden loppuminen muista pohjoismaista käänsi

saksalaisten kustantajien katseet myös Suomeen, joten tätä nykyä Suomessa ilmestyvät

uutuudet myydään sinne hyvin nopeasti.
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Useiden haastateltavien mielestä Suomi on saksalaisille eksoottinen maa, ja se on varmasti

yksi menestyksen syistä, sillä suomalainen rikoskirjallisuushan kuvaa paljon Suomea ja

suomalaisuutta, ja Suomen sijainti Venäjän rajanaapurina avaa luonnollisen mahdollisuuden

Venäjä-kytkennöille. Suomen EU:hun liittymisen jälkeen saksalaisten Suomi-tietous on

lisääntynyt, ja Suomi on tuttu monelle saksalaiselle myös lomamaana, jossa on paljon järviä,

metsiä ja puhdasta luontoa ja eksoottinen Lappi. Vaikka suomalaisia toisaalta pidetäänkin

vähän hulluina, Suomella on kuitenkin hyvä maine Saksassa, jota suomalaisten koululaisten

hyvä menestys Pisa-testeissä, samoin kuin suomalaisten ralli- ja formulakuljettajien

kuuluminen maailman huippuluokkaan ja Kaurismäen elokuvat ovat pönkittäneet. Toisaalta

Suomi on saksalaisestakin näkökulmasta katsottuna myös teknisesti hyvin kehittynyt maa.

Saksalaisen käsityksen mukaan naisen asema pohjoismaissa on erilainen kuin Saksassa;

pohjoismaissa naiset ovat itsenäisempiä, emansipoituneempia. Leena Lehtolaisen protagonisti

Maria Kallio on hyvä esimerkki siitä, miten naisen on onnistunut yhdistää hankala ammatti

epäsäännöllisine työaikoineen perheenäidin roolin kanssa. Sekä Leena Lehtolainen että hänen

sankarinsa ovat hyvin autenttisia, joten Lehtolaiselle on muodostunut kiinteä ihailijajoukko

Saksaan, joka on taannut hänen teoksilleen tasaisen myyntimenestyksen siellä. Se on

poikkeuksellista Saksassa, koska siellä nimikkeet joko myyvät hyvin, tai eivät lainkaan.

Suomalaista kansanluonnetta pidetään jurona ja Aki Kaurismäen elokuvat tukevat tätä

käsitystä. Jos saksalaiselle sanoo, että kirja on Kaurismäen tyyppinen, niin se saa hänet

kiinnostumaan. Röngän sankari Viktor Kärppä on hyvin epätavallinen henkilöhahmo, ja

Röngän kirjat Venäjä-yhteyksineen ovat tuoneet uudenlaisen temmellyskentän suomalaiseen

rikoskirjallisuuteen. Röngän kirjojen arvostelumenestys Saksassa sai niiden myynnin liikkeelle

kotimaassakin, ja myös muiden maiden kustantamot kiinnostumaan niistä. Soininvaaran

sankari Arto Ratamo on sympaattinen yksinhuoltajaisä, joka taistelee maailmanlaajuisia

uhkakuvia vastaan, mutta palaa aina Suomeen. Näillä kansainvälisillä trillereillä Suomi-

kytkentöineen on otollinen lukijakunta Saksassa, koska siellä on trillerilukemisen traditio.

Kirjakauppiaille suunnatun kyselyn vastaajat ilmoittivat rikoskirjallisuuden myynnin

kokonaisliikevaihdostaan olevan keskimäärin 40 %, joka todistaa genren suurta suosiota

Saksassa. Skandinaavisten teosten osuus heidän rikoskirjallisuuden myynnistään on puolestaan

keskimäärin viidesosa ja suomalaisten teosten osuus tästä keskimäärin 10 %, joka vastaa

0,88 % kyselyyn vastanneiden kirjakauppiaiden rikoskirjallisuuden kokonaismyynnistä.

Puolet internet-kyselyyn vastanneista ilmoitti asiakkaittensa kysyvän suomalaisia

rikosromaaneja ja näistä lähes kaikki Leena Lehtolaisen teoksia. Kaksi kolmasosaa vastaajista

pitää Suomea jossain määrin tai melko eksoottisena maana. Suomalaisen luonnon ja
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yhteiskunnan kuvaaminen on tärkeää ja suomalaisen naisen arjesta selviytymisen kuvaamisella

on suuri merkitys. Venäjäkytkentää pidetään myöskin tärkeänä ja valtaosa vastaajista arvioi,

että suomalaiset rikosromaanit on kirjoitettu jännittävästi. Leena Lehtolaisen kirjoja luetaan

mielellään, koska niiden protagonisti Maria Kallio on sympaattinen henkilö, mutta mitään

Peppi Pitkätossuhahmoa hänessä ei tunnisteta.

Viktor Kärpän toiminnan seuraaminen laillisuuden ja laittomuuden välimaastossa on

kiinnostavaa, samoin kuin se, että hänen mukanaan pääsee tutustumaan venäläisyyteen. Sillä,

että Viktor Kärppä on paluumuuttaja, ei juuri ole merkitystä, niinkuin ei silläkään, että hän ei

ole poliisi, eikä yksityisetsivä. Vain 8 % vastaajista arvioi Röngän teoksia ostettavan niiden

saaman hyvän arvostelumenestyksen vuoksi.

Se, että Taavi Soininvaaran protagonisti on suomalainen, on ratkaisevan tärkeää, ja se, että

hänen teoksissaan kuvataan arkipäivän elämää Suomessa, on merkittävää. Kirjojen

monipuolinen sisältö on tärkeää, samoin kuin se, että Soininvaaran teoksissa tulee Venäjä

esiin. Myös yksinhuoltajuus ja parisuhdeongelmat kiinnostavat. Soininvaaran teoksista on

Saksassa koottu ”suomalainen”-sarja käyttämällä teosten saksankielisten nimien alkuosana

Finnische-sanaa ja niiden Skandinaviaan viittaava kansikuva johtaa ajatukset automaattisesti

sinne.

Kun verrataan haastateltujen käsityksiä siitä, miksi suomalainen rikoskirjallisuus on hyvin

suosittua Saksassa internet-kyselyyn vastanneiden kirjakauppiaiden käsityksiin, voidaan todeta

niiden hyvin pitkälle vastaavan toisiaan. Vastauksissa on kuitenkin tullut esiin myös

äärimmäisen vastakkaisia näkemyksiä.

Vaikka kysely koskee ennenkaikkea valittua kolmea kirjailijaa, saatuja vastauksia ja tämän

tutkimuksen muitakin tuloksia voidaan yleisiltä osin nähdä koskevan kaikkea suomalaista

rikoskirjallisuutta saksalaisesta näkökulmasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että teosten suomalaisuus on erittäin tärkeää. Se erottaa ne

muunmaalaisista kilpailijoista ja myös kiinnostaa saksalaisia lukijoita. Teokset eivät

kuitenkaan saa olla liian suomalaisia.

Jokainen lukija kokee lukemiensa kirjojen sisällön omien kokemustensa ja omien

odotustensa perusteella. Siksi on tärkeää, että FILI kutsuu saksalaisia kriitikoita ja toimittajia

tutustumaan Suomeen, sillä voitanee lähteä siitä, että saksalainen kriitikko lukee suomalaista

rikoskirjallisuutta myös maan kuvauksena, eikä vain kaunokirjallisena tuotteena. Tärkeää on

myös, että luentamatkoillaan Saksaan suomalaiset kirjailijat saavat kontaktin sikäläisiin

lukijoihinsa.
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Suomalaisen rikoskirjallisuuden asema Saksassa osana pohjoismaista rikoskirjallisuutta on

vakiintunut. Tarkasteltaessa FILIn roolia suomalaisen rikoskirjallisuuden viennissä Saksaan

on todettava sen olleen ja olevan hyvin merkittävä, koska FILI kouluttaa kääntäjiä, antaa

käännöstukea ja tukee taloudellisesti kirjailijoiden luentamatkoja. Myös Berliinin Suomi-

instituutilla on merkittävä rooli suomalaisen kirjallisuuden viennin edistäjänä Saksassa.

Kaikki edellä oleva pitää kuitenkin nähdä sitä taustaa vasten, että valtaosalle saksalaisista

Suomi on edelleenkin jossain Euroopan perukoilla sijaitseva lähes tuntematon maa, vaikka

saksalaisten Suomi-tietoisuus maan EU:hun liittymisen jälkeen onkin paljon parantunut.

Monet saksalaiset pitävät Suomea ja Lappia samana asiana. Suomen osuus saksalaisten

ulkomaanmatkailustakin on häviävän pieni. Tässä valossa suomalaisen kirjallisuuden

tähänastista menestystä Saksassa voidaan pitää varsin hyvänä.

11. Luettelo haastatteluista

17.03.2010 Taavi Soininvaara, kirjailija, Fiskars

17.03.2010 Leena Lehtolainen, kirjailija, Degerby

20.03.2010 Paula Peltola, foreign rights manager, Gummerus Kustannus OY, Helsinki

23.03.2010 Gabriele Schrey-Vasara, kääntäjä, Helsinki (Leena Lehtolainen, Matti Rönkä).

23.03.2010 Maria Antas, projektikoordinaattori, Finnish Literature Exchange (FILI),

Helsinki

23.03.2010 Terhi Isomäki, kustannustoimittaja, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki

24.03.2010 Matti Rönkä, kirjailija, Oulunkylä

07.04.2010 Annamari Arrakoski-Engardt, toimitusjohtaja, Akateeminen kirjakauppa,

Helsinki. Työskennellyt aikaisemmin kustantajana Kindler- ja Rowohlt -

kustantamoissa Saksassa ja kustannusjohtajana Kustannusosakeyhtiö Tammessa

Helsingissä

07.05.2010 Hanna Kjellberg, foreign rights manager, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.

Työskennellyt aikaisemmin projektikoordinaattorina FILIssä

27.04.2010 FT Claudia Müller, kustannustoimittaja, Bastei Lübbe GmbH & Co KG, Köln,

28.04.2010 Katarina Schlott, kustannustoimittaja ja FT Markus Gärtner, kustannusjohtaja

Kindler- ja Rowohlt-kustantamot, Reinbeck bei Hamburg ja Berliini.

29.04.2010 Monika Rettig, kustannusvirkailija, Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berliini

29.04.2010 Peter Uhlmann, kääntäjä, Berliini (Taavi Soininvaara)

30.04.2010 FT Angela Plöger,kielitieteilijä, kääntäjä, Hampuri (mm. Sofi Oksanen, Leena

Lander, Kaari Utrio, Antti Tuuri)
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31.04.2010 Regine Pirschel, kääntäjä, Rostock (mm. Arto Paasilinna, Outi Pakkanen)

2010-2012 Suvi Wartiovaara, Suomen Saksan-instituutti, Berliini. Henkilökohtainen

tapaaminen, puhelinkeskusteluja, sähköpostiyhteyksiä

2010-2011 Ralf Schiering, kirjakauppias, Schwedeneck bei Kiel. Useita henkilökohtaisia

tapaamisia, puhelinkeskusteluja, sähköpostiyhteyksiä

12. Kirjallisuus

Bender, Ruth. ”Maria könnte meine Freundin sein”. Kieler Nachrichten. Kiel 2002.

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. Buch und Buchhandel in Zahlen 2011.
Frankfurt am Main 2011.

Englert, Uwe. Und ewig singt das Knäckebrot. Teoksessa Text & Kontext. Wilhelm Flink
Verlag. Kopenhagen / München 1999.

Gohlis, Tobias. Nord ist Mord: Ein Streifzug durch die nordische Kriminalliteratur.
Teoksessa Fjorde, Elche, Mörder. Der skandinavische Kriminalroman. NordPark Verlag
Wuppertal 2006.

Herner, Eva. Svenska recensenter läser finska böcker. En studie i receptionen av finsk prosa,
översatt på 1960-talet. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1999.

Hypén, Tarja-Liisa. Kirjailija mediatuotteena. Teoksessa Kurittomat kuvitelmat. Johdatus
1990 -luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Turun yliopisto.Taiteiden tutkimuslaitos.Turku 2002.

Kettunen, Keijo. Hundert Jahre finnische Morde: Eine Geschichte der finnischen
Kriminalliteratur. Teoksessa Fjorde, Elche, Mörder. Der skandinavische Kriminalroman.
NordPark Verlag Wuppertal 2006.

Koskinen, Juha-Pekka. Harkittu murha. Kohti täydellistä rikosromaania. Helsinki: BTJ
Finland Oy. Helsinki 2009.

Lappalainen, Päivi. Kun dekkareista tuli hovikelpoisia. Teoksessa Kurittomat kuvitelmat.
Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Turun yliopisto.Taiteiden tutkimuslaitos.
Turku 2002.

Mattila, Pertti. Tappajan näköinen mies ei tapa. Ruotsin suomalainen.Tukholma 2012 n:o 1:4.

Suomen dekkariseura ry:n jäsenlehti Ruumiin kulttuuri .Helsinki 2010 n:o 1,2,3 ja 2011 n:o 1

Suomen kielen perussanakirja. Helsinki 2001.

Tiikkaja, Samuli. Agentit tulevat, oletko valmis, kirjailija. Helsingin Sanomat 06.07.2009.
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13. Sähköiset lähteet

www.dekkariseura.fi

www.deutscher-krimipreis.de

www.finlit.fi

www.fur.de

www.gummerus.fi

www.krimiblogspot.se

www.kustantajat.fi

http://lappeenranta.fi

www.leena-lehtolainen.de

www.literaturhaus.net

www.marmai.fi

www.mek.fi

www.news.de

http://savotta.helsinki.fi

www.stat.fi

www.uwasa.fi

www.zeit.de/krimizeit-bestenliste

14.1 Leena Lehtolaisen Maria Kallio-sarjan Saksassa julkaistut teokset:

Kupferglanz. Hamburg: Ariadne/Argument, 1999. (Kuparisydän 1995).

Alle singen im Chor. Rowohlt. Reinbeck 2002. (Ensimmäinen murhani 1993).

Auf die feine Art. Rowohlt. Reinbeck 2003. (Harmin paikka 1994).

Weiss wie die Unschuld. Rowohlt. Reinbeck 2003. (Luminainen 1996).

Die Todesspirale. Rowohlt. Reinbeck 2004. (Kuolemanspiraali 1997).

Der Wind über den Klippen. Rowohlt. Reinbeck 2004. (Tuulen puolella 1998).

Wie man sie zum Schweigen bringt. Kindler. Reinbeck 2005. (Ennen Lähtöä 2000).

Im schwarzen See. Kindler. Reinbeck 2006. (Veren vimma 2003).

Wer sich nicht fügen will. Kindler. Reinbeck 2007. (Rivo satakieli 2005).

Auf der falschen Spur. Kindler. Reinbeck 2009. (Väärän jäljillä 2008).

Sag mir, wo die Mädchen sind. Kindler. Berlin 2012. (Minne tytöt kadonneet 2010).

http://dekkariseura.fi/
http://www.gummerus.fi/
http://www.krimi-couch.de/
http://www.kustantajat.fi/
http://lappeenranta.fi/
http://www.leena-lehtolainen.de/
http://www.literaturhaus.net/
http://www.marmai.fi/
http://www.zeit.de/krimizeit-bestenliste
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14.2. Muut teokset

Zeit zu sterben. Rowohlt. Reinbeck 2002, (Tappava säde 1999).

Du dachtest, Du hättest vergessen. Kindler. Reinbeck 2007. (Kun luulit unohtaneesi 2002).

Ich war nie bei dir. Kindler. Reinbeck 2010. (Luonas en ollutkaan 2007).

Die Leibwächterin. Kindler. Berlin 2011. (Henkivartija 2009).

15. Matti Röngän Saksassa julkaistut teokset:

Der Grenzgänger. Grafit Verlag. Dortmund 2007. (Tappajan näköinen mies 2002).

Bruderland. Grafit Verlag. Dortmund 2008. (Hyvä veli, paha veli 2003).

Russische Freunde. Bastei Lübbe. Köln 2010. (Ystävät kaukana 2005).

Entfernte Verwandte. Bastei Lübbe. Köln 2010. (Isä, poika ja paha henki 2007).

16. Taavi Soininvaaran Arto Ratamo -sarjan Saksassa julkaistut teokset:

Finnisches Requiem. Aufbau Verlag. Berliini 2004. (Koston komissio 2002).

Finnisches Roulette. Aufbau Verlag. Berliini 2005. (Ikuisesti paha 2003).

Finnisches Quartett. Aufbau Verlag. Berliini 2006. (Vihan enkeli 2004).

Finnisches Blut. Aufbau Verlag. Berliini 2007. (Ebola-Helsinki 2000).

Finnisches Inferno. Aufbau Verlag. Berliini 2008. (Inferno.fi 2001).

Finnischer Tango.Aufbau Verlag. Berliini 2008. (Pimeyden ydin 2006).

Der Finne. Aufbau Verlag. Berliini 2009. (Marsalkan miekka 2009).

17. Liitteenä internet-kyselyn vastaukset



Fragen KundInnen

gezielt nach

finnischen Krimis

Fragen KundInnen

nach Krimis von

finnischen

Autoren?

Wie hoch schätzen

Sie in Ihrer

Buchhandlung

den Anteil von

Krimis innerhalb

der Belletristik

ein?

Wie hoch schätzen

Sie den Anteil an

skandinavischen

Krimis innerhalb

der Verkäufe ein?

Wie hoch schätzen

Sie den Anteil

finnischer Krimis

unter den

skandinavischen

Krimis ein?
Ja Leena Lehtolainen 30 10 5
Nein Leena Lehtolainen 60 50 5

Leena Lehtolainen 60 70 0,5
Nein Leena Lehtolainen 40 30 20
Nein Leena Lehtolainen 30 20
Nein Leena Lehtolainen 40 30 10
Ja Leena Lehtolainen 35 25 15
Nein Taavi Soininvaara 15 10 10
Ja Leena Lehtolainen 25 10 5
Ja Leena Lehtolainen 45 15 10
Nein Leena Lehtolainen 40 30 20
Nein Leena Lehtolainen 40 30 10
Ja Leena Lehtolainen 45 15 10
Ja Leena Lehtolainen 40 55 20
Nein Leena Lehtolainen 30 6 20
Nein Leena Lehtolainen 55 30 10
Ja Leena Lehtolainen 35 10 15
Nein Leena Lehtolainen 40 10 10
Ja Leena Lehtolainen 45 20 10
Ja Leena Lehtolainen 40 30 5
Nein Leena Lehtolainen 30 10 5
Nein Leena Lehtolainen 60 30 10
Ja Leena Lehtolainen 35 10 5
Ja Leena Lehtolainen 45 20 10
Nein Taavi Soininvaara 20 5 5
Ja Leena Lehtolainen 30 10 5
Ja Leena Lehtolainen 50 20 10
Nein Leena Lehtolainen 45 35 15
Ja Leena Lehtolainen 25 10 5
Ja Leena Lehtolainen 45 20 10
Nein Leena Lehtolainen 40 30 20
Nein Leena Lehtolainen 40 30 10
Ja Leena Lehtolainen 45 15 5
Ja Leena Lehtolainen 40 55 20
Nein Leena Lehtolainen 40 10 10
Nein Leena Lehtolainen 55 30 10
Ja Leena Lehtolainen 35 10 5
Nein Leena Lehtolainen 40 15 5
Ja Leena Lehtolainen 45 25 10



Welche finnischen

Krimiautoren

verkaufen sich bei

Ihnen gut? [Leena

Lehtolainen]

Welche finnischen

Krimiautoren

verkaufen sich bei

Ihnen gut? [Matti

Rönkä]

Welche finnischen

Krimiautoren

verkaufen sich bei

Ihnen gut? [Taavi

Soininvaara]

Welche finnischen

Krimiautoren

verkaufen sich bei

Ihnen gut? [Ilkka

Remes]

Welche finnischen

Krimiautoren

verkaufen sich bei

Ihnen gut? [Outi

Pakkanen]
1 3 2 4 5
1 3 2

1 5 5 4 5
1 2 3 2 5
2 3 3 3 5
1 3 3 4 4
5 3 3 3 1
2 4 3 3 5
4 5 4 4 5
2 4 2 3 5
1 2 3 2 5
1 3 3 4 4
2 4 2 3 5
1 3 2 3 5
2 3 3 3 5
1 3 3 4 4
1 3 3 3 1
1 3 3 3 4
2 4 3 3 5
1 2 2 3 3
2 3 4 3 5
1 3 2 4 4
1 3 3 3 1
5 3 3 3 1
2 4 3 2 5
4 5 4 3 5
2 4 2 3 5
1 2 3 2 4
4 5 4 4 5
1 4 2 3 5
1 2 3 2 5
1 3 3 4 4
2 4 2 3 5
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Wie hoch schätzen

Sie den Anteil an

Frauen unter den

Krimikaufenden

ein? ... bis 30 Jahre 30 bis 60 Jahre über 60 Jahre

... weil Finnland

ein exotisches

Land ist
75 30 60 10 2
60 20 70 10 4

70 10 50 40 1
55 10 50 40 4
60 10 40 2
25 15 60 10 4
60 20 40 30 2
45 20 40 25 3
30 20 40 30 4
30 20 40 25 3
55 10 50 40 4
25 15 60 10 4
30 20 40 25 3
60 15 50 20 2
60 10 40 2
25 15 60 10 4
60 20 40 30 2
25 15 55 10 4
40 20 40 25 3
60 15 50 20 2
60 10 40 2
25 15 60 10 4
60 20 50 30 2
60 15 40 30 2
45 10 45 25 3
40 20 40 30 4
35 10 40 25 3
55 10 40 30 4
40 20 40 30 4
45 20 40 25 3
55 10 50 40 4
25 15 60 10 4
30 20 40 25 3
60 15 50 20 2
60 10 40 20 2
25 15 60 10 3
60 20 40 25 2
25 15 55 10 4
40 20 40 25 2



... wegen

Beschreibungen

der Landschaft

... weil die

finnische

Gesellschaft gut

beschrieben wird

... wegen der

Beschreibung, wie

finnische Frauen

den Alltag

bewältigen

... weil sie gute

Russlandbeschrei

bungen enthalten

... sie sind einafch

spannend

geschrieben
2 1 1 1 5
4 2 2 2 4

1 1 1 1 4
4 3 4 2 4
3 3 4 2 2
4 3 3 2 4
3 3 4 4 2
4 4 4 3 2
4 2 2 2 3
4 4 2 2 3
4 3 4 2 4
4 3 3 2 4
4 4 2 2 3
1 3 3 5 3
3 3 4 2 2
4 3 3 2 4
3 3 3 3 2
4 3 3 2 4
4 4 2 3 3
1 3 3 5 3
3 3 4 2 2
4 3 3 2 4
3 3 3 3 2
3 3 4 4 2
4 4 4 3 2
4 2 2 3 3
4 4 2 2 3
4 3 4 2 4
4 2 3 2 3
4 4 2 2 3
4 3 4 2 4
4 3 3 2 4
4 4 2 2 4
1 3 3 5 3
3 3 4 2 3
4 3 3 2 4
3 3 3 3 2
3 3 3 2 4
4 4 3 3 3



... weil sie vom

Feminismus

geprägt sind

... weil Maria Kallio

eine sympathische

Hauptfigur ist

... weil sie Maria

Kallios

Entwicklung

sowohl beruflich

als auch privat

beschreiben

... weil Maria Kallio

eine "Pippi

Langstrumpf" für

Erwachsene ist

... weil sie die

Stellung von

Frauen in der

finnischen

Gesellschaft

authentisch

beschreiben
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... weil sie den

Balancakt vom

"Helden" Viktor

Kärppä auf beiden

Seiten der

Finnisch-

Russichen Grenze

udn des Gesetzes

beschreiben

... weil sie dem

Leser ein Fenster

nach Russland

eröffnen

... weil die

Hauptfigur ein

Spätaussiedler ist

... weil die

Hauptfigur weder

Polizist noch

Privatsdetektiv ist

... weil sie

hervorragende

Kritiken erhalten

haben
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... weil es sich um

international

angesiedelte

Thriller mit einem

finnischen Helden

handelt

... weil sie einen

Einblick in das

alltägliche Leben

in Finnland

gewähren

... weil sie

inhaltlich vielfältig

aufgebaut sind

... weil sie dem

Leser ein Fenster

nach Russland

öffnen

... weil die

Hauptfigur ein

"gewöhnlicher"

Mensch mit

Alltagsproblemen

in seinen

Beziehungen und

seinem Kind ist
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Ihr Name:

Ihre E-Mail-

Adresse:

Christiane
Hoffmeister

buechereck@aol.co
m
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