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KIRJA-arvostelu

on ollut myyntime-
nestys ja kestosuosikki Suomessakin jo 1960-luvulta, 
ja John Ronald Reuel Tolkien on yhä ylivoimainen 
voittaja kaikissa fantasiakirjallisuuden ystävien 
kirjailijasuosikkiäänestyksissä — vain George R. R. 
Martin on päässyt listalla häntä edes lähelle. Jokai-
nen tämän kirjallisuudenlajin suurkuluttajista on 
varmaan kuullut Tolkienin tutustuneen jo nuorukai-
sena kansalliseepokseemme Kalevalaan yrittäen jopa 
lukea sitä alkukielellä. 

Moni tietää myös Tolkienin ensimmäisen oman 
kirjallisen tuotoksen olleen Kalevala-pastissiksi 
luonnehdittu The Story of Kullervo — Lönnrotin 
alkuperäistä runoa johdonmukaisempi tarina, jossa 
on yhdistelty sekä lyriikkaa että proosaa. Myöhem-
pien arvioitsijoiden mielestä Kalevala onkin toiminut 
lähteenä tai esikuvana kaikille Tolkienin haltiakielille 
ja fantasiamaailmoille. Siksi on yllättävää, että tämä 
keskeneräinen novelli tai oikeastaan pienoisromaani 
julkaistiin postuumina vasta 101 vuoden viipeellä.

Tolkien oli orpo menetettyään äitinsäkin ollessaan 
vasta 12-vuotias. Tämä oletetaan syyksi siihen, että 
Kalevalan hahmoista hän vaikuttui eniten Kuller-
von tarinasta, josta hän alkoi Oxfordin yliopistossa 
opiskellessaan kirjoittaa omaa versiotaan. Teos kertoo 
orjaksi myydystä nuorukaisesta, joka vannoo kostoa 
taikuri Untamolle, joka oli surmannut hänen isänsä. 
Tolkien säilytti siis päähenkilöiden nimet, mutta lisä-
si mukaan itse keksimiään hahmoja, kuten Kullervon 
kaksoissisar Wanona sekä Musti-koira, joka omasi 
taikavoimia.

Suomen kieliopin ja karjalaisen runokielen pol-
jennon Tolkien oli omaksunut niin hyvin, että osa 
Kullervon tarinan lyriikasta täyttää kalevalamitan 
säännöstön niin tarkoin kuin englanniksi pystyy. 

Näin kuuluvat tarinan ensim-
mäiset, Säkehonton lauluksi 
kutsutut säkeet:

Now a man in sooth I deem me
Though mine ages have seen few summers
And this springtime in the woodlands
Still is new to me and lovely.
Nobler am I now than erstwhile
And the strength of five within me
And the valour of my father
In the springtime in the woodlands
Swells within me Säkehonto.

Koska Kullervon tarina kesken jääneen viimeisen 
luvun juonisynopsiksineenkin on vain 42 sivun mit-
tainen, kirjaan on sisällytetty runsaasti sen toimitta-
jan Verlyn Fliegerin laatimaa historiikkia. Mukana 
on myös kaksi Tolkienin omaa esseetä tai esitelmää 
Kalevalasta eli Sankareiden maasta vuodelta 1914 
suomen kieltä sekä Kalevalan runoutta koskevine, 
varsin hyvää perehtyneisyyttä osoittavine huomi-
oineen. Toimittajan kommentit, huomautukset ja 
kirjallisuusviitteet täydentävät kokonaisuuden.

Olin päättänyt laatia esittelyn tähän joulunume-
roon törmättyäni tuohon kirjauutuuteen sattumalta 
ulkomaanmatkalla. Suuri suomalainen Tolkienin 
kustantaja WSOY osoittautui kuitenkin niin 
nopealiikkeiseksi, että jo Helsingin kirjamessuilla 
lokakuussa oli esillä teoksen suomennettu versio — 
kansiaihetta ja kannen typografiaa myöten erinomai-
sesti lokalisoituna. Sivukokoa oli pienennetty 13 % 
ja tekstiä saman verran, minkä ansiosta 191-sivuinen 
alkuperäisversio oli saatu mahtumaan 163 sivuun, 
ja ohuempaa paperia käyttämällä 2 cm paksuinen 
kirja oli laihtunut 1,5-senttiseksi. Jokaisen fantasian 
ystävän toivejoululahja silti!  

Fantasian ystävän toivejoululahja

J.R.R.Tolkien, 
The story of Kullervo

alussa
järjestetyn vuosikokouksen ja 25-vuotisjuhlan muis-
teluun sekä valokuvin että puheenjohtajan palstalla:

”Kiitokset helsinkiläisille juhlan puitteista ja järjes-
telyistä, lahtelaisille juhlajulkaisusta, osallistujille 
aktiivisuudesta ja kokouksen puheenjohtajalle lois-
tavasta tavasta johtaa kokousta. Kiitos teille kaikille! 
Sellaisen yhdistyksen puheenjohtajana on helppo 
olla, jossa on tällaisia jäseniä.”

”Varsinainen syyskokous sujui mallikkaasti. Tärkein 
päätös mielestäni oli uusien sääntöjen hyväksymi-
nen. Uusissa säännöissä on nyt mukana kansain-
välisen Mensan toivoma postiäänestys ja Suomen 
yhdistyslain vaatima kokouksessa tapahtuva valinta. 
Sääntömuutoksen vaikutus kokouskäytäntöön on 
hallituksen toimesta pikaisesti selvitettävä. Myös hal-
lituksen kokoonpano muuttui. Uudessa hallituksessa 
on kolme uutta jäsentä, ja neljä vanhaa jäi pois.”

”Paneeli oli mielenkiintoinen, vaikka se vähän rön-
syilikin puheenjohtajan hallinnasta. Selvää vastausta 
otsikkokysymykseemme ei keskustelijoilta saatu. 
Ehkä selvimmin älykkyyden hyväksikäytön kannalla 
oli professori Veikko Teikari, joka työkseen selvitte-
lee työn sisällön, työviihtyvyyden ja työn tuloksen 
yhteyksiä.”

”Toivoisin, että kevätkokouksessa voitaisiin järjestää 
paneeli lahjakkaista lapsista. Keskustelu voisi olla 
yleisöllekin avoin, joten tilaisuuden järjestelyt tulisi 
aloittaa mahdollisimman pian ja mm. kysellä panee-
likeskustelijat hyvissä ajoin.”

Suomen Mensa ry:n yhdestoista paikallisosasto, 
Etelä-Karjalan Mensa oli perustettu 3.11.1991 
Lappeenrannassa.

Mika Ainola kirjoitti lähettämättä jättämästään 
”herra päätoimittaja” –vastinekirjoituksesta Uuden 
Suomen viikonloppulehdessä 10.11.1991 julkais-
tuun toimittaja Jukka Kuikan ilkeilevään koko sivun 
juttuun otsikolla ”Mensassa voi olla älykäs osaamatta 
mitään. Älykkäiden Seta on perverttien kerho”: 
”Tarkasteltuani kirjoitusta eri kanteilta totesin, että 
Mensan kannalta lehtijuttu ei sentään aivan katast-
rofi ollut, olihan lehdistölle lähetetty puffi mennyt 
läpi sellaisenaan. Loppupäätelmäni olikin, että 

Mensalainen 25 vuotta 
sitten

kirjoittajan esimies 
oli nähnyt Mensan 
tiedotteen ja pohti-
nut, miten sen voisi 
lehdessä käsitellä. 
Jos lehti suhtau-
tuu kielteisesti, se 
kieltää omankin 
älykkyytensä. Tieto 
25-vuotisjuhlapa-
neelista julkistetaan 
niin, ettei se jää 
yhdeltäkään luki-
jalta huomaamatta, 
muttei samalla 
anneta mitään val-
mista mielipidettä Mensasta, vaan lukija saa panna 
älynsä koetukselle: Mehän annetaan tää Kuikalle. 
Kiitos, Perjantai-Uusi Suomi.”

Demensa kutsui muiden paikallisosastojen jäseniä 
Lahteen Salpausselän kisaviikonloppuna, jolloin oli 
tarkoitus järjestää mm. lumiveistoskisa 3–5-henkisin 
joukkuein. Tuolloin hotellit olisivat varmasti täysiä, 
joten majoitus olisi syytä varata mahdollisimman 
pian.

Skepsis-yhdistyksessä toimiva jäsenemme kirjoitti 
tuon järjestön myöntämästä Huuhaa-palkinnosta, 
joka tuona vuonna oli jaettu Suomen Scientolo-
gia-yhdistys ry:lle: ”Suomessa toimii kymmeniä 
konsulttiyrityksiä, jotka soveltavat scientologisia me-
netelmiä. Nämä yritykset pyrkivät peittelemään yh-
teytensä scientologiseen liikkeeseen. Esim. asiakkaille 
ei paljasteta, että mm. viranomaisille kaupattu 2500 
maksava henkilövalintatesti The Standard Oxford 
Capasity Analysis koostuu samoista 200 kysymyk-
sestä kuin kadulla ilmaiseksi tarjottava scientologien 
persoonallisuustesti.”

”Ikään kuin sattumalta oli seuraavan päivän 
Helsingin sanomissa uutinen pankkien kiristyvistä 
toimenpiteistä scientologien koukkuun joutuneita 
rahanlainaajia kohtaan. Huippukalliit kurssit rahoi-
tetaan yleensä lainoin, joita uhrit takaavat keskenään 
ristiin. Tuloksena on ylivelkaantuminen uhreille ja 
luottotappioita pankeille.” 
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