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u003cbu003eSavolaisilottelua juonimmillaanu0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Ei hän aivan normaali ole, tämä Matti Helmunen. Yhdessä asiassa hän kuitenkin toimii kuin tavallinen savolainen mies:
kun hänen kolmekymmentä vuotta rinnalla kulkenut vaimonsa ilmoittaa lähtevänsä vuodeksi Italiaan, Helmunen ensin
syvästi loukkaantuu mutta ymmärtää sitten odottaneensa jotain tällaista kaikki nämä vuodet. ”Kuin tulisi pitkältä
matkalta kotiin”,Helmunen ajattelee.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Tuskin onkaan Minnie Helmunen hypännyt laukkuineen linja-autoon, kun Matti tupakanestolääkityksen ja viehättävän
teatteriohjaajan sumentamana alkaa rikkoa sen samaisen Parisuhteen perustuskirjan artikloita, jota Minnie
kaukoviisaasti yritti allekirjoituttaa ennen lähtöään…u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003ciu003eValekirjailijau003c/iu003e on romaani siitä mitä käy, kun ihminen saa yllättäen elämän omiin käsiinsä ja
siitä, miten paljon (vahinkoa) sumussa eläenkin voi saada aikaan. Se on kertomus suuresta näytelmästä jota ei synny
ja vielä suuremmasta kohtauksesta jonka mies saa aikaan.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003cbu003eArvosteluotteitau003c/bu003eu003cbr /u003e
”Ranivaara kirjoittaa parisuhdeongelmista ja niihin liittyvistä syrjäpoluista taitavasti ja yhdistelee huumoria sopivalla
mitalla mukaan. Hän osaa tyylikkäästi viedä tarinaa eteenpäin ja pitää romaanin henkilöhahmot uskottavalla tasolla.
(…) Ranivaara on huumorissaan ikään kuin myöhäissyntyinen Arto Paasilinna. Ranivaara tosin hallitsee huumorin
paremmin ja kirjoittaa mielenkiintoisemmin.”u003cbr /u003e
u003ciu003eJuhani Valli, Valkeakosken sanomatu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
”Kirjan takakansi määrittelee kirjan sisältöä: ’Savolaisilottelua juonimmillaan’. Niinpä, sitähän se on, parhaimmillaan
oikein ’viäräleukaista’ savolaishuumoria, joka saa lukijansa hekottelemaan iloisesti tuon tuostakin. (…) Ranivaaran
u003ciu003eValekirjailijau003c/iu003e

on

humoristisessa

kirjallisuudessa

yksi

vuoden

onnistuneimpia

aikaansaannoksia ja omanlaisessa tyylissään selvästi erottuva romaani.”u003cbr /u003e
u003ciu003ePertti

Ehrnrooth,

Savon

Sanomatu003c/iu003eu0026#xa0;jau003ciu003eu0026#xa0;Karjalainenu003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
”Pitänee olla ahkera kirjailija kuten Jorma Ranivaara uskaltaakseen kirjoittaa jotakin niin todenmakuista nimeä
kantavaa teosta kuin u003ciu003eValekirjailijau003c/iu003e. u003cbr /u003e
u0026#xa0; u0026#xa0;(…) Tarkimmillaan ikätoverinsa edesottamuksia kuvatessaan Ranivaara on Helmusen
suhteessa naisiin. Ranivaaran mukaan naissuhteissa ”kuka tahansa mies tietää mitä toisella miehellä on
mielessä.”u003cbr /u003e
u0026#xa0; u0026#xa0;(…) Silti tekisin vääryyttä Ranivaaran taidoille, jos en ottaisi esille tekstin sujuvuutta ja
helppolukuisuutta. Eikä myöskään romaanin tärkein teema, näytelmän käsikirjoituksen valmistumattomuus ole
hassummin kuvattu. Päähenkilön itsensä pettämisen aiheuttama ahdinkotila on myös kantavalla perustalla.”u003cbr
/u003e
u003ciu003eErkki Kanerva, Turun Sanomatu003c/iu003e
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