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KIRJA-arvostelu

Suomessakin oli taval-
lista, että kirjankustantajat jakoivat uuden romaanin 
julkistustilaisuuksissa ensimmäistä painoarkkia eli 
32 sivua tekstinäytteinä. Ainakin WSOY näyttää 
nyt elvyttäneen tuon vanhan tavan: messuilta tarttui 
mukaan kansiarkin plus sivut 59—64 sisältänyt 
lukunäyte kirjasta, joka ilmestyisi 10.8.2016.

Hämeenlinnalainen Juha-Pekka Koskinen on tähän 
mennessä ilmestyneiden kymmenen romaanin, kah-
deksan nuortenkirjan ja kahden novellikokoelman 
perusteella osoittanut olevansa hyvin monipuolinen 
kirjoittaja vertautuen jopa Mika Waltariin: teemastot 
vaihtelevat historiallisista ja uskonnollisista aiheista 
lähihistoriaan ja rikosromaaneihin. Viimeisin teos 
sijoittuu aivan uuteen genreen: Luciferin oppipojat 
on täysiverinen science fiction –tarina.

Tieteiskirjallisuuden maailma ja sen suurelta osin jo 
liiankin tutut kliseet kuten teleportaatio, maankal-
taisten planeettojen asuttaminen, valoa nopeampi 
matkustaminen ja kyborgit ovat kuitenkin tarpeen 
vain sen juonikuvion mahdollistamiseksi, että 
tähtienvälisen matkustusajan lyhenemisen ansiosta 
kaukaisen siirtokunnan perustamiseen osallistunut 
astronautti pystyisi osallistumaan myös samalla pla-
neetalla myöhemmin ilmenneen kyborgien kapinan 
kukistamiseen.

Uudet keksinnöt ovat tietenkin tarvinneet syntyäk-
seen uutta tiedettä: sekä uusdarwinismi että uushen-
kisyys ovat lopulta korvautuneet astronauttiluoja-aja-
tuksella, ja persoonallisuudeltaan kovin ristiriitaisen 
päähenkilön väitetäänkin ”tappaneen Jumalan”. 
Minä-muodossa kertova päähenkilö tietää lajimme 
alkuperästä ja ihmiskunnan alkukodista enemmän 
kuin on suostunut paljastamaan. Pelastusretkikun-
nassa on kuitenkin mukana kapinallisia luopioita 

omine pyrkimyksineen sekä 
ainakin yksi ylimääräinen 
olento…

Raamatullisen nimistön 
viljelystä huolimatta teos 
ei — onneksi? — yritä pureutua kovin syvällisesti 
uskonnolliseen symboliikkaan: kirjan otsikkokin 
viittaa lopulta vain käytettävän avaruuskulkuneuvon 
nimeen. Ihmisrodun erityispiirre, ns. vapaa tahto 
pohdiskeluttaa: onko se aina pyrkimystä hyvään, 
vai ainoastaan mahdollisuus pystyä pahaan? Entä 
missä vaiheessa älykkäille ja oppimiskykyisille, mutta 
pelkiksi työkaluiksi ja orjatyövoimaksi valmistetuille 
kyborgeille pitäisi sallia ihmisoikeudet?

Perusrakenteeltaan kirja on lähinnä trilleri, jossa 
lukijaa koukutetaan jatkuvasti uusien paljastusten ja 
juonenkäänteiden avulla alkaen menomatkan klaust-
rofobiasta ja paranoiasta, joka pahenee miehistön ja 
salaperäisen matkustajan salaisuuksia selvitettäessä. 
Suljetun tilan mysteeri on tuttu jo Agatha Christieltä 
sekä Ridley Scottin Alien — kahdeksas matkustaja –
ohjauksesta, joka itse tekstissäkin klassikkoelokuvaksi 
mainitaan.

Koskinen osoittaa hallitsevansa tämänkin tyylin am-
mattikirjailijan ottein: tieteisjännärinä teos onnistuu 
kohtuullisesti, kerronta on enimmäkseen sujuvaa, 
eikä loppuratkaisukaan ole täysin ennalta-arvattava. 
Kaltaisilleni sci-fi-puristeille teos ei kuitenkaan tarjoa 
niin merkittävästi uusia ideoita, että se kokonai-
suutena nousisi kovin paljon tämän yhä laaduk-
kaammaksi kirjallisuuden lajiksi kehittyneen genren 
keskitason yläpuolelle. 

JP Koskinen: Luciferin oppipojat

Koskinen ja 
kolmastoista kyborgi

ilmestynyt jäsen-
lehtemme lokakuun numero oli täynnä vuosikokous- 
ja 25-vuotisjuhla-asiaa. Yhdistyksemme syyskokous 
juhlaillallisineen järjestettäisiin marraskuussa Säästö-
pankkiopistolla Espoossa.

Syyskuussa oli jäsenistölle postitettu ylimääräinen 
lisälehtinen, jonka avulla pyrittiin saamaan sisältöä 
sekä sponsori-ilmoituksia juhlavuoden merkeis-
sä julkaistavaan, yleiseen jakeluun tarkoitettuun 
A4-kokoiseen juhlalehteen. ”Salaseuran” maineesta 
oli tarkoitus päästä lopultakin irti, ja lehdessä oli 
tarkoitus kansainvälisen kattojärjestön tervehdyksen 
lisäksi julkaista mm. Matkailun Edistämiskeskuksen 
sekä Suomen Ulkomaankauppaliiton lupaamat eng-
lanninkieliset artikkelit. 5000 kappaleen painoksena 
ilmestyvään julkaisuun myytävän mainostilan lisäksi 
kullekin paikallisosastolle oli nimetty ”julkimensa-
laisena” esiintyvä vastuuhenkilö, joka olisi aktiivisesti 
yhteydessä myös paikallislehtiin ja –radioihin. 

”Juhlajulkaisun kohtalo näyttää tällä hetkellä erittäin 
epävarmalta”, kirjoitti puheenjohtaja Seppo Järvinen. 
”Talouslama on henkisesti iskenyt suomalaiseen 
talouselämään paljon rajummin kuin osasin odot-
taakaan. Uskon kuitenkin, että mensalaiset ovat 
yrittäneet parhaansa. Itse tein ilmoituksia kerätessäni 
havainnon, että mensalaisia löytyy yllättävistäkin 
paikoista Suomen talouselämää.”

”Juhlakokouksesta pyritään tekemään julkinen 
tapahtuma siksi, että saamme tiedotusvälineiden 
kautta kerrottua ihmisille, mikä Mensa on. Pyrimme 
siihen, ettei mensalaisuutta tarvitsisi salailla, vaan 
yhdistyksellämme olisi sellainen maine, että ne, jotka 
haluavat olla mensalaisia julkisesti, voisivat olla sitä 
ilman ympäristön ennakkoluuloja”, puheenjohtaja 
kynäili.

Sääntötyöryhmä oli lopultakin saanut valmiiksi 
sääntömuutosesityksen, jossa mainittiin otetun 
huomioon sekä Suomen yhdistyslaki, Mensan 
kansainvälinen perussääntö että jäsenten Kuopion 
vuosikokouksessa esittämät toivomukset. Hallituk-
sen sääntöesityksen lisäksi lehdessä julkaistiin myös 
edelliset, vuosikokouksessa 3.3.1973 hyväksytyt ja 
20.10.1977 Yhdistysrekisteriin merkityt säännöt.

Mensalainen 25 vuotta 
sitten

Elokuun nume-
rossa julkaistuun 
40-kohtaiseen
näkemyskartoi-
tukseen oli saatu 
vastauksia ”ilahdut-
tavan runsaasti”, 
91 kappaletta. 59 
vastaajaa ilmoitti 
osallistuneensa
vuosikokouksiin
henkilökohtaisesti,
ja 32 ilmoitti joskus 
antaneensa kokou-
sedustajalle valta-
kirjan. Vain neljälle 
oli sattunut niin, että henkilöllä, jolle olisi halunnut 
antaa valtakirjan, oli niitä ennestään jo suurin sään-
töjen sallima määrä. 78 prosenttia vastanneista oli 
samaa tai lähes samaa mieltä seuraavasta väittämästä: 
”Haluan äänestää kokousedustajaa postitse selkeän 
ehdokasasettelun perusteella, missä ehdokkaiden 
kannat tärkeissä kysymyksissä tulevat esille”.

Pekka Helos kertoili ”melkein ilmaisesta” matkastaan 
Havaijille auringonpimennystä katsomaan otsikolla 
”Kiitos ja hyvästit Pan Amille”. Tuo lentoyhtiöhän 
oli joutunut talousvaikeuksiin, ja vain osa ilmaisista 
WorldPass-bonuslennoista oli käytettävissä uuden 
emoyhtiön Deltan kotimaan reiteillä. Los Angele-
sista pääsi kuitenkin Honoluluun halvalla ostamalla 
hotellin sekä vuokra-auton sisältävän pakettimatkan. 

”Meiltä kysyttiin lentoaseman autovuokraamossa, 
emmekö haluaisi vaihtaa hintaan kuuluvaa pik-
kuautoa suurempaan, lisämaksu olisi vain pari sataa 
markkaa. Sanoin, että kyllä me mahdumme pieneen. 
Vuokraaja sanoi, että sitten saatte samaan hintaan 
sen suuremman auton, koska pieniä ei ole. Että 
sellaista kaupankäyntiä.”

Ilmeisesti radiossa suositun Alivaltiosihteerin 
palindromikisan innoittamana lukijat haastettiin 
laatimaan molempiin suuntiin luettavissa olevia lau-
seita, joissa esiintyisi vähintään kerran sana Mensa. 
Esimerkkilauseena oli ”Tuu, Mensa, siivoo teet. Oo 
viisas, ne muut?” 
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