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on mahdoton ajatus, että espanjan 
baskiseparatistit, walesin itsenäisyysmieliset 

tai turkin kurdit saisivat osakseen 
yhtä suopeaa kohtelua kuin kosovon 

albaaninationalistit

 B
oR Is  TA dIć I n voitto Serbian presidentinvaaleissa 
toivottavasti edistää vakautta ja rauhanomaista kehi-
tystä Serbiassa ja Kosovossa. Kansallismielisemmän 
Tom IsL AV NIKoL Ić I n valinta olisi todennäköi-

sesti kärjistänyt asetelmaa Serbian ja sen väkisin itsenäi-
seksi pyrkivän maakunnan välillä.

Ongelmat eivät kuitenkaan ole ohi. Kosovon sosiaali-
nen ja taloudellinen tilanne on miltei katastrofaalinen: 
yli puolet väestöstä on työttömänä (tai työskentelee vi-
rallisen talouden ulkopuolella). Tällainen ei lupaa hyvää, 
kun samaan aikaan väestöryhmien välit ovat edelleen hy-
vin jännitteiset sodan jäljiltä.

Suoranainen uusi sota Serbian ja Kosovon välillä ei on-
neksi näytä todennäköiseltä. Sitäkin todennäköisempää 
on monenlainen paikallinen vihanpito.

On hyvin ymmärrettävää, että Kosovon serbivähem-
mistö ei luota siihen, että itsenäisen Kosovon albaanijoh-
tajat tulevat kohtelemaan sitä oikeudenmukaisesti. Tämä 
tulee selväksi, jos vähänkin perehtyy heidän aiempaan 
toimintaansa.

Kosovon edellinen pääministeri AgI m ÇEK u joh-
ti Kroatian armeijaa vuonna 1993 niin sanotun Medakin 
taskun operaation aikana, jossa serbikylät sytytettiin tu-
leen, kaivot myrkytettiin ja kymmeniä siviilejä, joukossa 

Elias Krohn Pä ä K IRJoITus

kosovo saI 
erItyIskohteluN

naisia ja lapsia, tapettiin poikkeuksellisen raa’asti. Kak-
si vuotta myöhemmin hänen johdollaan ajettiin ainakin 
200 000 Kroatian serbiä pois maasta. Kosovoon siir-
ryttyään Çeku toimi Kosovon vapautusarmeijan (uCK) 
komentajana. Tuolloin uCK vuorostaan ajoi 200 000 
Kosovon serbiä asuinsijoiltaan.

Sotaisa menneisyys on myös nykyisellä pääministeril-
lä, marraskuun vaaleissa valtaan nousseella H A sh I m 

Th AçIL L A .  Häntä on syytetty useiden serbipoliisien ja 
-siviilien murhista. Vuonna 1997 hänet tuomittiin kym-
meneksi vuodeksi vankeuteen, mutta hän onnistui vält-
tämään tuomion pakoilemalla.

Läntinen valtamedia on keskittynyt raportoimaan lä-
hes pelkästään serbien sotarikoksista – usein todellisista, 
mutta joskus myös heidän vihollistensa sepittämistä tai 
paisuttelemista. Separatistit panostivat paljon pr-työhön, 
ja se onnistuikin loistavasti, toisin kuin serbeillä. Tänä-
kin päivänä media vaikenee siitä, että itsenäistyvässä Ko-
sovossa on keskeisissä poliittisissa asemissa miehiä, joiden 
sodanaikainen toiminta vetää täysin vertoja kammotuille 
serbialaisille sotarikollisille.

vähän on kiinnitetty huomiota siihenkin, että Serbi-
assa on yhä Euroopan suurin pakolaisongelma, koska 

uCK :n karkottamat serbit eivät ole voineet palata koti-
seuduilleen. Sen sijaan serbien karkottamat tai muista 
syistä paenneet albaanit, joiden kohtaloon länsimaiden 
huomio aikoinaan keskittyi, ovat palanneet.

Länsivaltojen, etenkin Yhdysvaltojen ja Saksan, husee-
ratessa entisessä Jugoslaviassa pyrkimys alueen etniseen 
pirstomiseen on toistuvasti ajanut normaalien kansain-
välisten pelisääntöjen yli. Näin on käynyt myös Kosovon 
itsenäistymisen yhteydessä. On mahdoton ajatus, että 
Espanjan baskiseparatistit, Italiasta saappaanvarren ylä-
osan irti haluava Pohjoisen liitto, Skotlannin tai Wale-
sin itsenäisyysmieliset tai Turkin kurdit saisivat osakseen 
yhtä suopeaa kohtelua kuin Kosovon albaaninationalis-
tit – puhumattakaan jälkimmäisille virranneesta rahan ja 
aseiden määrästä.

ulkopuolinen sekaantuminen, jonka motiivit ovat to-
siasiassa olleet pikemminkin valtapoliittisia kuin hu-

manitaarisia, on tähän saakka vain lisännyt väkivaltaa 
entisessä Jugoslaviassa. Nyt Kosovo ei pärjää ilman ul-
kopuolista apua. Siellä tarvittaisiin todellista rauhantyö-
tä, joka edellyttää syvällistä perehtymistä itsenäistyvän 
maakunnan sosiaaliseen todellisuuteen.

Kosovolainen kylä.  

Kuva Stock Exchange.
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200 sanaa

➤ keNIaN väkivalta alkoi joulukuussa 2007 pi-
dettyjen vaalien ääntenlaskennasta. Oppositio 
vaitti presidentti MwA I K IbA K In voittaneen 
vaalit vilpillä, mutta myös opposition puolella 
oli vaalivilppiä. Vaalien todellinen tulos jäänee 
ikuiseksi arvoitukseksi. Todellisuudessa väki-
valta on pelkkiä vaaleja monimutkaisempi ky-
symys. Sillä on pidempi historiallinen tausta.

Kenian väkivalta näyttää uutisissa pahalta 
– pahemmalta kuin paikan päällä. Itse toimin 
Keniassa Shalin ry:n vapaaehtoisena, enkä ole 
kuukauden jatkuneiden väkivaltaisuuksien ai-
kana nähnyt lainkaan väkivaltaa. Mielenosoi-
tuksia, paniikkia ja pakolaisia kyllä, muttei 
väkivaltaisia mellakoita. Tosin poistuin välillä 
maasta hetkeksi uusiakseni viisumini. Joka ta-
pauksessa uutispimennossa elävä turisti ei ehkä 
olisi koskaan huomannut juuri mitään.

Vaaleissa vastakkain olivat oppositiota 
edustava ja gallup-kyselyissä johtava Orange 
Democratic Movement, ehdokkaanaan R A I-
L A  OdI ng A ,  ja presidentti Mwai Kibakin 
Party of National Unity. Lisäksi mukana oli 
K A L onz o Mus yoK A n odm-K , oranssin 
demokratialiikkeen hajoamisen tuote, joka pi-
ti gallupeissa kolmatta sijaa.

Todellisuudessa puolueiden ideologisia 
taustoja oli vaikea nähdä. Itse asiassa mitään 
selkeitä ideologioita ja ohjelmia ei missään vai-
heessa ollut olemassa. Lähimmäksi ohjelmallis-

keNIa 
kaaokseN 
Partaalla

tekstI Tomi Toivio 
kuvat Kenian Punainen Risti

Keskeinen syy väkivaltaisuuksiin 

ovat epäoikeudenmukaisuudet 

maanomistuksessa. Kenia saattaa 

jakautua pysyvästi kahtia, vaikka 

poliitikot pääsisivätkin nyt sopuun. 

Uhkana on heimojen välinen apartheid.

ta kamppailua osui ehkä odm:n kannattama 
majimbo-järjestelmä, jossa eri alueille olisi an-
nettu voimakkaampi itsehallinto.

Majimbo oli suosittu köyhemmillä alueilla, 
joissa itsehallinnon olisi nähty antavan mah-
dollisuudet omaehtoiseen kehitykseen. Majim-
bon vastustajat uskoivat kuitenkin järjestelmän 
johtavan heimojen väliseen vihaan ja vähem-
mistöjen ajamiseen pois eri alueilta. Jälkikäteen 
ajatellen on helppoa sanoa, että juuri näin on 
tapahtunut, vaikka odm ei edes päässyt toteut-
tamaan majimboaan. Oliko siis heimojen väli-
nen viha puhkeamassa joka tapauksessa? 
PuolueIDeN heIMojakauMat olivat selkeitä. 
Pn u ja Kibaki edustivat kikujuja, Kenian suu-
rinta heimoa, ja näiden kanssa liittoutuneita 
Kenian keskusprovinssin heimoja. odm taas 
sai kannatusta varsinkin Länsi-Kenian luoilta 
ja kalenjineilta sekä monilta muilta pienem-
miltä heimoilta.

PresIDeNtINvaalIeN tulosteN laskeminen kes-
ti hämmästyttävän kauan, ja kun tulokset lo-
pulta tulivat, olikin presidentinvaalien voittaja 
Mwai Kibaki, vaikka odm oli johtanut tu-
loslaskentaa pitkaan, ja odm saavutti myös 
murskavoiton parlamenttivaaleissa. odm-joh-
tajat alkoivat mekkaloimaan vaalikomission 
lehdistötilaisuudessa, puolisotilaalliset joukot 
joutuivat poistamaan heidät ulos konferenssira-

kennuksesta. Presidentti Mwai Kibaki vannoi 
heti virkavalansa seremoniassa, joka järjestet-
tiin hämmästyttävän nopeasti.

etNIset PuhDIstukset alkoivat eri alueilla välit-
tömasti vaalitulosten julkistamisen jälkeen, ja 
kikujujen kimppuun hyökättiin Länsi-Kenian 
luo- ja kalenjin-alueilla. Toiminta oli niin no-
peaa, että ihmisoikeusaktivistit ovat varmoja, 
että se oli järjestettyä. Tietojen mukaan tappa-
jina toimiville nuorille miehille maksettiin 10 
euroa tapetusta ihmisestä ja 5 euroa poltetusta 
talosta. Varsinkin Eldoretin odm-kansanedus-
tajaa WIL L I A m Ru ToA paikalliset syyttävät 
jatkuvasti maksetusta kansanmurhasta. 

Samaan aikaan poliisit ottivat käyttöön ko-
vat luodit taistellessaan mellakoijia vastaan esi-
merkiksi Kisumun kaupungissa ja Nairobin 
slummeissa. Kikujut organisoivat myöhem-
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min vastaväkivaltaa ilmeisesti laittoman Mun-
giki-kultin avulla. Mungiki-kultti on osittain 
uskonnollinen, osittain rikollinen liike, joka 
hallitsee joitain Nairobin slummeista ja jota 
on nyt käytetty etnisiin puhdistuksiin.

suurIN osa kikujupakolaisista on lähtöisin Rift 
Valleyn provinssista. Tällä alueella brittisiirto-
laiset viljelivät suuria farmejaan siirtomaavallan 
aikaan. Farmit oli otettu väkisin alueen kalen-
jin- ja maasai-heimoilta. Kun maa itsenäistyi, 
brittisiirtolaiset lähtivät, mutta hallitus ei ja-
kanut maita takaisin niille, joilta ne oli otettu, 
vaan otti Maailmanpankilta lainan asuttaak-
seen kikujuja maatiloille. Tämä maanomistuk-
sen ongelma on jatkuvasti ollut Rift Valleyssa 
toistuvien väkivaltaisuuksien taustalla.

Keniassa on edelleenkin brittisiirtolaisia, jot-
ka omistavat ehkä tuhatkertaisia maa-alueita 
paikallisiin maanviljelijöihin verrattuna. Täl-
lainen maanomistuksen epäoikeudenmukai-
suus on yksi suurimmista väkivallan syistä. Rift 
Valleyn pakolaiset joutuvat palaamaan takai-
sin keskusprovinssiin, ja seuraavaksi vuorossa 
on ehkä Zimbabwe-tyylinen maanvaltaus val-
koisilta viljelijöiltä, sillä pakolaisilla ei ole pa-
luuta Rift Valleyn maatiloilleen.

Kenian poliittinen järjestelmä vaatii korja-
usta. Aikaisemmat yritykset korjata perustus-
lakia eivät ole onnistuneet. Nyt presidentillä 
on liikaa valtaa, ja parlamentin valta on ole-
maton. Tällöin järjestelmä edistää tribalismia 
eli heimojakoa, koska kaikki heimot tahto-
vat nimenomaan presidenttiyden. Ensimmäi-
nen presidentti Jomo K En yAT TA oli kikuju, 
DA n I EL A R A P MoI on kalenjin, Mwai Ki-
baki on kikuju. Jokaisen presidentin väitetään 
suosineen omaa etnistä ryhmäänsä. Poliitti-
nen järjestelmä vaatisi perustuslain korjausta ja 
merkittävää presidentin vallan vähentämistä.

Mwai Kibakin viiden ensimmäisen vuoden 
aikana saavutettiin merkittävää edistystä talou-
dessa, ihmisoikeuksissa ja lehdistönvapaudessa. 
Tästä huolimatta talouskasvu näytti suosivan 
lähinnä rikkaita, eikä Kibakin hallitukseen ol-
tu tyytyväisiä, vaikka hallitus olikin selkeästi 
edeltäjiään parempi. Köyhyys Nairobin slum-
meissa on käsittämättömällä tasolla.

Pitkällä tähtäimellä siis köyhyyden, maan-
omistuksen ja poliittisen järjestelmän ongelmat 
olisi ratkottava, jotta Keniaan palaisi todelli-
nen rauha, eikä väkivaltaisuuksia tapahtuisi 
tasaisin valiajoin.

krIIsIN jatkuttua kuukauden ajan KoF I  A n-
nA n I n välittämät neuvottelut antavat toivoa 
paremmasta, mutta samaan aikaan on selvää, 
että väkivaltaisuuksilla ei ole enää mitään te-
kemistä politiikan kanssa sekä opposition et-
tä hallituksen kehottaessa koko ajan ihmisiä 
rauhaan. Erilaiset heimojen puolisotilaalliset 
järjestöt ja puhtaat rikolliset jatkavat silti tais-
telua. Aika näyttää, toimiiko Annanin suun-
nitelma.

Etnisen puhdistuksen suunnitelmallisuus 
viittaa siihen, että puhdistukset oli suunnitel-
tu ennalta. Väkivallalla ei välttämättä ole lop-
pujen lopuksi paljonkaan tekemistä vaalien 
ääntenlaskun kanssa. Väkivalta olisi luultavas-
ti alkanut myös, mikäli odm olisi voittanut ja 
päässyt toteuttamaan majimbo-järjestelmään-
sä. Tilanne viittaa voimakkaasti siihen, että 
Kenia voi nyt jakautua pysyvästi kahtia, vaik-
ka poliitikot saavuttaisivatkin ratkaisun neu-
votteluissaan.

Esimerkiksi suurin osa Rift Valleysta on nyt 
aluetta, josta kikujut on ajettu ulos ja jonne 
heillä ei ole paluuta. Vastaavasti on olemassa 
suuri uhka, että kikujut ajavat kostona luot ja 
kalenjinit ulos Kenian keskiosista. Näin syntyy 
eräänlainen heimojen välinen apartheid.

oMa arvIoNI on, että odm pelasi liian kovaa 
pelia majimbo-järjestelmällään ja heimojen 
välisellä kaunalla. Tribalismin piru pääsi lo-
pullisesti irti, ja nyt edes odm-poliitikot ei-
vät saa tappamista loppumaan. Täydelliseen 
sisällissotaan Kenia tuskin ainakaan vielä ajau-
tuu, mutta maasta voi tulla pysyvästi kahtia-
jakautunut. 1

bRITTIsIIRToLAIsET omIsTAVAT 
TuhATKERTAIsIA mAA-ALuEITA 
PAIKALLIsIIn mAAnVILJELIJöIhIn 
VERRATTunA.
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  O
letteko käyneet tuolla hotellin portin ul-
kopuolella?» kysyy noin viisikymmen-
vuotias meikattu rouva. »Siellä on ihan 
kamalaa. Onneksi täältä pääsee koh-

ta pois.»
Hän on tullut aurinkolomalle Gambi-

aan, mutta hotellia piirittävät nuorukaiset 
eivät anna hänen nauttia olostaan. He tarjo-
avat taksikyytejä, matkamuistoja, hedelmiä, 
opastusta tai mitä tahansa turisti saattaisi-
kaan kaivata.

Ehdotan retkeä hotellialueen ulkopuolel-
le. Maaseudulla ei ole rantojen väsymättömiä 
onnenonkijoita, bumstereita. Huumaavan 
ruuhkaisia toreja, lintuja kuhisevia metsiä ja 
sydämensulattavia lapsia sen sijaan riittää. 
Rouva puistaa päätään.

»En minä tahdo lomallani nähdä kurjuut-
ta», hän tokaisee. Mies hänen vierellään hy-
myilee jäykästi ja katsoo poispäin.

En kysy rouvalta, miksi hän päätti valita 
lomakohteekseen maan Saharan eteläpuoli-
sessa Afrikassa.

afrikan länsirannikolla Senegalin kaina-
lossa sijaitseva Gambia on yksi maailman 

köyhimmistä valtioista. Siirtomaa-aikana 
harpilla ja viivaimella piirretty raja mukai-
lee tiukasti Gambia-jokea. Mikään piste val-
tion alueella ei sijaitse yli neljänkymmenen 
kilometrin päässä joen äyräistä. Pikkuruisel-
ta alueelta ei juuri rikkauksia löydy.

Turismi on keskittynyt parinkymmenen 
kilometrin pätkälle Atlantin rantaan. Asfal-
toituja katuja reunustavat ilmastoidut ho-
tellit, minimarketit ja katuvalot. Lasisissa 
tavarataloissa myydään grillejä ja tuoksu-
kynttilöitä. Paikalliset keltaiset taksit eivät 
saa ajaa tänne ilman lupaa; ulkomaalaisille 
tarkoitetut taksit on maalattu vihreiksi.

Kuplan ulkopuolella kaikki on toisin.
Marraskuussa alkava kuiva kausi värjää 

Gambian ruosteenruskeaksi. Kymmeniä 

K IRJE  g A mbI A sTA Tuomas Kärkkäinen

ihmisiä, kanoja ja vuohia kuljettavat pik-
kubussit nostattavat kuoppaisista teistä pu-
naista pölyä, joka laskeutuu puiden lehdille, 
aidalla kuivuville reikäisille vaatteille, pi-
halla ruokaa laittavien naisten iholle, kaik-
kialle.

Kolhiintumattomat ja puhtaat autot kerää-
vät peräänsä huutavan joukon holtittomasti 
säntäileviä lapsia. He ovat oppineet, että eu-
rooppalaisilla on tapana heitellä tikkareita 
maasturiensa lavoilta ja ikkunoista.

Auton pysähtyessä lapset saavuttavat sen 
ja anovat avoimista ikkunoista: »Any bott-
le? Any pen?» Tyhjäksi juodun muovipullon 
antaminen liian suureen Backstreet Boys -
paitaan pukeutuneelle pikkulapselle tuntuu 
lähes yhtä vaivaannuttavalta kuin se, ettei 
antaisi mitään.

noin tunnin ajomatkan päässä rannikon 
turistikarsinoista sijaitsee toinen kup-

la. Kanilai on presidentti YA h yA A .J .J . 
JA m m EhI n syntymäkylä ja irvokkaan koo-
minen esimerkki Gambiaa riivaavasta kor-
ruptiosta.

Jammeh on hallinnut Gambiaa vuoden 
1994 verettömästä sotilasvallankaappauk-
sesta lähtien ja vannoi ennen vuoden 2006 
vaaleja, ettei häntä tulla syrjäyttämään nel-
jäänkymmeneen vuoteen. Samalla hän va-
roitti kansaa äänestämästä muita: »Kehitän 
alueita, joilla minua äänestetään, mutta jol-
lette äänestä minua, älkää odottako saavan-
ne mitään.»

kanilaissa oman kylän poikaa on selvästi 
äänestetty. Ennen Jammehin valtakaut-

ta Kanilai oli kuin mikä tahansa maalaiskylä 
kaukana kaikesta. Nyt sinne on rakennet-
tu eläinpuisto, loistohotelli, painiareena ja 
presidentin palatsi. Asukkaiden ei tarvitse 
maksaa sähköstä tai vedestä. Asukasluku on 
muutamassa vuodessa kasvanut paristasadas-
ta yli tuhanteen.

Kanilain hotelli on parhaaseen sesonkiai-
kaan joulukuussa tyhjillään. Taitavasti muo-
toiltujen pensasaitojen välissä kiemurtelee 
sokkelomainen polku, jota kukaan ei kulje. 
Ravintolassa kaksi tarjoilijaa katsoo televisi-
ota puhtaiden juomalasitornien äärellä. Tuo-
lit ympäröivät siististi pöytiä, ja pöytäliinat 
ovat sileitä.

Mekään emme jää tähän kuplaan yöksi. 
Palaamme omaamme rannikolle. 1

kanilai on irvokkaan koominen esimerkki Gambiaa riivaavasta korruptiosta.

Eurooppalaiset vieraat kiinnostavat gambialais-

lapsia. Kuva Farafennin pikkukaupungista.
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 O
letko ikinä lukenut dekkaria, jossa ke-
tään ei tapeta? Muistuuko mieleesi het-
kiä, jolloin mielesi on ollut kepeä ja 
iloinen suljettuasi juuri lukemasi kirjan? 

Jos vastauksesi on ihmettelevä ei, ehdotan 
että etsit käsiisi A L E x A ndER MCC A L L -
Sm I T h I n Mma Ramotswe -kirjat.

Mma Ramotswe on afrikkalainen, tar-
kemmin sanoen botswanalainen yksityiset-
sivä. Hän on pyylevä eli »omaa perinteisen 

Reeta Heino nä KöK uLm A

MaaIlMaN Paras 
yksItyIsetsIvä

afrikkalaisen naisen ruumiinrakenteen». 
Mma Ramotswe viettää päivät perustamas-
saan Naisten etsivätoimisto numero 1:ssä juo-
den rooibos-teetä yhdessä sihteerinsä Mma 
Makutsin kanssa. Etsivätoimistosta apua ha-
kevat muun muassa nainen, joka epäilee 
puolisonsa pettävän häntä, amerikkalainen 
nainen, joka etsii vuosia sitten kadonnut-
ta poikaansa, ja menneitä rikoksiaan katu-
va mies. Lämpimän ihmistuntemuksensa ja 

tarkkanäköisyytensä avulla Mma Ramots-
we lähtee selvittämään asiakkaidensa ongel-
mia. Myös Mma Makutsi, kaikkien aikojen 
parhailla arvosanoilla Botswanan sihteeri-
opistosta valmistunut nainen, auttaa juttujen 
ratkaisussa.

McCall-Smithin proosa on lämmintä ja 
viisasta, siitä tulee hyvä olo. Aivan toi-

senlainen olo kuin yrittäessäni katsoa tv:stä 
jotakin rikossarjaa. Hyvät yritykseni saavat 
yleensä nopeasti seurakseen tympääntymi-
sen ja johtavat television sulkemiseen. Raa’at 
murhat, sarjamurhaajien verileikit ja kyy-
niset poliisit antavat melko vähän iloa. Sen 
sijaan uuden Mma Ramotswe -kirjan lainaa-
minen hymyilyttää jo kirjastossa.

onkin siis dekkareita ja dekkareita. Tulee 
mieleen, että onko hyvyys ja hyvä mie-

li jotenkin vaarallista. Viekö se katsojia ja 
lukijoita? En usko. Luulenpa, että kirjoitta-
jat ovat vain tottuneet kuvailemaan kurjia ja 
raadollisia aiheita. Näkökulman vaihto voi-
si tehdä terää monille kirjoittajille. Iloinen 
asiakin voi kiinnostaa ja liikuttaa. Ja jos nyt 
ei aivan satuja halua sepittää, niin edes pieni 
myönteisyyden ja inhimillisyyden arvosta-
minen saattaisi lisätä taide- tai viihdenau-
tintoa. Sitä ihmettä odotellessa juon hieman 
rooibos-teetä ja syvennyn lisää Mma Ra-
motswen ja Botswanan värikkääseen elä-
mänmenoon. 1

onko hyvyys ja hyvä mieli jotenkin vaarallisia?

Muista siis tovereita vapputervehdyksellä Kulttuurivihkoissa. Lähetä tervehdyksesi 

sähköpostitse osoitteeseen elias.krohn@kulttuurivihkot.fi tai puhelimitse tai tekstiviestillä 

numeroon 050 460 1636 mieluiten maaliskuun aikana tai viimeistään 7.4.

tervehdys maksaa 10 euroa + alv. eli yhteensä 12,20 e. Sen enimmäismitta on noin 

160 merkkiä (tekstiviestin mitta). Pitemmän värssyn (enintään 350 merkkiä) saat lehteen 

20 eurolla + alv. (yhteensä 24,40 e).

Vappunumero (2/2008) ilmestyy 25.4. Mukavaa vapun odotusta kaikille jo tässä vaiheessa!

toiMitUS

vappu 
on jo 
ovella!
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200 sanaa

➤ kuuba ei ole maailmanpolitiikan kumma-
jainen vain sosialisminsa, vaan myös määrä-
tietoisen ympäristöpolitiikkansa vuoksi. Syytä 
aktiivisuuteen onkin, sillä myös ongelmat ovat 
suuria. Suojelun tekee erityisen tärkeäksi Kuu-
ban eliöstön ainutlaatuisuus.

»Kuubasta on tähän asti löydetty 7 500 eri 
kasvilajia ja 23 000 eläinlajia. Kasveista puo-
let, eläimistä 30 prosenttia esiintyy vain Kuu-
bassa», kertoi marraskuun lopulla Helsingissä 
vieraillut Havannan yliopiston biologian pro-
fessori A L EJA ndRo BA R Ro Suomi-Kuuba-
seuran seminaarissa.

Monet lajeista ovat uhanalaisia. Yhtenä 
keskeisenä uhanalaistumisen syynä on ollut 
metsäpeitteen hävittäminen. Kun vuonna 1812 
metsien peitossa oli 90 prosenttia saaresta, val-
lankumouksen aikaan vuonna 1959 osuus oli 
enää 14 %. Sen jälkeen kehitys on onnistuttu 
kääntämään. Metsäpeitteen kasvu on ollut hi-
dasta mutta jatkuvaa. Uusimman tilaston mu-
kaan metsien osuus on nyt 25 % pinta-alasta. 
Maassa on kuusi biosfäärin suojelualuetta ja 
kuusi kosteikonsuojelualuetta. Luonnonsuo-
jelualueita Kuuban pinta-alasta on kaikkiaan 
peräti 10 %.

Uhkiakin Barron mukaan edelleen on: 
muun muassa jatkuvat palot, luonnonmetsi-
en laadun heikkeneminen huonon metsänhoi-
don vuoksi ja paikalliselle luonnolle haitalliset 
tulokaskasvit.

kuubaN valtIolla on ollut vuodesta 1997 läh-
tien erityinen kansalliVnen ympäristöstrategia, 
jota päivitettiin vuonna 2005. Sen viisi pääalu-
etta ovat maaperän rappeutuminen, metsä-
alueen pieneneminen, saastuminen yleisesti, 
biologisen monimuotoisuuden häviäminen ja 
juomavesiongelmat.

Suojelutyö on konkreettista ja näkyy ruo-
honjuuritasolla esimerkiksi kouluopetuksessa 
ja festivaalien muodossa. Myös Barron edus-
tama Havannan yliopiston biologian osasto on 
siinä vahvasti mukana. Se organisoi muun mu-
assa merikilpikonnien suojeluprojektia, johon 
osallistuu runsaasti vapaaehtoisia, sekä kosteik-
kojensuojelufestivaalia ja Kuuballe ominaisten 
lintujen festivaalia. Etenkin lasten ympäristö-
kasvatukseen Kuuba panostaa vahvasti.

»Pidämme oppitunteja koulussa, järjestämme 
maalaus-, piirustus- ja runokilpailuja, viemme 
lapsia alueille, joissa voi tarkkailla paikallisia 
lintulajeja. Kaupungeissa käydään puistoissa ja 
tehdään työtä sen eteen, että lapset eivät pyy-
dystäisi lintuja», Barro kertoi.

eNerGIavallaNkuMous kuubassa käynnistet-
tiin pari vuotta sitten. Sen keskeinen sisältö on 
sähköntuotannon hajasijoittaminen: on siirrytty 
suurista tuotantolaitoksista paikallisiin ja uusiu-
tuviin energianlähteisiin. Näin sähkökatkokset 
ovat vähentyneet ja sähkönsaannin varmuus esi-
merkiksi mahdollisissa kriisitilanteissa parantu-
nut, kertoi seminaarin toinen kuubalaisvieras, 
geofyysikko BRuno HEnR IquEz. Uusiutuvaa 
energiaa kehitetään voimakkaasti: sokeriruo’on 
biomassaa alettiin käyttää energiantuotannossa 
jo 1980-luvulla, sittemmin on panostettu varsin-
kin aurinkoenergiaan. Hehkulamput on vaih-
dettu energiansäästölamppuihin.

Keskeinen osa energiavallankumousta on 
energiakulttuuri. Se merkitsee energiakysy-
myksiin liittyvän tietoisuuden, koulutuksen 
ja kasvatuksen kehittämistä.

»Siihen kuuluu esimerkiksi se, että tunnetaan, 
mitä on energia ja mitkä ovat energiavarastot, 
energian muodonmuutos ja häviämättömyys, 
energian hinta, taloudelliset ja ympäristövai-
kutukset, sosiaaliset vaikutukset, tapojen muo-
dostaminen. Opetetaan ihmisiä tarkkailemaan 
omaa energiankulutustaan ja pitämään siitä kir-
jaa, käyttämään sähkömittaria ja tekniikoita, 
jotka auttavat energian säästämisessä», Hen-
riquez luetteli.

koMMeNttIPuheeNvuorot PItäNeet suo-
malaiset luonnonsuojelijat, tutkija O L L I 
TA m mIL Eh To ja Tampereen yliopiston ym-
päristöpolitiikan professori YRJö H A IL A ,  oli-
vat tyytyväisiä kuulemaansa.

»On rohkaisevaa kuulla, että jossakin maassa 
tartutaan toimeen ja esimerkiksi siirrytään va-
kavasti uusiutuvaan energiaan. Joistain muis-
takin maista kuulee vastaavasta, mutta niissä 
valtio ei ole näin vahvasti mukana», Tammi-
lehto totesi.

Hailaa viehätti kuubalaisen luonnonsuojelun 
kokonaisvaltainen ote ja yhteisöllisyys.

»Suomalaisena kiinnostuin erityisesti laajas-
ta, pienimuotoisesta ja yhteisöllisestä otteesta 
energiakulttuurissa. Suomessa ajatellaan, että 
yksilöt tekevät oikeita valintoja ja markkinat 
ratkaisevat loput. Näin se ei toimi, vaan tarvi-
taan yhteisöllisiä ja poliittisia ratkaisuja. pai-
kallisuutta, omaehtoisuutta.» 1

kuuba ottaa 
luoNNoNsuojeluN 
tosIssaaN

tekstI Elias Krohn

Paikallisuus ja yhteisöllisyys ovat avainsanoja 

kuubalaisessa ympäristöpolitiikassa.

suoJELuTyö on KonKREETTIsTA JA näKyy EsImERKIKsI 
KouLuoPETuKsEssA JA FEsTIVAALIEn muodossA.

Flamingojen kanta on onnistuttu 

moninkertaistamaan suojelu-

toimilla. Kuva Mari Koistinen.
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➤ MatkaoPPaaN kirjoittaminen on haastava teh-
tävä, ja vielä haastavamman siitä tekee se, että 
kohteena on Moskova – kaupunki, jossa pure-
taan vanhaa ja rakennetaan uutta niin innok-
kaasti, että puolen vuoden välein kaupungissa 
vieraillessaan minkään paikan olemassaolosta 
ei voi olla varma. A n T T I  K Au PPI sE n San-
karimatkailijan Moskovassa tämä ongelma on 
ratkaistu keskittymällä kaupungin historiaan 
ja kulttuuriin konkreettisten matkavinkkien si-
jaan, ja hyvä niin – jo kirjan ilmestymishetkellä 
osa sen tiedoista osoittautuu vanhentuneiksi.

Sankarimatkailijan Moskovalta ei siis tule 
odottaa ajan tasalla olevia tyhjentäviä neuvoja, 
vaan sitä voi lukea ennen matkaa virittäytyäk-
seen venäläiseen tunnelmaan ja matkan aikana 
taustatietoja tarkistaakseen. Konkreettiset vinkit 
on kuitenkin parasta tarkistaa muista oppaista 
– tai vielä varmemmin Internetistä, kiinnittäen 
huomiota sivustojen päivityksiin. 

Kirjan parasta antia on laaja venäläisen 
kulttuurin ja historian esittely. Erityisen an-
siokkaasti Kauppinen on rakentanut taiteista 

aNttI kauPPIseN Moskova
Sankarimatkailija-kirjasarjan uusin matkaopas koostuu suureksi osaksi kirjoittajansa omista 

Moskovan-kokemuksista. Parasta antia on kuitenkin laaja venäläisen kulttuurin ja historian esittely.

kiinnostuneille erilaisia kävelyreittejä ja valin-
nut reittien varrelle muun muassa venäläisten 
kirjailijoiden ja kuvataiteilijoiden asuinsijo-
ja, työhuoneita ja muita merkittäviä paikko-
ja. Valitettavasti kirjassa ei ole minkäänlaista 
karttaa, ja Sankarimatkailijan on lukemansa 
perusteella mahdoton hahmottaa, missä päin 
Moskovaa reitti kulkee. Venäläistä arkea Sanka-
rimatkailijan Moskovassa esitellään raikkaasti. 
Se antaa jo etukäteen vastauksen kysymyksiin, 
joita matkailijalla voi matkan varrella herätä, 
esimerkiksi miten venäläisellä palkalla on va-
raa pukeutua niin hienosti tai miksi mies käyt-
tää naisen käsilaukkua.

kIrjassa vIItataaN hanakasti kirjallisuuteen, 
muun muassa A RV Id Jä R nEFELT In matka-
kertomuksiin, ja Sankarimatkailijan Moskovaa-
kin voidaan pitää kirjoittajansa subjektiivisena 
matkakertomuksena Moskovasta. Vaikka kir-
jassa annetaankin välillä suoraan lukijalle 
ohjeita siitä, kuinka toimia Moskovassa (»kat-
sokaa halvimpien teepakettien kylkiä», »Älä 

kuitenkaan matkusta elokuun viimeisenä tai 
syyskuun ensimmäisenä viikkona!»), koostuu 
teksti enimmäkseen Kauppisen omista koke-
muksista ja tarinoista siitä, mitä hän on Ve-
näjällä viettämiensä vuosien aikana nähnyt 
ja kokenut.

Kirjan kielen perusteella voisi kuvitella jon-
kun kirjoittaneen ylös sen, mitä Kauppinen baa-
rin pöydässä on matkoistaan kertonut – välillä 
kielikuvat ovat herkullisia, mutta monessa koh-
din eivät toimi ja saavat lukijan punastumaan 
myötähäpeästä. Kielipoliisille Sankarimatkai-
lijan Moskovan lukemista ei voikaan suositella: 
kirjoitusvirheiden ja puhekielisyyksien lisäksi 
kirjassa on viljalti sulkuja ja ylenmääräisiä väli-
merkkejä, ja onpa muutama virkekin (tekstinkä-
sittelyohjelman copy-paste -menetelmän takia?) 
unohtunut kahteen eri paikkaan.

Kirjan lopussa on erityisesti venäjänkielen-
taitoisia lukijoita viihdyttävä Sankarimatkailijan 
sanasto, jossa kirjoittaja on rohkeasti käyttänyt 
omaa litterointiaan, kuten hän itse kirjoittaa: 
»Sanasto-osiossa rikon kaikki akateemikkojen 
luomat litterointisäännöt. Tämän olen tehnyt 
ääntämisen autenttisuuden parantamiseksi.» Va-
litettavasti johdonmukaisuus litteroinnista sa-
moin kuin paikoittain itse kirjasta puuttuu, ja 
onpa sekaan pujahtanut suoranaisia virheitä, niin 
litteroiduissa kuin alkukielisissäkin sanoissa.

välIllä kIrjassa annetaan uhkarohkeitakin 
neuvoja. Kirjoittaja esimerkiksi vakuuttelee, 
ettei Venäjällä ole tarpeen rekisteröityä, vaik-
ka lain mukaan yli kolmen arkipäivän oleskelu 
yhdessä kaupungissa siihen velvoittaa. Kirjoit-
tajalta itseltään kun ei ole lähes kymmenen 
vuoden aikana Venäjällä kysytty dokumentteja 
kuin kerran. Oma kokemukseni on toisenlai-
nen, eikä ainakaan kielitaidottomien kannata 
riskeerata rekisteröinnin kanssa, mikäli oles-
kelu yhdessä kaupungissa kestää pitkään. Mut-
ta Sankarimatkailija ehkä janoaa kokemuksia 
virkavallankin kanssa, ja rajavartijan lahjomi-
sesta hän saa yhden lisäluvun omaan matka-
kertomukseensa? 1

Sankarimatkailijan Moskova,  

A n T T I  K Au PP I n E n,  351 sivua, Like 2007.

VäLILLä KIRJAssA AnnETAAn uhKARohKEITAKIn nEuVoJA.

tekstI Anna Ruohonen

Reetta Aallon 

valokuvia kirjasta 

Sankarimatkailijan 
Moskova.
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MystINeN Maatuska

➤ Mtv3:N uutisten Venäjän-erikoi-
stoimittaja outi Parikka vertaa laajaa 
itänaapuriamme puunukkeen, jonka 
sisältä paljastuu yhä uusia avaruuk-
sia ja yllätyksiä. Venäläisten aakkosten 
mukaan etenevässä teoksessaan Äi-
ti-Venäjän aapinen Parikka pyrkii avaa-
maan tätä monikulttuurista arvoitusta 
selittämättä sitä kuitenkaan tyhjiin.

sekä MatkaIlIjalle että Venäjäl-
lä pidempäänkin viipyvälle sopiva teos 
yhdistelee elävää, empiiristä tietoa ja 
popularisoituja tutkimustuloksia. Venä-
läistä kulttuuria voi ymmärtää sovel-

Äiti-Venäjän aapinen, O u T I  PA R I K K A , 
413 sivua, Atena Kustannus Oy, 2007.

➤ kIrja on valtavan kokoinen ja kova-
kantinen. Sivuja on yli sata. Jokaisel-
la sivulla on pienellä präntillä painettu 
tiheästi suunnaton määrä runoja. Pai-
nosmäärä on 5 000, ilmoittaa tietosivu 
iSBN-numeron ohessa.

Kirjan nimi kuuluu Runot 4.12.1996–
1.3.1999.

Jokin aika sitten kuolleen runoili-
ja Matti tiisalan monet tiesivät vain 
megalomaanisena omakustantajana, 
jonka toiminnassa oli useita omituisia 
piirteitä. tämänkin kirjan esipuheessa 
hän ilmoittaa, että osassa runoista voi 
olla sellaisia muutoksia, joita hän ei ole 
tehnyt, ja pyytää valppaita lukijoita ot-
tamaan yhteyttä rikospoliisiin muutok-
sen havaitessaan.

tIIsalaN ura oli parhaassakin mie-
lessä katkonainen ja sekava. Esikois-
teos Se ei ollut ovi (1982) voitti J. H. 
Erkon palkinnon ja sitä seurasivat ota-
valla vielä kolme muuta runokirjaa, 
joista viimeinen, Kuvioitu yö, ilmestyi 
vuonna 1992. 

Muu jättIMäINeN tuotanto oli tiisa-
lan omakustanteita. Hän lienee julkais-
sut painettuna kaiken kirjoittamansa, 
osa ilmestyi irtoliuskoina jaettuina A4-
papereina, joiden kummallekin puo-
lelle oli painettu runoja, osa pieninä 
kirjasina. irtoliuskoja hän myös pa-
ni suuriin kirjoihin, joita hän erään sil-
minnäkijän kertoman mukaan jätti 
ihmisten löydettäväksi muun muassa 
Helsingin rautatieaseman vessaan. tii-

Matti Tiisala 1.10.1955 – 17.11.2007.  

Kuva: Otava / Kai Nordberg 1982.

MattI tIIsalaN jättIMäINeN oMakustaNNe
Edesmenneen omakustantaja-runoilijan 

tekstit ovat tasokkaita.

tiisalan 
toiminnassa 

on ollut aktivistin 
henkeä.

tIeteeNtekIjöIDeN lIItto on valin-
nut vuoden 2007 tieteentekijäksi do-
sentti Mikko lahtisen tampereen 
yliopistosta.

»Lahtinen on monipuolinen ja moni-
tieteinen tieteentekijä sekä erittäin ak-
tiivinen yhteiskunnallinen keskustelija», 
tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja 
ragna rönnholm perusteli valintaa 
tampereen yliopiston tieteentekijät 
tAttE ry:n juhlaseminaarissa.

Lahtinen ei kuitenkaan ole aktiivi-
nen yhteiskunnallinen keskustelija sen 

yhteIskuNNallINeN fIlosofI PalkIttIIN

tähden, että hän näkisi itsellään va-
listajan tehtävän suhteessa kansaan. 
Hän ei halua myöskään kammioitua tu-
losneuvottelupöytiin ja sokeutua muul-
ta maailmalta.

»Jos tieteentekijät eivät ole vuo-
rovaikutuksessa muun yhteiskunnan 
kanssa, niin tutkimus näivettyy. Da-
vid Humea lainatakseni: ’oppineiden 
tasavallan ja seurallisuuden maailman 
välisen kanssakäymisen katkeamises-
ta eivät siten kärsi vain jälkimmäisen 
maailman jäsenet, vaan myös oppi-

neet ja heidän oppinsa.’ oppineiden 
ajattelu muuttuu hourailuksi juuri sik-
si, että jokapäiväinen elämä tapoineen 
ja makuineen ei ole haastamassa ja ra-
vitsemassa ajattelua. Marxiin viitaten 
voi kiteyttää, että kasvattajan on itsen-
sä tultava kasvatetuksi, mikäli kumpi-
kin mielii kehittyä», Lahtinen luonnehti 
käsityksiään yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun osallistumisen mielekkyy-
destä. 1

Mia Hemming

tamalla antropologi Geert hofsteden 
mallia, jonka keskeisiä ulottuvuuksia 
ovat  valtaetäisyys, kollektíivisuus, ai-
kakäsitys, maskuliinisuus ja feminiini-
syys sekä epävarmuuden välttely.

Lahjuskonjakkipullot, vaatemerkki-
tietoisuus, ylenpalttinen vieraan-
varaisuus ja järjetön kaahailu 
kaupunkiliikenteessä asettuvat 
hauskallakin otteella kirjoitetuissa 
artikkeleissa omiin kehyksiinsä. Kaali-
soppareseptit, ennustajalla käynnit 
ja vierailut mafiosojen luona tekevät 
teoksesta kiinnostavaa luettavaa, vaik-
kei Venäjälle aikoisikaan.

salan toiminnassa on ollut 
aktivistin henkeä. 

oli tiisalan kohtalo su-
rullinen tai ei, hän säilytti tietyn 
tason loppuun asti. Runot 4.12.1996-
1.3.1999 -kirjan sisältämät tekstit eivät 
nimittäin ole huonoja: 

Iho on kuin kokonainen sukupolven aika,
jokin kevyt tuoksu, 
joka saa tahtomaan juhlaa,
joissa tarjoillaan pöytiin ja pidetään 
puheita lakkaamatta. 
Viileys on myös joinakin hetkinä lahja,
ja puhe saa tahtomaan lausetta, 
joka vaikenee ja on kuoleman lapsi
kuin kynnös, joka aukeaa. 1

Juri Nummelin

Hyvinä tiedonlähteinä Parikka pi-
tää paitsi venäläisiä nettisivuja, kuten 
Masjanja-animaatioita, myös anton 
tšehovin tuotantoa. Lopussa esitel-
lään leikkimielinen lista, mitä liian pit-
kästä Venäjällä-oleilusta voi seurata. 
Vakavia oireita ovat vaikkapa suklaa-
kuorrutettujen luumujen pitäminen 
konvehteina tai saunassa istuminen 
pipo päässä. 1

Satu Virtanen

»kasvattajan on itsensä 
tultava kasvatetuksi, mikäli 
kumpikin mielii kehittyä.»

MIkko lahtINeN

hyvänä 
tietolähteenä 
Parikka pitää 

tšehovin 
tuotantoa.
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➤ verkostosIvusto Facebookin väitetään syn-
nyttävän uudenlaista yhteisöllisyyttä. Ainakin 
se on synnyttänyt uudenlaista runoutta, kun 
tarjolla on uusia, sattumanvaraisuuden kans-
sa leikittelyyn haastavia medioita. 

Yksi Facebook-runoutta harjoittavista on 
turkulainen kirjailija ja kääntäjä VI L L E -Ju-
h A n I  Su T I n E n,  jonka status-päivitykset 
ovat usein hurjaa tajunnanvirran ja interteks-
tuaalisuuden juhlaa. Sutinen is todellakin jo-
tain muuta kuin »at work» tai »kattomassa 
telkkaria». 

Facebookin taiteelliset mahdollisuudet on 
huomannut myös yksi kokeellisen runouden 
uranuurtajista Suomessa,  Ju K K A-P E K K A 
K E R V I n E n.  Netissä julkaistuista kuva-
runoistaan tunnettu Kervinen loi ensimmäi-
sen Facebook-runonsa jo samana päivänä, kun 
hän liittyi verkostoon.

Kervinen, 46, on tehnyt runoja muidenkin 
Facebookiin liittyneiden kokeellisten runoili-
joiden kanssa. Vuggbooks-nettisivulla on jo 
ladattavana kirja harmonious hogwash, jonka 
Kervinen kirjoitti yhdessä M AT InA STA m A-
TA K I s I n kanssa. Käytössä olivat Facebookin 
sähköpostia muistuttava Inbox sekä Wall-to-
wall, joissa voi kummassakin nähdä kaikki kir-
joitetut viestit yhdellä sivulla.

Melko äskettäIN Espoosta Kiteelle muuttanut 
Kervinen on aiemmin toiminut järjestelmä-
asiantuntijana, joten ei ole ihme, että hän on 
käyttänyt Facebook-runoudessaan tietokone-
ohjelmia. Esimerkiksi hänen status-päivityk-
sensä Facebookissa on tehty tarkoitusta varten 
ohjelmoidulla tietokoneohjelmalla. 

StatuS: 
»stripe atria truth»

tekstI Juri Nummelin | kuvItus Ville Vuorenmaa

Jukka-Pekka Kervinen tekee 

Facebook-runoutta omien 

tietokoneohjelmiensa avulla.

»Kirjoitin ohjelmat hetken mielijohteesta, 
minua kiinnosti tutkia lyhyttä muotoa ja ti-
laa», Kervinen sanoo. 

Päivitysten tarkoitus on pitää ystävät ajan 
tasalla kuulumisista, mutta tämä ei ole Ker-
vistä kiinnostanut.

»Kun kaikki päivät menee kirjoittamiseen ja 
kuvien tekemiseen, ei minulla ole oikein mi-
tään kerrottavaa», hän naurahtaa.

kervIseN statukseNa on ollut muun muas-
sa vakuuttava rimpsu, joka muistuttaa späm-
misähköpostien tekstejä: »stripe atria truth 
mutely brute repute spunk gunk unmask ma-
nor branch landed».

Kervinen kertoo, että hänen kirjoittamansa 
tietokoneohjelma ottaa sanoja thesaurus-tyyppi-
sestä sanastosta, jota hän on itse muokannut. 

»Olen käyttänyt samaa sanastoa tekstieni te-
kemisessä viimeiset kolme neljä vuotta», Ker-
vinen sanoo. 

Status-tekstit ovat puoliautomaattisia – Ker-
vinen hyväksyy ne ennen postittamista. 

»Periaatteessa prosessi on yksinkertainen», 
Kervinen sanoo. 

»Ensimmäinen rajoite on tekstin pituus ja muo-
to, käytännössä yksi rivi, jota ei voi muokata.» 

ohjelMa syöttää automaattisesti sanoja tai 
muita yksikköjä, kunnes tietty määrä ehtoja to-
teutuu, ja sitten prosessi alkaa uudestaan. Ker-
visen tehtävä on sitten etsiä teksti, joka vastaa 
hänen omia ehtojaan lopputuloksesta.

Kerviselle tietokoneohjelmien tekeminenkin 
muistuttaa taiteellista prosessia. 

»Muutan ohjelmaa jatkuvasti ja uudelleen-
kirjoitan kaikkea, mitä olen tehnyt osana isom-
paa päättymätöntä prosessia.»

Kervisellä on käynnissä muitakin Face-
book-projekteja. Tällä hetkellä hän tekee yh-
dessä amerikkalaisen JA K E BER Ry n kanssa 
runosarjaa Sticky Notes -ohjelman avulla – 
jääkaapin oveen kiinnitettyjen liimalappujen 
näköisillä virtuaalipaperinpaloilla on sattuman-
varaisen kuuloisia sanoja, kuten »vacuum dro-
ne tract» tai »prism tub pocket». 1

KERVIsELLE TIEToKonEohJELmIEn 
TEKEmInEn muIsTuTTAA 
TAITEELLIsTA PRosEssIA. 
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➤ Marraskuussa Helsingissä järjestetyillä Bal-
tic Circle -teatterifestivaaleilla nähtiin balttilais-
ten lisäksi myös pari skandinaavista vierailua. 
Erityisesti ruotsalaisen Teater Terrierin huima 
Best of Dallas -parodia teki vaikutuksen keikaut-
tamalla nurinpäin koko heteronormatiivisen 
voittajakulttuurin, tekemällä sen naurunalai-
seksi, karnevalisoimalla luonnollisena pidetyt 
järjestykset ja valta-asetelmat.

Näytelmä koostui viidestä episodista, jotka 
oli rakennettu Dallas-televisiosarjan kohtaus-
ten perusteella. Ensimmäinen kohtaus antoi 
esimakua siitä, mitä tuleman piti. Pyörätuo-
liin joutunut JR ja Ray tapasivat toisensa tällä 
kertaa (ruotsalaisessa?) olohuoneessa dildoilla 
ja suurilla tekotakapuolilla varustettuina.

JR:n televisiosarjan episodissa lausumat sanat 
»I don t́ wanna ever have to count on anybody 
but myself» menettivät tyystin merkityksensä 
kun JR muuttui Terrierin käsittelyssä piipittä-
väksi, pienipeniksiseksi mieheksi, joka kalpe-
ni Rayn hahmon edessä sekä verbaalisesti että 
fyysiseltä varustukseltaan. Viihdeteollisuuden 
luomat ja uusintamat valta-asetelmat kääntyi-
vät nurin, mutta tämä oli vasta esimakua. 

Neljässä muussa kohtauksessa henkilöhah-
mot selvittivät suhteitaan – ja Terrierin tulkin-
noissa fallisen herruuden valtikka ei ollutkaan 
enää sillä, jolla se televisio-Dallasissa oli. Val-

DALLAS 
DiLDOiLLA 
UUSiKSi

tekstI Rita Dahl

Baltic Circle -festivaalilla tulkittiin 

uudelleen niin tv-sarja Dallasia kuin 

Euripideen klassikkonäytelmää.

taa horjutettiin liioittelemalla ja parodioimal-
la, ulkoisia apuvälineitä, dildoja ja tekoperseitä 
apuna käyttäen. Näyttelijöiden apuna oli myös 
alitajunta; jos televisio-Dallas liikkui kiiltoku-
vamaisessa ihannetodellisuudessa, Terrierin uu-
delleentulkinnassa ilmaisullinen voima haettiin 
alitajuisista impulsseista. JR:n ja isä-Jockin suh-
de tuskin olisi käynyt sen selvemmäksi kuin JR:
n tyydyttäessä isäänsä. Oidipaalisen komplek-
sin täyttymys: isäntyydytys.

Viimeisessä kohtauksessa oltiin jo hillittömän 
puolella, henkilöiden välisessä arvaamattomassa 
orgiassa, jossa heteronormatiivisuutta lävistet-
tiin edestä, takaa, yltä ja päältä. Vanhasta jär-
jestyksestä ei jäänyt kuin rippeet jäljelle.

Vakuuttavasta työskentelystä vastasivat näyt-
telijät EL m ER BäCK ,  JA Kob ÖhR m A n ja 
R A sm us SL äT I s .

klassIkoIDeN uuDelleeNtulkINta ja tuoreen 
näkökulman löytäminen niihin on tunnetus-
ti vaikeaa. Norjalainen Verk Produksjoner oli 
kuitenkin onnistunut löytämään tuoretta sär-
mää Eu R IPIdE En Ifigeneia Auliissa -näytel-
mään, jossa Agamemnon oli ennen muuta 
oikeudenkäynnissä. Muut henkilöt kyseen-
alaistivat hänen päätöksensä tappaa Ifigeneia, 
Klytaimnestran sanoin: »Agamemnon puhuu 
mitä sattuu. Me olemme erilaisia.» Esitys eteni 
toiston, toisilta hahmoilta lainattujen repliik-
kien, jopa roolinvaihdosten avulla. 

Ifigeneia oli teatteria kaikille aisteille. Esitys 
käynnistyi parilla elokuvasitaatilla, ja koko ai-
kana kuultiin musiikkia progesta elektroniseen 
musiikkiin. Modernisoinnista vastasi Norjan 
tunnetuin käsikirjoittaja FInn JunKER, joka oli 
karsinut Ifigeneian juonen taustalle kytemään ja 
keskittyi sen sijaan ihmisten välisiin suhteisiin. 

Myös Verk Produksjonerin versiossa heittäy-
dyttiin impulssien kannateltavaksi. Henkilöt 
tottelivat alitajuisia viestejä ja heittivät viiniä 
toisen niskaan, jos tarve vaati. Absurdin teat-
terin lisäksi Ifigeneia oli postmodernisoitu se-
koittamalla korkearetoristen lauseiden sekaan 
slangia ja arjen kieltä. 1

hETERonoRmATIIVIsuuTTA LäVIsTETTIIn 
EdEsTä, TAKAA, yLTä JA PääLTä.

Teater Terrier:  

Best of Dallas.

Verk Produksjoner: 

ifigeneia.

200 sanaa
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arto salminen oli tärkein yhteiskun-
nallinen kirjailija 2000-luvun Suomessa. 
Vuonna 2005 kuolleen Salmisen tuo-
tantoa on onneksi saatu viime vuosina 
teattereihin Helsingissä ja tampereella.

Salminen ehti itse dramatisoi-
da kaksi keskeistä romaaniaan, Va-
raston ja Paskateorian, näytelmiksi 
ennen kuin kuoli yllättäen sairaus-
kohtaukseen 46-vuotiaana. Varasto 
kantaesitettiin Kansallisteatterin Wil-
lensaunassa pian kirjailijan kuoleman 
jälkeen joulukuussa 2005.

Erinomainen esitys sai sellaista 

kristian smeds käyttää Tuntematto-
massa sotilaassaan loistavalla tavalla 
hyväkseen Kansallisteatterin päänäyt-
tämön juhlavaa katsomoa. Sotilaat 
istuvat takarivillä, etenevät pitkin kat-
somon reunoja, ja majuri istuu usein 
aitiossa.

toisesta aitiosta taas katsojia esit-
tävät näyttelijät puuttuvat esityksen 
kulkuun taiteillen onnistuneesti puska-
farssin ja oivaltavan komediallisuuden 

Helsingin kaupunginteatterin tanssi-
ryhmä Helsinki Dance Company 
(HDC) on vuosikaudet ollut varmin 
paikka välttyä pettymyksiltä, kun on 
mennyt katsomaan nykytanssiesityk-
siä Suomessa.

ryhmän kahden koreografian ilta 
HDC2 esitteli ensin simo kellokum-
mun houreisen Daydream Junkies 

rajalla. Mielee-
ni tulee Min-
na canthin 
näytelmän Ko-
van onnen lapsia 
kantaesityksessä 
1888 puhjennut yliop-
pilaiden tappelu.

Smedsin Tuntematon on mykistä-
vä elämys jokaista yksityiskohtaansa 
myöten, ja sille olikin annettu epäta-
vallisen pitkä harjoitusaika. Erinomai-
set näyttelijät loistavat ensamblena, 
eikä yhtään heistä tee mieli mainita 
ohi toisten.

Ei voi kuin kiittää Kansallisteatte-
rin pääjohtajaa Maria-liisa Nevalaa 
ennakkoluulottomuudesta, jota hän 
osoitti valitessaan 1970 syntyneen 
Smedsin toteuttamaan Kansallisen en-
simmäisen Linna-tulkinnan.

tuntematon ei jää 
tuntemattomaksi
tuntematon sotilas. ohj. ja sov. kristian 
Smeds. videosuunn. ville hyvönen. rooleissa 
henry hanikka, antti luusuaniemi, Petri 
Manninen, jussi nikkilä, heikki Pitkänen, antti 
Pääkkönen, esa-Matti long, kristo Salminen, 
timo tuominen, juha varis, jouko keskinen, 
jaakko kytömaa, Markku Maalismaa ja 
Minttu Mustakallio / Meri nenonen. Suomen 
kansallisteatteri.

Smedsin 
tuntematon on 

mykistävä elämys 
jokaista yksityis-

kohtaansa myöten. 

ei aivan paska
Paskateoria. ohj. taru Mäkelä. käsikirj. arto 
Salminen. rooleissa risto korhonen, kari 
hakala, ola tuominen, hannele lauri, Marko 
keskitalo, Pete koskinen ja elina Salovaara. 
tampereen teatteri.

Smeds on eittämättä tällä haavaa 
kiinnostavin suomalainen ohjaaja. Hä-
nen versionsa Tuntemattomasta ei kai-
kesta nerokkuudestaan huolimatta ole 
epäsovinnainen. Kirjan tarina, tärkeim-
piä repliikkejä unohtamatta, esitetään 
näyttämöllä.

Smeds käyttää videota samankal-
taisesti kuin hänen esikuvansa, berlii-
niläisen Volksbühne-teatterin johtaja 
frank castorf: sekä taltioita että 
etenkin reaaliaikaista videokuvaa näh-
dään jatkuvasti, samoin kameramiehiä 
näyttämöllä.

Ensi-illassa yleisö osoitti suosio-
taan seisaaltaan ja myös iäkkäät kat-
sojat näyttivät mielestäni nauttineen 
esityksestä. Mitä muuta voi Tuntemat-
tomalta enää vaatia?
ARi LAHDENMäKi

huomiota ja suosiota, jota Salminen 
ei valitettavasti romaaneillaan ole näi-
hin päiviinkään mennessä saavutta-
nut. (WSoY teki tosin kulttuuriteon 
julkaisemalla äskettäin Salmisen koko 
tuotannon käsittävän kirjaboksin, joka 
toivottavasti korjaa tilannetta.)

tampereen teatteri teki Varastos-
ta oman versionsa, ja nyt se esittää 
Paskateoriaa.

Enemmänkin elokuvaohjaajana tun-
nettu taru Mäkelä ei valitettavasti on-
nistu lainkaan tuomaan näyttämölle 
kunnon toimintaa. Myös roolivalinnat 
ovat epäonnistuneita lukuun ottamatta 
päähenkilö Suurnäkkiä esittävää ris-
to korhosta.

Niin ikään aina hyvin näyttelevä 
hannele lauri onnistuu juorutoimitta-
ja Lemmettynä, joskin esikuvana tun-

tuu olevan pikemminkin ilta-Sanomien 
rita tainolan kaltainen henkilö kuin Sal-
misen tekstistä repäisty katkera ämmä.

Salminen on sijoittanut iltapäiväleh-
tiparodiansa näytelmässä suoraan Ilta-
lehden toimitukseen, ja voin sanoa, että 
valitettavasti totuus on joskus parodiaa-
kin ihmeellisempää.

Salminen on hyvin stadilainen kirjailija, 
ja on sääli nähdä, kuinka romaanin lopus-
sa esiintyvä (miespuolinen) komisario on 
muuntunut elina salovaaran luokatto-
masti tulkitsemaksi pohjanmaalaiseksi 
kesäteatteri-idiootiksi.

Aivan tyhjänpäiväiseksi esitys ei silti 
jää, siitä pitää huolen Salmisen nerokas, 
hersyvä dialogi. Ensi-illassa siitä ei to-
sin ollut valtavasti iloa, koska vain harva 
näyttelijä muisti vuorosanansa.
ARi LAHDENMäKi

hdc-laatua marginaaleille
hdc2. daydream junkies. kor. Simo 
kellokumpu. tanssijat Mikko lampinen, jarkko 
Mandelin, Mikko Paloniemi, unto nuora, 
heidi ntytaakka ja Sofia karlsson. Something 
Spooked the horses. kor. ina christel 
johannessen. tanssijat Sofia hilli, jenni-elina 
lehto ja valtteri raekallio. helsinki dance 
company.

-koreografian ja sen jälkeen merkittä-
vän norjalaiskoreografin Ina christel 
johannessenin teoksen Something 
Spooked the Horses.

Voidaan puhua HDC-laadusta: liike-
kieli ja dramaturgia ovat tarkkoja, ja 
kaikki tanssivat upeasti. Eritoten So-
mething Spooked the Horsesin 
sofia hilli, jenni-elina 
lehto ja valtteri rae-
kallio tekevät hyp-
noottista työtä jukka 
huitilan mainion la-
vastuksen keskellä.

HDC on ainoa am-
mattilaisteatterissa 
toimiva tanssiryhmä. toi-

vottavasti Kaupunginteatteri tulee 
aina ymmärtämään sen poikkeukselli-
sen laadun ja takamaan sille resurssit 
huolimatta siitä, että nykytanssin ase-
ma yleisömagneettina on, sanoisinko, 
marginaalinen.
ARi LAHDENMäKi

Valtteri Raekallio ja 

Sofia Hilli esiintyvät 

hypnoottisesti teoksessa 

Something Spooked the 

Horses. Kuva Charlotte 

Estman-Wennström.

liikekieli 
ja dramaturgia 
ovat tarkkoja.

Risto Korhonen ja Hannele Lauri 

näyttelevät Paskateoriassa.  

Kuva Harri Hinkka.

Smedsin Tuntemattomassa 

hyödynnytetään myös videokuvaa. 

Kuva Antti Ahonen.
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Fleshpress: Pillars.  
Kult of Nihilow.

Pekko Käppi: Jos ken 
pahoin uneksii. Peippo 1.

No Xivic: Yksityisyys. 
Onyxia onyx007.

Lauhkeat lampaat: Taikaa 
takataskussa. Peippo 2.

➤ valtavIrtaIseN kulttuurin tehoviljelyksen 
ulkopuolellakin saa kasvamaan monenlais-
ta elinkelpoista näkemystä, kunhan poik-
keusyksilö vain onnistuu vaihtamaan yksin 
murjottamisen reilun kaverin seuraan. Aina-
kin oululaistaustaisen HEnK K A Ky L L ö -
sEn levyllä ystävistä on paljon iloa. Kyllönen 
on rakentanut yli kymmenen vuoden ajan 
eristäytyneitä ja tummakatseisia dark am-
bient -äänimaailmoita nimellä No Xivic. 
Yksityisyys-levyllä synteettistä angstia säes-
tää ystävien musisointi ja tavallisimman arjen 
vääristymät hammaslääkärissä ja junamatkal-
la. Itseäni levyssä miellyttävät eniten sekä ti-
heämmät osat äänimateriaalista (feedback, 
kitaroiden meteli) sekä romanttinen fanti-
sointi pianon äärellä, mutta tuntuu että suu-

4  L EV yä Juuso Paaso

syksyN sävelIä
Menneen syksyn levysato oli jälleen ihastuttavan rikasta synkässä 

Suomen maassa. Kulttuurivihkot kuunteli neljää huomionarvoista 

tapausta pienemmälle huomiolle jäävän musiikin eri saroilta.

rempaa kulutusta varten tämä yksityisyys on 
liiaksi esitettyä ja mietittyä. Tai sitten en vain 
osaa kunnolla asettua kodiksi levyn kolkon 
tuntuiseen mielenmaisemaan.

Jossain Lahden suunnalla vaikuttava 
Fleshpress luo Pillars-levyllään melko saman-
kaltaisia tunnelmia kuin Kyllönen omallaan, 
mutta itselleni rock-pohjaisuus tekee sen hel-
pommaksi lähestyä. Fleshpressin lähtökohdat 
ovat siis hitaassa ja raskaassa doom-metal-
lissa, mutta tällä levyllä metallin toisinaan 
tiukat genrerajat kaatuvat komeasti. Pisim-
millään yli 20-minuuttisissa kappaleissa hita-
us ja nopeus kietoutuvat toisiinsa toistoisella 
riffiperustalla, mikä tuo mieleen hyvän psy-
kedeliarockin. Etenkin kitaraosiot levyllä on 
jätetty mainion, lähes impressionistisen ilma-

viksi. On hauskaa, että metallinkin sisällä voi 
ilmestyä näin korostetun yksilöllisiä levyjä.

NuorI jouhIkkotaIturI PEK Ko K ä PPI  on 
aiemmin tehnyt useita hienoja pienkustanne-
levyjä. Debyyttialbumillaan Jos ken pahoin 
uneksii Käppi kirkastaa taiteilijakuvaansa si-
ten, että häntä mielisi verrata nuoreen Bob 
D y L A n I I n.  Ainakin Käppi yhdistelee mai-
niosti vanhan rahvaankulttuurin syvimpiä 
kerroksia ja tavattoman modernia ja omapäistä 
taiteilijahahmoa. Tiiviin, joskin alkupään pit-
kistä kappaleista hiukan kärsivän levyn yleis-
sävy on hyvin »autenttinen», jopa siinä määrin 
että joitakin sanoituksia on hankala lainkaan 
seurata. Uudella kuuntelulla huomaa kuiten-
kin myös arabialaisia luuttuja, hälyelektro-
niikkaa ja sähköisiä efektejä, siis kaikenlaista 
musiikkia päivittävää ja elossa pitävää.

lauhkeIDeN laMPaIDeN uusi levy Taikaa taka-
taskussa jatkaa jotakuinkin samoilla linjoilla 
kuin aiemmatkin: pienten soittimien ja pien-
ten äänien leikeissä. Yli vuosi takaperin ar-
vosteltu The Most Pöllö merkitsi jo siirtymää 
etnishenkisestä pillipiiparoinnista ja koliste-
lusta kohti elektronishenkisempää ujeltamis-
ta ja kolistelua, mikä määrittelee myös uuden 
levyn linjan. Kappaleita on tällä kertaa vain 
kaksi, toinen pidempi melkein puolituntinen, 
toinen eräänlainen jälkihuomio. Musiikki on 
hauskalla tapaa jatkuvasti elossa eivätkä äänet 
missään vaiheessa asetu turhan tiukkoihin 
raameihin. Näin vapaa eteneminen herättää 
sinänsä kauniin ajatuksen siitä, että kuka ta-
hansa saisi samoilla soittimilla aikaan juuri 
samat äänet. Ehkä näin onkin: jos tässä mu-
siikissa on tekniikkaa, se on henkisen dispo-
sition moduloinnin tekniikkaa, persoonaksi 
kutsuttujen energeettisten tukosten purka-
mista, musiikillisen ajattelun avartamista 
jotta soiton neuroottinen tyrehtyminen lyk-
kääntyisi määräämättömästi. 1

PEKKo KäPPI yhdIsTELEE mAInIosTI VAnhAn 
RAhVAAnKuLTTuuRIn syVImPIä KERRoKsIA JA TAVATTomAn 

modERnIA JA omAPäIsTä TAITEILIJAhAhmoA.

■ http://www.cfprod.com/kon 

■ http://www.onyxia.org 

■ http://www.peippo.org
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YLLä Sotaveteraani (Tommy Lee Jones) 

ja poliisi (Charlize Theron) tutkivat ensin-

mainitun pojan surmaa irakin nykytilannetta 

sivuavassa in the Valley of Elahissa

ALLA Pikkutytön kidnappaus 

askarruttaa mieliä 

pikkukaupunkilaiskuvauksessa 

Gone Baby Gone.

 

➤ rIkos on kiistattomasti elokuvan suurimpia 
ja pysyvimpiä pakkomielteitä», aloittaa PE -
T ER Von BAgh erinomaisen teoksensa Ri-
koksen hehku (1997). Sitä se taatusti on, sillä 
jokin rikoselokuvissa – laadukkaissa sellaisissa 
– jaksaa kerta toisensa jälkeen itse kutakin vie-
hättää. Joskus tuntuu kuin kyseessä olisi lähes 
yhtä lailla painokkaasti yhdysvaltalainen laji-
tyyppi kuin western, niin saumattomasti rikos 
ja väkivalta nivoutuvat sikäläiseen historiaan 
ja elämäntapaan. 

Eivät valkokankaan rikokset tietenkään ole 
mikään amerikkalaisten yksinoikeus, mutta 
ainakin järjestäytyneen rikollisuuden kuva-
uksen he ovat monesti osoittaneet hallitsevan-
sa muita laadukkaammin. Ominaista näille 
elokuville on, että niissä kerrotaan »epäame-
rikkalaisista», toisin sanoen muista kuin ang-
losaksisista vähemmistöjen edustajista, kuten 
italialaisista ja irlantilaisista. Tosipohjaises-
sa American Gangsterissa afroamerikkalainen 
FR A n K  L u C A s  (D E n z E L  WA s h I ng -
Ton) kohoaa Vietnamin sodan vuosina no-
peassa tahdissa mitättömästä pikkutekijästä 
pelätyksi Harlemin huumekuninkaaksi. Val-
tansa mies perusti lennättämällä Etelä-Viet-
namista Yhdysvaltoihin lasteittain heroiinia 
kuolleiden sotilaiden arkuissa. Hänen vasta-
poolinaan nähdään RussEL L CRow En esit-
tämä lahjomaton poliisi, jonkinlainen EL IoT 
NE ss I n ja FR A n K SER PICon hengenhei-

ELoK u VA nuR K K AEero Hirvenoja

Rikoksen 
hohto

Arvioitavana neljä kiinnostavaa 

uutuuselokuvaa, joissa yhdistävänä 

tekijänä on – tämän palstan puitteissa 

taas kerran – rikos, tuo »inhimillisen 

yritteliäisyyden vasenkätinen muoto».

molainen,  jonka onnistui lopulta saada Lucas 
tiilenpäitä lukemaan. Veteraaniohjaaja R Id -
L E y SCoT T ohjaa Crowen ja Washingtonin 
kissa- ja hiirileikkiä taitavasti, eikä elokuvan 
nimeäminen »Mustien Kummisedäksi» edes 
tunnu kovin suurelta liioittelulta. 

beN affleckIN ohjaamassa ja pikkuveljensä Ca-
seyn tähdittämässä hyvin kirjoitetussa rikos-
draamassa Gone Baby Gone kysytään, tuleeko 
meidän toimia aina lain kirjainta noudattaen, 
vai sen mukaan, mikä tuntuu moraalisesti oi-
kealta. Tapahtumat lähtevät liikkeelle, kun 
vastuuttoman white trash -äidin (hienon roo-
lin vetävä A m y RyA n) pieni tytär kaapataan. 
Tapausta lähtee selvittämään myös nuori yksi-
tyisetsivä, joka saa huomata jutun osoittautu-
van odotettua monitahoisemmaksi. 

In the Valley of Elah on PAu L H Ag gIs I n 
ohjaama ja kirjoittama älykäs draama sodas-
ta palaamisen vaikeudesta taustanaan Irakin 
miehitys. Vietnam-veteraanin (Tom m y L E E 
JonE s)  Lähi-idästä kotiutunut poika surma-
taan raa’asti iltaloman päätteeksi, ja isä lähtee 
tutkimaan tapahtumia apunaan kollegoiden-
sa ylenkatsoma naispoliisi (Ch A R L Iz E Th E-
Ron). Sotatilanteessa tappamiseen makuun 
päässeistä ihmisistä tulee raakalaisia myös si-
viilissä, tahtoo Haggis sanoa. Lopussa Jonesin 
patrioottinen jermukin tajuaa, että tähtilipun 
maassa on jokin pahasti pielessä. 

Väärentäjä puolestaan jatkaa elokuvan sa-
ralla saksalaisten kansallista itsetutkiskelua 
toisen maailmansodan ajan tapahtumista. Yh-
täältä tarinassa on kyse natsien rikoksista ihmi-
syyttä vastaan, toisaalta historian suurimmasta 
väärennysjutusta, »operaatio Bernhardista». Sii-
tä vastasivat muutamat saksalaisupseerit, jot-
ka Sachsenhausenin keskitysleiriin varta vasten 
kerättyjen juutalaisvankien ammattitaitoa hyväk-
sikäyttäen pyrkivät painattamaan suuren määrän 
puntia ja dollareita, tarkoituksena romahduttaa 
liittoutuneiden talous. Vangit joutuvat hieman 
samanlaiseen valintatilanteeseen kuin brittiup-
seerit Kwai-joen sillassa (1957): auttaako viholli-
sia näiden pyrkimyksissä, ja pysytellä näin itse 
elossa ainakin hieman pidempään, vai sabotoi-
dako työtä yleisemmän hyvän nimissä. ST EFA n 
Ruzow ITzK y n ohjaama elokuva on suhteelli-
sen mielenkiintoinen, joskin lievästi revisionisti-
selta haiskahtava historian oppitunti. 

Kolmessa edellä käsitellystä neljästä rikoselo-
kuvasta on jollain tasolla taustana sota. Yhteys 
on mielenkiintoinen, eikä välttämättä aivan sat-
tumanvarainenkaan, pidetäänhän monia yhteis-
kunnan normaalisti lailla kieltämiä tekoja – ja 
paljon pahempiakin – hyväksyttävinä, jopa kan-
nustettavina sotatilanteessa. Muistetaanpa vain 
Ch A PL I n I n suurenmoinen Ritari Siniparta 
(1947), jossa todetaan sarjamurhaajienkin olevan 
lopulta vain vähäisiä harrastelijoita asekauppiai-
den ja muiden sodantekijöiden rinnalla. 1

tuleeko meidän toimia aina lain kirjainta noudattaen, vai sen mukaan, 
mikä tuntuu moraalisesti oikealta?

■ Eero Hirvenojan ja turkka 
Ylisen listat viime vuoden 
parhaista ensi-iltaelokuvista: 
http://www.kulttuurivihkot.fi 
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Michael Snow 

yleisön tentattavana 

elokuvateatteri 

Orionissa.  

Kuva Azar Saiyar.

 

 M
arraskuussa kahdeksatta kertaa järjeste-
tyn Avanto-festivaalin järjestäjät olivat 
yrittäneet saada kokeellisen taiteen mes-
taria MICh A EL Snow’TA saapumaan 

tapahtuman vieraaksi koko sen historian ajan, 
kunnes viime syksynä vihdoin tärppäsi. Mie-
hen kalenterista löytyi tyhjä paikka Avannon 
ajaksi, ja 78-vuotias taiteilija pääsi matkusta-
maan ensivierailulleen Suomeen. Festivaaleilla 
keskityttiin Snow’n mittavaan elämäntyöhön 
nimenomaan kokeellisen elokuvan tekijänä ja 
esitettiin poikkeuksellisen laaja retrospektiivi 
hänen tuotannostaan.

Taiteiden todellinen moniottelija Snow on 
kunnostautunut jo yli puoli vuosisataa kes-
täneellä urallaan elokuvien lisäksi ainakin 
kuvataiteiden, kuvanveiston, muusikin ja kir-
jallisuuden aloilla. Hänelle itselleen yksikään 
taidemuoto ei ole ylitse muiden, eikä mikään 
toisille alisteinen. »Tarvitsen työssäni vaihte-
lua, enkä halua jumittua yhteen taidelajiin. 
Siksi on kätevää, että olen opetellut useamman 
alan. Näin vältän pitkästymisen, ja tekeminen 
säilyy tuoreena – vielä tässäkin iässä». 

Snow’n monipäiväinen vierailu pääkau-
pungissamme kiinnosti hänen meriitteihinsä 
nähden yllättävän vähän kotimaista mediaa. 
Kulttuurivihkot kuitenkin oli paikalla, kun 
haastattelumahdollisuus festivaaliviikon lo-
puksi nykytaiteen museossa Kiasmassa toteu-
tui. Koska paikanpäällä ei tosiaankaan ollut 
toimittajia jonoksi asti, aikaa liikeni helposti 
noin kolme vartin haastattelutuokioon. Hy-
väntuulisella Snow’lla riitti juttua yllin kyllin 
tämän artikkelin tarpeisiin, vaikka hän oman 
arvionsa mukaan onkin huono kertomaan ta-
rinoita. 

tulkinnanvaraista
Snow ei ole koskaan ollut erityisen halukas tul-
kitsemaan taidettaan, ei myöskään elokuviaan. 
Avannon yhteydessä järjestetyissä näytöksissä 

 KoKeelliSia   
 kuvia

tekstI Eero Hirvenoja

Avanto-festivaaleilla 
vieraillut kanadalainen 
taiteiden moniosaaja 
Michael Snow ei ole 
koskaan halunnut tulkita 
ja selitellä töitään.

muutamat katsojat yrittivätkin turhaan udel-
la taiteilijalta tämän luomusten syvemmistä 
merkityksistä; vastaukset olivat yleensä varsin 
ympäripyöreitä. »On minulla toki omat näke-
mykseni töideni tarkoituksista, mutta en ha-
lua tuputtaa käsityksiäni muille. Mielestäni 
on parempi, että ihmiset voivat tehdä taitees-
ta omia johtopäätöksiään välittämättä mistään 
kanonisoiduista tulkinnoista», Snow selvittää. 
Hänen näkemyksensä mukaan kaikki tulkin-

nat ovat pohjimmiltaan yhtä arvokkaita. »Ne 
vain eroavat toisistaan, koska olemme kaikki 
hieman erilaisia.» 

Snow ei katso tehneensä koskaan tietoisen 
kantaaottavia tai poliittisia elokuvia. »Toisaal-
ta kaikkeen tässä maailmassa liittyy poliitti-
suus jollain tasolla. Ehkä minunkin töistäni 
voi löytää tiedostamattomia yhteiskunnalli-
sia tasoja, luonnollisesti tulkinnasta riippu-
en», hän lisää. 
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Liikkuvan kuvan pariin
Päätyminen elokuvantekijäksi oli Snow ń koh-
dalla paljolti sattumaa, sillä nuorena miehenä 
hän ei kertomansa mukaan ollut juuri lain-
kaan kiinnostunut elokuvasta, vaan pääasiassa 
jazz-musiikista, maalaamisesta ja kuvanveis-
tosta. Pidettyään ensimmäisen taidenäyttelyn-
sä kotikaupungissaan Torontossa 1950-luvun 
puolessavälissä Snow pääsi töihin sikäläiselle 
yrittäjälle, jonka yhtiö valmisti lyhyitä piirros-

elokuvia. »Nähtyään maalauksiani työnantaja-
ni oli jostain syystä vakuuttunut, että osaisin 
tehdä myös animaatiota. Todellisuudessa en 
tiennyt sellaisesta mitään, enkä ollut edes kat-
sonut piirrettyjä sitten poikavuosieni», mies 
muistelee. Tämän varsin lyhyen, mutta opetta-
vaisen työsuhteen seurauksena valmistui hänen 
ensimmäinen elokuvaohjauksensa A to Z (1956), 
jossa oli mukana animoituja jaksoja.

Esikoiselokuva oli vielä yksittäinen kokeilu 

liikkuvan kuvan alalla, sillä Snow’n aktiivisem-
pi kausi elokuvantekijänä alkoi hänen muutet-
tuaan New Yorkiin 1960-luvun alkupuolella. 
Tässä mielessä Avannossa esitetty New York 
Eye and Ear Control (1964) toimii eräänlaisena 
lähtölaukauksena. Elokuvassa nähdään keskei-
sessä osassa kartongista valmistettu mystinen 
»Walking Woman» -figuuri, jota Snow oli jo 
aiemmin hyödyntänyt muissa taideteoksissaan. 
»Hahmo ei perustu kehenkään tiettyyn nai-
seen, eikä sen ole tarkoitus olla mikään ihanne-
kuva naissukupuolesta», tekijä tähdentää. 

Arvoituksellisia aaltopituuksia
»Kävelevä nainen» on näyttäytynyt Snow’n 
myöhemmissäkin elokuvissa, esimerkiksi hä-
nen tunnetuimmassa teoksessaan Wavelength 
(1967), jota on kutsuttu myös »avantgarde-
elokuvan Citizen Kaneksi».  Kyseessä on tai-
teentutkijoita jo neljän vuosikymmenen ajan 
askarruttanut mysteeri, vaikka pinnan tasolla 
elokuvan »juoni» onkin varsin yksinkertainen. 
Neljäkymmentäviisi minuuttia kestävä teos al-
kaa yleisnäkymällä vaatimattoman oloisesta 
huoneesta, jonka jälkeen kamera alkaa zoo-
mata hitaasti kohti vastakkaista seinää eloku-
van päättyessä lähikuvaan sinne kiinnitetystä 
valokuvasta. Muutamia ihmisiä käväisee huo-
neessa ja yksi mies kaatuu lattialle, ilmeisesti 
kuolleena, mutta juuri muuta varsinaista akti-
viteettia tarina ei sisällä. Wavelengthin äänirai-
ta koostuu pääosin siniaaltokohinasta, minkä 
lisäksi kuullaan esimerkiksi vähäistä puhetta 
sekä liikenteen melua.

Useissa yhteyksissä on kirjoitettu Wavelengt-
hin tekoon kuluneen Snow’lta vuoden verran. 
Mies itse huomauttaa kyseessä olevan osittain 
virheellinen käsitys. »Olin suunnitellut eloku-
vaa mielessäni noin vuoden päivät, mutta itse 
kuvaaminen ja jälkivalmistelut veivät huomat-
tavasti vähemmän aikaa», hän kertoo. Eloku-
van kestosta Snow toteaa kolmen vartin vain 
yksinkertaisesti tuntuneen tekovaiheessa oike-
alta pituudelta. Jos yhden zoomauksen seuraa-
minen neljänkymmenenviiden minuutin ajan 
tuntuu yksitoikkoiselta, on Wavelengthista ole-
massa myös viitisen vuotta sitten valmistunut 
vaihtoehtoinen versio WVLNT (Wavelength 

wAVELEngThIä on KuTsuTTu 
»AVAnTgARdE-ELoKuVAn 
Citizen Kaneksi».
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For Those Who Don’t Have the Time, 2003). Sen 
pituus on viisitoista minuuttia eli kolmannes 
alkuperäisteoksesta. Tämä selittyy sillä, että 
alkuperäinen filmi on leikattu kolmeen yh-
tä pitkään osaan, ja projisoitu toistensa pääl-
le. Snow kertookin tehneensä dV d -muodossa 
saatavilla olevan lyhennetyn version merkkite-
oksestaan ihmisille, joilla ei ole kärsivällisyyttä 
katsoa Wavelengthia kokonaisuudessaan. »Vuo-
sien varrella saamani palautteen perusteella hei-
tä lienee runsaasti», kuuluu arvio. 

Lukuisista pyynnöistä huolimatta Snow ei 
ole antanut lupaa julkaista dV d:llä alkupe-
räistä Wavelengthia, joka hänen mielestään tu-
lee nähdä nimenomaan kunnon filmikopiona 
isolta kankaalta. »Nykyään tekniikka on ke-
hittynyt niin pitkälle, että periaatteessa kuka 
hyvänsä voi tietokoneen avulla muotoilla mi-
tä tahansa mihin tahansa muotoon. Niinpä 
ajattelin, että jos joku tärvelee Wavelengthin, 
sen täytyy olla minä itse», Snow toteaa pilke 
silmäkulmassa. 

Tällä hetkellä Snow´n tuotannosta aino-
at dV d -muodossa saatavilla olevat elokuvat 
WVLNT:n ohella ovat erään pariisilaisen yh-
tiön julkaisemat »Rameaú s Nephew» by Dide-
rot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen 
(1974) sekä Presents (1981). »Ne ovat mielestäni 
ainoat työni, jotka toimivat tuossa formaatis-
sa riittävän hyvin», hän arvioi. Snow on lisäk-
si kuullut ihmisten nähneen laittomia kopioita 
hänen elokuvistaan milloin missäkin muodos-
sa, jopa V hs:llä. »Olen itse esimerkiksi nähnyt 
parikin Internetissä levitettävää kopiota Wave-
lengthista, ja ne ovat laadultaan täysin ala-ar-
voisia», mies manaa. 

Maisemakuvia ja vuoropuhelua
Wavelengthin ohella Snow’n arvostetuin eloku-
vatyö on La Région Centrale (1971), korkealla 
vuoristossa lähellä Montrealia kuvattu kol-
metuntinen kokeellinen dokumentaari. Sii-
nä motorisoidulle alustalle kiinnitetty kamera 
kieppuu ympäriinsä tarjoten henkeäsalpaavia 
näkymiä. Elokuva on harvinaisen hypnootti-
nen, mutta myös uuvuttava katsomiskokemus 
– varsinkin jos on jo aiemmin samana päivänä 
katsonut kankaalta tuntikausia Snow’n muuta 

tuotantoa, kuten tämän kirjoittaja. »Vuoristo-
maisemien seuraaminen kolmen tunnin ajan 
voi tuntua joistakin katsojista pitkältä ajalta, 
mutta se on lopulta häviävän lyhyt henkäys, 
kun muistaa kuvauskohteen olevan miljoonia 
vuosia vanha», tekijä kommentoi.

Kokonaisuudessaan kirjoitetusta tekstistä 
rakentuva So Is This (1982) lienee puolestaan 
Snow’n pidetyin elokuva. Avannon yhtey-
dessä elokuvateatteri Orionissa järjestetyssä 
näytöksessä ihmiset ainakin tuntuivat naut-
tivan sen interaktiivisesta luonteesta ja itse-
kriittisestä huumorista. Elokuvassa on jopa 
karaoke-tyyppinen jakso, jossa katsojaa ke-
hotetaan toistamaan mielessään suosikkisä-
velmä Somewhere Over the Rainbow’n sanoja. 
Snow myös vaihtelee provosoivasti sanojen 
kirjainkokoja, mikä tuo mieleen SERgE I E I-
sEnsTE In In tavan käyttää välitekstejä myk-
käelokuvissaan. 

Puhdasta elokuvaa
Snow ei ole kiinnostunut näytelmäelokuvien 
katsomisesta, saati niiden tekemisestä, mutta 
on töillään vaikuttanut joihinkin perinteisen 
fiktioelokuvan tekijöihin. Hänen hartaimpiin 
ihailijoihinsa lukeutuu belgialainen Ch A n-
TA L  A K E R m A n,  Jeanne Dielman, 23 Quai 
du Commerce - 1080 Bruxellesin (1975) ohjaa-
ja, jonka mukaan Snow’n töissä on kyse puh-
taasti elokuvan kielestä, ilman tarpeettomia 
samastumiskohteita. Snow on toisaalta teh-
nyt yhteistyötä joidenkin arvostettujen näy-
telmäelokuvaohjaajien kanssa. Vuonna 2000 
hän esimerkiksi valmisti lyhytelokuvia yhdes-

sä maanmiestensä DAV Id CRonEnbERgIn, 
DEn ys A RC A ndI n ja ATom E g oyA n I n 
kera juhlistamaan tuolloin neljännesvuosisadan 
täyttänyttä Toronton filmifestivaalia. 

Snow’n viime ajat ovat kuluneet suunnitel-
lessa ja toteuttaessa useita julkisia taideprojek-
teja Torontossa – sekä vastatessa lukemattomiin 
sähköposteihin niiden tiimoilta. Eräässä hank-
keessa hänen työnantajansa on tunnettu miljar-
dööri DonA L d TRu mP,  jonka kaupunkiin 
rakennuttaman Trump Towerin sisätiloja 
Snow’ta on pyydetty elävöittämään taidete-
oksillaan. 

Tuoreemmista elokuva- ja videotöistä oli 
Avannossa nähtävillä esimerkiksi Corpus Cal-
losum (2002), parodinen ja osin painajais-
mainen erikoistehoste-elokuva, jossa kaikki 
tietokonetrikit paljastetaan katsojille. Tätä tun-
nelmaltaan hieman davidlynchmaista teosta 
on pidetty Snow’n viime vuosien merkittävim-
pänä, ja joidenkin arvostelijoiden mukaan se 
kohoaa jopa Wavelengthin ja La Région Cent-
ralen rinnalle hänen tärkeimpiä ohjaustöitään 
listattaessa. 

Snow’n elokuvissa on aina tietty tunnistetta-
va, persoonallinen leimansa, mutta silti ne ovat 
uniikkeja teoksia, jotka kerta toisensa jälkeen 
pakenevat yksiselitteisiä tulkintoja. Hyvä esi-
merkki on Avannon yhteydessä Suomen ensi-
esityksensä saanut, non-stop-esityksenä parin 
viikon ajan Kiasman videoteekissa nähtävillä 
ollut installaatio SSHTOORRTY (2005). Se on 
kiehtova pariminuuttinen eräänlainen kolmio-
draama, jossa kahta kohtausta projisoidaan jat-
kuvasti päällekkäin. Tekijän mukaan kyseistä 
teosta olisi tarkoitus katsoa kerralla niin mon-
ta kertaa kuin vain kukin viitsii, jolloin sen 
toistoon perustuva ominaislaatu pääsee par-
haiten esille. Ja toden totta – kun on nähnyt 
SSHTOORRTY:n kymmenkunta kertaa put-
keen, tuntuu kokemus suorastaan hypnootti-
sen pyörryttävältä.  

Snow’n taiteilijaura jatkuu edelleen häm-
mästyttävän aktiivisena, ja esimerkiksi muu-
sikkona ja säveltäjänä hän on ollut viimeisten 
vuosien aikana aktiivisempi kuin koskaan ai-
emmin. »Ja tekisin mitä?», on miehen napak-
ka vastaus tiedusteltaessa, aikooko hän joskus 
lopettaa taiteentekemisen ja siirtyä viettämään 
ansaittuja eläkepäiviä. »Toivon, ettei luomisin-
toni hiivu koskaan. Aion jatkaa ainakin niin 
kauan kuin terveys vain sallii». 1

snow’TA on PyydETTy  
muun muAssA ELäVöITTämään 
TAIdETEoKsILLAAn donALd 
TRumPIn TRumP-TowERIn 
sIsäTILoJA.

Snow’n mukaan Wavelength 
tulee nähdä kunnon filmi-
kopiona isolta kankaalta
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Lapsuuden Loppu

tekstI Jouni Avelin | kuvItus Benjamin Bergman

Jo ensimmäisessä pitkässä elokuvassaan Tarkovski esittää käsityksensä 
ajasta ihmisen todellisena identiteettinä ja vaikenemisesta moraalisen 
kasvun merkkinä. Ei paluuta on Tarkovskin pessimistisin elokuva.
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 A
ndR E I  TA R KoVsK I L L E  (1932–1986) 
elokuva oli taidetta. Taide puolestaan on 
»ihanteen kaipuuta». Teoksessa taiteilija 
ilmaisee aina arvonsa, itselleen tärkeim-

mät ja läheisimmät asiat. Siten taide on aina 
subjektiivista. Mitä lähemmäs ohjaaja pääsee 
elämäänsä, sitä pakottomampi teoksesta tu-
lee. Taiteessa ei kokeilla mitään, eikä taide ole 
koskaan älyllistä. Taideteos on aina valmis 
kokonaisuus, luotu maailma. Onnistuneessa 
teoksessa lavastus, leikkaus, valaistus, näytte-
lijätyö ja jopa värimaailma katoavat ja katsoja 
imeytyy otosten rytmiin ja tunnelmaan. Tai-
teessa keinot eivät saa koskaan näkyä. Jos kat-
soja jää ihastelemaan vaikkapa kameran sulavia 
ja yllättäviä liikkeitä, teos on epäonnistunut.

Tarkovskin ensimmäinen pitkä elokuva Ei 
paluuta (1962) oli koe, joka osoittaisi, onko hä-
nestä ohjaajaksi vai ei. Myöhemmin Tarkovs-
ki myönsi, ettei hän vielä tuolloin ymmärtänyt 
ohjaajan tehtävää. Rakenne ja keinot näky-
vät liian selvästi ja kohtauksissa on järjestelyn 
makua. Vasta Tarkovskin pääteoksessa Peilis-
sä (1975) esikoiselokuvan teemat sulautuivat 
taideteokseksi. 

Ei paluuta on Tarkovskin pessimistisin elo-
kuva. Kontrolloituun kokonaisuuteen pujahtaa 
lopussa punctum, tahaton elementti, joka synnyt-
tää voimakkaan dramaattisen vaikutuksen. 

tie esikoiselokuvaan
Ei paluuta nosti Tarkovskin välittömästi kan-
sainväliseen tietoisuuteen. Elokuva palkittiin 
Kultaisella karhulla Venetsian elokuvajuhlil-
la vuonna 1962. Käsikirjoituksen pohjana oli 
VL A dI m I R B og omoL oV I n (1926–2003) 
novelli Ivan (1957), josta M I h A I L  PA PAVA 
muokkasi ensimmäisen käsikirjoitusversion 
Toinen elämä. Ohjaajaksi kiinnitettiin Edu-
A R d  A R b AT oV,  mutta joulukuussa 1960 
Mosfilm keskeytti kuvaukset heikon tason ja 
erimielisyyksien vuoksi. Puolet budjetista oli 
käytetty, Arbatov irtisanottiin ja Moskovan elo-
kuvakorkeakoulun (Vg IK)  opettaja, veteraa-
niohjaaja MIh A IL  Rom m ehdotti ohjaajaksi 
koulusta juuri valmistunutta Tarkovskia. 

Tarkovski oli jo herättänyt huomiota 46-mi-
nuuttisella lopputyöllään Höyryjyrä ja viulu, jon-

ka Mosfilm oli tuottanut vuonna 1960. Elokuva 
voitti pääpalkinnon New Yorkin opiskelijaelo-
kuvajuhlilla vuonna 1961. Tarkovskilla oli myös 
tarjota Höyryjyrässä ja viulussa ansioitunut tiimi: 
käsikirjoittaja (ja sittemmin ohjaaja) A ndR E I 
Kon Tš A L oVsK I,  kuvaaja VA dI m JusoV ja 
säveltäjä VJATšE sL AV O V Tš I n n IKoV.  Tar-
kovski asetti ehdoksi uuden käsikirjoituksen, 
jonka hän kirjoittaisi Kontšalovskin kanssa. Al-
kuperäinen lohduton loppu palautettiin, mutta 
Bogomolovin kauhuksi Tarkovski lisäsi käsikir-
joitukseen neljä unta ja koivikossa tapahtuvan 
romanttisen kohtauksen. Käsikirjoitus valmis-
tui kahdessa ja puolessa viikossa ja koko eloku-
va kahdeksassa kuukaudessa. Vaikka käytössä 
oli vain puolikas budjetti, hanke alitti sen. Ku-
vauspaikkoja haettiin pitkään, sillä Tarkovski 
halusi löytää maisemat, jotka herättäisivät hä-
nessä muistoja ja runollisia assosiaatioita. Vain 
siten ohjaajan voimakkaat tunnetilat voisivat 
välittyä katsojalle saakka. 

Kosto sodan lahjana 
Itärintaman saksalaisjoukot etenevät Ukrainas-
sa Dneprin tuntumissa. Ivanin vanhemmat ja 
sisko tapetaan. Ivan pääsee pakoon ja liittyy 
partisaaneihin. Saksalaiset piirittävät parti-
saanit, Ivan joutuu sotavankileirille, josta hä-
net siirretään sisäoppilaitokseen. Ivan karkaa 
ja liittyy puna-armeijaan. 12-vuotiasta Ivania 
käytetään tiedustelijana. Hän palaa tieduste-
luretkeltään saksalaisten linjoilta ja ui tulvi-
van Dneprin yli omien puolelle. Mukanaan 
hänellä on tietoja saksalaisjoukkojen ryhmi-
tyksestä. Ivanin adoptoineet kapteeni Holin ja 
eversti yrittävät lähettää hänet sotilaskouluun, 
mutta Ivan pakenee. Hänet tuodaan takaisin 
ja (hivenen epäjohdonmukaisesti) päästetään 
uudelle tiedusteluretkelle joen yli. Muutaman 
vuoden kuluttua Saksan antauduttua Berliinin 
valtakunnankanslian arkistosta löytyy tieto, 
että Ivan on teloitettu.

Jo alkuperäistarinan koruttomuus ja tra-
giikka tekivät Tarkovskiin syvän vaikutuk-
sen, samoin veristen sankaritekojen täydellinen 
puuttuminen. Tarina jännittyy kahden tiedus-
teluretken väliseen taukoon. Juuri tässä »yli-
kiihtyneen hermojännityksen tilassa» Tarkovski 
aavisti suuria elokuvallisia mahdollisuuksia, sil-
lä sitä ei voi havaita pintatasolla, vaan sen »voi 
vain aistia kuin maanalaisena jyrinänä». 

Tarkovski vähensi toiminnan minimiin ja 
etäännytti vihollisen merkeiksi ja viitteiksi; 
valojuova-ammuksiksi, satunnaisiksi laukauk-
siksi, Ivanin unien taustalla kuuluvaksi saksa-
laissotilaiden vaimennetuksi keskusteluksi ja 
marssisaappaiden ääneksi. Samoin hän korosti 
Ivanin intensiivistä, sodan tuhoamaa hahmoa. 
Kaikki lapsuuden merkit ovat kadonneet hä-
nestä. Tilalle hän on saanut »sodan kaamean 
lahjan», koston. 

Elokuva asetelman taiteena
Tarkovski sijoitti elokuvaan melko säännölli-
sin välein neljä Ivanin unta. Ne katkovat muun 
kerronnan, joka tapahtuu yhden vuorokauden 
aikana. Unissa Ivanin lapsuus esitetään onnen 
ja leikin aikana, joka katkeaa perheen kuole-
maan. Ovtšinnikovin lyyrinen musiikki saatte-
lee unikohtauksia, joissa Ivan on yhtä luonnon 
kanssa, tulvillaan iloa ja uteliaisuutta. Lapsuu-
den paratiisi on täynnä liikettä ja tapahtumia, 
mutta samalla ikuista nykyhetkeä. Lapsuus on 
historiatonta aikaa.

Ei paluuta alkaa Ivanin unella ja loppuu 
uneen, joka jatkaa ensimmäistä unta. Viimei-
sen unen alku muuttaa ensimmäisen unen lo-
pun ja siirtää koko tragedian huomattavasti 
viitteellisemmäksi elokuvan viimeisiin kuviin. 
Unet ovat hyvin tarkkoja kuvia, sillä kuten Tar-
kovski terävästi huomauttaa, muistamme tär-
keät unemme pikkupiirteitä myöten. Hämärää 
unissa on vain niiden logiikka.

Kahden aikatason rakenne, kaksi rinnak-
kaista elokuvaa, salli Tarkovski paneutua koh-
tausten sisäiseen dynamiikkaan. Kolme vuotta 
taidekoulussa opiskelleen Tarkovskin työssä ku-
vataiteiden vaikutus näkyykin hieman samoin 
kuin teatterin vaikutus Ingm A R BERgm A-
n I n elokuvissa. Tarkovskin elokuvat eivät ole 

Ei paluuta AsETTAA IhmIsET, 
EsInEET JA Luonnon  

sAmALLE TAsoLLE.
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»liikkuvia maalauksia», aivan kuten Bergmanin 
elokuvatkaan eivät ole filmattua teatteria. Vai-
kutus on epäsuorempi mutta silti havaittavissa. 
BA RT héL Em y A mEnguA L In mukaan Tar-
kovskin elokuvat sisältävät »plastisia komposi-
tioita, miltei itseriittoisia kuvatauluja».

Vangitussa ajassa Tarkovski esittelee mielen-
kiintoiset mutta sekavat taidefilosofiset periaat-
teensa. Ylitse muiden nousee komposition eli 
mise-en-scénen asema. Tarkovski pyrki eroon 
leikkaukseen eli montaasiin perustuvasta elo-
kuvasta, joka on jäänne mykkäelokuvasta. Ää-
nen tulo elokuvaan vapautti kuvan leikkauksen 
ylivallasta. Sen sijaan Tarkovski paneutui yksi-
tyiskohtia myöten otoksen asetelmaan, mise-
en-scéneen, ja siirsi pääpainon otosten sarjasta 
kunkin otoksen sisälle. Elokuvan dynamiikka 
on kohtauksen sisäistä rytmiä, usein hidastem-
poista, lähes staattista tapahtumattomuutta, 
joka muistuttaa klassisia maalauksia tai asetel-
mia. Kamera liikkuu usein hitaasti ja esineillä 
on miltei antropologinen asema. 

Jo Ei paluuta asettaa ihmiset, esineet ja 
luonnon samalle tasolle. Tunnevaikutelma on 
voimakas ja omaperäinen. Rikas ja herkkä ääni-
maailma kommentoi asetelmia ja mustavalkoi-
nen kuva keskittää katsojan huomion oleelliseen. 
Tarkovski piti värielokuvaa kaupallisena ilmiönä 
ja ylipäänsä väriä elokuvan kokonaisuutta häirit-
sevänä tekijänä, joka uhkasi jatkuvasti varastaa 
pääroolin. Myöhemmissä värielokuvissaankin 
hän pyrki suodattamaan värit haalean pehmeik-
si ja sijoittamaan sinne tänne joko mustavalkoi-
sia tai yhteen sävyyn perustuvia kohtauksia. 
Tarkovskin mukaan arkielämässäkään värei-
hin ei juuri kiinnitä huomiota.

Elokuvan avainkohtaus
Toiseksi viimeinen otos koostuu pääasias-
sa dokumenttimateriaalista, joka on leikattu 
Tarkovskille epätyypillisen lyhyiksi pätkiksi. 
Berliinin antautumisen jälkeisistä puna-armei-
jan voitonjuhlista Tarkovski leikkaa GöbbEL-
s I n  ja hänen perheenjäsentensä ruumiiden 
esittelyyn, hirttäytyneeseen natsiupseeriin ja 
hänen ammuttuihin lapsiinsa, romahtaneeseen 
valtakunnankansliaan, jossa huomion varastaa 
lähes irvokkaasti suuri karttapallo. Ääniraidan 

osuus korostuu. Voitonjuhlien iloinen musiik-
ki vaihtuu hitaasti telaketjujen kirskumiseksi 
ja synkäksi musiikiksi. 

Kohtauksessa Tarkovski nostaa yliluutnant-
ti Galtsevin todistajaksi. Elokuvan alkupuolel-
la hän on tuskin parikymppinen, siloposkinen 
ja äärimmäisen epävarma sekä passiivinen up-
seeri, jolle käskeminen on vaikeaa. Tiedustelu-
retkeltään palaava Ivan käyttäytyy ylimielisesti 
kuin aristokraatti tai prinssi ja Galtsev joutuu 
käytännössä hänen palvelijakseen. Hienova-
raisesti, katseilla ja eleillä, Tarkovski osoittaa 
Galtsevissa piilevän hyvän tahdon ja empati-
an Ivania kohtaan.

Valtakunnankanslian raunioista sotilaat löy-
tävät teloitettujen vankien arkiston. Galtsev 
löytää Ivanin kansion, »teloitettu». Kamera 
kohdistuu ensimmäistä kertaa Galtsevin kas-
voihin, joita halkovat syvät mutta jo parantu-
neet arvet. Hänen hiljaisuutensa on syventynyt 
lähes täydelliseksi mykkyydeksi.

Taustalta erottuu Ivanin teloitushetkeä 
edeltänyt saksankielinen keskustelu. Val-
takunnankanslian kellareissa Galtsev astuu 
teloitushuoneen ovelle, pysähtyy ja ottaa auto-
maattisesti hatun päästään pyyhkien otsaan-
sa. Äkkiä siirrytään viimeiseen kohtaukseen, 
Ivanin uneen, jonka alussa Ivanin äiti pyyh-
kii otsaansa, kuten ensimmäisen unen lopus-
sa eli elokuvan alussa. Ele yhdistää Galtsevin 
ja Ivanin äidin ja tehostaa Galtsevin roolia to-
distajana. Viimeisessä unessa äiti on elossa ja 
Ivan jatkaa leikkejään rannalla lasten kans-
sa, juoksee rantavedessä pikkusiskonsa kanssa. 
Ivan jatkaa juoksuaan yksin, tunnelma vaihtuu, 
Ovtšinnikovin lyyrinen musiikki vaimenee 
ja patarummun iskut nousevat pintaan. Ivan 
kääntyy kohti kuollutta rantapuuta, joka ah-
maisee koko kuvan. Kohtaus on dramaattinen 
mutta liian silmiinpistävä. Äkkiä keinot näky-
vät ja taiteellinen vaikutelma samenee. 

Useamman katsomiskerran jälkeen eloku-
van punctum täsmentyy saumaan, joka yhdistää 

 ELoKuVAn punctum  
on KohTAus, JossA gALTsEV 

oTTAA hATun PääsTään.

kirjallisuutta
A m E nguA L ,  b A R T h é L E m y: 
Kapinallinen Tarkovski: Epäsovinnaisuus 
vai entisöinti? Teoksessa P E T E R Von 
BAgh (toim.): Paras elokuvakirja (w s oy 
1995, 249–260. Suom. Sakari Toiviainen, 
teoksesta Amengual: Andrei Tarkovski, 
1988)
b A R T h E s ,  RoL A n d:  Valoisa huone. 
(Suom. Martti Lintunen, Esa Sironen ja 
Leevi Lehto. Kansankulttuuri, Suomen 
valokuvataiteen museon säätiö, 1985.)
L E  FA n u,  m A R K :  The Cinema of Andrei 
Tarkovsky. (British Film Institute, London 
1987.)
s y n E s s Ios ,  n ATA s h A :  Ivanovo 
detstovo / Ivan’s Childhood. Teoksessa 
B I Rg I T BEu m E R s (toim.): The Cinema 
of Russia and the former Soviet Union 
(Wallflower, London 2007, 109–117)
TA R KoV sK I ,  A n dR E I :  Vangittu 
aika. Suomeksi toim. Risto Mäenpää, 
Velipekka Makkonen ja Antti Alanen. 
(Love Kirjat, Helsinki 1989. Käsikirjoitus: 
Zapetšatljonnaja Vremja)

kaksi viimeistä kohtausta. Valokuvausta käsit-
televässä esseessään Valoisa huone RoL A n d 
BA RT h E s esitteli punctumin käsitteen. Se on 
useimmiten pieni ja satunnainen tekijä, joka 
häiritsee kuvan kokonaisuutta; puuttuva ham-
mas, vinossa oleva solmio tai jokin muu tekijä, 
joka nousee esiin ja kiinnittää huomiota. Juuri 
punctumin vuoksi valokuva synnyttää esteetti-
sen nautinnon. Punctumia ei voi järjestää, se on 
kokonaisuuden kontrolloimaton kohta.

Elokuvan punctum on kohtaus, jossa Galtsev 
ottaa hatun päästään. Tarkovski tähtää koh-
taloita yhdistävään toiseen eleeseen eli otsan 
pyyhkimiseen, mutta tahaton kunnioituksen 
ja antautumisen ele, hatun päästä ottaminen, 
nousee esiin ja synnyttää dramaattisen vai-
kutelman.

Ei paluuta on kertomus lapsuuden muuttu-
misesta historiaksi. Aikuisten maailma on pes-
simismin maailma. Aikatietoisuuden synty eli 
aikuisuus on aina taakka, muistaminen on ai-
na menettämistä. 1
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Eki Suomaa pyrkii yhdistämään 

vaikutteita monelta suunnalta. 

Kuvassa hän rummuttelee 

afrikkalaista djembe-rumpua.

LauLeLmamusiikki
uhanalainen laji?

tekstI Elias Krohn | kuvat Katri Lassila

Muusikko Eki Suomaa 
ihmettelee, miksei 
laulelmakulttuuri 
kukoista Suomessa 
naapurimaiden tapaan.
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 H
elsingin Tapanilassa elävä EK I  Suom A A 
ilostuttaa työkseen ihmisiä laulelmillaan 
baareissa, iltamissa, vaalitilaisuuksissa, ra-
pujuhlissa, yksityistilaisuuksissa. Joulun 

alla Suomaa-duolta, jonka muodostavat Eki 
Suomaa ja hänen vaimonsa IR m A Suom A A, 
ilmestyi omakustanteena levy Seitsemäs aalto. 
Siinä kuullaan monenlaista maailmanmusiik-
kia JACquE s BR EL In Amsterdamista BRuCE 
SPR Ings TEEn InK In esittämään kantrikap-
paleeseen Tuuli vei. Karheiden ja koskettavien 
laulelmatarinoiden aiheet vaihtelevat rakkau-
desta sodan mielettömyyteen. Nimikappale 
Seitsemäs aalto on kokonaan Suomaan oma, 
moniin hän on laatinut suomenkieliset sanat.

Eki Suomaa toimii aktiivisesti Helsingin 
Laulelman Ystävät hELy ry:ssä ja on huolissaan 
laulelmamusiikin liiallisesta marginalisoitumi-
sesta Suomessa. Hän ei ole yksin: joulukuussa 
joukko laulelmanikkareita Jou Ko M ä K I-
L ohILuom A n johdolla pani alulle vetoomuk-
sen, jossa vaaditaan radioasemia soittamaan 
nykyistä enemmän tekstipainotteista suoma-
laista laulumusiikkia.

»Musiikki on valittu soittolistoilta, ja eri ka-
navilla soivat samat kappaleet. Uusia lauluja, 
joiden teksteillä voisi olla todellista merkitystä 
ihmisille, ei kuule juuri koskaan. Jos uraansa 
aloitteleva nuori Ju ICE L E sK I nEn yrittäisi 
tänään saada lauluilleen levytyssopimusta, le-
vy-yhtiön vastaus – kaikkien meidän tappiok-
semme – saattaisi olla: ’Laulusi ovat hienoja, 
mutta Suomessa ei valitettavasti ole radioka-
navaa, joka soittaisi tämän kaltaista musiikkia, 
joten emme ole kiinnostuneita julkaisemaan le-
vyäsi’», vetoomuksessa harmitellaan. 

Eki Suomaa muistelee äskettäin kuulemaansa 
pitkään Kuubassa asuneen muusikon luentoa.

»Hän sanoi, että Kuubassa ei varsinaisesti 
sensuroida. Kyllä siellä saa tehdä omia äänit-
teitä, mutta Kuubassa on vain yksi valtiolli-
nen levy-yhtiö, jonka levyjä radiot soittavat. 
Yhteiskuntaankin kantaaottavaa räppiä ja 
muutakin musiikkia kyllä tehdään, äänite-

tään itse ja myydään keikoilla.»
»Meillä on Suomessa monta levy-yhtiötä ja 

radiokanavaa, mutta kaikki ne toimivat samal-
la tavalla. Meillä vain kaupallisuus ohjaa niitä. 
Voi heittää kysymyksen, kummassa sensuu-
ri toimii paremmin. Minä melkein väittäisin, 
että täällä. Yhdenmukaistaminen toimii pa-
remmin, kun se tapahtuu vapaaehtoisuuden ja 
demokratian nimissä», Suomaa pohtii.

Vaikutteita monelta suunnalta
Suomaa arvelee, että laulelmille ja muulle »vaih-
toehtoiselle» musiikille saattaisi hyvinkin olla 
kysyntää. Nyt suuret ylikansalliset levy-yhtiöt va-
likoivat vain varman päälle. Yleisradionkin mu-
siikkitarjonta on pitkälti levy-yhtiöiden varassa, 
ja ihmiset kuuntelevat sitä, mitä tarjotaan. Esiin-
tymistilaisuudetkin ovat vähissä niillä, jotka eivät 
ole päässeet levy-yhtiöiden seulasta läpi, koska 
tapahtumien järjestäjät haluavat tilaisuuksiinsa 
kuuluisia artisteja vetämään väkeä paikalle.

»Kuitenkin musiikin koulutus on Suomes-
sa nykyään hirveän hyvää. Luulisi, että sitä 
kautta olisi mahdollisuus monipuolisuuteen – 
puhumattakaan siitä, että maahanmuuttajilla 
olisi valtavasti annettavaa suomalaiseen mu-
siikkiin», Suomaa sanoo.

Myös suomalaiskansalliselta pohjalta ponnis-
tavaan musiikkiin kannattaisi Suomaan mieles-
tä panostaa – siitä on yhtenä osoituksena Lauri 
Tähkä & Elonkerjuu -yhtyeen huima suosio.

»Isänmaallisten perinteiden tarve tupataan 
meillä siirtämään militarismiin. Kulttuuripe-
rinteestä ei kanneta huolta. Tuntuu, että kun 
ihmiset muuttivat työn tai opiskelun perässä 
kasvukeskuksiin, he eivät kantaneet entisestä 
perinteestään mukanaan mitään muuta kuin 
Keskustapuolueen äänestämisen.»

Kaupunkilaistakaan kansanmusiikkiperin-
nettä Suomeen ei juuri ole kehittynyt Portuga-
lin fadojen tai ranskalaisen chansonin tapaan. 
Stadin slangilla laulelut laulut ovat lähinnä ku-
riositeetteja.

Omassa musiikissaan Suomaa pyrkii yhdistä-
mään mahdollisimman paljon erilaisia vaikuttei-
ta. Suomaa-duon levyllä kuuluu eurooppalaisten 
ja amerikkalaisten kansanmusiikkivaikutteiden 
lisäksi afrikkalainen rytmiikka. Soittimia on 
runsaasti, eksoottisimpina afrikkalainen djem-
be-rumpu, tinapilli, maracassit ja klaveesit. 

»Kyllä suomalaistakin kansanmusiikkia voi 
esittää monella tavalla. Jos puhutaan oikeasta 
sen ja sen maan kansanmusiikista, sellainen 
pitäisi viedä museoon vitriinin taakse. Se on 
lopettanut kehittymisensä, jollei se ota vaikut-
teita muualta», Suomaa sanoo.

Suomaan mukaan kansanmusiikki on 
Suomessa kuitenkin laulelmaa paremmissa 
kantimissa. Sen koulutusta tuetaan, ja Sibe-
lius-akatemian kansanmusiikkiosastosta ovat 
lähteneet sellaiset maailmanluokan tähdet kuin 
M A R I A K A L A n I E m I  ja K I m mo PohJo -
nEn.  Ongelma on vain se, että heistä ei olla 
Suomessa kovin kiinnostuneita.

»Meillä puhutaan vain suomalaisten rock-
bändien menestymisestä ulkomailla, mutta 
täällä on iso määrä suomalaisia etniseltä kan-
sanmusiikkipohjalta lähteviä tekijöitä, jotka 
ovat uudistaneet perinnettä. Heistä ei paljon 
täällä kuule», Suomaa harmittelee.

Laulelman puolella on vähemmän nuoria, lu-
paavia nimiä täyttämään keikkaelämästä eläk-
keelle jääneen HEC ToR In tai edesmenneiden 
GösTA Su ndqV IsT In ja Juice Leskisen jät-
tämät aukot. Tai jos on, he eivät pääse esille.

»Joitain tunnetumpia on, joita radiokin soit-
taa, mutta heillä on iästäkin johtuen laulujen 
sisältö sitä, että valvotaan yö ja mietitään, että 
jos tulisit takaisin. Onhan niitä tietysti joitain 
räppäreitä, jotka tekevät ympäristöään havain-
noivia tekstejä», Suomaa miettii.

 suuRET yLIKAnsALLIsET  
LEVy-yhTIöT VALIKoIVAT  

VAIn VARmAn PääLLE
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toiveena uusi radiokanava
Rock ń rollin räjähtävään potentiaaliin Eki 
Suomaa ei erityisemmin usko.

»Täällä pidetään laulelmamusiikkia elitisti-
senä, joka minusta on väärä käsitys. Vastaavasti 
pidetään pystyssä sellaista illuusiota, että rock ń 
roll olisi jollakin tavalla kapinallista musiikkia. 
Kyllä siitä mahdollinen kapina on tajuttu kau-
pallistaa jo ELV IK sEn aikana. Se on sellaista, 
että ’riehukaa rauhassa, kaikki menee meidän 
kannalta hyvin’», Suomaa kuvaa rockin roolia 
nyky-yhteiskunnassa.

»En tarkoita, että ihmisten pitäisi aina kuun-
nella jotain maailmantuskaista vuodatusta, 
mutta ei myöskään aina vain sellaista, jossa lyö-
dään mahdollisimman kovaa ja jossa ei tarvitse 
ajatella mitään», Suomaa täsmentää.

Laulelman hän määrittelee tavallisen ihmi-
sen arkipäivän kuvaamiseksi, johon kuuluvat 
ihmiselämän kaikki puolet. Kuvaus vastaa hy-
vin hänen omankin levynsä aiheistoa.

»En kaipaa propagandalauluja, joissa anne-
taan vastauksia, vaan sitä, että kuulija saisi mu-
siikista jotain ajateltavaa ja uusia ajatuksia.»

Naapurimaissamme laulelmamusiikki voi 
paremmin kuin Suomessa. Ruotsissa se on ai-
na elänyt vahvana, ja Pärnussa oleskellessaan 
Suomaa huomasi, ettei Virossa turhaan puhut-
tu laulavasta vallankumouksesta. 

»Virossa on voimakkaana se perinne, että 
lauletaan yhdessä kapakoissa. Suomessa ei ole 
sellaista, meillä on karaoke.»

»Karaoken vika on siinä, että se ei ole yh-
teiskokemista. Karaokessa jokainen laulaja me-
nee ikään kuin esiintymään, ja takaa tuleva 
mahdollisimman selkeäksi tehty tausta ei an-
na mahdollisuuksia minkään asteiselle imp-
rovisoinnille.»

Suomaalla ei ole valmista selitystä siihen, 
miksi laulelmamusiikki ei kukoista Suomessa 
naapurimaiden tapaan. »Mutta tietysti meillä 
on amerikkalaisuus voimakasta, myös musii-
kissa. Se ajaa kaiken yli.»

Omassa ikäluokassaan Suomaa arvelee po-
liittisen laululiikkeen ehkä vieroittaneen joita-
kin kaikesta tekstipainotteisesta musiikista.

Mitä sitten laulelmakulttuurin elvyttämiseksi 
voitaisiin tehdä? Vetoomuksessa ehdotetaan uu-
den radiokanavan perustamista, jolla toimittajat 
voisivat soittaa soittolistojen ulkopuolelta valit-
semaansa laulelmamusiikkia. »Kymmenien tai 
satojenkin lauluntekijöiden mahdollisuudet saa-
da laulujaan julki paranisivat, ja ihmiset saisivat 
kuultavakseen uusia, viihdyttäviä, liikuttavia, 
ajatuksia herättäviä, tärkeitä lauluja.».

Suomaa pitää ajatusta tietenkin hyvänä, kun-
han joku vain siihen ryhtyisi. Hän harmittelee 
paikallisradioiden samanlaistumista.

»Muualla paikallisradiot ovat edes jossain 
määrin paikallisia. Täällä ne ovat sekä musiik-
kitarjonnan että aihepiiriensä puolesta oikeas-
taan vain yhdenmukaistaneet eivätkä suinkaan 
laajentaneet tarjontaa, päinvastoin kuin niiden 
pioneereilla varmasti aikanaan oli tarkoitus.»

»Ei minulla ole mitään viisasten kiveä muuta 
kuin todeta valittaen asian olevan näin ja toi-
voa, että kaikkien rock’n roll -kellaribändien 
keskeltä löytyisi nuoria singer-songwritereita, 
jotka etsisivät omaa lauluntekotapaansa ja här-
käpäisesti vain tekisivät sitä.»

Suomaa itsekin aikoo härkäpäisesti pysytellä 
lestissään, vaikka leipä ei aina leveä olekaan.

»Tämä on harrastus ja intohimo. Jos jotain 
asiaa sydämellään tekee, en usko, että voisin 
toiselta lonkalta tehdä sitä samaa kuten prosti-
tuoitu. Valtavirtaan en ole oman mielentervey-
teni vuoksi koskaan halunnut lähteä.» 1

■ Suomaa-duon levyä Seitsemäs aalto 
voi tilata Kansan Sivistystyön Liitosta, 
Demokraattisesta Sivistysliitosta 
tai tekijöiltä itseltään: http://www.
ekisuomaa.fi, eki.suomaa(at)welho.com.

■ Vetoomus laulelmamusiikin puolesta: 
http://www.maki-lohiluoma.fi/vetoomus/
index.php.

Laulelmamusiikille  

olisi Suomessa kysyntää, 

Eki Suomaa uskoo.
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HEnR IK GA bR IEL 

Porthanin
estetiikkakäsitys

H. G. Porthanin mielestä 
suomalaisia kansanlauluja ja 
muinaisrunoutta ei voinut nostaa 
samalle jalustalle eurooppalaisen 
taidekirjallisuuden kanssa.
tekstI Jouni Huhtanen | kuvItus Maija Korhonen
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 P
rofessori H E n R I K  G A bR I E L  PoR T-
h A n (1739 – 1804) oli monipuolinen hu-
manisti, tutkija ja opettaja Ruotsin vallan 
aikaisessa Turun Kuninkaallisessa Akate-

miassa. Tutkimuksissaan hän tarkasteli laajasti 
muun muassa filosofian, psykologian, uskon-
totieteen, suomen kielen ja arkeologian kysy-
myksiä, mutta häntä on oikeutetusti pidetty 
myös suomalaisen historiantutkimuksen isä-
nä. Varsinaisena leipätyönään Porthan toimi 
kaunopuheisuuden ja latinan kielen professo-
rina. Käytännössä hänen professuurinsa sisälsi 
myös Rooman kirjallisuuden tutkimusta, min-
kä myötä hän saattoi käsitellä antiikin runous-
oppiin liittyviä kysymyksiä. Aikansa taide- ja 
kulttuurielämään hän otti osaa Aurora-Seuran 
ja Turun Soitannollisen Seuran jäsenenä.

Porthanin kirjallinen tuotanto on varsin 
laaja. Hänen nimissään kulkevista teksteistä 
pääosan muodostavat hänen johdollaan teh-
dyt opinnäytetyöt, joiden yhteismääräksi on 
laskettu 211 kappaletta. Näistä lyhyistä sarjoi-
na julkaistuista väitöskirjoista muodostettiin 
usein laajempia teoskokonaisuuksia, joista tun-
netuimpia lienevät Suomen piispain kronikka, 
Turun Akatemian kirjaston historia ja De Poesi 
Fennica. Vuonna 1939 Porthan-seura alkoi koo-
ta Porthanin teoksista Opera omnia -teossarjaa, 
jota tähän mennessä on julkaistu 13 osaa. 

Kielitieteestä ja antiikin traditiosta kiinnos-
tuneena tiedemiehenä Porthan suuntasi huo-
mionsa historiatieteiden lisäksi laajasti myös 
estetiikkaan, joka hänen aikanaan oli nouse-

massa uudeksi muodikkaaksi tieteenalaksi. 
Tässä artikkelissa tarkastelen lyhyesti Portha-
nin käsitystä estetiikasta ja kirjallisuuden mer-
kityksestä sekä hänen suhdettaan kotimaisen 
kaunokirjallisuuden tutkimukseen.

Antiikki estetiikan perustana
Porthan laski taidekirjallisuuteen kuuluvaksi 
runotaiteen, puhetaidon ja estetiikan. Näis-
tä viimeksi mainittu käsitti kirjallisuuden ja 
kaunotaiteiden teorian – tai »metafysiikan» – 
ja pyrki johtamaan maun yleisistä perusteista 
taiteen tuottamisen erityissääntöjä.

Porthanin estetiikkakäsityksen perustana toi-
mi antiikista periytyvä jako vapaisiin ja mekaa-
nisiin taitoihin. Vapaisiin taiteisiin laskettiin 
kuuluvaksi musiikki, tanssi, piirustus, maalaus, 
kaiverrus, kuvanveisto ja rakennustaito. Näitä 
kaunotaiteita yhdistivät tietyt samansuuntaiset 
aikomukset: sekä runoilija että maalari pyrkivät 
kaunopuhujan tai kuvanveistäjän tavoin anta-
maan käsittelemälleen aiheelle »valoa ja väriä». 
Taiteen arvona tuli olla vaikuttavuus ja vetoa-
vuus vastaanottajan tunteisiin. Kauneuden ylei-
senä perustana taas oli ihmisen tarve harjoittaa 
ja kehittää uinuvia sielunkykyjään.

Porthanin ajatteluun vaikutti jossain määrin 
saksalainen estetiikan filosofi MosE s M En-
dE L s soh n (1729 – 1786). Tämän oppeihin 
viitaten Porthan pyrki kumoamaan ranskalai-
sen filosofin Ch A R L E s  BAT T E Au x ’n (1713 
– 1780) käsityksen taiteesta, jonka ensimmäi-
set aikaansaannokset olisivat perustuneet vain 
luonnon karkeaan jäljittelyyn. Mendelssohnin 
ja Porthanin jakaman käsityksen mukaan taide 

ei voinut perustua vain luonnon mimeettiseen 
jäljittelyyn, vaan siinä tuli näkyä pysyvä merkki 
täydellisyydestä ja taiteilijan kyvykkyydestä – 
eli neroudesta. Näihin kriteereihin nojaava tai-
deteos oli aina jotain lähtökohtaisesti enemmän 
kuin vain luonnossa tavattava kauneus.

Taiteen sisällön ja muodon tuli olla sopu-
soinnussa keskenään. Artikkelissaan Estetiikka 
ja kirjallisuus Porthan kirjoittaa, että »jokainen 
työ on täydellinen silloin, kun sen päämäärä 
saavutetaan. Siten työn pitää olla yhteismitalli-
nen päämääränsä kanssa, ei olla eikä vaikuttaa 
enempää eikä vähempää kuin mitä sen pitäisi 
olla tai vaikuttaa». Porthan piti puutteellisina 
ja epätyydyttävinä teoksia, joissa taiteilija ei 
ollut kyennyt osoittamaan teknistä taitoa tai-
teellisen päämäärän saavuttamiseksi. Taide-
teoksen muoto ja sisältö eivät saaneet taistella 
keskenään, vaan muodon oli palveltava sisäl-
töä ja sisällön muotoa.

Toisaalta taiteen keskeisenä päämääränä tu-
li olla mielihyvän tuottaminen sekä tekijälleen 
että vastaanottajalleen. Mielihyvän laadusta 
Porthan toteaa, että sitä voi herättää esimer-
kiksi taidokkaasti valmistettu ateria tai vaikka-
pa syvämietteinen filosofinen tutkielma. Tässä 
mielessä kaunotaiteet ovat sekä älyllisiä että ais-
timellisia kulttuurituotteita ja vastaanottajal-
la on oikeus vaatia niiltä suurempaa tyydytystä 
kuin se, mitä hän saa arkipäivän tavanmukai-
sista asioista.

Kirjallisuuden merkitys ihmiselle
Porthanin mukaan kirjallisuus eroaa muista 
taiteista siinä, että sen avulla on mahdollista 

Suomalaisten 
heikko sivistystaso 
harmitti Porthania

Porthan ei romantisoinut 
kansanrunojen maailmankuvaa
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kuvata ihmisen abstrakteja tunnetiloja. Kir-
jallisuus kattaa kaikki luonnon ja maailman 
kauneuteen liittyvät osatekijät, mielen, sen tai-
pumukset ja »salaisimmatkin ajatukset». Kuva-
taidetta voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin 
kuin kirjallisuutta, mutta paljon rajallisemmal-
la ja epätäydellisemmällä tavalla. Kullakin tai-
teenlajilla on määrätyt rajansa esitystapansa ja 
sisältönsä suhteen. Esimerkiksi musiikki ei voi 
tuottaa meille käsitystä ruususta tai pinjapen-
saasta eikä maalaus sävelistä. Ne voivat kui-
tenkin antaa lisäväriä toisilleen. Siten runous 
voi hyödyntää sanoja, jotka ilmaisevat tietty-
jä ääniä ja äänensävyjä, samoin kuin taiteili-
ja voi tuottaa allegorisia kuvia, jotka sisältävät 
abstrakteja totuuksia. Runoilija ja puhuja vai-
kuttavat ajatuksiin, maalari, kuvanveistäjä ja 
muusikko puolestaan »ulkoisiin aisteihin».

Porthan oli vakuuttunut siitä, että kirjallisuu-
den harrastus palvelee ymmärryksen terävöit-
tämistä: kirjallisuuden hyöty on siinä, että sen 
kautta ihminen oppii tuntemaan oman psyy-
kensä ja sen lainalaisuudet, mielikuvituksensa 
vaikutukset sekä »sydämensä liikkeet». Tässä 
kirjallisuuden moraaliset ja loogiset opetukset 
nousevat kaikkein korkeimmalle tasolle, sillä ne 
johtavat ihmisen lopulta ymmärtämään itseään 
järkevänä olentona. Lukuharrastuksen myötä 
hänestä jalostuu yksilö, jolle suodaan maun ja 
kuvittelukyvyn lahjat. Kirjallisuus luo myön-
teistä sisältöä kaikelle hänen käyttäytymiselleen 
ja avaa aivan uuden alueen hänen ajatuksilleen. 
Porthan puhuu kirjallisuudesta »kauneuden, 
harmonian ja ylevyyden» osa-alueena.

Vaikka kirjallisuus ja taiteet auttavat ihmistä 
moraalisen hyveellisyyden rakentamisessa, ne 
eivät tee hänestä kuitenkaan välittömästi hy-
veellistä. Kirjallisuuden merkkiteosten esitys-
tapa voi vaikuttaa parhaassakin tapauksessa 
vain välillisesti hänen ajatteluunsa. Kirjalli-
suuden klassikoita lukemalla ihminen jalostuu 
ja oppii välttämään karkeita, kovia ja alhaisia 
ilmauksia. Tämä on kirjallisuuden keskeisin 
kasvatuksellinen merkitys.

Suomen kirjallisuus  
ja antiikin ihanteet
Porthanin käsitys estetiikasta oli vielä voi-
makkaasti sidottu valistuksen ajan henkeen. 
Saksalaisista ajattelijoista hänen ensisijaise-
na innoittajanaan toimi pikemminkin J .  G . 
Von HER dER (1744–1803) kuin Imm A nuEL 
K A n T (1724–1804). Porthanin runollisesta ja 
paikoin huomattavan kaunopuheisesta esityk-
sestä käy hyvin selville se, kuinka hän kun-
nioitti antiikin kreikkalaista ja roomalaista 
kirjallisuutta ja piti klassista kautta kaiken tai-
teen ja kulttuurielämän kultakautena, joka oli 
ollut ihmiskunnan historiassa aina ylittämätön. 
Porthanin mukaan Kreikan mestariteoksia oli 
syytä pitää taiteilijoiden korkeimpina esikuvi-
na. Luonnon tuli olla taiteilijan ja runoilijan 
ensisijainen opettaja ja innoittaja.

Antiikin taiteen lisäksi Porthaniin vaikutti-
vat ainakin jossain määrin JA mEs M ACPhER-
son I n (1736-1796) vuonna 1762 julkaisemat 
Ossianin laulut, joiden aitoutta hän tosin jo 
tuolloin epäili. Tällaisten kansanrunojen ihailu 
ei ollut hänelle mitenkään kiistattoman luon-
teenomaista. Porthan oli selvillä talonpoikais-
runouden heikkouksista eikä romantisoinut 
kansanrunojen maailmankuvaa. Kansanrunoja 
hän tutki lähinnä historioitsijana, ei niinkään 
estetiikan tutkijana. Tätä taustaa vasten on 
helppo ymmärtää se, miksi Porthan ei katso-
nut suomalaisella kirjallisuudella juuri olevan 
kehitysmahdollisuuksia suhteessa niin sanot-
tujen sivistyskansojen kirjallisuuksiin.

Aivan vaille huomiota suomalainen kansan-
runous ei Porthanin tutkimuksissa kuitenkaan 
jäänyt. De poesi Fennica on epäilemättä yk-
si hänen keskeisimpiä teoksiaan. Porthanin 
työ suomalaisen kansanrunouden hyväksi oli 
eräänä edellytyksenä seuraavalla vuosisadalla 
tapahtuneelle kansallisten tieteiden nousul-
le – joka tosin toteutui varsin erilaisissa val-
tiollisissa oloissa. Porthan oli täysin tietoinen 
siitä, ettei suomalaisilla vielä ollut antiikin kir-
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jalliseen kulttuuriin verrattavia runoilijoita tai 
mestariteoksia. Tutkielmansa alussa hän pai-
nottaa, että kukaan ei ihmettele maanmiehiem-
me kykenemättömyyttä kohottaa kansallista 
runouttamme samoihin korkeuksiin, joihin se 
»muinoin kuten nykyäänkin on sivistyneempi-
en kansojen keskuudessa yltänyt».

Ongelmana tässä eivät kuitenkaan olleet 
suomalaisten runoilijoiden puutteelliset hen-
genlahjat, vaan pikemminkin kansallisen si-
vistyksen heikko taso, joka ei vielä 1700-luvun 
lopulla vastannut sille asetettuja odotuksia. 
Merkittävämmin sivistyselämän taso koheni 
vasta seuraavalla vuosisadalla. Sitä Porthan ei 
kuitenkaan koskaan tullut näkemään, kuinka 
kansallisromantiikaksi kutsuttu kulttuurinen 
kehityspyrkimys aloitti halki Euroopan ulot-
tuvan voittokulkunsa ja kuinka se 1800-luvun 
mittaan tuli muuttamaan kansallisen kirjalli-
suuden ihanteita. Tässä mielessä Porthan oli 
vielä sidottu valistuksen, ei niinkään roman-
tiikan ajan aatemaailmaan. 1
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aNtI-oIDIPus 
tekee sitä, mistä puhuu



 P
E T R i  R A U T i A i N E N :  Jo Anti-Oidipuksen ensimmäisil-
tä sivuilta käy ilmi, ettei se ole perinteinen filosofinen 
tutkielma, vaan kokeileva ja kielen eri rekistereitä yh-
distelevä tekstivirta. Miten näin hankalan ja hajanai-

sen paketin kääntäminen luonnistui? 
TA PA N i  K i L P E L ä i N E N :  Käännöstyö alkoi vuonna 2002, 

mutta hommaan tuli pari pitkää taukoa. Kääntäminen oli 
raskasta ja hidasta. Suurimmat ongelmat aiheutuivat siitä, 
että DEL Euz E ja GuAT TA R I  viittaavat lukuisille aloille: 
antropologiaan, marxilaisuuteen, psykoanalyysiin, talous-
tieteeseen ja niin edelleen. Yhtäältä kääntäjän olisi pyrittävä 
pitämään kiinni suomeen vakiintuneesta erikoistermistös-
tä, mutta toisaalta aina ei ole lainkaan selvää, missä mää-
rin samassa merkityksessä Deleuze ja Guattari käyttävät 
esimerkiksi jotain taloustieteen käsitettä kuin varsinaiset 
taloustieteilijät. 

Olen myös varma, että joitain erikoisalojen termejä on 
jäänyt minulta tunnistamatta ja olen siksi tullut kääntä-
neeksi ne normaaliranskan sanoina. Deleuzen ja Guattarin 
oma käsitteistö ei niinkään tuottanut ongelmia, sillä suo-
malaisessa keskustelussa on jo totuttu puhumaan »deter-
ritorialisaatiosta» sun muusta. 

Toinen pääongelma oli se, että teksti siirtyilee rekisteris-
tä toiseen, esimerkiksi tajunnanvirtamaisesta tekniikasta 
akateemista tutkielmaa muistuttavaan tyyliin. Näistä syis-
tä Anti-Oidipus on ehdottomasti vaikein koskaan kääntä-
mäni kirja. 

Kääntämisen kiemurat 
P R :  Vain neljään lukuun jaettu, yli 400-sivuinen opus kä-
sittelee luvuissaan halukoneita, psykoanalyysiä, yhteiskun-
nallisia muodostelmia ja lopuksi skitsoanalyysiä. Kuitenkin 
nopeasti käy ilmi, etteivät luvut pysy rajoissaan, vaan niis-
sä esitetyt ajatukset nivoutuvat jatkuvasti toisiinsa. Miten 
koit tämän rakenteen? 

tekstI Petri Rautiainen | kuvItus Minna Mäkipää

Ranskalaisen filosofian moderni klassikko, Gilles Deleuzen ja Félix 
Guattarin Anti-Oidipus julkaistiin vihdoin suomeksi viime vuonna. 
Suomentaja Tapani Kilpeläinen kertoo, että vaikka kirja oli vaikea 
käännettävä, sen tekstivirtaan on yllättävän helppo heittäytyä.

T K :  Kirjana Anti-Oidipus on varsin jäsentymätön. Yksi 
hankaluuksia tuottava piirre on se, että lähes kaikki esite-
tään samalla painokkuudella eli keskeisiä seikkoja ei sen 
kummemmin korosteta, vaan koko kirja pyrkii olemaan yh-
tenäistä tekstivirtaa. Lukijalle jäsentymättömyys on välillä 
turhauttavaa, mutta toisaalta se tukee teoksen sisältöä: teks-
tinä Anti-Oidipus tekee sitä, mistä puhuu, samalla kun pu-
huu siitä. Esimerkiksi ranskan se produire-refleksiivimuodon 
kääntämisen »tuottumisella» ajattelin tuovan esiin tekstin 
tavoittelemaa persoonattomuutta, koneellisen alitajunnan 
toiminnan persoonattomuutta. Alkuteksti loittonee välillä 
perusranskasta, joten pidin epätavallisilta kuulostavia rat-
kaisuja perusteltuina. 

Kustannustoimittajien avustuksella yritin kyllä 
mahdollisuuksien mukaan pitää tekstin suomalaise-
na, mutta koska suuri osa Deleuzen ja Guattarin 
käsitteistöstä oli käytännössä pakko kääntää 
vierasperäisillä termeillä, ei lopputulokses-
ta voinut tulla kovin arkipäiväistä suomea.  
Lukijalle avautuvien termimäisten suo-
malaisvastineiden keksiminen tuntui 
olevan mahdotonta ja monisanaisten 
selittävien parafraasien kehittäminen 
taas olisi merkinnyt tekstin uudelleen-
kirjoittamista. Monille käsitteille oli li-
säksi jo vakiintunut suomennos.

P R :  Miten tällaisen teoksen käännös-
tä valmistellaan? Luitko paljon tuon aika-
kauden Deleuze/Guattari -kirjallisuutta? 

T K :  En varsinaisesti valmistautunut 
kääntämiseen, sillä olin jo tutustunut kir-
jaan ennen kuin päädyin kääntämään sitä. 
Tietysti yritin suhteuttaa teosta Deleuzen ja 
Guattarin muuhun tuotantoon – jos ymmär-
sin tekstin niin, että ymmärrykseni tuntui 
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olevan synkassa heidän muiden kirjoitustensa 
kanssa, ajattelin olevani oikeilla jäljillä.

Itse käännöstyön aikana eteen tuli (ja käsiin 
oli pakko etsiä) paljon hyödyllistä kirjallisuutta, 
vaikkapa ST éPh A nE NA dAu d’n toimitta-
ma Guattarin luonnosten ja kirjeiden koko-
elma Écrits pour L’Anti-Oedipe. Suurimmaksi 
osaksi kirjalliset apuvälineet olivat kuitenkin 
luonteeltaan proosallisia, esimerkiksi erikieli-
siä M A R x-käännöksiä ja kulttuuriantropolo-
gian sanastoja.

Lukijan ei pidä pelästyä
P R :  Kuten varmaan useimmat Deleuzen ja 
Guattarin teokset, myös Anti-Oidipus lie-
nee kylmää kyytiä kirjan tyyliin tottumat-
tomalle. Esimerkiksi ensimmäisillä sivuilla 
puhutaan GEoRgE s BATA I L L E En viitaten 
»aurinkoperäaukosta» ja koneisiin kytkeyty-
vistä ruumiista. Millä neuvoin evästäisit kir-
jaan tarttuvaa lukijaa? 

T K :  Kirja on sen verran omalaatuinen, että 
lukijat ovat suunnilleen samanarvoisessa ase-
massa riippumatta siitä, millaista kirjallisuutta 
sattuvat tuntemaan. Anti-Oidipukseen pääsee-
kin yllättävän helposti sisään. On eri asia, jos 
haluaa kirjoittaa akateemisen traktaatin De-
leuzen ja Guattarin Marx-tulkinnasta, mutta 
tavalliselle, maanpäälliselle lukijalle jokseen-
kin vähä riittää – jo Karl Marxin ja SIgmu nd 
FR Eu dI n kirjoitusten tuntemuksella pääsee 
aika pitkälle. Jos ei muuta, niin kohtuullisen 
vikkelästi saa ainakin jonkinlaisen hajun siitä, 
mitä kirjassa käsitellään ja miten. Ei kannata 
juuttua tekstin outouteen, vaan lueskella sieltä 
täältä ja katsoa, mitä tekstistä saa irti. 

Anti-Oidipushan on kirjoitettu sikäli luki-
jaystävällisesti, että vaikka kirjassa viitataan 
ties minne, lukijalta ei välttämättä vaadita 
käsitellyn kirjallisuuden tarkkaa tuntemus-
ta. Esimerkiksi kaunokirjallisuuden sitaatit 
imetään kirjassa osaksi tekstivirtaa niin, et-
tei niiden merkitys välttämättä piile niissä 
esitetyissä väitteissä, vaan siinä, miten ne jo 
tyylillään ilmentävät Deleuzen ja Guattarin 
käsittelemiä pointteja. Tämä näkyy hyvin 
siitä, että monissa keskeisissä kohdissa he si-
teeraavat nimenomaan kaunokirjallisuutta 

kuten A n Ton I n A RTAu d’TA  tai D.H. 
L Aw R EnCE A . 

P R :  Mitä kirjoja Deleuzeltä tai Guattarilta 
suosittelisit lukemisen apupyöriksi tai johda-
tukseksi heidän ajatusmaailmaansa? 

T K :  Deleuzeltä ehkä varhaisia Hu m E - ja 
NI ETz sCh E -tutkimuksia sekä vuoden 1981 
Spinoza-kirjaa, sillä niissä homma pysyy par-
haiten myös Anti-Oidipuksen henkiseen kirjoit-
tamiseen tottumattoman lukijan käsitettävissä. 
Guattarilta johdantokirjoja on vaikeampi mai-
nita, sillä hänen 1970-luvun tuotantonsa on 
aiheiltaan hyvin lähellä Anti-Oidipusta, mut-
ta esimerkiksi päivänpoliittiset artikkelit Les 
Années d’ hiver 1980-1985 -kokoelmasta toimi-
sivat luultavasti konkreettisina johdantoina hä-
nen ajatteluunsa. 

On myös sanottava, että Guattarin osuus 
Anti-Oidipuksen sisältöön on paljon suurem-
pi kuin usein ymmärretään ja ainakin minus-
ta on harmillista huomata, kuinka usein siitä 
puhutaan ikään kuin se olisi pelkästään De-
leuzen teos. 

oidipus ja orvot subjektit  
P R :  Siirtykäämme itse teokseen. Kuten ni-
mestäkin voi päätellä, polttopisteessä on ky-
symys Oidipuksesta. Mistä siinä mielestäsi 
on kyse? 

T K :  Antiikin myytti sinänsä ei ole Deleuzel-
le ja Guattarille mikään ongelma. Heidän kri-
tisoimansa Oidipus-kompleksi on mekanismi, 
joka tuottaa kapitalismille hyödyllisiä kansalai-
sia – sillä vaikka ihmisten tulee kapitalismissa 
olla periaatteessa valmiita toimimaan pääoman 
ehdoilla miten tahansa, he eivät saa olla liian 
rikkonaisia. Heidän täytyy pystyä tuottamaan, 
kuluttamaan ja uusintamaan kapitalismin ra-
kenteet, ja tämän kapitalismi saa aikaan oidi-
palisoimalla heidät. 

Deleuzen ja Guattarin tärkeimpänä kritii-
kin kohteena on se, että oidipaalinen ydinperhe 
tuottaa yhä uusia oidipaalisia subjekteja, jotka 
hahmottavat itsensä ydinperheeseen kuuluviksi 
ja aikanaan siirtävät rakenteen omille jälkeläi-
silleen. Ydinperhe on Deleuzelle ja Guattaril-
le rakenne, joka muodostaa ihmiselle sellaisen 

Anti-Oidipus on kylmää kyytiä 
kirjan tyyliin tottumattomalle
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psyyken, joka hahmottaa sosiaaliset suhteet 
enää vain ja ainoastaan ydinperheen kautta. 
Yhtäältä Deleuze ja Guattari väittävät, että psy-
koanalyysi on naimisissa kapitalismin kanssa, 
koska psykoanalyysi pyrkii palauttamaan ih-
misen kaikki sosiaaliset suhteet perhekolmi-
on sisään. 

Toisaalta he kuitenkin väittävät, että ka-
pitalismi tuottaa rakenteellisesti skitsofreni-
aa, toisin sanoen »orpoja» subjekteja, joita on 
mahdoton ottaa haltuun ydinperheen avulla. 
Kapitalismi toimii itsessään skitsofreenises-
ti: työläinen ei pysty kiinnittymään mihin-
kään pysyvään identiteettiin sen paremmin 
kuin pääomakaan. Pääoman halutaan virtaa-
van mahdollisimman vapaasti, työläisen taas on 
henkensä pitimiksi pakko suostua lähes mihin 
tahansa. Skitsofrenia on eräänlaista kapitalis-
min väistämätöntä ylijäämää, jota kapitalismin 
on rakenteensa vuoksi pakko tuottaa vaikkei se 
pystykään sitä käsittelemään. Sama pätee psy-
koanalyysiin: psykoanalyysi ei mahda skitso-
frenialle mitään. 

Kaikki mukaan kapitalismiin
P R :  Kapitalismin logiikan analyysi muodos-
taa teoksen kolmannen luvun. Tässä luvussa 
Deleuze ja Guattari vertaavat kapitalismia si-
tä edeltäneisiin sosiaalisiin järjestelmiin kuten 
heimoyhteiskuntiin ja despoottiseen valtioon. 
Mihin ero mielestäsi perustuu? 

T K :  Deleuzen ja Guattarin mukaan kapi-
talismi eroaa muista tuotantojärjestelmistä 
siinä, että kapitalismi pystyy ainakin peri-
aatteessa ottamaan haltuun millaisen ilmi-
ön tahansa. Kaikenkarvaiset vastakulttuurit 
ja kapinaliikkeet voidaan koodata mukaan 
kapitalismin aksiomatiikkaan. Tämä mer-
kitsee, että kukaan tai mikään ei ole turvas-
sa kapitalismilta. 

Kapitalismin järkyttämisen mahdollisuus 
perustuu Deleuzen ja Guattarin mielestä sii-
hen, että kapitalismi tarvitsee omien meka-
nismiensa rikkoutumista voidakseen toimia. 
Kapitalismi tuottaa väistämättä skitsofreniaa, 
mutta se ei kuitenkaan kykene ottamaan sitä 
jäännöksettömästi haltuunsa. Vaikka kapita-
lismi siis yhtäältä pystyy ottamaan haltuun 
mitä tahansa, se tuottaa samalla väkisinkin il-
miöitä, jotka ainakaan syntyessään eivät vielä 
kuulu sen piiriin. 

Tämän vuoksi Deleuze ja Guattari puhuvat 
skitsofreniasta kapitalismin »ulkoisena rajana»: 
voidaan ajatella, että jos kapitalismi vietäisiin 
äärimmilleen eli skitsofrenisoitaisiin läpiko-
taisin, se tuhoaisi itse itsensä. Skitsofreenikko 
on potentiaalisesti kuka tahansa eli itse asiassa 
hänen pitäisi olla kapitalismin näkökulmasta 
ihanteellinen työläinen. Deleuzen ja Guattarin 
mukaan nykykapitalismin pääpiirteet johtavat 
skitsofrenisoitumiseen, mutta kapitalismin on 
aina samalla hillittävä sitä tavalla tai toisella, 
jotta se pystyisi toimimaan.

P R :  Kuulostaa kovin marxilaiselta. 
T K :  Deleuze ja Guattari pyrkivätkin päivit-

tämään Marxin kapitalismitulkinnan. Vaikka 
heitä joskus pidetään kovinkin Marx-kriittisi-
nä, en näe asiaa ollenkaan niin. Anti-Oidipus 
on marxilainen kirja, ainakin se pyrkii olemaan 
marxilainen kirja. 

Vastarinnan mahdollisuus? 
P R :  Anti-Oidipus on vallankumouksellinen kir-
ja, mutta ei normaalissa mielessä. Se ei pystytä 
vasta-argumenttien barrikadeja tai vetoa ryh-
mien intresseihin. Pikemminkin näen sen ole-
van hyvin varovainen suhteessa perinteiseen 
vastarintaan ja sen tapaan toimia. Miten näet  
vastarinnan tapahtuvan teoksessa? 

T K :  Anti-Oidipuksessa vastarinnan mahdol-
lisuus perustuu siihen, että vaikka kapitalismi 
siis pystyykin ottamaan haltuunsa mitä tahan-
sa, se ei aina voi ottaa kaikkea haltuunsa kat-
tavasti. Siksi sen ulkopuolella on aina ilmiöitä, 
jotka heikentävät sitä. 

Deleuzen ja Guattarin varovaisuus juontuu 
siitä, ettei heidän mukaansa ole olemassa ole-
muksellisesti vastarintaisia ilmiöitä: kiihkeä 
ekofeministi voi päätyä – ja todennäköisesti 
päätyykin – kapitalismin tueksi, vaikka pysyisi-
kin kiihkeänä ekofeministinä. Halun kannalta 
homma menee niin, että peli on menetetty heti 
kun halu jumiutuu selkeästi määrittyneeseen 
kohteeseen, sillä halun pitäisi päästä virtaa-
maan vapaasti. Koska jo toimintaohjeet hei-
dän mukaansa kanavoivat halun, Deleuzelta 
ja Guattarilta ei voi saada vallankumouksel-
lisuudelle sen kummempia neuvoja kuin sen, 
että olisi hyvä luoda otolliset olosuhteet halun 
mahdollisimman vapaalle liikkeelle – on toi-
nen juttu, miten se sitten konkreettisesti käy-
tännössä tapahtuisi. 

Oli miten oli, tämän vuoksi myös keskustelu 
Anti-Oidipuksen sisällöstä menee aina harhaan, 
sillä siinä pyritään enemmän tai vähemmän 
käsitteellistämään, mitä kirja oikeastaan sa-
noo. Anti-Oidipuksen parasta mahdollista an-
tia olisi se, että asioista keskusteltaisiin ja se, 
että asioita ennen kaikkea tehtäisiin teoksen 
hengessä, mutta sitä mainitsematta ja sen kä-
sitteitä käyttämättä. 1

dELEuzE JA guATTARI PyRKIVäT PäIVITTämään  
mARxIn KAPITALIsmITuLKInnAn

• g I L L E s  dE L Eu z E & F é L I x  guAT TA R I :  
Anti-Oidipus. Kapitalismi ja skitsofrenia. 
Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tutkijaliitto 2007. 
454 sivua.

■ teoksen arvostelu sivulla 63.
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 H
ollantilaissyntyinen PAu L DR IE s sEn on animaati-
on elävä legenda. Liki 40-vuotisen uran animaation 
parissa tehnyt Driessen seuraa mielenkiinnolla ani-
maation uusia tuulia, vaikka luottaakin itse etupääs-

sä vanhaan metodiin – piirtämiseen.
Piirtämisen Driessen aloitti jo lapsena. Seitsemänvuo-

tiaana hän muutti diplomaatti-isän työn vuoksi kolmeksi 
vuodeksi Moskovaan. Ihmiset suurlähetystössä olivat suu-
reksi osaksi omissa oloissaan, eikä nuorella Paulilla ollut 
juuri kontaktia oman ikäisiinsä.

»Minulla oli aikaa fantasioida», Driessen sanoo. Suurlä-
hetystöön tuli amerikkalainen sarjakuvalehti Punch, joka 
oli Driessenin ensimmäinen kosketus sarjakuvaan.

Hollantiin palattuaan kymmenvuotias Paul aloitti en-
simmäistä kertaa koulun. Hän ei paljoa perustanut opis-
kelusta, mutta sarjakuvien piirtämisestä hän sen sijaan piti 
ja sitä hän jatkoi. Taidekouluun jatkaminen tuntui luon-
nolliselta valinnalta.

»Aluksi ajattelin, että sarjakuvat voisivat olla minun jut-
tuni, koska en vielä tiennyt animaatiosta.»

Driessen valmistui Utrechtin taideakatemiasta vuon-
na 1964 ja alkoi etsiä töitä. Sarjakuvantekijöille ei tuo-
hon aikaan ollut juuri töitä tarjolla ja Driessen tarttuikin 
lehti-ilmoitukseen jossa etsittiin animaattoria. Koulussa 
animaatiota ei ollut opetettu, eikä Driessen tiennytkään 
animaation tekemisestä aluksi mitään.

Työnantaja oli kaupallinen televisiostudio, joka teki 
muun muassa mainosanimaatioita. Luovalle Driessenille 
uusien ideoiden keksiminen ei tuottanut vaikeuksia ja töi-
tä riitti. Pian hän sai kutsun Lontooseen, jonne hän lähti-
kin studion mentyä konkurssiin vuonna 1967.

Lontoossa Driesseniä odotti heti uusi työurakka. Hän 
pääsi mukaan tekemään GEoRgE Du n n I ngI n Yellow 
Submarine -animaatiota.

»Olin onnekas kun pääsin mukaan 
Yellow Submarinen tekemiseen», Dries-
sen sanoo. The Beatlesin animoitu mu-
siikkivideo tehtiin kiireellä yhdeksässä 
kuukaudessa.

Kohti Kanadaa
1970 Driessen muutti jälleen – tällä kertaa Kanadaan. Hyp-
py pienestä Hollannista Kanadan kokoiseen maahan oli jo 

itsessään suuri muutos. Driessen joutui tottumaan muun 
muassa Kanadan pitkiin kylmiin talviin. »Se oli inspiroivaa. 
Pidin todella paljon näistä eroavaisuuksista.»

Driessenin uusi työpaikka oli National Film Board of 
Canada Montrealissa. Studio oli jaettu englannin- ja rans-
kankielisiin osastoihin. Englantia huonosti taitanut Dries-
sen sijoitettiin ranskankieliselle osastolle, joka sopikin 
paremmin hänen tyyliinsä.

»Ranskankielinen osasto oli jokseenkin uusi ja vaikka 
he olivat vähemmistöä, he halusivat kuitenkin tehdä omaa 
juttuaan omalla tyylillään», Driessen kertoo.

Englanninkielisellä osastolla animaatioissa käytettiin 
paljon kieltä, kun taas ranskankielisellä puolella luotettiin 
enemmän visuaalisuuteen.

»Amerikkalaisissa animaatioissa puhutaan koko ajan. 
Ranskalaisetkin pitävät kielestään, mutta he eivät käytä sitä 
yhtä paljon. Euroopassa yleensäkin keskitytään enemmän 
visuaalisuuteen kuin siihen, että yritettäisiin olla nokke-
lia kielen kanssa.»

Driessen muutti Kanadaan yhdessä vaimonsa ja kahden 
lapsensa kanssa. Muutaman vuoden kuluttua liitto kuiten-
kin kariutui ja perhe muutti takaisin Hollantiin. Lopulta 
Driessenkin alkoi miettiä paluuta Hollantiin. Hän työs-
kenteli freelancerina ja teki filmejä vuoroin Hollannissa, 
vuoroin Kanadassa.

rahoitusta on vaikea löytää
Driessen vietti suurimman osan 1970-luvusta Hollannissa, 
mutta lopulta Kanada vei voiton. Driessen asuu yhä Kanadas-
sa, mutta tekee silti filmejä molemmissa maissa. »Nykyään on 
todella vaikeaa tehdä filmiä vain Kanadassa tai Hollannissa, 
sillä yhteistuotantoja tehdään niin paljon», hän kertoo.

Driessen ei halua tehdä elokuviaan markkinoille, vaan 
hän haluaa tehdä omia filmejään. 
Rahoituksen hän joutuu etsimään 
usein itse. Ja siinä riittääkin töitä. 
»Rahoituksen löytäminen on käy-
nyt yhä hankalammaksi. Uskon 
sen johtuvan siitä, että hallitukset 
kallistuvat yhä enemmän oikealle 

ja taiteiden rahoitusta vähennetään. Ainakin Kanadan filmi-
teollisuudessa on ollut paljon leikkauksia rahoituksessa.»

Rahoituspäätöksiä joutuu odottamaan – usein pitkään-

animaation 
aatelinen

tekstI Noora Jussila | kuvat Heidi Uutela

Yli 70 kansainvälistä palkintoa. Oscar-ehdokkuus. Kaksi elämäntyöpalkintoa. 
Animaattori, animaatio-ohjaaja, opettaja, kirjailija ja kuvittaja. Kulttuurivihkot 
tapasi animaation ammattilaisen Paul Driessenin.

driessen ei halua tehdä 
elokuviaan markkinoille.
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Minun on ollut 
helppo pysyä 
originaalina», 
Paul driessen 
myöntää.



kin. »Varsinkin vanhemmiten miettii, kuinka 
paljon aikaa on jäljellä. Minkä tahansa odot-
taminen on ajan tuhlausta», Driessen sanoo. 
Usein hän alkaa animoimaan jo ennen kuin 
rahoituspäätös on tullut. Läheskään aina ra-
haa ei tule.

tarinoita ja visuaalisuudella leikittelyä
Animaatio on imaissut alun perin sarjakuvis-
ta kiinnostuneen Driessenin mukaansa. »Ani-
maatio on kiinnostavaa, koska se on niin paljon 
enemmän kuin sarjakuva. Siinä on liikettä ja 
tarinan kerronta on monimutkaisempaa kuin 
sarjakuvissa. Kuvituksiin voi liittää ääniä ja 
musiikkia. Siksi sen tekeminen on minusta 
kiinnostavaa.»

Driessen rakastaa visuaalisuudella leikittelyä. 
Hän sanoo, ettei hänellä ole koskaan ollut tyl-
sää, vaikka hän on tehnyt paljon filmejä joiden 
tekemiseen on mennyt paljon aikaa.

»Animaatiosta löytää aina jotain uutta. Mi-
nulle animaation tekeminen ei ole koskaan ol-
lut tekniikasta kiinni, vaan siitä, että voin tehdä 
jotain sellaista, mitä animaatiossa ei ole vielä 
tehty. Minulle jokainen filmi on askel jonkin 
uuden keksimiseen.»

Driessen piirtää edelleen kaikki animaation-
sa itse. Pääosassa ovat tarinat, ei niinkään itse 
animaatio. Tutut sadut ja tarinat ovat usein löy-
täneet tiensä Driessenin animaatioihin, mutta 
hän lisää niihin aina omat erilaiset käänteensä 
ja loppuratkaisunsa.

»On helppoa käyttää esimerkiksi Nooan 
arkkia, sillä kaikki tietävät sen tarinan, mutta 
en koskaan kerro normaalia tarinaa. Animaa-

tion kanssa on se ongelma, että ihmiset halua-
vat nähdä tuttuja eikä originaaleja tarinoita. 
Yleensä tarinassa tulee olla jotain, jonka ih-
miset tuntevat jo», Driessen sanoo.

Koska animaatiota ei juuri tehty Driessenin 
aloitellessa uraansa, hän ei ole saanut vaikut-
teita muualta. »Minun on ollut helppo pysyä 
originaalina», hän myöntää. Sota-aikana kas-
vanut Driessen ei ollut juuri edes nähnyt fil-
mejä, eikä hänellä siis edes ollut mitään mistä 
kopioida.

Driessen opetti saksalaisessa Kasselin yli-
opistossa lähes kymmenen vuotta. Työssään 
Driessen huomasi, miten vaikeaa hänen op-
pilaidensa oli pysyä originaaleina. »He olivat 
nähneet niin paljon, että aina kun he saivat 
idean, niin joku oli jo tehnyt sen. Nykyään on 
niin paljon viestintää, että omaperäisenä pysy-
minen on paljon vaikeampaa. On vaikeampaa 
olla oma itsensä ja keksiä jotain uutta.»

Omia töitään kohtaan Driessen on hyvin 
kriittinen. »En halua nähdä vanhoja filmejäni 
enää. En tekisi sellaisia enää, sillä animaatiolla 
voi tehdä paljon enemmän», Driessen sanoo. 
Silti hänen oma suosikkinsa on juuri uran al-
kuvaiheilla syntynyt Air (1972).

Opettajan työstään Driessen jäi eläkkeelle 
muutama vuosi sitten 65-vuotiaana. Filmien 
tekemisestä Driessen ei ole aikeissakaan jäädä 
eläkkeelle. Viime vuosina Driessen on myös 
kirjoittanut ja kuvittanut kirjoja. »Minulla on 
vielä paljon ideoita, jotka todella haluan to-
teuttaa. Tällä hetkellä minulla on neljä pro-
jektia melkein valmiina odottamassa. Hain 
myös juuri apurahaa, joten en voi jäädä eläk-

keelle – se voisi hämmentää apurahahakemuk-
seni käsittelijöitä.»

Suuryritykset ja uusi teknologia
Driessen aloitti uransa mainosanimaatioilla, 
mutta sen jälkeen hän ei ole niitä enää teh-
nyt. »Se ei ole hauskaa ja se on hyvin rajoi-
tettua. Enkä ole niin kiinnostunut rahasta», 
hän sanoo.

Koska Driessen itse ei halua työskennellä 
markkinoille, on pakko kysyä, mitä hän ajat-
telee alan jättikorporaatioista. »Ulkopuolisena 
ajattelen, että sellaisessa on kamalaa olla töissä. 
Kaikki on niin kontrolloitua. Tiedän ihmisiä, 
jotka ovat olleet töissä Disneyllä ja ovat lähte-
neet sieltä eivätkä saa sanoa siitä mitään. Se on 
vähän kuin C I A :ssa, he ovat hyvin varovaisia», 
Driessen sanoo.

Uuden teknologian suhteen Driessen on en-
nakkoluulottomampi. »Pidän 3d:stä, jos se on 
hyvää. Pixar teki hyvää 3d:tä ja sai kaikki lah-
jakkuudet sekä animoimaan, että kirjoittamaan 
käsikirjoituksia. Sitten kaikki tietenkin alkoi-
vat tekemään perässä.»

Enemmän Driessen pitää kuitenkin perin-
teisemmästä animaatiosta. »Minulla ei ole 
mitään 3d:tä vastaan, mutta pidän todella 
vanhojen käsintehtyjen nukke- ja vaha-ani-
maatioiden katselemisesta. Niissä on jotain 
todella originaalia ja minuun vetoavaa, toi-
von, ettei se katoa.» 1

Filmografia

The Story of Little John Bailey (1970)
Le Bleu perdu (1972)
Air (1972)
Cat’s Cradle (1974)
An Old Box (1975)
David (1977)
The Killing of an Egg (1977)
Elbowing (1980)
On Land, At Sea and In the Air (1980)
The Same Old Story (1981)
Home On the Rails (1981)
Oh, What a Knight (1982)
Spotting a Cow (1983)
Tip Top (1984)
Elephantrio (1985)
Sunny Side Up (1985)
The Train Gang (1986)
Getting There (1986)
The Writer (1988)
The Water People (1992)
The End of the World in Four Seasons (1995)
3 Misses (1998)
The Boy Who Saw the Iceberg (1999)
2D or not 2D (2003)
Oh What a Nico (2004)

 
Minkä tahansa 
odottaminen on 
ajan tuhlausta», 
driessen toteaa.
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 R
öllin sydän ja Lentäjän poika. Siinä kaksi 
näyttöä siitä, että kotimaisella animaati-
olla pyyhkii hyvin. 

Elokuvateattereissa paraikaa pyörivä Röl-
lin sydän on ensimmäinen kotimainen kokopitkä 
piirrosanimaatio, ja jouluna 2008 ensi-iltansa 
saava Niko – Lentäjän poika puolestaan kallein. 
Kotimaisten animaatioiden tulo teattereihin ki-
teyttää Suomessa vallitsevan alan tilan. Koko il-
lan animaatioelokuvat nimittäin vaativat paitsi 
isoja markkinointikoneistoja myös korkealaatuis-
ta animoinnin osaamista, tekniikkaa ja tukiver-
kostoja. Tätä kaikkea Suomessa nykyään on. 

animaatio. 
Nyt.
Kotimaista animaatiota 

näkyy nyt enemmän kuin 

koskaan. Ala vetää uusia 

tekijöitä, mutta miten 

animaatio nostetaan myös 

suuren yleisön tietoisuuteen?



Hiljaisuudesta parrasvaloihin
Suomalainen taideanimaatio oli pit-
kään suurelle yleisölle tuntematon käsi-
te. 1980- ja 1990-luvuilla alalla oli hiljaista: 
isoja produktioita ei syntynyt, ja animaatiostudi-
oiden määrä oli minimissä. Animaatio merkitsi monel-
le lähinnä kerran joulussa ilmestyvää Disneyn piirrettyä.  
Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttunut. Vuo-
situhannen vaihto puhalsi uusia tuulia myös ani-
maation kentälle. 2001 lähetyksensä aloittanut Itse 
valtiaat -sarja raivasi tietä kotimaisille aikuisten piirre-
tyille. Vuonna 2006 elokuvateattereihin tuli sarjaan pe-
rustuva tietokoneanimaatio Keisarin salaisuus, ja pääosin 
samoilta tekijöiltä syntyi myös Pasilan poliiseja parodioi-
va sarja Pasila. Ylen TV2:lla pyörinyt sarja nautti hiljaista 
mutta vakaata suosiota, ja jo lopetetun sarjan uusia jakso-
ja tuli yleisön vaatimuksesta ruutuun vuoden 2008 alussa.  
Musiikkivideoiden osalta animaatio on aiheuttanut jo-
pa pienimuotoisen trendin. Viime vuonna Oulun 
Musiikkivideofestivaaleilla pääpalkinto meni animaatio-
videoita tehtailevalle Las Palmas -kollektiiville, joka on 
kerännyt palkintoja myös alan ulkomaisista tapahtumista. 
Viihteen lisäksi animaation kysyntä on kasvanut mainos-
puolella, ja myös yritykset käyttävät animaatiota yhä enem-
män markkinoinnissaan ja tiedotuksessaan.

Vuoden 2007 Animatricks-animaatiofestivaalin tai-
teellisena johtajana toimineen ja itsekin animaatioita te-
kevän S A A R A  K on T T I s E n  mukaan voidaan puhua 
suomalaisen animaation uudesta nousukaudesta. »Ani-
maatiolla on kysyntää, ja sen näkyvyys on parantunut. 
Ala vetää, uusia tekijöitä ja elokuvia syntyy jatkuvasti.»  
Konttinen muistuttaa, että viihteen puolella animaa-
tio on jo pitkään ollut tunnettua, ja sitä on kulutettu ja 
käytetty paljon. Vähäisen kotimaisen tuotannon vuok-
si kentällä ovat kuitenkin jyränneet lähinnä kaupalli-
nen amerikkalainen massatuotanto ja lasten piirretyt.  
Nyt aika alkaa olla kypsä myös kokeellisemmille produk-
tioille. Ulkomaisista pitkistä elokuvista esimerkiksi Per-
sepolis ja Bellevillen kolmoset ovat osoittaneet, että myös 
aikuiset voivat katsoa ja nauttia haastavammastakin ani-
maatiosta. 

Suomessa tilaa on raivannut Ani-
matricks, joka on ainut yksinomaan 

animaatioon keskittyvä kotimainen ta-
pahtuma. Animatricks on tarjonnut vuodesta 

2000 asti esityspaikan kotimaisille nouseville te-
kijöille. Viime vuonna festivaali keräsi ennätysyleisön, ja 
tapahtumaa aiotaan tulevaisuudessa laajentaa. 

Vinksahtanutta osaamista
Alan kasvuun vaikuttaneista tekijöistä yksi suurimpia on vuo-
desta 1993 toiminut Turun taideakatemian animaatiolinja. 
Akatemia on panostanut nimenomaan taideanimaation kor-
keaan koulutukseen, ja tällä vuosituhannella tulokset ovat al-
kaneet näkyä: Turun suunnalta on viime vuosina valmistunut 
tiheään tahtiin innokkaita uusia tekijöitä, joiden osaamisen 
ja näkemyksen ansiosta kotimaisen taideanimaation tuo-
tanto on pyörähtänyt käyntiin aiempaa isommilla rattailla.  
Tekijöiden ympärille on syntynyt uusia studioita ja tausta-
vaikuttajina toimivia tukiyhdistyksiä ja -hankkeita, minkä 
ansiosta maahan on muodostunut suoranainen animaa-
tiontekijöiden verkosto. Mainitsemisen arvoisia ovat muun 
muassa animaatiotuottajien muodostama Finnanimation, 
Suomen Animaatiotekijät ry eli Animaatioklinikka, Ani-
maation kärkihanke A n I m A K E ja Animaation apupyö-
rä ry.

Anima Vitae puolestaan on hyvä esimerkki vakaan ase-
man omaavasta studiosta, jonka ammattimainen ote ja 
korkealuokkainen jälki ovat tuottaneet viime vuosina Itse 
valtiaiden ja Pasilan lisäksi mainospuolelle muun muassa 
VR:n »kivimies»-mainokset. Suomen suurin 3d-animaa-
tioon keskittyvä studio on myös Niko – Lentäjän poika -
elokuvan takana. 

Tämän tähän asti suurimman kotimaisen animaation 
parissa työskentelee kahden suomalaisen tuotantoyhtiön 
lisäksi irlantilainen, saksalainen ja tanskalainen tuotanto-
yhtiö, ja elokuva tähtää tosissaan ulkomaisille markkinoille. 

kotimaisten tekijöiden vahvuuksia 
ovat originellit ja hyvät tarinat.

Jatkuu sivulla 40 ➤ ➤ ➤
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➤ PyörIvästä autonrenkaasta rekkaan. tiiliskives-
tä ompelukoneeseen.

kim helmisen, 34, Säieteoria -lyhytelokuvassa 
liikutaan sujuvasti kuvasta toiseen. tavarat muutta-
vat sulavasti muotoaan, ja nopeat leikkaukset vievät 
katsojan kolmessa minuutissa koko maailman katta-
valle matkalle.

Säieteoria voitti 2007 Animatricks-festivaaleilla 
kotimaisen animaation Laurea-pääpalkinnon. 

Miten globalisoituvaa maailmaa voi kuvata lyhyt-
elokuvassa?

»omassa päässä ajatus elokuvasta ei liittynyt 
suoraan sanoihin globalisoituva maailma, mutta 
on se joka tapauksessa helpompi mahduttaa ani-
maatioon kuin tavalliseen elokuvaan. Animaatiossa 
ei olla perinteisen elokuvakerronnan rajoissa, ku-
vat voivat vaihtua ihan omalla logiikallaan», Helmi-
nen sanoo.

Säieteoria tehtiin alun perin osaksi Animaation 
apupyörän ja Ylen toteuttamaa Luonnonlaki-sar-
jaa. Animaation apupyörä -yhdistyksen käynnistämä 
projekti tarjosi kotimaisille nuorille tekijöille mahdol-
lisuuden tehdä lyhytanimaatiota luonnonlakiteemas-
ta. Valmis sarja esitetään Yle 1:n Uudessa Kinossa 
keväällä 2008.

helMINeN saNoo aloittamisen olleen helpom-
paa, kun elokuvalle oli tiedossa selkeät kehykset 
ja valmis tähtäin. »En tiedä, olisinko ikinä saanut 
Säieteoriaa tehtyä muuten. olen itse ehkä vähän 
aloitekykyvammainen, on hyvä jos joku patistaa 
aloittamaan.»

Helmisen mielestä Animaation apupyörän kaltai-
set tukijat ovat vieneet Suomessa animaation teke-
mistä oikeana suuntaan.

»tottakai ne vaikuttavat alaan positiivisella taval-

la. Uusia tekijöitä tulee koko ajan, ja samalla tulee 
enemmän tietoa ja taitoa.» 

MINkälaINeN aNIMaatIoN tila on muuten Suo-
messa?

»Animaatiolle tapahtuu tällä hetkellä paljon. Mo-
nilta osin tilanne on hyvä, varsinkin kaupallisemmal-
la puolella, mutta ei se vapaan taiteilijan kamppailua 
mihinkään muuta. Jos yrittää elättää itsensä freelan-
cerina, on todellisuus usein aika karu.»

Helmisellä itsellään on tällä hetkellä säännöllinen 
työpaikka Itse valtiaiden animoijana Anima Vitaessa. 
»omat projektit ovat hirveän hauskoja, mutta sieltä 
taas puuttuu se raha.»

Entä tulevaisuus? »Epämääräistä, mutta sehän ei 
ole tällä alalla uusi juttu.» 

Saara Oranen

kim HelmiNeN
 

nopeat leikkaukset 
vievät katsojan kolmessa 
minuutissa koko maailman 
kattavalle matkalle.

Tiedossa epämääräinen tulevaisuus

Nuoret aNimaattorit
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lipuolena. Pohjavirran mukaan animaatio voi Suomessa 
tasonsa puolesta hyvin. »Olisi kuitenkin hauskaa, jos te-
kijöille tarjottaisiin enemmän tilaisuuksia tehdä itsenäis-
tä ja omaperäistä animaatiota. Ja vielä hienompaa olisi, 
jos tekijät voisivat elättää itsensä taiteellisella työllään.»  
Vuodesta 2004 toiminut Animaation apupyörä on-
kin syntynyt kannustamaan nimenomaan pienimuo-
toisempaa ja taiteellisempaa animaation tekemistä. 
Yhdistys pyrkii tukemaan pienempien projektien tuo-
tantoa ja kehittämään animaatiota taidemuotona.  
»Indie-animaation rahoittamisen järjestely on työlästä ja 
hidasta puuhaa. Isomman budjetin animaatioita tuotetaan 
nykyään Suomessa hyvänä vuonna pari, ja loput lyhytani-
maatiot ovat sitten pienemmällä rahalla tai kokonaan il-
man kuluja tehtyjä», Pohjavirta sanoo.

Miten animaation näkyvyyttä sitten voitaisiin paran-
taa? Kulttuurin valtavirrasta taideanimaatio on nimittäin 
edelleen kaukana.

»Animaatiota telkkariin», sanoo Konttinen. »Ja eloku-
viin alkukuviksi.» 

Tällä hetkellä television aikuisille suunnattu ko-
timainen animaatiotarjonta on lähinnä Ylen TV1:
n myöhäisillassa nähtävän Uuden Kinon varassa – It-
se valtiaiden voittokulkua lukuun ottamatta kotimais-
ta animaatiota ei juuri parhaaseen katseluaikaan näy.  
Myös Pohjavirta toivoo televisioon enemmän hyviä lyhyt-
elokuvia: »Se lisäisi yleisön tietämystä ja kehittäisi animaa-
tion lukutaitoa. Taideanimaation kieli on omanlaistansa ja 
eroaa hieman perinteisestä televisiokerronnasta.»

Pohjavirran mukaan animaatio välineenä tarjoaa loistavan 
mahdollisuuden symboliseen ja ekspressiiviseen ilmaisuun, jo-
ka voi poiketa totutusta television ja elokuvien rakenteesta. 

»Olisi hauska nähdä kentällä enemmän tämänkaltaista 
animaatiota. Animaatiota lähestytään turhan usein fiktion 
kautta, ja siltä vaaditaan liikaa samanlaisia ratkaisuja.» 

Suuren yleisön elokuvat ovat askel oikeaan suuntaan, 
mutta animaation koko potentiaali uutena kerronnan ja 
taiteen muotona ei vielä ole käytössä.

»Animaatiota voi käyttää ihan mihin vaan. Animaation 
kirjoa ja kaikkea mitä sillä voidaan kertoa ei olla kokonaan 
hoksattu vielä», Konttinen kiteyttää. 1

Se ei olisi ollut mahdollista vielä kymmenen vuotta sitten. 
Alan kehityksen voikin katsoa kiteytyvän nopeaa tahtia il-
mestyvissä pitkissä elokuvissa.

»Isot leffat ovat keino, jolla myös suuri yleisö tutustuu 
animaatioon. Ne nostavat suomalaista animaatiota oike-
alle tasolle», Konttinen sanoo. 

Pitkät elokuvat antavat tekijöilleen arvokasta kokemus-
ta suurempien produktioiden tekemisestä. Näin osaamisen 
taso kasvaa ja kumuloituu teoksesta toiseen. Elokuvat pyr-
kivät amerikkalaisten ja eurooppalaisten suurtuotantojen 
kanssa samaan kastiin, joten kilpailu on kovaa.

Konttisen mielestä suomalainen animaatio pärjää kyl-
lä vertailussa. »Täällä on ihan yhtä hyvää tekemistä kuin 
missä tahansa. Animaatiota ei ehkä tule niin paljon kuin 
jostain USA:sta, mutta laatu on kyllä yhtä korkeaa.» 
Kotimaisten tekijöiden vahvuuksia ovat Konttisen mukaan 
originellit ja hyvät tarinat. »Suomalaisilla on omanlainen 
ote tekemiseen, eikä heiltä puutu rohkeutta tehdä juttua 
niin kuin itse haluavat. Kotimainen animaatio on usein 
hyvällä tavalla vinksahtanutta.»

Animaatio näkyväksi
Osaamisesta menestys ei siis jää kiinni – arvostusta ala kui-
tenkin tarvitsee. Taidealoille tyypillisesti animaatio kärsii 
kaikesta kehityksestään huolimatta konkreettisen rahallisen 
tuen puutteesta.  »Jotta pitkä elokuva ylipäätään olisi mahdol-
lista, tarvitaan tukiverkostoja ja rahoitusta pienemmälle ani-
maation tekemiselle. Ei kukaan aloita pitkästä elokuvasta. Ei 
se herkkua ole live-elokuvallakaan, mutta animaatio saa vie-
lä vähemmän ja elää vielä niukemmin», Konttinen kiteyttää. 
Konttisen mielestä animaatio tulisi poliittisella tasolla 
nostaa samaan sarjaan kuin muu elokuvataide. Näin ei 
vielä käytännössä ole. Myös Animaation apupyörä -yh-
distyksen puheenjohtaja TAT u  Poh J AV I R TA  sanoo 
animaation kärsivän maineestaan elokuvan hauskana ve-

animaation koko potentiaali  
uutena kerronnan ja taiteen  

muotona ei vielä ole käytössä.
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➤ aNIMaatIoNtekIjä ami lindholm, 25, ei it-
se valitse töidensä syntyjärjestystä. »Uusiin juttui-
hin liittyy aina hyvin vahvasti sellainen tunne, että 
tämä piti nyt tehdä. Kun ajatuksia kertyy, ei voi teh-
dä muuta ennen kuin ne on saatu pois päiväjärjes-
tyksestä.»

Lindholm nousi kertarysäyksellä animaation kar-
talle, kun hänen ensimmäinen elokuvansa Ilo irti 
voitti 2006 kotimaisen animaation Laurea-palkinnon. 
Elokuva valittiin parhaaksi myös Baltian ja Pohjois-
maiden ANoBA-kilpailussa, ja lisäksi se pääsi en-
simmäisenä suomalaisena viiden finalistin joukkoon 
eurooppalaisella Cartoon d’or -festivaalilla.

Hankalia lentomatkustajia kuvaava farssi niit-
ti mainetta, mutta Lindholm ei myönnä menestyk-
sen aiheuttaneen paineita. »Seuraava juttu on aina 
omanlaisensa. Mahtavaa on ollut huomata, että on 
ilmeisesti omalla alalla. Ettei turhaan jättänyt sosiaa-
lista elämää minimiin vuodeksi.»

Animaation lisäksi Lindholm tekee kuvituksia 

 

animaatio on hyvä 
väline abstraktien 
asioiden tiivistämiseen.»

ami liNdHolm
Yksinkertaistamisen taidetta

muun muassa Trendi-lehteen ja Talouselämään. Hän 
on myös osa kolmen turkulaisen tuhru-kollektiivia, 
jonka töitä on voinut nähdä esimerkiksi Helsinki De-
sign Week -tapahtumassa ja Turun Ylioppilaslehdes-
sä. ryhmältä on ilmestynyt myös nukkeanimaatio 
Toinen huone.
kuteN NIIN moni nuori animoija, myös Lindholm on 
turun taideakatemian kasvatteja. Koulun merkitystä it-
selleen Lindholm kuvailee käsittämättömän suureksi. 

»täällä on kehittynyt ajattelutapa siitä, miten tari-
noita rakennetaan. tarina- ja kerrontapainotteisista 
kouluista tämä on paras mitä tällä hetkellä löytyy.»

Mistä hyvä tarina sitten syntyy?
»Yksinkertaistamisesta. Jos yhdestä kuvasta ei 

tajua mitä on kertomassa, ei samasta ideasta var-
maan kannata tehdä kolmen minuutin juttua.»

lINDholMIN oMat työt ovatkin yksinkertaistami-
sen taidetta. Hahmoista löytyy usein karikatyyria 
muistuttava olennainen piirre, jonka ympärille selkeä 

kuva ja tarina rakentuvat.
»on mielenkiintoista etsiä pelkistämisen tapoja. 

Kun saa perusrakenteen itselleen selväksi, on hel-
pompi lisätä tilpehööriä päälle.»

Paraikaa valmistuvassa lopputyössään Lindholm 
haluaa tosin kokeilla uudenlaista kerrontaa. Kollaa-
simaisesti etenevä työ muodostuu symbolisista ja 
vertauskuvallisista kohtauksista, jotka eivät varsi-
naisesti muodosta selkeää tarinaa. »tavoitteena on, 
että katsoja on ihan pihalla. Haluan tehdä siitä enem-
mänkin tunteisiin vetoavaa.» 

työn teemana ovat niinkin suuret kysymykset 
kuin oman menneisyyden ja elämän hahmottami-
nen. 

»Animaatio on hyvä väline abstraktien asioiden 
tiivistämiseen. Animaatiossa vaikeita ja traagisia-
kin asioita voi yksinkertaistaa ymmärrettävään muo-
toon.»

Saara Oranen

Nuoret aNimaattorit
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aNimaatio 
on Taidekäsityötä

Veera Luhtala tekee sekä 
omia animaatioprojekteja 
että mainos grafiikkaa. 
Hänen ensimmäisessä 
omassa animaatiotyössään 
näkyy vaikutteita 1920–
30-luvun julistetaiteesta 
ja futurismista.
tekstI Elias Krohn | kuva Katri Lassila

 V
eera Luhtala, 26, sanoo tulleensa ani-
maationtekijäksi sattumalta. Hän pyr-
ki lukion jälkeen moniin kouluihin ja 
pääsi Turun taideakatemian animaa-

tiolinjalle. Välillä ala tuntui väärältä, mutta 
Luhtala eteni opinnoissaan kuitenkin pitkäl-
le. Työharjoittelun jälkeen hän jatkoi töitä 
tv-grafiikkaa tuottaneessa yrityksessä Helsin-
gissä eikä lopulta valmistunut koulusta. 

»Mutta animaatiota olen tehnyt, ja se on ol-
lut hauskaa. Ehkä se ei sittenkään ollut väärä 
ala», Luhtala pohtii.

Luhtalan ensimmäinen kokonaan oma työ, 
musiikkivideo Pariisin kevät, Samoilla raiteilla 
valmistui viime keväänä. Se sai kunnianmainin-
nan Oulun musiikkivideofestivaaleilla elokuussa. 
Raati kiitteli ohjaajan vahvaa omaa tyyliä sekä 
rohkeaa näkemystä ja luonnehti videon visuaa-
lista maailmaa omaperäiseksi ja kiehtovaksi.

Luhtala on osallistunut parin muunkin 
musiikkivideon tekemiseen ja tehnyt ani-
maatio-osuuksia toisten teoksiin, viimeksi 
»alkutunnarin» SEL m A VIL h usEn Ponity-
töt-dokumenttiin. Lisäksi tv-spotteja on syn-
tynyt »hirvittävä määrä».

Tällä hetkellä Luhtalalla on oma toimini-
mi, Valokuilu.

»Teen omaksi taiteeksi luokiteltavia juttuja, 
joista ei saa paljon rahaa, mutta elannon saami-
seksi myös kaupallisia juttuja», hän kertoo.

»Pienenä aioin 

taiteilijaksi, mutta 

päädyin tällaiseen teknis-

taiteelliseen hommaan», 

animaationtekijä Veera 

Luhtala kertoo.

 
Veera Luhtala: 

Pariisin kevät, 

samoilla raiteilla.
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➤ turuN taideakatemia elää epä-
varmoja aikoja. turun ammattikor-
keakoulun yhteydessä toimivan 
taideakatemian määrärahoja on 
viimeisen kahden vuoden aikana 
vähennetty yli miljoona euroa. ra-
hoituskriisin keskellä kamppaileva 
koulu on leikkauksien vuoksi jou-
tunut karsimaan muun muassa 
opetuksen ja opettajiensa määrää, 
opinnäytetöiden budjetteja ja ma-
teriaalikustannuksia. opettajien ja 
oppilaiden keskuudessa elää jatku-
va huoli koulutuksen tason säilyt-
tämisestä leikkauksien keskellä.

taIDeakateMIa oN yksi har-
voista Suomen ammattikorkea-
kouluista, jossa tarjotaan opetusta 
esimerkiksi animaation ja nukke-
teatterin alalla. Korkeatasoinen 
animaation koulutus on ollut yksi 
taideakatemian pääpainopisteistä. 
Nyt puhetta on ollut eri koulutus-

TuRun A nIm A AT IoL InJA uh AT TunA
Kulttuuripääkaupunkivuoteensa valmistautuva turku leikkaa kulttuurin 

rahoitusta monin tavoin, myös taideakatemiasta.

ohjelmien yhdistämisestä tai koko-
naan lakkauttamisesta. 

tulIlINjalla ovat erityises-
ti esittävä taide ja viestintä, johon 
myös animaatio kuuluu.Vuoden 
2008 opetussuunnitelmat ovat tätä 
kirjoitettaessa vielä auki, mutta ani-
maatiolinjan koulutusvastaava eija 
saarisen mukaan animaation opetus 
taideakatemiassa pyritään säilyttä-
mään. »taideakatemiassa animaation 
arvo nähdään, ja henki on se, että lin-
ja säilyisi. Muutoksia kuitenkin tulee.
totuus on, että taloudellinen tilanne 
on huono.»Yksi animaatiota koskevis-
ta muutoksista on tiivistyvä yhteistyö 
elokuvakoulutuksen kanssa. opiske-
lijoiden keskuudessa linjojen mahdol-
linen yhdistyminen on aiheuttanut 
pelkoa, mutta Saarisen mieleestä ti-
lanteessa on myös positiivisia puolia. 
»Elokuvalla on jo nyt paljon samoja 
kursseja animaation kanssa, esimer-

Pelkästään taideprojektien tekeminen ja 
apurahojen hakeminen olisi riskialtista, kos-
ka hyviä hakijoita on yleensä enemmän kuin 
apurahoja.

»Apuraha on hieno asia ja takaa taloudellisen 
riippumattomuuden, mutta sitten on taloudel-
lisesti riippuvainen siitä apurahakomiteasta», 
Luhtala sanoo.

luhtalaN MukaaN tekninen osaaminen on 
animaatiossa vielä tärkeämpää kuin useim-
milla muilla taiteenaloilla. »Ei tämä mitään 
öljymaalausten maalaamista ole, vaan tek-
nis-taiteellista hommaa.» Toki parhaat öljy-
maalaustenkin tekijät ovat perehtyneet hyvin 
tekniikkaan, mutta animaatioideoiden toteut-
taminen ei ole ylipäänsä mahdollista ilman tek-
nistä tietoa ja taitoa.

Vaikutteita animaatioilmaisuunsa Luhta-
la sanoo saavansa ennen kaikkea Internetistä. 
Hän surfailee sosiaalisilla kuvasivustoilla, joi-
den avulla voi helposti kerätä omalle koneelle 
itseä kiinnostavia kuvia.

»Kiinnostavimmat vaikutteet tulevat usein 
muualta kuin animaatiosta», Luhtala sanoo.

»Joskus aikaisemmin tykkäsin jugendista ja 
art noveausta, se oli pääihannekausi visuaali-
suuden puolesta. Sitten siirryin 1920–30-luvun 
julistetaiteeseen.»

Samoilla raiteilla -videon maisemissa ja muo-
tokielessä voi nähdä jälkimmäisen vaikutusta 
ja myös futuristisia piirteitä.

Nyt Luhtala hakee vaikutteita enemmän 
oman aikamme tekijöiltä. »Taidehistorian tun-
teminen on hyödyllistä, mutta elossa olevien 
kanssa voi kommunikoida ja kysyä, miten sä 
ton teit», Luhtala puntaroi.

haastatteluN jälkeeN Luhtala on menossa 
Taidemuseo Tennispalatsiin kahden animaa-

»KIInnosTAVImmAT  
VAIKuTTEET TuLEVAT usEIn 
muuALTA KuIn AnImAATIosTA.»

tionäyttelyn avajaisiin. Toinen esittelee maail-
man johtaviin animaatiostudioihin kuuluvan 
Pixarin tuotantoa, toinen tuoretta suomalais-
ta animaatiotaidetta.

»Vaikka animaatio on jonkinlaista taidetta 
tai taidekäsityötä, niin sitä ei kauheasti mu-
seoissa näe. Tämä on muutosta hyvään suun-
taan», Luhtala sanoo.

Turun animaatiolinjan säilyttämistä Luh-
tala pitää tärkeänä.

»Kun ammattikorkeakouluja on kaikkialla 
ja kaikilla on elokuvalinja, niin edes yksi ani-
maatiolinja olisi hyvä säästää. Sieltä on saatu 
hyviä tuloksia, monet kauhean taitavat ihmi-
set ovat saaneet koulutusta siellä.»

Luhtalan omiin suunnitelmiin kuuluu mai-
nosgrafiikan ohella joitakin isompiakin hank-
keita.

»On ollut puhetta joistakin animaatiotan-
noista, lasten animaatioista ja sarjoista», hän 
paljastaa, mutta ei suostu vielä kertomaan 
enempää. 1

kisi kuvauksen ja äänen 
puolella. Nyt yhteistyötä ha-
lutaan lisätä myös muussa opetukses-
sa. Jos säästöjä saadaan sitä kautta, 
se on hyvä asia.»

Saarisen mukaan meneillään on jat-
kuva vääntö, joka on raskasta sekä 
opiskelijoille että opettajille. Väännön 
keskellä ovat turun AMK:n hallitus, 
turun kaupunki ja taideakatemian joh-
to. Kysymys on myös valtakunnallinen: 
opetusministeriön aikaisemmasta kou-
lutusalakohtaisesta rahoituksesta on 
siirrytty järjestelmään, jossa kaikki toi-
mialueet saavat saman verran mää-
rärahoja. Mallissa ei kuitenkaan oteta 
huomioon eri koulutusalojen kustan-
nuseroja.

vIIMe syksyN taideakatemia eli 
säästöliekillä kaupungin myöntämän 
190 000 euron lisärahan turvin. Se 
riitti turvaamaan syksyn opetuksen, 
mutta taideakatemian koulutusjoh-

taja risto hyppö-
sen mukaan alkanut 

vuosi on vielä budjetin kannal-
ta auki. »olemme hakeneet lisä-
rahoitusta tälle vuodelle, mutta 
keskustelua käydään jatkuvasti. 
Kevään opetus pyritään järjestä-
mään kuitenkin normaalisti, myös 
ulkopuolisia opettajia on tulossa 
kuten ennenkin.»taideakatemia 
on ollut tärkeä lippulaiva turun 
kulttuuri-identiteetille perustamis-
vuodestaan 1997 lähtien. Vuoden 
2008 budjetti näyttää konkreetti-
sesti, minkälaisia muutoksia koulu 
joutuu opetussuunnitelmissaan te-
kemään. ironista on, että turun va-
linta Euroopan kulttuurikaupungiksi 
2011 oli osin myös taideakatemi-
an maineen ansiota – nyt koulun 
toimintaa ajetaan alas tuen puut-
teessa.

Saara Oranen

jatkuva vääntö on  
raskasta sekä 

opiskelijoille että 
opettajille.
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rajankäyntiä 1

Gdansk — BerLiini

tekstI ja kuvat Martti Puukko

Tyhjä juna. Harmaana syyskuun ilta-
päivänä se kuljettaa ajassa ja paikassa.



 Heräsin niihin laukauksiin – kertoi Danzigis-
sa syntynyt kirjailija Gü n T ER GR A ss ,  kun 
vierailin hänen maaseutuasunnollaan Poh-
jois-Saksassa, kesällä 1995. Grass oli sodan 

alkaessa 12-vuotias, eikä hän ymmärtänyt sitä kohtalok-
kuutta, joka liittyi noihin laukauksiin.

»Myöhemmin menimme kavereidemme kanssa katso-
maan kun Stuka-hävittäjät ilmaantuivat taivaalle...»

Nobel-palkittu kirjailija Grass on tänään puolalaisen 
Gdanskin kaupungin kunniakansalainen, vaikkei hän ole 
kaupungissa sodan jälkeen asunutkaan. Vuonna 2006 kun 
Grass kertoi kuuluneensa sodan aikana Waffen SS:ssään, 
monet Puolassa vaativat, että Grassin kunniakansalaisuus 
tulisi peruuttaa. Heidän joukossaan oli myös gdanskilai-
nen rauhannobelisti L ECh WA L E s A .  Monet kuitenkin 
myös puolustivat julkisesti Grassia, esimerkkinä mainit-
takoon runoilija WIsL AwA Sz y m boR sK A ,  nobelisti 
hänkin. Nyt kohu Grassin menneisyyden ympäriltä on jo 
hiukan laantunut ja Saksan tunnetuin nykykirjailija hy-
väksytään taas Gdanskissakin. No, eivät kaikki hyväksy. 
Puolan silloisen hallituspuoleen »Laki ja Oikeudenmukai-
suus» Gdanskin edustajat boikotoivat Günter Grassia, kun 
hän saapui lokakuussa kutsuvieraana kaupunkiin juhlista-
maan 80-vuotissyntymäpäiväänsä. »Lain ja Oikeudenmu-
kaisuuden» edustajat ovat kutsuneet Grassin kutsumista 
Gdanskiin skandaaliksi.

juuri nyt on kaupungin kuuluisa telakka lentoko-
neen alapuolella. Ennen niin mahtava laivojen tuo-

tantolaitos on ajautunut konkurssin partaalle, eikä se 
enää työllistä kuin murto-osan siitä työväestä, joka vuo-
den 1980 elokuussa teki lakkoilemalla historiaa. Mieleeni 
nousee 1980-luvulla kuulemani puolalaisvitsi:

Gdanskin satamassa ulkomaalainen toimittaja kysyy 
puolalaislaivan kapteenilta minne hän laivoineen on me-
nossa.

»Neuvostoliittoon», vastaa kapteeni.
»Mitä teillä on lastina?» toimittaja jatkaa.
»Banaaneja, appelsiineja, riisiä...»
»Entäpä sieltä takaisin?» kuuluu jatkokysymys.
»No, takaisin me tulemme Moskovan ja Varsovan väliä 

kulkevalla junalla...»
Kun kone laskeutuu Lech Walesan lentokentälle, myös 

monet omaan elämääni liittyvät muistinriekaleet kulke-
vat pääni läpi.

Gdansk oli ensimmäinen puolalainen kaupunki, johon 
tutustuin. Laivamatka Suomesta kesti silloin yli 30 vuotta 
sitten talvella myrskyn vuoksi kolme vuorokautta.

Myrsky oli niin ankara, että »Gryf» joutui sen matkan 
jälkeen telakalle korjattavaksi.

Olin 18-vuotias ja Gdanskiin tultuani hyvin kiitollinen, 
että sain raivoavan meren asemesta jalkojeni alle kiinte-
ää maata.

Sotatila, jonka kenraali JA Ruz E L sK I  julisti Puolaan 
vuonna 1981 joulukuun 12. ja 13. päivän välisenä yönä, ta-
voitti sekin minut juuri täällä. Saavuin yöjunalla Kra-
kovasta Gdanskiin. Muistan kuinka juna seisoi yöllä yli 
tunnin jossain metsien keskellä 
ennen kuin se jatkoi matkaansa. 
Muistan myös, etten saanut un-
ta sinä yönä. Samassa makuuvau-
nussa vastapäätä oleva vanhempi 
nainen itkeä nyyhkytti koko yön. 
Ajattelin, että hän on menettänyt 
jotain hyvin rakasta. En vain tien-
nyt mitä se oli, enkä tietenkään 
rohjennut kysyä.

Sinä pimeänä ja loskaisena tal-
viaamuna 13.12. junan saavuttua 
Gdanskiin törmäsin muihinkin 
itkeviin ihmisiin. Kadulla liikkui panssaroituja ajoneuvo-
ja ja sotilaita. »Sotatila!!» minulle kerrottiin. 

»Mitä, ovatko venäläiset tulleet?» kysyin. »Ei, kenraa-
li Jaruzelski on julistanut maahan sotatilan. Ihmisiä van-
gitaan.» 

Yritin käydä rautatieaseman viereisessä alikulkukäytä-
vässä soittamassa. Puhelinyhteydet olivat poikki...

Sinä aamuna en hurjimmissa kuvitelmissanikaan us-
konut, että kommunismi romahtaisi, enkä tietenkään 
kuvitellutkaan, että vielä joskus tutustuisin Gdanskin le-
gendaarisen lakkojohtajan Lech Walesan tai sotatilan julis-
taneen Jaruzelskin kanssa ja että tekisin heistä molemmista 
dokumenttielokuvat. Ei, sinä aamuna tulevaisuus näytti 
vain loputtoman ankealta ja pitkältä talvelta.

Nyt Lech Walesa puolustautuu paria entistä työtove-
riaan vastaan, jotka syyttävät häntä kommunisti-

sen turvallisuuspalvelun agenttina toimimisesta. Lisäksi 
Puolan »yksimunaisen tasavallan» johtajat Kaczynskin 
kaksosveljekset (presidentti L ECh K ACz y nsK I  ja nyt 

Gdansk. 
Pilvet hajoavat ja vanha hansakaupunki näyttää 

parhaat puolensa.  

En ole koskaan aiemmin nähnyt sitä ilmasta.

Gdansk, Danzig, historian riepottelema. täällä 

ammuttiin toisen maailmansodan lähtölaukaukset  

1.9.1939 kello 04.45. Saksalainen linjalaiva 

Schleswig-Holstein avasi silloin tulen Westerplatten  

puolalaista varuskuntaa vastaan.

Värikkäät katu-

mainokset ovat 

korvanneet Neuvosto-

liiton ja sen liittolaisten 

ikuista ystävyyttä 

julistavat tekstit.



jo entinen pääministeri JA RosL Aw K ACz y nsK I)  ja 
Walesa ovat nyt verivihollisia, vaikka kaksoset toimivat-
kin lyhyen ajan 1990-luvun alussa silloisen presidentin 
Lech Walesan neuvonantajina. Herjauksia lentää puolin 
ja toisin, niinpä miesten asianajajilla riittää töitä.

Muistan lukeneeni, että kun joku valtionjohtaja, olisiko 
se ollut peräti Saksan liittokansleri A ngEL A M ER K EL , 
vieraili Gdanskissa, pääministeri Jaroslaw Kaczynski ot-
ti hänet vastaan Gdanskin lentokentällä niin, ettei lento-
kenttää koristava Lech Walesan nimi vain vahingossakaan 
näkynyt uutiskuvissa.

Bussi »B» vie lentokentältä kaupungin keskustaan. 
»Kyllä on kaupunki muuttunut», totean itsekseni. 

Gdanskin liepeille on noussut uusia omakotialueita. Tiet 
ovat hyväkuntoisia. Värikkäät katumainokset ovat kor-
vanneet Puolan yhtyneen työväenpuolueen PzPR :n Neu-
vostoliiton ja sen liittolaisten ikuista ystävyyttä julistavat 
tekstit. No, oli täällä 1980-luvulla puolueen monopolia 
vastaan aina joskus kilpaileviakin seinätekstejä, esimer-
kiksi sellaisia, joissa luki »Solidaarisuus voittaa», »Vapaus 
poliittisille vangeille!», »Muistamme Katynin!». Katy-
nin metsässähän Neuvostoliiton salainen poliisi teloit-
ti tuhansia puolalaisia upseereita talvella 1940. Yhteensä 
noin 22 000 puolalaista upseeria ja älymystön jäsentä 
kuoli tuona talvena Kgb:n edeltäjän nK V d:n luoteihin. 
Nyt vanha tuttuni A ndR z EJ  WAJdA ,  josta olen teh-
nyt muutaman dokumentin, on tehnyt aiheesta eloku-
van »Katyn». Elokuvaa markkinoidaan kaikkialla ja siitä 
on tulossa todellinen kassamenestys Puolassa. Elokuvan 
siivellä myydään kaikenlaista oheistuotetta, jopa mur-
hattujen upseereiden manttelinnappien kopioita, Katy-
nista kertovista kirjoista nyt puhumattakaan. En ole itse 
nähnyt elokuvaa, joten en voi sanoa siitä mitään. Mutta 
yhden asian voin sanoa: itsensä markkinoinnin ja poliit-
tisen luovimisen Wajda hallitsee yhä mestarillisesti. Hän 
oli suuri ja valovoimainen nimi kommunistien aikana ja 
on sitä nytkin, kun vallassa ovat vannoutu-
neet antikommunistit.

Juna nytkähtää liikkeelle Gdanskin pää-
rautatieasemalta. Edessä on matka Szczeci-
niin ja siellä junanvaihto. Haluan ehtiä vielä 
illaksi Saksaan.

Junassa on tyhjää. Istun ja annan mielikuvien 
vaeltaa. Kesä 1976. Työläiset kapinoivat Rado-
missa ja Ursusissa. Saavuin Puolaan, Gdans-
kin kautta viikkoa myöhemmin. Matkustin 
silloinkin pitkin rannikkoa Dziwnowin pik-

kukaupunkiin asti. Ostin paikallisella retkeilyalueella eräältä 
puolalaiselta teltan noin 100 markalla. Silloin niin sanottu 
»kova valuutta» oli hyvässä kurssissa. Dziwnowin retkeily-
alueiden radioissa soi sinä kesänä Rod ST E wA RT I n Sai-
ling ja paikalliset suuruudet, kuten Cz E sL Aw NI E m En, 
Cz ERwonE GI TA Ry ja yhä tänäänkin suosittu M A Ry-
L A Rodow ICz ,  niin ja Ju K K A KuoPPA m ä E n Kiskot 
vievät etelään, englanniksi I did not hear the whistling of the 
train... 

Matkailin sitten uuden telttani kanssa kesän kuluessa 
etelään päin aina Unkarin Balaton-järvelle saakka.

Szczecinissä on viileä ja sateinen ilma ja ilta on jo pit-
källä kun saavun kaupunkiin. Yhtäkaikki, ostan 

rautatieasemalta lipun ja jatkan tunnin odottelun jälkeen 
saksalaisella paikallisjunalla matkaani rajan toiselle puo-
lelle Angermünden pikkukaupunkiin.

Samassa vaunussa on Berliiniin siivoamaan matkalla ole-
via keski-ikäisiä puolalaisnaisia. Eräs heistä antaa Puolan 
nykyjohdon kuulla kunniansa.

Puolan nykyjohto taas haastaa Saksan vähän joka asias-
sa aina kuin se vain on mahdollista. Kun Suomessa kohis-
taan, maan ylintä johtoa eli pääministeriä ja presidenttiä 
myöten siitä, että puolustusministeri »on erehtynyt» yhdes-
sä lauseessa sanomaan Venäjää ulkopoliittiseksi haasteeksi, 
puhuu Puolan ulkoministeri samaan aikaan täysin estoitta 
Venäjästä ja Saksasta Puolan perinteisinä vihollisina. Suo-
mi ja Puola ovatkin tässä suhteessa toistensa ääripäitä. Mi-
nusta kumpikaan tapa puhua ei ole hyvä. Suomessa jotkut 
sanovat maan olevan nyt »rähmällään länteen». En oikein 
ymmärrä mitä sillä tarkoitetaan. Eivätkö läntiset käsitykset 
demokratiasta ja ihmisoikeuksista vastaakaan paremmin 
suomalaista ajattelutapaa kuin esimerkiksi Venäjän nyky-
johdon käsitykset? Olen ymmälläni. 

Puolassa eivät edes entiset kommunistijohtajat puhu, että 

Puolan johtajat 

käyttäytyvät niin kuin 

toinen maailmansota 

hirveyksineen olisi 

päättynyt vasta eilen.

Katynin verilöylyn 

muistoristi Krakovassa.



maa olisi »rähmällään länteen». Kokonaan toinen asia on se, 
että monet täälläkin suhtautuvat Yhdysvaltojen nykyiseen 
politiikkaan hyvin kriittisesti ja pitävät esimerkiksi Irakin 
sotaa, johon Puolakin osallistuu, suurena virheenä, mutta 
siitä, onko Puolan paikka idässä vai lännessä, ei täällä val-
litse erimielisyyttä.

Mutta, ikävä kyllä, juuri nyt Saksaa suorastaan »demonisoi-
daan» täällä Puolassa. Maan johtajat käyttäytyvät niin kuin 
toinen maailmansota hirveyksineen olisi päättynyt vasta ei-
len. Esimerkiksi, joitakin aikoja sitten Puolan toiseksi suurin 
viikkolehti Wprost oli omistanut melkein koko numeronsa 
läntiselle naapurimaalleen Saksalle. Lehden kannessa A doLF 
HI T L ER seisoi Saksan valtiopäivätalon edessä ja iso teksti 
kysyi: »Kenen hyvinvoinnin saksalaiset varastivat?» 

Lehden mukaan saksalaiset hyötyivät toisesta maailman-
sodasta ja saksalaisten nykyinen hyvinvointi suorastaan 
perustuu sodan aikaisiin ryöstösaaliisiin. Lisäksi lehdessä 
kauhisteltiin niin vakuuttavasti saksalaista uusnatsismia, 
että mikäli en tuntisi yhtään Saksaa, minua pelottaisi men-
nä sinne. »Uusnatsit metsästävät ulkomaalaisia» – kirjoitti 
lehti. Valitettavasti saksalaisvastaisuus myy tämän päivän 
Puolassa ja sillä voi myös ostaa poliittista kannatusta, mutta 
pidemmän päälle ilmiö on Puolalle hyvin vahingollinen.

Juna kiitää halki pimeää maaseutua. Luen. Lehdessä 
muistellaan edesmennyttä LuC I A no PAVA RoT T I A .  Se 
saa ajatukseni siirtymään Jus s I  BJöR L I ngI I n tai aina-
kin välillisesti häneen.

On vuosi 1991. Jugoslaviaa ei käytännössä enää ole. Jo-
kin näkymätön uhka suorastaan roikkuu ilmassa. (Se uh-
ka muuttui pian avoimeksi sodaksi.)

Nousen junaan Sarajevossa. Määränpääni on Zagreb. Is-
tun alkumatkan yksin. Eräällä pienellä asemalla samaan 
vaunuun nousee maanviljelijän näköinen ja oloinen van-
hahko mies. Hän jää käytävälle seisomaan ja katselee minua 
hyvin tarkkaavaisesti. Kuluu minuutti, kuluu toinenkin, 
viisikin minuuttia ja mies vain katsoo minua. Lopulta her-
mostukseni havaittuaan hän avaa vaunuosastoni oven ja is-
tuu vastapäiselle penkille. 

»Kuulkaa, teissä on jotain samaa kuin Jussi Björlingis-
sä» – mies sanoo täysin yllättäen.

Hänen ensimmäinen lauseensa on pudottaa minut lat-
tialle. 

»Olen Suomesta», vastaan täysin ymmälläni.
»Mutta teissä silti jotain samaa kuin hänessä», mies jatkaa
Välillemme sukeutuu elävä, joskin yksipuolinen kes-

kustelu oopperasta, josta minä en oikeastaan tiedä yhtään 
mitään. Mutta mies, bosnialainen maanviljelijä, sillä hän 
osoittautuu todellakin maanviljelijäksi, tietää siitä sitäkin 
enemmän. Hän muistelee minulle radiosta kuulemiaan 
M A RT T I  TA LV EL A n esityksiä Bayreuthissa ja ties mis-
sä. Oopperat ovat hänen intohimonsa, ja niihin hän on tu-
tustunut radion ja lehtien välityksellä. Hän kertoo minulle 
oopperoista, joita en ole tiennyt olevan olemassakaan. Yli 
tunnin luennoituaan mies jää pois. Lähtiessään hän ojen-
taa kätensä ja sanoo: »Oli mukava tutustua Martti Talve-
lan maanmieheen ja kaimaan...»

on keskipäivä kun tapaan JöR n Don nER I n syk-
syisessä Berliinissä. Donner on tullut pariksi vii-

koksi aistimaan kaupungin ilmapiiriä. Hänen kirjansa 
Rapport från Berlin ilmestyi ensi kerran vuonna 1958, ja 
nyt vuonna 2008 kirjasta otetaan jälleen uudet painokset 
sekä ruotsiksi että suomeksi. Jörn haluaa kirjoittaa kir-
jaansa uuden esipuheen.

Koska Jörnillä on auto mukanaan, ajamme kaupungin 
ulkopuolella sijaitsevalle Wannseelle. Syömme lounaan jär-
ven rannalla olevassa ravintolassa. Sen jälkeen vierailem-
me talossa, jossa tammikuun 20. vuonna 1942 päätettiin 
Euroopan juutalaisten lopullisesta tuhoamisesta. Haus der 
Wannsee Konferenz sijaitsee sekin luonnonkauniilla pai-
kalla järven rannalla. Tuntuu kummalliselta, että monet 
historian hirvittävyydet on suunniteltu mitä kauneimmissa 
paikoissa. Hitlerin Baijerin Obersalzbergin päämajaa Berg-
hofia ympäröi sitäkin huikaiseva alppi-idylli.

Mutta täällä järven rannalla harmaassa talossa päätet-
tiin Euroopan juutalaisuuden tuhatvuotisen historian tu-
hoamisesta. Täällä Wannseessa päätettiin tuhoamisleirien 
rakentamisesta Puolan alueelle, koska Puolassa oli Euroo-
pan laajin juutalaisväestö. Wann-
seessä tehtyä päätöstä kutsutaan 
»lopulliseksi ratkaisuksi» (Die 
Endlösung). Konferenssiin osallis-
tui 15 henkilöä, heistä tunnetuim-
mat olivat A doL F E ICh m A n n 
ja R E Inh A R d HEy dR ICh.  Pe-
räti kahdeksalla mukana olleella 
oli tohtorin oppiarvo.

Kun olemme tulleet ulos talos-
ta, Jörn sanoo:

»Nyt Saksassa on taas melko 
suuri juutalainen yhteisö. Tänään 
he ovatkin täällä paljon parem-
massa turvassa kuin Israelissa.»

i llalla palaan hotelliini, joka sijaitsee kaukana Berlii-
nin keskustasta, Köpenickin kaupunginosassa, Dam-

me-joen rannalla.
Matkalla hotelliin poikkean vielä pienessä putiikissa. 

Kaupan pitäjä, tumma mies, katselee minua hetken ja huik-
kaa sitten puolaksi »Dzien dobry» eli hyvää päivää. Vas-
taan »Dobry wieczor» eli hyvää iltaa. Mies hymyilee, hän 
on arvioinut minut puolalaiseksi. En viitsi pilata hänen hy-
vää tuultansa sanomalla, että olenkin Suomesta. Kaupasta 
poistuessani käytän lähes koko turkin kielen sanavarastoni 
ja huikkaan hänelle »iyi aksamlar» ja »cok tesekkür ede-
rim», hyvää iltaa ja kiitos paljon. Hän vastaa toivotuksiini 
ja hymyilee entistä leveämmin. 1

tuntuu 

kummalliselta,  

että monet historian 

hirvittävyydet on 

suunniteltu mitä 

kauneimmissa 

paikoissa.

■ Martti Puukon rajankäyntiä-sarja tulee 
jatkumaan myöhemmissä Kulttuurivihkoissa.

Jörn Donner Haus Der Wannseen edessä 2007.



 V
.  I .  L E n I n teki 1910-luvulla filosofisia 
muistiinpanoja, jotka hän nimesi Filoso-
fian vihkoiksi, ja italialainen marxilainen 
filosofi A n T on Io GR A m s C I  kirjoit-

ti parikymmentä vuotta myöhemmin Vanki-
lavihkot. Vuonna 1973 Helsingissä ilmestyi 
vasemmistolaisen Kulttuurivihkot-lehden en-
simmäinen numero. Lehti perustettiin edel-
lisenä vuonna syntyneen marxilais-leniniläisen 
Kulttuurityöntekijäin Liiton äänitorveksi.

Ensimmäisessä numerossa vastaavana toi-
mittajana oli Ju h A  VI R K K u n E n.  Siinä 
keskityttiin liiton toiminnan ja linjausten esit-
telyyn. Kulttuurivihkojen linjaa luonnehdit-
tiin näin:

»Kulttuurivihkoissa tullaan julkaisemaan 
kirjoituksia, joissa käsitellään marxismi-leni-
nismiin perustuen taiteen ja kulttuurielämän 
ilmiöitä. Vihkot tulevat esittelemään taideteok-
sia ja julkaisemaan myös niitä sen verran kuin 
tilat ja varat sallivat. Tulemme esittelemään 
myös Neuvostoliiton ja muiden sosialististen 
maiden kansalliskulttuurien piirteitä.»

Kulttuurivihkojen osallistuvasta roolista 
ajankohtaisissa kamppailuissa kertoo osaltaan 
tekstin alle lätkäisty »E I  E EC» -kieltomerkki. 

Toisessa numerossa (2/1973) vastaavana toi-
mittajana oli CL A E s  OL s son.  Siinä oli jo 
paljon muutakin kuin K T L :n aineistoa. Vas-
ta tapahtunut Chilen verinen vallankaappaus 
sekä runoilija PA bL o NE Ru dA n kuolema 
huomioitiin laajasti.

Ensimmäisen vuoden kahden numeron jäl-
keen lehteä ruvettiin julkaisemaan kuusi ja 1976 
jo kahdeksan kertaa vuodessa. Vakituisena pää-

KulttuurivihKojen 
HiStoria 
lyhyt oppimäärä

tekstI Elias Krohn | kuvItus Emil Bertell

35-vuotiaalla Kulttuurivihkoilla on 
syvänpunainen menneisyys, johon 
mahtuu myös moniarvoisuutta, 
glasnostia, populaarikulttuuria 
ja postmodernisuutta. Jokainen 
vuosikymmen on ollut omanlaisensa.

toimittajana aloitti vuoden 1974 alusta K A L E-
V I  SE I L onEn. 

Levikki kasvoi pitkään suorastaan räjähdys-
mäisesti. Vuonna 1977 painos oli jo 10 000 kap-
paletta. Uusia tilaajia saatiin keskimäärin 1 000 
joka vuosi. K T L :n myyntiorganisaatio oli hy-
vin järjestäytynyt ja tehokas. Rahoitusta saatiin 
tilausmaksu- ja myyntitulojen ohella valtion 
tuista sekä K T L :n osastojen vapaaehtoistyöl-
lä. Lehden hyväksi järjestettiin muun muassa 
arpajaisia. Mainoksiakin oli, esimerkiksi Ko-
nela mainosti säännöllisesti Ladojaan.

1970-luvun Kulttuurivihkot olivat moni-
puolisia sekä sisältönsä että henkilögalleriansa 
puolesta. Oli M A RJA-L E EnA MIK KoL A n 
esseitä marxilaisesta kulttuuriteoriasta, CL A E s 
A ndER s son I n runoja ja Turun Wärtsilän 
telakan laivantekijöiden haastatteluja. VE I Jo 
M ER I  kertoi laajassa haastattelussaan, miksi 
kirjoittaa sodasta, ja E sKo -Ju h A n I  TE n-
n I L ä  esitteli Viiri-Kankaan Viiri-Nuorien, 
Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton rova-
niemeläisen perusosaston, aktiivista toimin-
taa.

Vaikka K T L  identifioitui Suomen kom-
munistisen puolueen vähemmistösiipeen 
ja Kulttuurivihkojenkin päätoimittajat oli-
vat vähemmistökommunisteja, toimittaja- ja 
avustajakunta oli poliittisesti laajapohjaisem-
pi, lukijakunnasta puhumattakaan. Lukijoista 

huomattava osa ei kuulunut mihinkään poliit-
tiseen järjestöön.

Kansainvälisissä aiheissa olivat esillä Chilen 
ja muunkin latinalaisen Amerikan tapahtumat 
sekä tietysti Neuvostoliitto ja muut niin sano-
tut sosialistiset maat, niistä erityisesti Saksan 
demokraattinen tasavalta. Suhteet Neuvosto-
liittoon olivat läheiset, ja sitä silitettiin vain 
myötäkarvaan.

Pluralistinen 1980-luku
Seilosen jälkeen päätoimittajana toimi vuodet 
1978–79 M AT T I  Ross I ,  jota seurasi A ns -
s I  S I n n E m ä K I ,  ensin vt. päätoimittajana 
ja vuodesta 1982 alkaen vakinaisena. Tässäkin 
vaiheessa Neuvostoliiton vaikutus oli vahva: 
Sinnemäki on arvioinut (Kulttuurivihkoissa 
4–5/2002), että hänen todellinen valitsijansa 
tai valinnan siunaaja oli Neuvostoliiton kom-
munistinen puolue.

Juuri Sinnemäki vei Kulttuurivihkojen lin-
jaa kuitenkin kauemmas puhdasoppisesta mar-
xilais-leniniläisestä taidenäkemyksestä. Hän 
on itse luonnehtinut (KV 4–5/2002) toimitus-
linjaansa »avoimeksi, vapaamieliseksi ja plu-
ralistiseksi». Esiin nostettiin muun muassa 
länsimaisia marxilaisia teoreetikkoja, virolais-
ta kaunokirjallisuutta, futurismia ja kokeellis-
ta elokuvaa.

Kulttuurivihkot kehittyi korkeakulttuuri-
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sempaan suuntaan, mikä herätti sekä ihailua 
että kritiikkiä. K T L :ssa monet pelkäsivät en-
tistä vaativampien tekstien karkottavan esi-
merkiksi työläislukijoita. Liitto ei kuitenkaan 
suoranaisesti puuttunut lehden toimituspoli-
tiikkaan.

Taloudellisesti 1980-luku oli Kulttuurivih-
koille vaikeaa aikaa. Alamäkeä pohjusti se, että 
vuonna 1980 Kulttuurivihkot ei saanut lain-
kaan kulttuuri- ja mielipidelehtitukea. Päätöstä 
perusteltiin KTL:n saamilla muilla apurahoil-
la, mutta toimitus piti syitä poliittisina, koska 
joidenkin muidenkin lehtien taustaorganisaa-
tiot olivat saaneet apurahoja, mutta silti myös 
lehtitukea.

Vasemmistobuumin taittuminen näkyi Kult-
tuurivihkojen levikissä, joka laski miltei yhtä 
nopeasti kuin oli 1970-luvulla noussut. Vuonna 
1980 keskimääräinen kokonaislevikki oli 6 180 
kappaletta, vuonna 1984 enää 3 768. K T L jat-
koi aktiivisesti myyntikampanjoitaan, mutta 
levikkiä ei onnistuttu kääntämään pysyvästi 
nousuun. Vuonna 1987 ilmestymistiheys su-
pistettiin takaisin kuuteen vuodessa.

Neuvostoliiton perestroikka ja glasnost vai-
kuttivat Kulttuurivihkojenkin linjaan. Jo vä-
hän ennen MIh A IL GoR bATšoV In kauden 
alkua Kulttuurivihkoissa julkaistiin laaja ja 
myönteinen artikkeli toisinajattelija VL A dI-
m IR VysoTsK I s TA .  Neuvostoliiton kehitys 

herätti myös toiveita sosialismin uudenlaises-
ta noususta: »nK P ei ole pitkään aikaan ollut 
niin innostava kuin Gorbatsovin rynnistäes-
sä», kirjoitti K T L :n puheenjohtaja K AJ  Ch y-
dEn Ius 1989.

Sinnemäen vetäydyttyä vapaaksi tutkijaksi 
nousi päätoimittajaksi PET R I  R EPo,  jonka 
kaudella muun muassa populaarikulttuuria ja 
sarjakuvaa nostettiin vahvasti esiin.

Chydeniuksen ja monien muiden toiveista 
huolimatta n K P ja Neuvostoliitto olivat pi-
an vain historiaa, ja myös Kulttuurityönteki-
jäin Liitto lopetti aktiivitoimintansa. Pitkien 
neuvottelujen jälkeen vuonna 1992 se luovutti 
Kulttuurivihkot Tuom A s K ILV EL L E ,  joka 
oli aloittanut vastaavana toimittajana jo vuo-
den 1991 alussa. Hän sai lehden myös talou-
dellisesti haltuunsa. Kilpi oli uutta sukupolvea 
eikä ollut koskaan kuulunut K T L :ään tai sK P :
hen. Kirjoittajakunta koostui etupäässä pari-
kymppisistä Helsingin yliopiston ja Taideteol-
lisen korkeakoulun opiskelijoista.

Populaarikulttuurin ja sarjakuvan esiinmars-
si jatkui. Uuden kustannusyhtiön nimikin tuli 
sarjakuvamaailmasta: Vihreä Lyhty Oy. Julkai-
sijaksi perustettiin Kulttuurivihkot-yhdistys.

Cyberpunkin kautta nettiaikaan
Kilven kaudelle oli leimallista korkean ja ma-
talan sekoittaminen, postmodernius ja kokeile-

vuus. Kuten 70-luvullakin, lehti oli taas oman 
aikansa näköinen. Pinnalla olivat esimerkik-
si teknomusiikki, hypermedia, cyberpunk ja 
postgenderismi. Marxismi-leninismistä ei nä-
kynyt jälkeäkään, ja politiikan käsittely rajoit-
tui yleensä kulttuuripolitiikkaan.

Vuosikymmenen lopulla »oikean» palkka-
työn ja perhe-elämän viedessä voimia silloiselta 
tekijäjoukolta oli taas sukupolvenvaihdoksen 
aika. Kilpi luovutti Kulttuurivihkot eteen-
päin, ja uudeksi päätoimittajaksi tuli vuoden 
1999 alusta Joh A n A L én.  Kustantajana oli 
vuoden 1999 ajan Kulttuurivihkojen kanna-
tusyhdistys, seuraavan vuoden alusta lähtien 
Domirola Oy.

Kilven aikaisia painotuksia ei unohdettu, 
mutta yhteiskunnallisia aiheita nostettiin jäl-
leen enemmän esiin.

Vuosituhannen vaihteen uusi punavihreän 
ja globalisaatiokriittisen kansalaisaktivismin 
aalto näkyi myös Kulttuurivihkojen sivuilla. 
Sosialismistakin uskallettiin taas puhua. Kult-
tuurivihkot määritteli itsensä »puoleisiin si-
toutumattomaksi suomalaisen vasemmiston 
yhteiseksi aikakauslehdeksi». Vihkot myös vah-
visti rooliaan uuden kaunokirjallisuuden jul-
kaisuareenana.

Allekirjoittaneen aloitettua päätoimittajana 
vuonna 2004 Alén jatkoi edelleen kustantaja-
na. Oman kauteni arvioinnin jätän toisten teh-
täväksi, mutta mainittava on kuitenkin viime 
vuosien panostukset Internetiin. Viime vuoden 
eduskuntavaalien yhteydessä Kulttuurivihkot 
järjesti Suomen ensimmäisen suorana nettitv-lä-
hetyksenä toteutetun vaalistudion, ja kotisivuilla 
(http://www.kulttuurivihkot.fi) avattiin kaikil-
le avoin keskustelufoorumi. Sivuilla julkaistaan 
myös videoreportaaseja, ja tänä vuonna käyn-
nistämme nauhoitettuna videolähetyksenä to-
teutettavan keskusteluohjelman.

Tässä mielessä olemme ehkä leninistejä – us-
koihan Lenin vahvasti sähköisen viestinnän, 
kuten elävän kuvan voimaan. 1

■ Kulttuurivihkojen historiaa on käsitelty 
laajemmin 30-vuotisjuhlanumerossa 4–
5/2002, jonka kirjoituksiin tämä artikkeli 
osittain pohjautuu.
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kaikille avoimia kulttuurivihkojen 35-
vuotisjuhlia vietetään helsingissä tällä 
tietoa huhtikuussa. lehden mennessä 
painoon paikka ja aika eivät valitettavasti 
olleet vielä lopullisesti varmistuneet. 
tiedotamme asiasta internetsivuillamme 
http://www.kulttuurivihkot.fi heti 
kun varma tieto saadaan.

tulossa huhtikuussa:

Esitykset 28.2.–29.4.2008
Kulttuuriareena Gloriassa
Pieni Roobertinkatu 12

Esitykset 12.3.–24.5.2008
KOM-teatterissa
Kapteeninkatu 26

Sovitus: Juha Itkonen ja Pekka Milonoff
Ohjaus: Pekka Milonoff
Musiikki: Kalle Chydenius
Rooleissa:
Laura Malmivaara, Vilma Melasniemi,
Juho Milonoff, Janne Reinikainen,
Eeva Soivio sekä Kalle Chydenius ja
Juha Itkonen

Viime vuoden Finlandia-ehdokas
nyt näyttämöllä!

Missäs oot,
                              me tullaan sinne

Juha Itkonen

KOM-lipputoimisto, Kapteeninkatu 26, auki ma-pe klo 10-16, puh. 09 6841 841,  www. kom-teatteri.fi
Myös Lippupalvelu, joka päivä klo 8-20, puh. 0600 10 800 (1,83 €/min+pvm)

Teksti: Iira Halttunen
Ohjaus: Johanna Freundlich
Visuaalinen suunn: Kimmo Viskari
Rooleissa:
Santtu Karvonen,
Eero Milonoff, Sari Mällinen,
Matti Onnismaa, Teemu Palosaari,
Anna-Maija Tuokko

14-vuotiaan Iira Halttusen
esikoisnäytelmä

   eli Kaunein poika heti
                         Morrisonin jälkeen

kulttuurIvIhkojeN verkkosIvut
http://www.kulttuurivihkot.fi

ohjelmassa on vähän puheita 
ja runsaasti musiikkia.-vuot iSjuhl at

■ uutiset
■ videoreportaasit
■ keskustelufoorumi

■ juttuarkisto
■ irtonumerot



Valokuvat Lauri Asannin 

Pilvenvarjot-sarjasta. 

Kuvia on julkaistu 

myös Kulttuurivihkojen 

numerossa 4–5/2007.
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35-vuotias vasemmistolainen 
kulttuurin pää-
äänenkannattaja on 
vahvasti kiinni ajan hengen 
kritiikissä. onnea!

Paavo arhINMäkI

www.punajuuri.net

riemulliset onnittelut 
kypsään ikään 
ehtineelle kulttuurilehti-
kollegallemme!

toivottaa filmihullu.

”taIDe kuuluu kaNsalle”
toverilliset onnittelut kulttuurivihkoille

yrjö hakaNeN

www.yrjohakanen.fi

onnittelut kulttuurivihkoille 
merkkivuoden johdosta!

teeMu heIraMo



➤ tuNtuu sadistiselta tyrmätä titaanisia pon-
nisteluja vaatinut työ, mutta ammattietiikalla 
on rajansa. SKS antaa monumentaalisen kova-
kantisella, asiallisen harmaalla ilmiasutyöllään 
ymmärtää, että JA R K Ko S .  Tu us V uoR En 
Suomen kulttuurilehtien historia on tietokir-
ja, jota kelpaa esitellä kirjaston käsikirjahyllyn 
aitiopaikalla. Sisällöllisesti Kulttuurilehti 1771–
2007 on kuitenkin mahalasku – ja sK s :n ulko-
asubrändi kertaheitolla vuosiksi mennyttä.

Unohtakaa pikkuvirheet ja haudatkaa ku-
vitellut »omat lehmät ojassa». Huolimatta 
teoksen aloittavasta ansiokkaan kulttuurifi-
losofisesti sävyttyneestä yleisestä sanoma- ja 
kulttuurilehdistön historiasta sekä muutamas-
ta vuosikymmenestä huolellisemmin toimitet-
tua kotimaista tarinanjuurta, Kulttuurilehti 
1771–2007 on huolimattoman vapaaseen mit-
taan kirjoitettu byrokraattinen luettelo siitä, 
mikä Tuusvuorta on milloinkin, rajallisella 
asiantuntemuksella, sattunut kiinnostamaan 
valtavaa lehtikasaa selatessa. Aiherajausta ei 
ole tehty, mitään metodia ei ole seurattu, eikä 
teoksen jäsennys ole läpinäkyvä.

Jos Tuusvuoressa olisi esseistin vikaa tai jos 
kirjassa liikehtisi edes jollakin tavalla hänen 
eroksensa henkäys P E T E R  Von BAgh I n 
epistemologisen hybriksen vallassa kirjoitetun 
Elokuvan historian tapaan, sille voisi liputtaa 
edes nimellisesti, mutta Kulttuurilehti 1771–
2007 on tyylillisesti tappavaa luettavaa.

On surullista nähdä, miten teos myös so-
tii kulttuurilehtien keskeistä, keskustelevaa ja 
muista yhteiskunnan territorioista erottuvaa 
merkitystä vastaan. Kun lehtiä ja näkökulmia 

on ollut liian paljon yhden miehen ymmär-
rykselle, hänen fragmentoituneet referaattin-
sa niistä perustuvat usein siihen, mikä pistää 
amatööriä silmään. Aloitin kirjan lopusta, kos-
ka asiantuntemukseni viimeisestä vuosikymme-
nestä on suurin – enkä halunnut olla uupunut 
sinne saapuessani – mutta hämmästyin sitä, 
ettei tuntemistani lehdistä kerrottu niiden si-
sällä (tai laajemminkin) kuohuttaneita kes-
kusteluita tai linjanvetoja. Sitäkin enemmän 
oudoksuin sitä, että sain niin paljon tietoa sii-
tä, ketkä akateemiset tähdet ( JA A K Ko HIn-
T IK K A) ja julkkikset (R A K EL L IEK K I – joka 
on kyllä piristävä moniottelija) olivat milloin 
mihinkin kirjoittaneet, ja huomasin tiettyjen 
Tuusvuoren suosikkinimien (TER E VA dèn, 
R I TA DA hL ,  PAu L I  P y L K Kö – joista pi-
dän tietysti itsekin) toistuvan nolostuttavuu-
ten asti. Ei näin subjektiivisesti voi kirjoittaa 
historiallista tietokirjaa – tai voi, mutta sen 
nimeksi pitäisi tulla »Jarkko S. Tuusvuo-
ri. Minä ja kulttuurilehdet». Se pitäisi 
painaa pehmeäkantiseksi ja kuvata kir-
joittaja kanteen istumaan kaatopaikan 
kokoisen lehtiröykkiön päälle.

oNNeksI eN ole yksin. O T s o 
K A n ToKoR PI  kulki jo vii-
meisessä Taide-lehdessä sy-
ty ttelemässä punaisia 
varoituslyhtyjä teoksen t
ulkintahorisonttiin.»Jäikö 
projekti kesken?» hän tii-
visti lukupiinan ytimen.

Teoksen lukeminen on 

Paska hoMMa, Mutta 
tulIPahaN tehtyä

Jarkko S. Tuusvuoren Kulttuurilehti 
1771–2007 on yli 700-sivuinen järkäle – 
joka olisi pitänyt jättää julkaisematta.
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tosiaan rankkaa. Lainaan Kantokorven kir-
jasta poimimaa A RJA  EL oV IR R A n päätoi-
mittaman Taide-lehden kuvausta: »Hän [Arja 
Elovirta] puuttui 2007 kulttuurihankintojen 
verovähennysoikeuteen. – – Saatiin reportaasit 
Leipzigin taidekorkeakoulusta ja Senegalista. 
Ritva-Liisa Yrjölä haastatteli Tapio Junnoa. Mi-
ka Elo kertoi uudesta Walter Benjamin - tutki-
muksesta. Kantokorpi arvioi näyttelyitä. Berndt 
Arell ja Arja Miller puolustivat Heta Kuchkaa 
Annamari Vänskän esittämää kritiikkiä koh-
taan – –» Kuten Kantokorpi sanoo, »(e)i ku-
kaan jaksa lukea tällaista sivukaupalla».

Yhtä paha on se, etteivät asiatiedot ole koh-
dallaan. En ole itse mikään kulttuurilehtien 
asiantuntija, mutta löysin vartissa melkoisen 
virhe- ja puutekavalkadin – mukaan lukien 
yhden väärän julkaisun nimen (Helsinki.Net 
oli vaihtunut Aktivistiksi), yhden merkittä-
vän päätoimittajakauden puuttumisen ( JA n I 
L E InosEn Taide) ja runsaasti asiantuntemat-
tomuuden osoituksia. Joistakin lehdistä (esi-
merkiksi Kontur) oli noukittu mukaan pelkkiä 

irrallisia pääkirjoituksenpätkiä, jotka eivät ker-
toneet mitään lehden elämästä. Absurdia, mut-
ta ei hauskaa, sillä tällaiseen teokseen pitäisi 
pystyä säilyttämään luottamus. Olikin sitten 
vaikea ryhtyä kulkemaan aikajanaa takaperin, 
kun en tiennyt, pystyisinkö luottamaan oikein 
mihinkään sellaisista lehdistä ja vuosista kirjoi-
tettuun, josta en itse ollut kärryillä.

Vähemmän dramaattisesti kaipasin vuosi-
tuhannen vaihteen kulttisuosikki Skullheadia, 
filosofisesti ansiokasta Pohjolan leijonaa, TI-
mo K L E moL A n ja kumppaneiden paikoin 
tähdittämää Budokaa (Ananda oli mainittu, 
joten tämä olisi ollut loogista) sekä muun muas-
sa MICh EL M A FFE soL I A  klubikansalle le-
vittänyttä TI T T I  MI ET T I sEn Kerho-lehteä. 
Lätsä, Tom & Jerry ja Suosikki löytyivät kyllä-
kin hakemistosta (josta muuten puuttui kir-
jassa mainittuja lehtiä).

yhDyN kaNtokorPeeN, joka sanoo, että teos oli-
si pitänyt tehdä »joukolla» (johon en onneksi 
kuulu, pännisi nähdä, miten tie on nyt pitkäk-

jarkko s. tuusvuoreN kulttuurilehtihistorii-
kissa on joitakin epätarkkuuksia ja virheitä myös 
Kulttuurivihkojen kohdalla. Pahiten metsään me-
nee lehteämme koskevan selostuksen viimeinen 
lause: »Marx- ja ympäristöteemassa 2007 kuul-
tiin Matti Korhosta ja Yrjö Hailaa.»

totta on, että Kulttuurivihkojen numeros-
sa 1/2007 oli Marx- ja ympäristöteema. Muu-
ta paikkansapitävää lauseessa ei sitten olekaan. 
Lehdessä ei haastateltu edesmennyttä Suomen 
Pankin johtajaa Matti korhosta, vaan Vasem-
mistoliiton puheenjohtajaa Martti korhosta. 
Mutta häntäkään ei kuultu Marx- ja ympäristö-

si aikaa suljettu). Kirjan olisi pelastanut myös 
käsikirjoituksen lähettäminen tarkistettavak-
si kulttuurilehtien toimituksille tai sen työstä-
minen lopputyöksi johonkin korkeakouluun. 
Kuka tahansa ohjaaja olisi sanonut painavan 
sanansa jo varhaisessa vaiheessa.

Olen tässä keskittynyt lähinnä viimeisiin 
vuosikymmeniin, mutta tietysti historiaa tun-
temattomalle lukijalle voi olla antoisaa selailla 
Suomen kulttuurilehdistön varhaisvaiheita. Kä-
sityksen saa kyllä siitä, miten monimuotoinen 
ja kiivas kenttä on ollut. Toisinaan on mielen-
kiintoista saada tietää, että jonkin muun alan 
(tieteen tai taiteen) merkkitekijä on vieraillut 
myös kulttuurilehtien maailmassa. Teoksella 
onkin ansioita niin sanottuna kahvipöytäkir-
jana. Mutta ellei tarkistettua ja uudelleenkir-
joitettua painosta saada markkinoille – nyt teos 
pitäisi vaarallisen kiinalaisen lelun tapaan va-
rustaa varoitustarralla – painakaa siihen edes 
värikuvia.

sK s  on yleisesti ottaen kuulunut luottokus-
tantajiini, ja Tuusvuoren työtä filosofina olen 
yhtä lailla osannut arvostaa. Kyllä epäonnistu-
nut jättityö on kauhea pala kriitikolle purta-
vaksi. Kritiikkiä kirjoittaa tulisilla hiilillä, ja 
toivoo, että voisi sanoa jotakin toisin, tai et-
tei lukija vain erehtyisi pitämään arvostelijaa 
jonkin valta- tai vastaklikin edustajana. Pas-
ka homma, mutta jonkun sekin pitää tehdä. 
Päätän sen hatunnostoon: Ei tämä sellainen 
epäonnistuminen ole, joka aiheuttaisi myötä-
häpeää. On aina kunnioitusta herättävää, kun 
joku tosissaan yrittää mahdotonta. Ja eikös se 
niin ole, että se mikä ei tapa, vahvistaa? Tieto-
pohjaa jäi varmasti pilvin pimein tulevien pro-
jektien pohjaksi. 1

Max R yynänen

J A R K Ko s .  T u us V uoR I :  Kulttuurilehti 1771–2007. 
808 sivua, sK s  2007.

F IK T I I V InEn m A R x-numERo
teemasta, vaan haastattelu käsitteli aivan muita 
asioita, vaikka se julkaistiinkin samassa leh-
dessä.

Ympäristöpolitiikan professori yrjö haila olisi 
varmasti ollut oiva haastateltava Marx- ja ympä-
ristönumeroon. todellisuudessa häntä ei kui-
tenkaan siinä kuultu (toisin kuin tässä lehdessä, 
sivulla 10). Hänen nimeään ei edes mainita sii-
nä kertaakaan.

tuusvuoren selostus Marx-numerostamme 
meni siis fiktiokirjallisuuden puolelle.

Elias Krohn
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Älä kuluta peukalojasi niitä pystyssä pitämällä.

onneni ei ole sen arvoista eikä sinun

ole hyvä tietää, mistä suunnasta tuulee

tai antaa heidän luulla sinun olevan kyydin tarpeessa.

Et tiedä, minne olet menossa. on hyvä olla menemättä minnekään. 

tämä on se nimetön, josta katkesi jänne ja murtui luu

yhtä vino kuin epäsymmetrinen leukasi tai rustoutunut ranteesi.

Ylimääräistä kovaa tarttunut matkalla mukaan

kuin hiekka

noustuasi rannalle iho kosteana. 

Et pidä siitä. Se on väistämätöntä.

nELJä RunoA

Muistan helmikuunkohmeisen takapuoleni.

Luulit että se on se hyvä, jonka sinulle lumituiskussa lupasin

puhua maailma tyhjäksi, olla itse muistamatta

juosta ohi telttapaikkojen ja vuorilammen 

solisevan tilalla kylmää ja tyhjää. 

Sinä kuuntelit, sinäkin unohdit.

Koru painoi ihooni karhean varjokuvansa

kun lähdit pois, avainkaulalapsi

opit olemaan itkemättä.

Kukaan ei kuulisi kuitenkaan.

Eeva Haverinen
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He keksivät nauhaikkunat, oppivat rakentamaan illuusion, 

valheen jolla ei ole historiaa

mutta merirosvoasuinen ystäväni sanoo: 

Sinusta revitään pois osoitteeton, nimetön toinen ja tilalle 

rakennetaan uutta.

Ei terästä ja nauhaikkunoita, ei yksinkertaista ja käytännöllistä

vaan puuta jälleenrakennuskaudelta.

Muutat taloon, jolla on historia, ja unesi kertoo sinulle:

olet valkoinen, joka tulee viimeisenä

olet valkoinen, joka sataa pimenneen maiseman ylle.

Yritän vierottua ihostasi uudella iholla

sillä minulle on sanottu, että sillä se lähtee millä on tullutkin.

Alkoholismi viinalla raiskattu paranee naimalla ja minä

lähden sillä millä tulinkin.

Viimeisessä vaunussa

en ole enää koskaan sellainen kuin sinä halusit.

■ Eeva Haverinen on 
jyväskyläläistynyt kirjoittaja 
ja kirjallisuuden tutkija.

Kuvat Mari Mäkiö
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LEhT I V ER K Ko Jouni Avelin

Kuva iisa af Ursin.

neokonservatiivit ovat Bushin todellinen tuki.

Kanavassa (1/08) Pohjois-Amerikan 
kirkkohistorian dosentti Markku ruot-
sila ei tartu haasteeseen vaan luo sen. 
ruotsila aikoo osoittaa, että George 
w. bush on poliittinen nero. Yhdys-
valtojen republikaaninen puolue jakau-
tuu neljään lahkoon, jotka ovat Bushin 
kaudella ajautuneet yhä kauemmas 
toisistaan. Bush on puhunut paljon, lu-
vannut jonkin verran ja antanut vähän. 

Kristillisen oikeiston tuki varmis-
ti Bushin toisen kauden vuonna 2004. 
Vastalahjaksi Bush on heitellyt funda-
mentalisteille monenmoista pikkusä-
lää ja tyydyttänyt sitä YK-politiikallaan 
(tai sen puuttumisella). Pettymys on 
kuitenkin syvää, sillä kaikessa muussa 
Bush on osoittautunut liian liberaaliksi. 

talouskonservatiivit ovat olleet re-
publikaanien selkäranka 1910-luvul-
ta lähtien. oppi on perustunut heikon 
valtion malliin. Bushin aikana valtio on 
käyttänyt varoja enemmän kuin clin-
tonin kaudella. reseptilääkkeiden 
korvausjärjestelmäänkin lapioidaan 
kymmenen vuoden aikana 720 miljar-
dia taalaa veronmaksajien rahoja. Val-
tio puuttuu vähän kaikkeen, eikä ihan 
vähän.

Paleokonservatiivit ovat jo pudon-
neet kelkasta ja surkastuneet oudok-
si jäänteeksi. Juutalaisten salaliittoja 
kaikkialla näkevät ja eristäytymispo-
litiikkaa kannattava ryhmä ei ole saa-
nut Bushilta mitään. Neokonservatiivit 
ovat Bushin todellinen tuki. 1960-lu-
vulla he olivat vielä sosialisteja, mut-
ta 1970-luvun mittaan he kääntyivät 
vähitellen säädellyn markkinatalou-
den puolustajiksi. ruotsilan mukaan 
neokonservatiiveja voidaan pitää va-
semmistolaisina, sillä he kannatta-
vat valtion vahvaa roolia taloudessa 
ja »sosiaalisesti vastuullista konser-
vatismia». 

Mistään luovimisesta ei siis ole 
kysymys. Paleokonservatiivit ja ta-
louskonservatiivit eivät ole saaneet 
Bushilta edes lämmintä kättä. Äänek-

käälle kristilliselle oikeistolle Bush 
on antanut enemmän kuin yksikään 
presidentti häntä ennen, mutta kaik-
kea odottaneille se on ollut aivan lii-
an vähän. 

toisin kuin ruotsila itse uskoo, hä-
nen esityksensä todistaa vakuuttavas-
ti, että Bushin intressit käyvät yksiin 
neokonservatiivien kanssa. Hänen ta-
louspolitiikkansa, kansainvälinen »toi-
meliaisuutensa» sekä demokratia 
yleislääkkeenä terrorismiin ja siinä si-
vussa kaikkeen muuhunkin ovat kuin 
suoraan neokonservatiivien aivoriihien 
huoneentauluista. 

Entäpä se nerous? Asiaan vihkiy-
tymättömän on vaikea mieltää oikeis-
toa hajalle repivää ja vaalitappiosta 
toiseen kulkevaa Bushia poliittiseksi 
neropatiksi. Kaikki tämä on ruotsilan 
mukaan vain väliaikaista, sillä 2000-
luvun puolivälissä »demografisessa 
enemmistöasemassa» ovat katoliset 
latinot, joihin uskonnollinen moraa-
li ja hyvinvointivaltion amerikkalainen 
versio uppoavat paremmin kuin hyvin. 
Vuoden 2000 presidentinvaaleissa es-
panjankielisistä Bushia äänesti 35 pro-
senttia, mutta vuonna 2004 peräti 44 
prosenttia ja katolisistakin peräti 52 
prosenttia. 

Yli puolet latinoista ei siis äänestä-
nyt Bushia, mikä ei tunnu ruotsilaa 
huolettavan. Vain mäntti tai ilonpilaaja 
huomauttaisi ruotsilalle siitäkään, et-
tä kaikki tämä antaisi paljon paremmat 
mahdollisuudet uskonnolliselle demo-
kraatille, joka ei veisi latinoja maailmal-
le neokonservatiivien valloitussotiin.

Peloton kuin runoilija
Kirjailijassa (4/07) ylioppilaat Markku 
kaskela ja tomi kontio haastattele-
vat WSoY:n kirjallista johtajaa touko 
siltalaa. Kaksikko marssii »pelotto-
masti» Siltalan pakeille matkassaan 
tukku rohkeita kysymyksiä: »Kumpi 
kirja on nykypäivänä, tuote vai edel-
leen kirja?» »Entä kustantamot, ovatko 

ne yhä enemmän pörssiyhtiöitä, tulos-
vastuullisia, huomiotalouden renkejä?»

Matkan varrella uho katoaa ja tilal-
le astuu sävyisä sisäsiisteys. Siltala 
vastaa ja runoilijat kysyvät, jos uskal-
tavat. Uudet pienkustantamot Silta-
la toivottaa tervetulleiksi, sillä »isojen 
kustantamoiden vastuu olla ainoa fik-
sujen kirjojen väylä helpottuu». Siltala 
kuitenkin tuntuu kaipaavan noita yk-
sinäisen fiksuuden aikoja, jolloin päi-
välehdissäkin keskusteltiin vakavasta 
kaunokirjallisuudesta. Nykyään niiden 
»kulttuuriosastot ovat ottaneet aivan 
toisenlaisen roolin». Palstanpitäjän sil-
mien eteen piirtyvät pahemmin kutsu-
mattakin »sata päivää euroviisuihin» 

-juttusarjat, larppaajien haastattelut ja 
postimerkin kokoisten »arvaa mitä» -
kevennysten kirjomat sivut.

Siltala valistaa runoilijoita kustanta-
mon tehtävästä. Fuusiosta huolimat-
ta WSoY julkaisee edelleen kirjoja ja 
menestys perustuu yhä käsikirjoituk-

siin, joista kirjoja tehdään. tärkeää on 
myös se, »mitä kirjailijoille kuuluu». 
Kirjoja pitää osata ostaa ulkomailta 
»fiksusti» ja markkinoida »tehokkaas-
ti». Kaikki olisi tosin paremmin, jos 
markkinat kasvaisivat aina vain ja ih-
miset ostaisivat enemmän parempia 
kirjoja.

Karvoineen päivineen runoilijat nie-
laisevat Siltalan oletuksen, että Helsin-
gin Sanomien kulttuuriosasto kohtelisi 
WSoY:n kirjoja erityisen kriittises-
ti juuri siksi, että lehti ja kustantamo 
kuuluvat samaan firmaan. Kohdellaan-
ko WSoY:n kirjoja erityisen epäkriit-
tisesti Käytännön Maamiehessä vain 
siksi, että otava kuuluu samaan kon-
serniin? 1

nero katSoo kauaS
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 S
aksan vihreiden uuden talouspoliitti-
sen ohjelman mukaan globaalikapita-
lismi ei ole ongelma vaan mahdollisuus. 
Vihreiden alkutaipeella heidän yksi kes-

keinen lähtökohtansa oli ajatus luonnon ja 
pääoman välisestä ristiriidasta, jonka K A R L 
M A R x oli ilmaissut seuraavasti: »Kapita-
listinen tuotanto kehittää siis yhteiskun-
nallisen tuotantoprosessin tekniikkaa ja 
yhdistelmää vain siten, että se samalla vau-
rioittaa kaiken rikkauden alkulähteet; maan 
ja työläiset.» 

kapitalismikriittinen suhtautuminen on 
hävinnyt. Tilalle on tullut puhe »vihre-

ästä markkinataloudesta». Ohjelmassa ko-
rostetaan, että »vihreä markkinatalous ei ole 
vain ekologisempi, vaan myös taloudelli-
sesti menestyksellisempi kuin aikaisemmin 
ekologisesti sokea markkinatalous.» Tähän 
sisältyy ajatus taloudellisesta kasvusta rajal-
lisessa maailmassa. 

Suomessa vastaavaa on esittänyt vihreiden 
kansanedustaja OR A s Ty nK K y nEn, 

josta on tullut ilmastopoliittinen asiantunti-
ja valtioneuvoston kansliaan. Forum24-leh-
dessä (19.7.2007) hän siteeraa Standfordin 
yliopiston professoria ST EPh En SCh nE I-
dER I A ,  joka hehkuttaa maailman keskiver-
toasukkaan olevan vuosisadan lopulla »viisi 
kertaa rikkaampi kuin nykyään». Scheide-
rin mukaan ihmiskunnan rikastumista il-
mastomuutoksen torjuminen lykkäisi vain 
muutamalla vuodella. Tynkkynen yhtyy nä-
kemykseen: »Minustakin se on kohtuullinen 
hinta ilmaston pelastamisesta.» Ilmasto-
muutoksen torjuminen edellyttää siis vain 

vIhreät, 
yMPärIstöoNGelMat 
ja kaPItalIsMI

»kohtuullisia» taloudellisia uhrauksia. Näin 
ohitetaan maailmanlaajuinen globaali sosi-
aalinen ja taloudellinen eriarvoisuus sekä yh-
teiskunnalliset valta- ja omistussuhteet. 

Saksan vihreiden mukaan ympäristön 
saastumisesta ovat vastuussa talous, teolli-
nen yhteiskunta, hyvinvointimme, kasvu ja 
globalisaatio. Me kaikki olemme syyllisiä. 
On selvää, että teollisuusmaiden asukkaat se-
kä Kiinan ja Intian kaltaisten maiden eliitti 
ja kasvava keskiluokka ovat elämäntavallaan 
suuresti vastuussa kiihtyvästä ilmastomuu-
toksesta. Mutta abstraktit ilmaisut kätkevät 
näköpiiristä yhteiskunnan omistus- ja valta-
suhteiden merkityksen etsittäessä ratkaisuja 
ekologiseen kriisiin. 

Saksan vihreiden aiempi pääomakriitti-
nen näkemys on muuntunut ajatukseksi, 

että nykyisillä toimilla pääoma vahingoittaa 
luonnon lisäksi myös itseään. Kapitalistisen 
talouden voittoperiaate ei ole kritiikin koh-
teena. Nyt on puhe vain sen aiheuttamien 
negatiivisten vaikutusten hallitsemisesta.

Saksan vihreät haluavat välttää uuden »ta-
louden» vahingoittamista. He mainosta-
vat »ekologista modernisaatiota» saksalaisille 
yrityksille vientivalttina ja kasvun mahdol-
listajana. Samaa Tynkkynen markkinoi Fo-
rum24-lehdessä. 

Keskeistä on tuotannon materiaali- ja 
energiaintensiivisyyden parantaminen. Sak-
san vihreiden mukaan se vähentäisi myös 
kasvavaa riippuvaisuutta energiantuonnis-
ta. Uusiutuvien energialähteiden käyttö näh-
dään yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi: 
»Me hyödymme siitä, jos kaikki kansat saa-
vat paikan auringossa.» Tässä taustaoletukse-

na on talouden maailmanlaajuinen kasvu.
Saksan vihreät kritisoivat köyhyyttä, il-

mastomuutosta, rasismia ja yhteiskunnan 
naisvihamielisyyttä. Taustalla on osaltaan 
ajatus niistä kasvua rajoittavina tekijöinä. 
Niiden vastaisiin talkoisiin vihreät kutsuvat 
yrityksiä, koska ne ovat vahingollisia »kan-
santaloudelle, jonka ainoa resurssi on ihmis-
ten päässä oleva know-how».

Saksan vihreät siirtävät vastuuta ympäris-
töpolitiikassa kuluttajalle: »Se, joka on 

tietoinen tuotteen – – ekologisesta – – laa-
dusta, on suvereeni markkinoilla.» He eivät 
pohdi sitä, miten suvereeneja kuluttajia ovat 
ne 7,4 miljoonaa saksalaista, jotka elävät so-
siaalituen varassa. 

Vihreiden mukaan »ainoastaan kulutta-
ja, jolla on tietoa, voi suvereenisti vaikuttaa 
kulutuskäyttäytymisellään markkinoiden 
tarjontaan». Luuttomaksi ja nahattomak-
si abstrahoidusta kuluttajasta tehdään mahti-
tekijä, joka tarvitsee vain riittävästi tietoa 
mullistaakseen koko globaalin tuotanto-
ketjun. 1

Jouko Jokisalo KoLumnI

Saksan vihreät haluavat välttää uuden »talouden» vahingoittamista.

■ Jouko Jokisalo 
on lehtori Joensuun 
yliopiston soveltavan 
kasvatustieteen 
laitoksella.
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➤ jurI Nummelin kirjoitti artik-
kelin L Au R I  A .  S A L AVA s T A 
(Kultuurivihkoissa 4–5/2007) ot-
sikolla »Elämäntuskan runoilija». 
Hyvä, että Salavan kustantajan- 
ja kirjailijantyötä huomioidaan, 
mutta artikkelin teksti vaatii pari 
täsmennystä. Sivulla 32 kerrotaan, 
että Salavan kustantamo Daimon 
»julkaisi muun muassa merkittä-
viä, kokeellisia Ultra- ja Quose-
go-lehtiä». Tämä pitää paikkansa 
ainoastaan Ultrasta (1922). Avant-
garde-lehden Quosegon (1928–29) 
kustantajana toimi Söderström & 
C:o Förlagsaktiebolag.

Artikkelin lähdeluettelosta 
puuttuu ainakin kaksi tärkeää 
teosta: Joh A n WR EdEn ar-
tikkeli »Tidskriften Ultra», joka 
julkaistiin OL oF EnCK EL L I n 
juhlakirjaan (1970) sekä ToR-
s T En PET T ER s son I n tut-
kimus »Gåtans namn. Tankens 
och känslans mönster hos nio 
finlandssvenska modernister» 
(2001), jossa yksi luku käsittelee 
Lauri A. Salavan tuotantoa.

Roger Holmström

■ Åbo Akademi / Litteraturvetenskap

➤ kIelIkysyMys on tulossa taas kerran ajan-
kohtaiseksi. Euroopan unioni, anglosaksinen 
ja pohjoismainen pääoma (mukaanluettuna 
suomenruotsalainen), halua saada pohjois-
maiset kielet pois ja korvata ne englannilla. 
Ne yrittävät ryövätä meiltä kielemme, kult-
tuurimme ja kulttuuriperintömme, koko 
identiteettimme ja kaiken, mistä me Pohjo-
lassa olemme olleet ylpeitä. Jatkossa meidän 
on vaellettava ympäri maailmaa vailla identi-
teettiä olevana massana työn perässä.

suoMessa PääoMaPIIrIt kiihottavat ihmisiä 
suomenruotsalaisuutta ja suomenruotsalaisia 
vastaan. Se alkoi siitä, kun ruotsin kieli pois-
tettiin ylioppilaskirjoitusten pakollisten ai-
neiden joukosta. Äskettäin yritettiin lopettaa 
Radio Extrem, ja sitä seurasi yritys nujertaa 
ruotsinkieliset tv-uutiset. Eräs johtava kes-
kustapuoluelainen Ylen hallintoneuvostos-
sa vihjaili loukkaavasti Helsingin Sanomien 
artikkelissa, että ruotsinkielinen tv-kana-
va pitäisi lakkauttaa. Esimerkki siitä, kuinka 
toimitaan, on Kampin kauppakeskuksen ni-
meäminen Helsingissä. Kamppi on nykyään 
anglosaksisen pääoman omistuksessa. Siksi 
se on saanut vain suomenkielisen nimen. Al-
kujaan se on ruotsinkielinen nimi, jollaisia ei 
nykyään saa olla olemassa.

1800-luvulla ruotsinkieliset pelastivat suo-
men kielen ja kehittivät sitä. Jos he eivät olisi 
puuttuneet asiaan, suomi ei olisi tänä päivä-
nä kulttuurikieli eikä sitä puhuttaisi Tam-
pereen eteläpuolella. Nyt ruotsin kieli on 
vuorostaan uhattuna, sekä Suomessa että 
Ruotsissa, ja tarvitsemme suomalaisen äly-
mystön tuen kamppailussa äidinkielemme 

kaksIkIelIsyyDeN Puolesta 
oN taIsteltava

ja kaksikielisen Suomen puolesta. Suoma-
laisuuden Liitto ja eräät muut järjestöt kii-
hottavat ihmisiä ruotsin kieltä ja ruotsalaisia 
vastaan. Kun ruotsin kieli on nujerrettu, on 
suomea puhuvien vuoro tulla pyyhityksi ko-
konaan pois. Siksi kamppailu kaksikielisyy-
den puolesta on myös kamppailua suomen 
kielen puolesta. Pohjoismaiset kielet ovat 
kaupan esteitä ja anglosaksisen kulttuuri-im-
perialismin uhreja. Koko Skandinaviassa äly-
mystö on siksi ottanut puheeksi taistelun 
englannin kieltä vastaan. Tästä kerrotaan 
Språksförsvaret-järjestön internetsivuilla: 
http://www.sprakforsvaret.se.

rakastaN suoMalaIsta kulttuuria ja suo-
men kieltä. Päästäksemme hyökkäykseen 
meidän on oltava askel edellä valtiota ja pää-
omaa. Nyt onneksi myös suomenruotsalaiset 
säätiöt ja Suomen kulttuurisäätiö hajottavat 
pääoman valtaa, ja sitä meidän täytyy hyö-
dyntää. Voidaksemme taistella tarvitsem-
me järjestön, ja olisi hyvä, jos liittyisimme 
yhteen joksikin vastaavaksi järjestöksi kuin 
Språfösvaret Ruotsissa.

Ulf Modin

kamppailu kaksikielisyyden puolesta on myös  
kamppailua suomen kielen puolesta.

täsMeNNyksIä 
salavasta

■ Kirjoittaja on ruotsalaissyntyinen 
vapaa kirjoittaja, joka on asunut 
Helsingissä 1970-luvulla ja jälleen 
vuodesta 2005. Kerro mielipiteesi 

artikkelista, kulttuurista, 
politiikasta tai ilmiöstä!

miel ip ide@kult tuuriv ihkot . f i
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➤ Kun hyvinvointi-ruotsi osoittaa 

köyhimmille tylysti, mihin kastiin nämä 

kuuluvat, kaivaa lapsi mekon koulun 

kevätjuhlaan likapyykkikorista ja pyyhkii 

veritahrat olohuoneen lattialta.

s us A n n A A L A KosK I :  Sikalat

K IRJA-A RV IoTKuvat Mari Mäkiö

➤ Historioitsija ja ex-agentti kirjoittivat 

korostetun dramaattisen teoksen, 

joka saa epäilemään naapurimaamme 

demokraattista kehitystä. 

J u R I  F E L š T I nsKo & A L E K s A n dE R L I T V I n E n Ko: 

Venäjä kuilun partaalla

➤ Huumoria, kaunokirjallisuutta ja 

lähes kaikkia tieteenaloja yhdistävä 

tutkielma ja uudelleentulkinta halusta on 

vallankumouksellinen teos.

g I L L E s  dE L Eu z E & F é L I x  guAT TA R I :  Anti-Oidipus

➤ Absurdistanin  päähenkilölle on 

looginen mahdottomuus, että Venäjä voi 

olla olemassa yhtä aikaa kuin sivistynyt 

maailma. räävittömän kerronnan rinnalle 

hiipii yllättäen traagisuus.

g A Ry s h T E y ng A R T :  Absurdistan

➤ Mitä tapahtuu taiteen ja todellisuuden 

rajan todella hävitessä? Nadja 

muistuttaa, miten kiehtovaa ihmiselämä 

voi olla – jos on silmää yksityiskohdille. 

A n dR é bR E T on:  Nadja



s us A n n A A L A KosK I  (2 0 0 7):  Sikalat.  
Schildts. 283 sivua.

Svea-mamman hylkäämät 

➤ susaNNa alakoskeN esikoiskirja Sikalat, ta-
rina suomalaisperheen alamäestä ruotsissa, on 
vihdoin suomennettu. Kirjan päähenkilö on alle koulu-
ikäisestä teini-ikään varttuva Leena, joka asuu per-
heineen kaupungin vuokra-asunnossa Ystadissa, 
Etelä-ruotsissa. Eletään 1960- ja 70-lukua, jolloin 
siirtolaisia tuli ruotsiin paljon ja heitä sekä muita työ-
läisiä varten rakennettiin omia asuinalueita. Leenan 
vanhemmat puhuvat tönkköruotsia ja yrittävät saada 
osansa uuden kotimaansa hyvinvoinnista. Äiti on jät-
tänyt Suomeen ankeat muistot sodasta ja pula-ajas-
ta, isä lastenkotilapsuutensa.

aluksI eläMä näyttää kulkevan onnelliseen suun-
taan. Uudessa kodissa on juokseva vesi ja parket-
tilattia. ruotsi näyttäytyy siirtolaisille parempana 
mahdollisuutena, mutta alkuinnostus vaihtuu väis-
tämättömään osattomuuteen. Hyvinvointi-ruot-
si osoittaa tylysti köyhimmille, mihin kastiin nämä 
kuuluvat. Sosiaalityöntekijät kutsuvat siirtolaisten 
ja muiden pienituloisten kansoittaman Fridhemin 
kaupunginosan kerrostaloja sikaloiksi, ja asuntotoi-
miston virkailija luettelee uusille vuokralaisille alen-
tuvasti talon järjestyssäännöt: ei saa heittää ruokaa 
seinille, ei saa riidellä kymmenen jälkeen illalla, on 
annettava raittiuslupaus. Fridhemistä käydään töissä 
siivoojana tai suojatyössä tehtaassa, ellei olla työttö-
minä. oma asunto, auto tai kotoisa takkatulen loimo-
tus ovat saavuttamattomia unelmia. Kun ruokakin 
pitää ostaa kaupasta velaksi, tuntuu onnellisuus liian 
hintavalta. Yhteiskuntaluokkien välinen kuilu kuristaa 
niin, ettei jäljelle jää muuta kuin pettymys ja mahdol-
lisuus paeta todellisuutta päihteisiin.

Leenan lapsuutta varjostaakin vanhempien al-
koholismi, ja hänen arkeaan ovat heidän toistuvat 

juoppoputkensa, tappelu ja väkivalta, delirium-
kohtaukset ja lasten jatkuva varuillaan olo. Leena 
pyyhkii veritahrat olohuoneen lattialta, syöttää per-
heen koiralle kouluruokaa ja kaivaa likapyykkikoris-
ta mekon koulun kevätjuhlaan. Joskus hän miettii, 
missä veljet mahtavat olla yötä, joskus hän syyt-
tää itseään, kun ei jaksa. »toimivan sosiaaliturvan» 
maassa viranomaiset katsovat perheen ongelmien 
läpi. Leena soittaa milloin poliisin, milloin ambulans-
sin, milloin yrittää saada sosiaalityöntekijät näke-
mään perheen hataran kulissin taakse.

Perheessä Leenan lapsuus on yksinäinen. Eniten 
hän tukeutuu ystäviinsä, joilla on samanlainen taus-
ta kuin hänelläkin. Joskus hän pääsee kurkistamaan 
toisenlaiseen todellisuuteen luokkakaverin syntymä-
päivillä, jossa pöytä notkuu herkkuja ja juhlasanka-
rin äidillä on kumaran ryhdin ja kuivuneiden käsien 
sijaan korvakorut ja värjätty tukka. Epäoikeuden-
mukaiselta tuntuvia tosiasioita Leena yrittää paeta 
menestymällä harrastuksissa ja koulussa.

raNkasta tarINastaaN huolimatta Sikalat ei 
ole sosiaalipornoa. rivien välissä on tragikoomista, 
mustaa huumoria, joka tekee tarinasta paitsi inhimil-
lisen, myös kestettävän. Lapsen näkökulmasta ker-
rottu tarina kulkee mukaansatempaavasti eteenpäin. 
Elämän vaikeuksien keskellä ihmiset tarttuvat pie-
niin toivonkipinöihin. Välillä parvekkeella kasvatetaan 
salaa auringonkukkia, vaikka sekin olisi kaupungin 
vuokrataloissa kiellettyä.

Vuonna 1962 syntynyt Alakoski on itse muutta-
nut lapsena perheensä kanssa Suomesta ruotsiin 
ja on haastatteluissaan kertonut esikoiskirjansa pe-
rustuvan osittain omakohtaisiin kokemuksiin ja ha-
vaintoihin. työskennellessään sosiaalityöntekijänä 
samalla alueella, jossa itse asui lapsena, Alakos-
kelle selvisi, että vuokrataloja todella kutsuttiin so-
siaalityöntekijöiden kesken nimellä svinalängorna. 
Alakoski halusi kirjoittaa kirjan ihmisistä, jotka eivät 
muuten tule yhteiskunnassa kuulluksi.

onneksi hän päätti kirjoittaa. ruotsissa kirjan 
ensimmäinen painos myytiin loppuun parissa vii-
kossa. Kirja sai valtavasti huomiota ja voitti maan 
arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Kirja herätti 
keskustelua myös Suomessa, mutta valitettavasti 
enemmän on puhuttu suomalaisuudesta ruotsissa 
kuin yleensä köyhimpien asemasta hyvinvointival-
tiossa. Kun meillä Suomessakin on ikäviä ja huo-
nopalkkaisia töitä jaossa, suuntaavat tietyt tahot 
katseensa maahanmuuttajiin ja työvoimatoimistos-
ta saatavaan halpatyövoimaan. »Kun jonkunhan ne-
kin hommat on hoidettava.» Kulissit voivat kiiltää 
tahrattomina, mutta niiden takana on hyvinvoinnin 
pettämiä yksilöitä.

vaIkka eIvät IhMIset kovin mahdottomia toivo. 
Vain, että raha oikeasti riittäisi välttämättömyyksiin, 
eikä koko elämä olisi pelkkää pennin venyttämis-
tä. Että olisi nätti koti, jossa olisi riittävästi tilaa ko-
ko perheelle. Ja mikä tärkeintä: olisi mahdollisuus 
unelmiin. Pelottavinta niin Sikalat-kirjan kuvaamas-
sa maailmassa kuin oman yhteiskuntamme todelli-
suudessa on juuri se, että paitsi onnellisuus, myös 
unelmat, on hinnoiteltu joidenkin ihmisten ulot-
tumattomiin. Siksi Sikalat on tärkeä puheenvuoro 
niiden puolesta, joilla ei mene hyvin. Kirja esittää ky-
symyksen: kuinka paljon todella välitämme siitä, on-
ko kaikilla oikeasti mahdollisuus tavoitella samaa 
hyvinvointia kuin yhteiskunnan enemmistöllä? 

Elina Loisa 

kun ruokakin pitää ostaa 
kaupasta velaksi, tuntuu 

onnellisuus liian hintavalta.

A n dR é bR E T on:  Nadja. Suom. Janne Salo.  
141 sivua. Sammakko 2007/1928. 

hulluuden ja taiteen rajalla  

➤ surrealIsMIN johtohahmon, runoilija ja teo-
reetikko andré bretonin (1896–1966) ensimmäi-
nen ja tunnetuin proosateos Nadja (1928) on vihdoin 
saatu suomeksi. on syytä heti alkuun antaa aplo-
dit Sammakolle, sillä vaikka Breton oli kiistatta eräs 
1900-luvun kulttuuri-ilmastoon eniten vaikuttaneista 
yksittäisistä henkilöistä, hänen teoksiaan on tätä en-
nen suomennettu vain yksi: Surrealismin manifesti il-
mestyi vuonna 1996 vastikään edesmenneen väinö 
kirstinän käännöksenä. 

K IRJA-A RV IoT
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useIMMIteN surrealIsMI yhdistyy ihmisten mie-
lissä salvador Dàlin kelloihin ja kirahveihin. Alun 
perin surrealistit kuitenkin karsastivat niin maalaus- 
kuin romaanitaidettakin. Breton vierasti varsinkin 
realistisia romaaneja, kuten timo kaitaro jälkisa-
noissaan muistuttaa. Poikkeuksen muodostivat tie-
tyt teokset (yhtenä esimerkkinä Matthew lewisin 
kauhuromanttinen romaani The Monk), jotka kyke-
nivät Bretonin mielestä asettamaan todellisuuden 
jollakin tavoin outoon valoon ja tuomaan esiin hen-
kilöhahmojen perimmäisen toiseuden, jonka realisti-
nen romaani pyrki Bretonin mukaan kiistämään. 

Juuri outouden ja yllättävyyden kokemuksia sur-
realistit tavoittelivat niin taiteessaan kuin elämäs-
säänkin, ja  taiteen ja elämän raja pyrittiin useimpien 
1900-luvun avantgardeliikkeiden tapaan häivyttä-
mään mahdollisimman pieneksi. Valistuksen uskoa 
järkeen surrealistit pitivät sokeutena, todellisena hul-
luutena, mistä ensimmäinen maailmansota oli loo-
ginen seuraus. Empiristisen järkiuskon myötä oli 
heitettävä historian romukoppaan myös sen suku-
lainen taiteessa, realismi. sigmund freudia seura-
ten surrealistit ajattelivat, että ihminen ei ollut »herra 
omassa talossaan»: psyyke on auttamattomasti tie-
dostamattomien voimien armoilla, eivätkä nämä voi-
mat seuraa hyötyperiaatteita tai logiikkaa.  

tätä taustaa vasten onkin ehkä yllättävää, että Nad-
ja on äärimmäisen realistinen teos – tai ehkä pitäisi sa-
noa, että se yrittää ylittää realismin, mennä realismia 
pidemmälle. Joka tapauksessa André Breton esiintyy 
kirjassa omana itsenään, pyrkimyksenään kertoa ta-
pahtumat juuri sellaisina kuin ne hänelle näyttäytyvät. 
turhat kuvailut, jotka Bretonia realistisessa romaanis-
sa eniten ärsyttivät, on jätetty pois. Jäljellä on ikään 
kuin todellisuudesta tislattua ydinmehua, jonka muo-
dostavat yllätykselliset kohtaamiset sekä selittämättö-
mät yhteensattumat. Breton ei vierasta todellisuutta, 
vaan päinvastoin pyrkii tuomaan esiin sen pinnan alla 
väreilevän salaperäisen sisuksen. 

suurIN osa teoksesta koostuu päämäärättömäs-
tä harhailusta Pariisin kaduilla. Breton kohtaa sat-
tumalta Nadja-nimisen nuoren naisen, joka toimii 
tälle eräänlaisena oppaana – vähän samaan tapaan 
kuin vergilius Dantelle Jumalaisessa näytelmässä. 
Nadjassa ei kuitenkaan laskeuduta helvettiin, vaan 
sielun tiedostamattomiin kerroksiin. Kaupunki on 
modernin kokemuksen luonnollinen näyttämö ja sa-
malla psyyken metafora.

Kadulla harhailu merkitsi surrealisteille runoutta 
käytännössä: kadulla tapahtuneet yllättävät kohtaa-
miset olivat todellistuneita runokuvia. Nadjan voi näh-
dä eräänlaisena todellisuuden kollaasina, joka saa 
alkunsa voimakkaasta kuvasta, Bretonin ja Nadjan 

Breton pyrkii tuomaan esiin 
todellisuuden pinnan alla 

väreilevän salaperäisen sisuksen.

kohtaamisesta. tämä kohtaaminen johdattaa Breto-
nin peruskysymyksen äärelle: kuka minä olen? 

teoksen kollaasimaisuudesta kertoo sekin, että 
sinne tänne on sijoitettu valokuvia ja piirroksia, jotka 
kuvittavat milloin mitäkin tekstin kohtaa. Kuva ja sa-
na yhdessä vahvistavat todellisuuden tuntua. Breton 
tuntuu sanovan, että todellisuus itsessään on paljon 
oudompaa kuin oudoinkaan romaani kykenee ole-
maan. Ainakin sille, joka osaa katsoa oikein. 

Nadja näkee kaikkialla outoja merkkejä ja vastaa-
vuuksia kuten kunnon surrealisti ainakin. Ero Nadjan 
ja Bretonin välillä on siinä, että Nadja ei tee taidet-
ta, vaan pelkästään elää sitä. Nadjalla ei ole valinnan 
mahdollisuutta, hän ei ole vain vierailulla todellisuu-
den pimeällä puolella, hän joutuu jäämään sinne py-
syvästi.

teos oN lopulta traaginen kuvaus siitä, mitä voi ta-
pahtua taiteen ja todellisuuden rajan todella hävi-
tessä. rivien välistä voi aistia Bretonin kamppailun 
syyllisyytensä kanssa. olisiko hän voinut pelastaa 
Nadjan hulluudelta? Ehkä, jos olisi rakastanut tar-
peeksi, hän vastaa itse. »Yksinomaan rakkaus, siten 
kuin sen ymmärrän – siis salaperäinen, epätodennä-
köinen, ainutlaatuinen, hämmentävä ja kiistaton rak-
kaus – sellainen kuin se lopulta vain voi olla kaikessa 
horjumattomuuudessaan, olisi tässä kohdin voinut 
tehdä mahdolliseksi ihmeen toteutumisen.»

Nadjan suurin ansio on muistutus siitä, miten 
kiehtovaa ihmiselämä voi olla – jos on silmää yksi-
tyiskohdille.

Jussi Korhonen

g I L L E s  dE L Eu z E & F é L I x  guAT TA R I  (2 0 0 7):  
Anti-Oidipus. Suom. Tapani Kilpeläinen.  
Tutkijaliitto.  454 sivua.

Psykoanalysoijan sohvalta 
kohti uusia maisemia  

➤ vuoNNa 1972 ilmestynyt Anti-Oidipus on vallan-
kumouksellinen teos. Filosofi Gilles Deleuzen ja ko-
keellinen psykoanalyytikko félix Guattarin yhdessä 
laatima teos asettuu vuoden 1968 hengessä vastus-
tamaan heteroseksuaalista ydinperhettä, despoottista 
valtiota sekä kapitalismia. Se ei ole kuitenkaan suora-
puheinen, barrikadeja pystyttävä pamfletti, vaan huu-
moria, kaunokirjallisuutta ja lähes kaikkia tieteen aloja 
yhdistävä laaja tutkielma ja uudelleentulkinta halusta.  

freuDIlaIselle PsykoaNalyysIlle keskeinen 
oidipus-myytti ei joudu kirjoittajien tähtäimeen sat-
tumalta. isän, äidin ja pojan suhteisiin perustuva 
malli nimittäin oidipalisoi jääräpäisessä tulkinnassa 
kaiken yhteiskunnallisen toiminnan, seksuaalisuu-
den ja jopa semioottisen merkityksen oidipukseen 
ja kastraation poissaolevaan fallokseen. Kastraation 
kautta ymmärretty halu määrittyy sekä miehille että 
naisille loputtomana puutteena, joka sysätään sitten 
perintönä eteenpäin lapsille.

Deleuzelle ja Guattarille ongelman ratkaisu ei löy-
dy perhekolmiosta, vaan he pyrkivät avaamaan ky-
seisen mallin »sen ulkopuolelle». Heidän mukaansa 
perhemallin lisäksi myös laajempi sosiaalinen ympä-
ristö, luokasta rotuun, muokkaa halua. Perhekolmio 
tarkastelun perusyksikkönä vuotaa; onhan aina otet-
tava huomioon kaukaisia serkkuja, kouluympäristö, 
työn luonne ja niin edespäin.  

sigmund freudin suuri merkitys on kirjoittaji-
en mukaan halun ja tiedostamattoman irrottaminen 
yksilöistä, mutta seuraavalla askelmalla Freud as-
tuu harhaan: tiedostamattomasta tehdään tarpeet-
tomasti teatteria, se palautetaan oidipus-myyttiin. 
Deleuzen ja Guattarin uudelleentulkinta tiedostamat-
toman halutuotannosta poikkeaa merkittävästi freu-
dilaisen psykoanalyysin seuraajien perhekuviosta. 
Anti-Oidipuksen mukaan tiedostamaton on pikem-
minkin persoonaton tehdas, toimiva kone, johon vai-
kuttavat huomattavasti perhettä laajemmat seikat.  

NykyaIkaNa suurIN halun uudelleenmuokkaajis-
ta on kapitalismi, jonka analytiikassa kirjoittajat poh-
jaavat pitkälti karl Marxin teorioihin. Kapitalismin 
logiikkaa peilataan valaisevasti suhteessa aiempiin 
yhteiskuntiin. Heimoyhteiskunnissa tavaroiden vaihto, 
merkkijärjestelmä ja sosiaaliset suhteet olivat aluksi 
paikallisia ja sittemmin imperialistisessa valtiossa yh-
den hallitsijan masinoimia ja kontrolloimia. Kapitalis-
mi eroaa näistä radikaalisti, nimittäin korkoa kasvavan 
rahan ja itseään lisäämään pyrkivän pääoman kautta. 
Kapitalismissa rahasta itsestä tulee päämäärä, pelkän 
välineellisyyden sijaan siitä kasvaa yhä laajeneva ja 
uusia alueita rahallisesti mittaava, aina lykätty raja.  

Kapitalismi sysää perinteisen valtion hahmon ja 
tuotannon liikkeelle rajojensa ulkopuolelle. Se pyr-
kii muuttamaan erilaiset laadulliset erot yhteismital-
lisiksi kasvamalla loputtomasti – sellaisena se myös  

nykyaikana suurin  
halun uudelleenmuokkaajista  

on kapitalismi.
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J u R I  F E L š T I nsKo J A  A L E K s A n dE R L I T V I n E n Ko 
(2 0 0 7):  Venäjä kuilun partaalla. Suom. Helena Tigonen. 
Tammi. 219 sivua. 

Pimeyden turvallisuusvoimat
 

➤ turvallIsuusPalveluIlla on ollut Venäjän 
historiassa aina merkittävä osa. Erityisesti Neuvos-
toliiton ja erityisesti stalinin aikana poliittisia vas-
tustajia, niin todellisia kuin oletettuja, vainottiin ja 
tapettiin mielivaltaisesti. Stalinin jälkeen järjestelmä 
hiukan inhimillistyi ja Neuvostoliiton romahdus mer-
kitsi astumista kohti liberaalimpaa yhteiskuntaa. 

murentaa tarvitsemiaan, perinteisiä rakenneyksikkö-
jä, kuten perhettä, valtiota tai subjektia. Siinä, missä 
perinteinen psykoanalyysi palauttaa kaiken vallan-
kumouksellisen oidipukseen, Deleuze ja Guattari 
pyrkivätkin seuraamaan lanseeraamallaan skitsoana-
lyysillä näitä kapitalismia pakenevia linjoja kohti uu-
sia halun, subjektiuden ja terveyden maisemia.  

teokseN suoMeNtaMINeN ja toimittaminen on 
epäilyksettä pohjattoman arvokasta kulttuurityötä, 
joka tuo eurooppalaista filosofista keskustelua harp-
pauksilla lähemmäs suomalaista lukijakuntaa. Sii-
nä missä itse teksti on tutkijaliitolle tuttuun tapaan 
muutamaa lyöntivirhettä lukuun ottamatta virhee-
töntä ja sujuvaa, voi peruskäsitteitä selventävän joh-
dannon tai jälkipuheen puuttumista ihmetellä. 

Haastavaan teokseen tarttuminen olisi selkeästi 
helpottunut vaikkapa Michel foucault’n teokseen 
kirjoittaman (ja jo suomennetun) esipuheen mukaan 
ottamisella. Yhtä kaikki, toivottavasti myös kirjoitta-
jien Capitalisme et schizophrénie -sarjan toinen osa, 
Mille Plateaux, saadaan nopeasti mukaan suomalai-
seen nykykeskusteluun.  

teoksen suomentajaa haastatellaan tässä lehdessä 
sivuilla 30–33.

Petri Rautiainen  

Ensiaskeleiden jälkeinen kulku kohti yhä sulje-
tumpaa presidenttivaltaista järjestystä, voimistuva 
kansallismielinen politiikka ja sellaiset raportit kuin 
Venäjä kuilun partaalla saavat itse kunkin epäilemään 
naapurimaamme demokraattista kehitystä.  

Venäjä kuilun partaalla ei varsinaisesti anna suur-
takaan lisävalaistusta Venäjän kehityksestä, mutta 
se vahvistaa kuvaa maan turvallisuusvoimista ja var-
sinkin valtion pääasiallisesta turvallisuuselin FSB:stä 
autonomisena vallankäyttäjänä, joka on irrallaan de-
mokraattisten instituutioiden päätöksistä ja valvon-
nasta. FSB:n valta-asemasta huolimatta kirjan nimi 
on hiukan yliampuva, sillä turvallisuuspalvelut eivät 
suoraan uhkaa koko kansakunnan tulevaisuutta kai-
kesta pahuudestaan huolimatta.

hIstorIoItsIja juri felštinskon ja ex-agentti 
aleksander litvinenkon kirjoittama kirja on esitys-
tavaltaan nimeä myöden korostetun dramaattinen. 
Se on myös hiukan populistinen ja sensaatiohakui-
nen, vaikka kerronta pyrkii olemaan vahvasti do-
kumentaarinen ja totuudenmakuinen. tekijät eivät 
myöskään paljasta lähteitään, mikä on tietenkin on 
varsin ymmärrettävää, mutta jättää silti kysymyksen 
tarinoiden luotettavuudesta.  

Kirjan dramatiikkaa lisää tietenkin se, että Lit-
vinenko murhattiin myrkyttämällä Lontoossa mar-
raskuussa 2006. teosta epäillään vahvasti entistä 
KGB-agentti andrei lugovoita, jota Britannia on 
vaatinut luovutettavaksi. tähän Venäjä ei ole tois-
taiseksi suostunut jo perustuslaillisista syistä. tä-
män kirjan painoarvoa Litvinenkon (joka hänkin oli 
entinen KGB- ja FSB-agentti) murha vain lisää. täs-
sä valossa on vaikea uskoa että murhan takana olisi 
sentään itse vladimir Putin, jota Litvinenko viimei-
sinä päivinään ehti syyttää.  

oma murhansa ei ole ainoa rikos, josta Litvinen-
ko kumppaneineen syyttää maan päämiestä. Venäjä 
kuilun partaalla ei laita kaikkea Venäjän organisoitua 
väkivaltaa Putinin niskoille, mutta antaa ymmärtää hä-
nen olevan tietoinen maassa tapahtuvasta viranomais-
ten harjoittamasta väkivallasta ja siunaavan sen osana 
omaa valtakoneistoaan. Muutamien veritekojen jäljet 
johtavat tekijöiden mukaan selvästi maan johtoon.  

Putin ja turvallisuuspalvelut kuuluvat olennaisesti 
yhteen ja kasvattavat samanaikaisesti valtaansa. tä-
mä ei sinänsä ole yllättävää, sillä Putinhan oli vuoden 
verran FSB:n johtaja ennen kuin Jeltsin nosti hänet 
yllättäen maan pääministeriksi ja pian seuraajakseen. 

tekIjät vIIttaavat Venäjän historian ja nykypolitii-
kan suuriin linjoihin hyvin ylimalkaisesti ja keskittyvät 
raportoimaan turvallisuuspalveluiden toimintaa lain 
ja moraalin yläpuolella. He vyöryttävät lukijan eteen 

yksittäisiä tapahtumia ja lukuisia henkilöitä, joista 
monilla ei ole suurtakaan relevanssia itse kirjan sa-
noman kannalta. Kirja olisi ollut luettavampi, jos ri-
kosraportinomainen yksityiskohtaisuus olisi korvattu 
motiivien ja syy-seuraus-suhteiden analyysillä.   

Jonkinlainen punainen lanka koko kirjalle on 
tšetšenian sota, johon tekijät pitävät syyllisenä FSB:
tä. Koko Venäjän turvallisuuspalveluiden terrorismin 
vastainen taistelu on ollut heidän mukaansa lumet-
ta ja itse asiassa turvallisuusjoukot ovat useimmissa 
tapauksissa olleet itse vastuussa toteutuneista ter-
roriteoista. 

terrorismin vastaisen taistelun varjolla Putin ja hä-
nen lähipiirinsä ovat voineet perustella sodan aloit-
tamisen ja laajentamisen tšetšenian ulkopuolelle. 
Samalla sota on toiminut Putinin sisäpoliittisena 
aseena hänen laajentaessa valtapiiriään. Asetelma 
on siis vastaava kuin Atlantin takana, mutta keinot 
vielä monin verroin härskimmät.  

sysIMustaN tIlaNNeselostukseN jälkeen kir-
joittajat spekuloivat muutoksen mahdollisuudesta. 
He katsovat, että ainoa mahdollisuus on FSB:n puh-
distaminen uuden erityiselimen toimesta sekä en-
tisten ja nykyisten valtion turvallisuusviranomaisten 
siirtyminen syrjään. Kuin lopulliseksi presidentin vas-
taiseksi niitiksi he lisäävät, että tämän pitää koskea 
myös Vladimir Vladimirovitš Putinia.  

Leif Sundström    
  

Muutamien veritekojen jäljet 
johtavat tekijöiden mukaan selvästi 

venäjän johtoon. 

g A Ry s h T E y ng A R T (2 0 0 7):  Absurdistan.  
Suom. Päivi Paappanen. Like. 396 sivua.

amerikasta absurdiin 

➤ absurDIstaN-terMIä käytettiin ensimmäisen 
kerran kylmän sodan aikana kuvaamaan Neuvos-
toliittoa ja sen satelliittivaltioita. Neuvostoliittoa ei 
enää ole, mutta rauniot savuavat edelleen. itse seit-
semänvuotiaana Venäjältä Yhdysvaltoihin emigroitu-
nut Gary shteyngart (s. 1972) kuvaa romaanissaan 
Absurdistan itä-Euroopan tilaa sosialismin jälkeen; 
kapitalismia kohti pyrkiviä valtioita, joille Yhdysvallat 
on onnen ja hyvän elämän ikoni. 

romaanin päähenkilölle on looginen mahdotto-
muus, että Venäjä voi olla olemassa yhtä aikaa kuin 
sivistynyt maailma. rautaesirippu on poissa, mutta 
maailma on edelleen jakautunut: »aivan kuin Venäjää 
ympyröisi valtava puskurivyöhyke». 

tätä jakauMaa romaani kuvaa osuvasti, rönsyi-
levällä ja ylitsepursuavalla kielellä. Absurdistan on 
niittänyt mainetta maailmalla, mikä johtuu varmas-
ti suurelta osin englanninkielisen alkuperäisteoksen 
omalaatuisesta verbaalisuudesta. 

ironian kohteena on koko maailma, itä ja länsi ta-
sapuolisesti. romaani vilisee viittauksia Venäjän 
klassikoihin, pop-kulttuuriin ja talouselämän henki-
löihin. Kieli on milloin »fingelskaa», milloin venäjän ja 
jiddišin välistä termien sekamelskaa. 
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Suomentaja Päivi Paappanen on ollut kovilla, 
mutta selviytyy urakasta kiitettävästi. Ei ole kääntä-
jästä kiinni, ettei suomen kieli taivu kovin luontevas-
ti »ota iisisti beibi» -tyyppisiin ilmaisuihin. romaanin 
afroamerikkalaisen naisen lausahdus on varmaan 
englanniksi osuva ja hauska, mutta suomenkielisen 
lukijan se saa lähinnä vaivaantumaan. 

Muutamat notkahdukset eivät kuitenkaan menoa 
haittaa. Niin ilkikurisesti ja kurittomasti Shteyngart 
kieltä käyttää. romaanin kafkamaisenkin maailman 
taustalla on venäläisen romaanitaiteen lisäksi ame-
rikkalaistyyppinen kerronta, jossa tarinalla on tärkeä 
osa ja juonta kehitetään taidokkaasti eteenpäin.   

INtertekstuaalIseN PotPurIN selkeimmät viit-
taukset osuvat Ivan Gontšarovin Oblomoviin, jon-
ka moderni inkarnaatio on romaanin päähenkilö Miša 
Borisovitš Vainberg, »kolmikymmenvuotias, törkeän 
ylipainoinen mies, jolla on pienet, syvällä olevat siniset 
silmät, kaunis juutalainen nokka, joka tuo mieleen erit-
täin hienostuneen papukaijalajin, ja niin herkät huulet, 
että niitä haluaisi pyyhkiä paljaalla kämmenselällä.»

Miša on romaanin ehdoton keskuspiste, anti-san-
kari, jonka suurista aikeista harva onnistuu. Hän on 
milloin vastenmielinen öykkäröijä, milloin vilpittömän 
liikuttava naivisti, johon lukija ei vähitellen voi olla 
kiintymättä. 

Mišan isä on ollut Venäjän 1238. varakkain mies, 
minkä ansiosta myös poika on upporikas. Päähen-
kilöstä piirtyy huvittava sekoitus venäläistä nousu-
kasta ja amerikkalaisen elämäntyylin ihannoijaa, joka 
asuu New Yorkissa loft-asunnossa, kerää kallista tai-
detta ja pitää Mies van der rohen tuoleista. Miša 
kutsuu itseään »kosmopoliitiksi ja melankolikoksi».  

tarINaN PuNaIseNa lankana on Mišan yritys saa-
da viisumi Yhdysvaltoihin. Hän on asunut ja opis-
kellut New Yorkissa (yliopistossa, jonka nimi on 
ironisesti Accidental College), mutta matkustet-
tuaan Venäjälle kesälomalle paluu ei enää onnistu 
Mišan Boris-isän murhattua oklahomalaisen liike-
miehen.

Miša kuvailee itseään »venäläiseen ruumiiseen 
teljetyksi amerikkalaiseksi», jonka ainoa oikea koti 
on New York. Viisumin hankinnasta kasvaa Mišan ja 
koko romaanin tavoite ja päätepiste, odysseusmai-
nen seikkailu, jonka johdosta päähenkilömme pää-
tyy lopulta Absurdsvanïin, turkin ja iranin välissä 
sijaitsevalle unohdetulle maalle hankkimaan laitonta 
belgialaista passia. 

absurDsvaNï oN karikatyyri entisestä itäblokin 
maasta – tai ainakin karikatyyri länsimaisten stereo-
typioiden mukaisesti määritettynä. Maata kuvataan 
»Kaspianmeren Norjaksi», sillä sosialismin jälkeen 
maalle on jäänyt vain öljy. Korruptio kukoistaa, ih-
miset huijaavat toisiaan ja kapitalismia edustavien 
Exxon-pilvenpiirtäjien ja McDonalds’in vieressä asu-
taan slummeissa.

Valtion vastapoolina on New York, Mišan onne-
la, henkinen koti ja vapauden tyyssija. New Yorkia 
pidetään perinteisesti kulttuurien kehtona ja sulatus-
uunina, jossa kansalaisuudella tai uskonnolla ei ole 
merkitystä. tätä se symboloi myös päähenkilöllem-
me, joka on opiskellut Accidental Collegessaan multi-
kulttuurisuutta. 

roMaaNI suhtautuu immigraation ja monikult-
tuurisuuteen ironisen ristiriitaisesti. toisaalta natio-
nalismille nauretaan, toisaalta Miša on naurettava 
venäläisenä, joka omaksuu New Yorkin ghettojen 
rap-slangia ja kutsuu itseään »niggaksi». 

ihmisiä ei määritä heidän syntyperänsä, mutta 
kun koti voi olla kaikkialla, sitä ei olekaan enää mis-
sään. tässäkin suhteessa Absurdistan on tematiikal-
taan selkeästi postmoderni romaani: pirstoutuneet 
valtiot ja kansallisuudet merkitsevät myös pirstoutu-
neita identiteettejä. 

Valtioiden rajat eivät enää kahlitse, mutta alkuperä 
näyttäytyy romaanissa myös lähtemättömänä tunnus-
merkkinä, josta henkilöt eivät pääse eroon. Pyristelyis-
tään huolimatta Miša pysyy Venäjän juutalaisena. 

roMaaNI Nauraa tasapuolisesti kaikille ja kaikelle. 
Pilkan terävin piikki osuu kapitalismiin ja talouden yli-
valtaan. »Golly Burton, golly burton» absurdsvanïlaiset 
hokevat maanisina amerikkalaisen öljy-yhtiön Holly-
burtonin nimeä tajuamatta, että vapaaseen markkina-
talouteen kurkottaminen ajaa heidät turmioon.   

Kirjan takakannessa Shteyngartia kuvaillaan Bo-
ratin räävittömäksi jälkeläiseksi. ilmaus on siinä mie-
lessä osuva, että Boratin tavoin Shteyngart pilkkaa 
poliittisesti hyvin epäkorrektilla tavalla kansalaisuuk-
sia, sukupuolia, etnisyyttä – ja itseään. 

Boratin ja Shteyngartin välillä on kuitenkin vissi ero. 
Absurdistan nousee pelkän räävittömyyden yläpuo-
lelle ja on kaikessa hulvattomuudessaan yllättävän-
kin traagista luettavaa. Mišan olemusta määrittävä 
lihavuus ei ole vain komiikan merkki, vaan paljastaa 
tarinan edetessä myös hänen haavoittuvaisuutensa: 
suuri ruumis on panssari maailmaa vastaan. 

Kaiken naurattamisen keskellä romaanissa on su-
rullinen alavire: Absurdistan näyttää järkyttävälläkin 
tavalla lukijalleen tätä ympäröivän maailman. 1

Saara Oranen
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ukapa ei pitäisi pingviineistä. Hämmäs-
tyttävä huippu näiden otusten suosiossa 
nähtiin toissa vuonna, kun ranskalainen 
dokumenttifiktio Pingviinien matka pal-

kittiin Oscarilla.
Kyseessä on koko perheen äänillä dubat-

tu dokumenttifilmi. Sen kuvamateriaali on 
kyllä komeaa katsottavaa, mutta myyttise-
nä kuvaelmana keisaripingviinien »ikuisesta 
marssista» se on ideologisesti yhtä arveluttava 
kuin L En I  R I EFEns TA hL I n Tahdon rie-
muvoitto (1934). 

Pingviinibuumi ei suinkaan alkanut rans-
kalaisesta dokufiktiosta. Luultavasti se al-
koi New Yorkin eläintarhasta vuosituhannen 
vaihteessa. Tuolloin frakkipukuiset rakasta-
vaiset, pingviinit Roy ja Silo, saivat aikaiseksi 
kansallisen kohun ryhtyessään rakentamaan 
yhteistä pesää eläintarhassa. Molemmat oli-
vat uroksia. Kohu vain kasvoi, kun Roylle 
ja Silolle haudottavaksi annetusta munasta 
kuoriutui Tango-niminen poikanen. Pingvii-
niperheestä tehtiin jopa liberaali lastenkirja, 
And Tango Makes Three (2005).

tapahtumat etenivät sen jälkeen kuten me-
diasirkukseksi muuttuneissa perhedraa-

moissa on tapana. Lapsensaantia seurasi 
avioero, kun Silo vaihtoi kumppaninsa Ka-
liforniasta tuotuun naaraaseen. Pingviinien 
uusioperheestä tulikin äkisti konservatiivipii-
rien suosima esimerkkitapaus.

Mikä näissä siipirajoitteisissa linnuissa sit-
ten kiihottaa meitä alastomia apinoi-

ta? Asiaa voi pohtia katsomalla lävitse viime 
vuosien pingviinielokuvat: ensin Pingviini-

KoLumnI

PING! olet  
MarssIva eläIN!
Pingviinibuumi kertoo luonnollisen  
ja lavastetun sekoittumisesta

Markku Soikkeli

en matka ja lasten musiikkianimaatio Happy 
feet, sitten kahden edellisen parodiaksi tar-
koitettu Farce of the penguins.

Elokuvina mikään näistä kolmesta ei ole 
mainitsemisen arvoinen edes omassa lajityy-
pissään. Vain yhdessä ne muodostavat ai-
kakaudelle oireellisen ilmiön. Pingviinistä 
on tullut planeetan oma maskotti. Se on il-
mastomuutosta edustava pehmoeläin, jonka 
avulla voidaan laatia kuvitelmia uhkaavas-
ta tuhosta, mutta myös sopeutumisesta mah-
dottomilta näyttäviin olosuhteisiin.

Pingviinibuumista kirjoittanut M A R-
L EnE Zu K toteaa Nature-lehdessä jul-

kaistussa artikkelissaan (23.2.2006) jopa 
biologien syyllistyneen turhaan mystifioin-
tiin kyseisen lajin kohdalla. Antarktisen 
äärimmäiset olosuhteet vain saavat yksin-
kertaisimmat asiat näyttämään ikiaikaiselta, 
luonnonlakejakin vahvemmalta periaatteel-
ta. Ranskalaisten elokuvaa on voitu käyttää 
todisteena sekä ydinperheen että aviouskol-
lisuuden »luonnollisuudesta», vaikka juuri 
keisaripingviineillä parinvaihto on erityisen 
suosittua lisääntymiskausien välissä.

Vuoden kierron sisällä nämä pingviinit 
ovat kuitenkin niin uskollisia partnerilleen, 
että niiden käytös uhmaa järkeä. Isät viettä-
vät kahden kuukauden yksinhuoltajajakson 
syömättä mitään. 

tosiasiassa pingviinien uskollisuus perus-
tuu tietysti luonnon- eikä parinvalinnal-

le; geenien itsekkyydelle eikä ydinperheen 
ehdottomuudelle. Laajemmassa vertailussa 
pingviinit ovat ihan yhtä yksiavioisia ja alttii-

ta parinvaihdolle kuin ihmisetkin. Myös nii-
den biseksuaalisuus on yhtä mutkatonta kuin 
ihmisten keskuudessa.

koska Zuk on itsekin biologi, hän ei tule 
pohtineeksi, että vieläkin merkittäväm-

pi vertauskuva voi piillä tuhatpäisessä ping-
viinijoukossa kuin ydinperheen myytissä. 
Tai sitten hän ei ole nähnyt harmittomak-
si ekoanimaatioksi naamioitua Happy feet -
elokuvaa, jossa esitetään utopia yhtenäisinä 
univormumassoina liikkuvasta pingviinien 
»kansasta».

Kuinka hyvin Happy feet -elokuvaan so-
pivatkaan ne hämmentyneen ihastuneet 
ilmaisut, joilla yleensä kuvaillaan Tahdon rie-
muvoitto -filmiä: luonnollisen ja lavastetun 
sekoittuminen, hypnoottiset rummunäänet, 
kiihkeä rituaali ja ihmisyyden meri, mas-
saspektaakkelin geometria. Tätä esteettistä 
tauhkaa ei tarvitse nimetä fasistiseksi. Riit-
tää jos siinä näkee jonkinlaista lajihysteriaa, 
»spesisismiä».

niin, luonnollisen ja lavastetun ero on to-
siaankin taas katoamassa horisontistam-

me. Sota luontoa vastaan on jo niin pitkällä, 
että ilmastonmuutoksen uhreista voidaan 
tehdä »yönäkyjen» maskottitavaraa. 1

Mikä näissä siipirajoitteisissa linnuissa kiihottaa meitä alastomia apinoita?

■ Markku Soikkeli 
on tamperelainen 
kriitikko ja kirjailija.
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