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rAppEErRAru I Raadollisuudestaan huolimatta Tarja Okkosen esikoisrunokirja kertoo rakkaudesta.

RUTAALI koru. Näin lap-
peenrantalaiskirj aihj a Tar-
ja Okkonen kuvailee uu-

sinta teostaan. Runokirja Vuosi-
sadan rallaustarina kertoo viinas-
ta, viinanviernästä ja viinanviemän
naisesta.

Runoissa kusi on kusta ja pas-
ka paskaa. Herkkyys piilee hetkis-
sä, kun kävellään käsi kädessä AIe-
paan. Tai kun nainen silittää kat-
kon lattialla tärisevän miehensä
otsaa.

- Halusin runoillani kertoa, effä
yllättävissäkin asioissa on kauniit
puolensa. Yhteiskunnan marginaa-
Iiin ajetut tai ajautuneet ihmisetkin
ovat arvokkaita ja kokevat rakkaut-
ta. Elämä on monitahoisempi kuin
moni ajattelee.

RUNoJrn nainen on rakastunut
juoppoon renttuun. Nainen ei ole
uhri, vaan itse valinnut miehensä.

Rentuthan ovat usein mielen-
kiintoisia ja karismaattisia. Alku-
huumassa nainen saattaa myös ku-
vitella, että pystly muuttamaan tai
pelastamaan miehen viinalta. Har-
voin toisen pelastaminen hriten-
kaan onnistuu.

Okkonen korostaa, että runokir-
ja ei ole dokumentti vaan fiktiivi-
nen taideteos. Vuosisadan rallaus-
tarinan hahmot on poimittu baa-'
reista.

- Pidän baareista ja olen viettä-
nyt niissä melko paljon aikaa. Ai-
koinaan työskentelin myös tarjoi-
lijana.

oKKoNnx yritti ensin kirjoittaa
,Rallaustarinaa pienoisromaanik-
si. Se ei kuitenkaan toiminut, vaan
hän kokeili yhä pelkistetlmrpää il-

maisua. Lopulta löytyi runomuoto.
Se tuntui sopivan Okkoselle, jonka
aiemmatkin teokset ovat olleet hy-
vin tiiviitä.

-Tiivistäminen on minun juttu-
ni. Joku pitää laveasta kerronnasta,
minä niukasta. Maailma on moni-
mutkainen ja kaoottinen-taide voi
tuoda siihen selkeyttä.

Runomuodossa Okkosta kiehtoo
rytmi ja runoilijan" mielivalta. Ru-
noilija voi tehdä sånoilla periaat-

' 
teessa mitä vain.

Okkoselta on tulossa lisää ru-
nomuotoista tekstiä. Työn alla on
myös romaani, jonka kirjoittami-
seen hän sai viime vuonna apura-
han.

- Romaanistakin tulee tiivis, ei

edes tiiliskiven neljännestä.
Syksyllä Okkonen alkaa myös

työskennellä vanhusten ja tarinoi-
den parissa.

KAKsr vuorrl sitten Okkonen
muutti Lappeenrantaan, entiseen
kotikaupunkiinsa lähelle vanhem-
piaan. Muutto tuli ajankohtaisek-
si, kun Okkosen lapset olivat len-
tåineet pesästä

Maalauksiakin tekevä Okkonen
harmittelee sitä, että Lappeenran-
nassa ei ole kulttuurikapakkaa, jos-
sa eri taiteenalojen ihmiset voisivat
tutustua toisiinsa.

- Kaupunki on kaunis, mutta
kieltämättä hieman sisäänpäin-
Iämpiävä.
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*x' Syntynyt Tu usu lassa 1963.
'+*,il Asunut nuoruudessaan Lap-
peenrannassa, paluumuutti Hel-

singistä 2012.
+]l, Julkaissut viisi teosta, joista uu-
sin on runokirja Vuosisadan ral-
laustarina.
.ir*l+ H arrastaa ki rjo ittaj ayh d i stys
Palttaa.
,r*-:r, Rakastaa rakkautta, pe rh et-
tään, mustaa huumoria ja ome-
noita.

Onneksi henkinen koti on loy-
tynyt kirj oittaj ayhdistys Paltasta,
jonka varapuheenjohtajana Okko-
nen toimii.

.tit*.4 dtll?

w.?&ti]rn

m"';
&Vffi..:.':::i
tåIt/adfs 1

]ä.13'?.lä ..

W".,.

Lappeenrantalalskirialllia Taria okkonen on tullut tunmtuksi novellelstaan. Uusln teos on kultenkln
runoklria.

MARTEENA LIIKKANEN


