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Vinksahtaneiden todellisuuksien kuvaaja

Ennen dekkareita nokialainen Marja-Liisa Heino piirsi
tosimielellä sarjakuvia. Nyt hänen romaaninsa sukeltavat
toisenlaisiin maailmoihin, joilla on kuitenkin vahvan
rosoiset pirkanmaalaisjuuret.

M

ielenterveyskuntoutujien asuntola. Tiukat säännöt.
Uhka. Näkymättömyys. Muistamattomuus. Mielen synkemmät puolet.
Nokialaisen Marja-Liisa Heinon rikosromaanit pureutuvat rohkeasti todellisuuksiin, jotka ovat vähän vinksallaan.
Heinon uuden rikosromaanin Minä olen murhaaja (Mäkelä )
keskiössä on yliopisto-opiskelija Vilja Virtanen, älykkö ja tunnollinen
opiskelija, joka on joutunut psykoosiin, menettänyt muistinsa ja päätynyt mielenterveyskuntoutujien Lehtovaarakotiin, tavallisen arkitodellisuuden laidalle:
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”Nyt pitäisi olla kuin varjo, Mari
Lyn tiesi. Varjo mahtui jokaiseen koloon. Liukui huomaamattomasti seinien ympäri. Jos ovi oli jäänyt sentinkin rakoselleen, varjo pujahti siitä Aaltosen työhuoneeseen.”
Tässä toisenlaisessa todellisuudessa Vilja käyttää itsestään nimeä
Mari Lyn ja tajuaa kauhukseen muistavansa vain hajanaisia fragmentteja
menneestä. Mutta yhdessä fragmenteista on ruumis, naisen ruumis, juhlat järven rannalla, kokaiini, ja Vilja on vakuuttunut, että murhaaja on
hän itse.
Minä olen murhaaja pohtii rikosten lisäksi muistia, minuutta ja sitä,
kuka tulee nähdyksi ja kuulluksi, kenen on totuus.

KANSI: SAMPPA RANTA / PUNAVUOREN FOLIO OY

Marja-Liisa
Heino

Uusi teos on Marja-Liisa Heinon
seitsemäs rikosromaani. Heino on
romaaneissaan aina sukeltanut erilaisiin maailmoihin.
On ollut pikkurikollisia ja seksuaalirikollisia, entisen KGB-upseerin kadonnut isä ja -luvun pirkanmaalaiseen pikkukylään murhattu lotta. On ollut kadonnut maahanmuuttajatyttö ja kuulovammainen
entinen natsi, joka työskentelee an-
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O LLI TURUNEN

↑ Esikoisdekkaristien paneelissa Helsingin kirjamessuilla vuonna 2006
Marja-Liisa Heinon kumppaneina olivat
Antti Tuomainen ja Kai Vakkuri. Oikeal-

KANSI: SAMI SARAMÄKI

la keskustelun vetäjä Keijo Kettunen.
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tikvariaatissa. Uusimmassa teoksessa liikutaan opiskelijoiden ja mielenterveyskuntoutujien maailmassa, eikä mikään ole aivan mustavalkoista.
”En tykkää saarnata tai laskelmoida tärkeillä asioilla, mutta otan kyllä aiheita siitä, mitä ilmassa liikkuu.
Uusimmassa romaanissani keskustellaan mielenterveyskuntoutumisesta, joka omaisen näkökulmasta
näyttää varmasti erilaiselta kuin itse
sairastuneen tai jonkin ulkopuolisen
silmin”, Heino kertoo.
Sarjakuvataiturista
tekstinikkariksi
Kirjoittamaan Heino ryhtyy oikeastaan sattumalta, yliopisto-opintojen
loppuvaiheessa -luvun lopulla.
Se ei ole ensimmäinen sukellus
luovuuteen. Hän on piirtänyt sarjakuvia jo -vuotiaasta esikuvinaan
eurooppalaiset mestarit. Vähän yli
kolmekymppisenä tietoisuus siitä, ettei hän tule koskaan pääsemään esikuviensa tasolle, alkaa kuitenkin ahdistaa ja piirtäminen saa jäädä.
Heino tekee tuohon aikaan gradua, tietokone nököttää pöydällä.
Hän alkaa kirjoittaa.
”Ensimmäinen tarinani oli hyvin
sekava ja keskeneräiseksi jäänyt kä-

sikirjoitus lasten fantasiaromaaniksi. Sitä seurasi pari aikuisten fantasianovellia, joista toinen sai hämmästyksekseni jaetun kolmannen
palkinnon Tampereen Science Fiction Seuran novellikilpailussa ja oli
myös Atorox-scifipalkinnon ehdokkaana. Tämän jälkeen kirjoitin fantasianovelleja ja yritin saada myös
pidempiä käsikirjoituksia pysymään
koossa, mutta siitä ei oikein tullut
mitään ja käsikset palasivat bumerangeina takaisin kustantajalta”, hän
kertoo.
Heinon lapsuudenperhe on reipas
ja käytännönläheinen, Heino rakastaa lukemista, kirjoja, uuden oppimista.
”Olin ehkä vähän outolintu, kirjatoukka perheessä, jossa vanhempien ja sisarusten mielihommaa olivat
kalastus, marjastus, hevoset, autot
ja muut reippaat ja hyödylliset ulkohommat, jotka eivät minua silloin eivätkä nyt myöhemminkään ole kiinnostaneet.”
Vanhemmat kuitenkin kannustavat eteenpäin. Isä on innokas lukija,
ja sarjakuvien piirtämistäkin arvostetaan. Kun lukio on ohi, Heinosta tulee suvun ensimmäinen ylioppilas.
Sitten hän suuntaa yliopistoon.
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kuin jännittää suurinta osaa lukijoitaan”, hän nauraa.
Dekkareissa Heinoa kiehtovat
eniten tarinat, joissa mielenkiintoiset, samastuttavat hahmot ja näiden
ympärille punoutuva yllättäväkäänteinen rikosjuoni ovat sopivasti tasapainossa.
”Liian tapahtumavetoisessa romaanissa on vaarana se, että parilla
ulkomuotoadjektiivilla tai mieleenpainuvalla yksityiskohdalla kuvatut
ihmiset kupsahtelevat liukuhihnalla
juuri, kun he ehkä alkaisivat kiinnostaa lukijaa. Jatkuva Psyko-efekti (eli
luulemme seuraavamme elokuvan
päähenkilöä, joka kuitenkin puukotetaan suihkuun jo alkumetreillä) väsyttää ainakin minua. Henkilövetoisessa taas saattaa käydä niin, että tarinaan tulee liikaa turhaa sivujuonta
ja kaikenlaista pikkumaustetta, joka

↑ Marja-Liisa Heino esikoisromaaninsa Enkelimies ilmestymisen aikoihin
vuonna 2006.

KANSI: ELINA WARSTA

Aiheita elämästä ja kirjoista
Sitten tulevat dekkarit. Heino haluaa kirjoittaa sellaista, mitä luetaan
ja mikä näkyy. Fantasia on kuitenkin
marginaalissa.
Ensin hän lukee, satoja erilaisia
dekkareita. Miettii, miten itse kirjoittaisi, millainen ääni hänellä olisi. Kun
vastaan tulee Hannu Vuorion Johtolanka-palkittu dekkari Nyman, kaikki tuntuu selvältä.
”Se oli menoa. Esikoisromaanin
nimi Enkelimies on kunnianosoitus
tälle esikuvalle, vaikka lopputulos olikin kaikkea muuta kuin puhdasverinen juonidekkari – pikemminkin pala tuhnuista arkielämää moniongelmaisen pikkurikollisen silmin katsottuna”, Heino kertoo.
Kirjailijana Heino on itseoppinut.
Hyvän rakennemallin hän nappaa
joskus lukemastaan luovan kirjoittamisen oppaasta. Sen mukaan tarinassa on kolme osaa. Ensimmäisessä
tapahtuu rikos ja esitellään keskeiset
henkilöt, toisessa tapahtumat tiivistyvät ja tarina huipentuu, kolmannessa
kokonaisuus alkaa selvitä.
Saman mallin avulla Heino jäsentää kokonaisuutta yhä vieläkin.
Heinon rikosromaanien aiheet
nousevat eletystä elämästä, luetusta tai nähdystä. Tärkeää hänestä on
kuitenkin tehdä kaikesta sopivasti
omannäköistä.
”Kukapa osaisi Matti Röngän letkeää esikoisdekkaria lukiessaan arvata, että se innoitti minut kirjoittamaan romaanin Suomen suuntaan,
joka Kalevi Jäntin palkinnosta huolimatta taisi ennemminkin nukuttaa

OLLI TURUNEN

”Luonteva valinta olisi ollut kirjallisuus tai historia, sillä pidin kummastakin koulussa tavattomasti.
Halusin kuitenkin koulutuksen, joka valmistaa ns. oikeaan ammattiin.
Haaveenani oli työskennellä kirjastossa, ja päädyin tekemään tutkinnon informaatiotutkimuksesta”, Heino kertoo.
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ei lopulta millään tavalla liity itse rikostarinaan”, hän pohtii.

KANSI: ANNA MAKKONEN

”En tykkää
saarnata tai
laskelmoida
tärkeillä
asioilla, mutta
otan kyllä
aiheita siitä,
mitä ilmassa
liikkuu.”
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Rosoisia miljöitä ja
inhimillisiä hahmoja
Mutta takaisin Heinoon, kirjoittamiseen, tarinoihin, joita hän meille punoo.
Heino on edelleen suvun ainoa
akateemisesti koulutettu, ja hän uskoo, että se näkyy kirjoissakin.
” Tarinoissani tapaa har voin
viiniasiantuntijoita tai kulttuuriammateissa toimivia, pikemminkin römmitään kumisaappaat vinossa peltojen pientareilla tai katsotaan saunan jälkeen telkusta saksalaisdekkaria.”
Hänen rikosromaaniensa miljöönä on usein Pirkanmaa ja Tampere. Esimerkiksi Minä olen murhaaja
-romaaniin kaupunki luo rosoisen ja
aidontuntuisen tavallisten ihmisten
maailman, jota rikos järkyttää:
”Paula Myllymäki oli tullut Tammelantorin kautta ja ostanut Rautakioskista mustaa makkaraa. Viiden
euron lahjoma, Eerola ajatteli, ja tutki annostaan, jossa oli kolme mustaa
pötkelöä ja puolukkahilloa.”
Myös Heinon henkilökaarti on värikäs ja kiehtova. Hahmot ovat persoonia, mutta samalla vahvasti kiinni tässä ajassa.
Useammassakin romaanissa rikoksia ratkaisevat Karli Eerola ja tämän kummityttö Riikka. Kummallakin on romanitausta. Etnisyys näkyy
vahvasti myös henkilöiden arjessa ja
johtaa välillä konflikteihin.
Mielenkiintoinen on myös Puhu
silmilleni -kirjan (Mäkelä ) päähenkilö Harri, kuulovammainen entinen uusnatsi, joka on jättänyt väkivaltaisen nuoruuden taakseen, mutta kantaa silti menneisyyttä mukanaan.
Nykyisyydessä toimiminen ja samaan aikaan menneen mukanaan
kantaminen tuntuu nousevan esiin
Heinon romaaneissa muutenkin.

Poliisi Karli ja vloggari Riikka
Heino kertoo henkilöhahmojen olevan yhdistelmä omaa mielikuvitusta ja muilta napattuja tapoja ja luonteenpiirteitä.
”Esimerkiksi Karli Eerolan syntytarina on melko raadollinen. Aloin
kylmästi laskelmoiden pohtia, millaista dekkaripäähenkilöä ei ole vielä ollut, ja päädyin suomalaiseen
vähemmistökulttuuriin, jonka voisi
arvella kiinnostavan lukijoita. Eerolan tavan jutustella niin, että se vaikuttaa poliisikuulustelulta, olen napannut tuttavapiiristä. Tämä tapahan ärsyttää etenkin hänen kummityttöään Riikkaa, Kun Eerola puhuu
tai ajattelee luterilaista uskoaan, monet ajatukset ovat suoraan minulta,
vaikka saattavat Eerolalla saada jopa oman näkemykseni vastakkaisia
painotuksia.”
Karli Eerolan ulkonäköä leimaavat
arpiset kasvot. Ne ovat Heinon kommentti kliseisellekin tavalle käyttää
ulkoista vammaa tapana luoda henkilöstä salaperäinen.
”Eerolan arpisten kasvojen tarina
on tästä kliseestä johdettua tragikomediaa: kymmenvuotias poika hävisi painiottelun paria vuotta vanhemmalle tyttöserkulle liukkaiden villasukkiensa takia ja kaatui mummolassa keittiön ovilasin lävitse”, Heino kertoo.
Eerolan kummityttö Riikka nousi
näyttämölle ensi kerran romaanissa
Älä tähti putoa (WSOY ).
”Tarvitsin mukaan kirjan päähenkilön tuntevan samanikäisen luokkatoverin, jonka voisi jotenkin kätevästi sitoa myös poliisitutkintaan. Riikka
on Karlin kummityttö, ja Karlin Marisa-serkun tytär. Serkukset ovat läheiset, ja Karli on hoitanut Riikkaa tämän ollessa vauva ja Karli yläasteikäinen. Koska Karli noudattaa romanitapoja varsin omalakisesti, ajattelin
Riikan ensin hänelle vastavoimaksi,
eli hyvin tarkasti tapoja noudattavaksi nuoreksi, joka rakastaa ja häpeää
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kummisetäänsä samalla kertaa”, Heino kertoo.
Näin ei ihan käynyt, vaan Riikka
alkoi elää omaa elämäänsä Heinosta välittämättä. Hän elää valtaväestön lailla, tekee töitä lähihoitajana,
haaveilee urasta median parissa ja
vloggaa.
”En pidä dekkarisarjoista, joissa siviilipäähenkilö törmää koko ajan rikostapauksiin. Pari kertaa voisi ehkä
sattua, mutta parikymmentä! Ajattelin, että Riikan halu kirjoittaa rikosblogia ja hänen kummisetänsä ammatti antavat hänelle oikeutuksen
dekkarisarjan päähenkilön rooliin.
Kun Riikka on sormi ojossa neuvomassa muita, hän väittää tätä Marisalta perityksi ärsyttäväksi ominaisuudeksi, mutta todellisuudessa parodioin omaa tapaani reagoida ongelmatilanteisiin”, Heino nauraa.
Minä olen murhaaja -romaanin
päähenkilö Vilja Virtanen puolestaan syntyi kustannustoimittajan ja
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Heinon yhteisideoinnista. Ensin päähenkilö oli mies, Visa Virtanen. Tämä
oli kuitenkin liian identtinen Heinon
esikoisromaanin hahmon Jyrki Oinosen kanssa, joten kustannustoimittaja visioi johtohahmoksi femme fatale -tyyppiä ja ehdotti, että Visasta tehtäisiin Vilja.
”Oli huvittavaa seurata, kuinka
vähäisiä muutoksia hahmoon täytyi tehdä saadakseen hänet näyttämään aivan toiselta. Minulle tuli
pienenä yllätyksenä, kuinka selkeästi sama käytös miehen suorittamana
tuntui huvittavalta, semmoiselta perinteiseltä ’pojat nyt on vain poikia’
-meiningiltä, kun taas Vilja samalla
tavalla puhuessaan ja toimiessaan
vaikutti tylyltä ja piittaamattomalta
kukkupäältä.”
Kirjoitustyötä koneella
tai mielessä
Tekstiä Heino kirjoittaa joka päivä,
joko koneella tai mielessään. Tari-

↑ Dekkarilauantain paneelissa Helsingin kirjamessuilla 2015 Marja-Liisa
Heino pohti aikamme kyynistä kovuutta Taavi Soininvaaran, Jarkko Sipilän
ja Mari Pyyn kanssa. Kyyninen Suomi
-paneelia veti Jyrki Urbin (oik.).

nan hienosäätö ja tarkat tapahtumat
nousevat henkilöhahmoista.
”Kun olen päässyt kolmenkymmenen liuskan haamurajan ylitse, hahmot alkavat kirjoittaa itse omaa tarinaansa, minä vain lainaan heille tietokonetta ja sormia. Jos teksti tuntuu sujuvalta, kerronta etenee
omalla rytmillään ja hahmot puhuvat omina itsenään. Jos teksti alkaa
kangerrella, se tarkoittaa kohtaa, jossa samaistumiseni ei ole täysin onnistunut. On jotenkin hupaisaa, että
kaikkein luontevimmin hahmot puhuvat noin kolmikymppisen ja kovanyrkkisen miehen äänellä, kun itse olen viisikymppinen kirjastotäti”,
hän nauraa.
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Marja-Liisa Heino
(s. 1969)
■
Yhteiskuntatieteen maisteri
■
Asuu Nokialla, perhettä on,
lemmikkejä ei
■
Harrastaa kirjoittamista,
lenkkeilyä ja viettää aikaa
perheen kanssa
Rikosromaanit
2006 Enkelimies
2008 Suomen suuntaan
2011 Niemisen tyttövainaan
tapaus
2013 Astuit väärään autoon
2015 Älä tähti putoa
2019 Puhu silmilleni
2020 Minä olen murhaaja

WSOY / VEIKKO SOMERPURO

Heinon scifinovelli Katsoi silmin
tuhminkin sai kunniamaininnan
Portti-lehden novellikilpailussa
1998. Esikoisromaani Enkelimies
oli ehdolla Helsingin Sanomien
kirjallisuuspalkinnon saajaksi.
Romaani Suomen suuntaan sai
Kalevi Jäntin palkinnon 2008.

↑ ”En pidä dekkarisarjoista, joissa siviilipäähenkilö törmää koko ajan rikostapauksiin. Pari kertaa voisi ehkä sattua, mutta parikymmentä!” Heino ih-
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mettelee.
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Myös taustatyötä vaaditaan,
välillä enemmän, välillä vähemmän. Työläimpiä ovat olleet Suomen suuntaan (WSOY ) ja Niemisen tyttövainaan tapaus (WSOY
).
Suomen suuntaan on dekkariparodia KGB-upseerista, joka tulee Pietarista Suomeen jäljittämään
kadonnutta isäänsä. Niemisen tyttövainaan tapaus vie vuoteen 
ja sodan ajan Nokialle. Nuori Helvilotta on murhattu, ja pian ihmiset
kääntyvät toisiaan vastaan.

”Molempia varten luin pinokaupalla tutkimuskirjallisuutta ja aikalaiskuvauksia, ja perehdyin aiheeseen myös lukemalla aikakauden
kaunokirjallisuutta ja kuuntelemalla
musiikkia. Jälkimmäistä varten jouduin opettelemaan myös hämäläismurteen luontevan käytön.”
Vastapainoa näille oli Puhu silmilleni, jonka taustatiedot eli tapahtumapaikat Heino tarkisti Google Mapsista.
Kirjoittaminen on Heinolle jo elämäntapa ja enemmänkin. ”Olen
kuullut puhuttavan, että omalla ajalla
pitäisi tehdä muutakin kuin kirjoittaa
ja lukea, ja kieltämättä parhaat dialogit ja vetävimmät juonenkäänteet
syntyvät helpoiten endorfiinipöllyssä
ja juoksutossut jalassa”, hän kirjoittaa
nettisivullaan.
■
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