
Katsooko vasemmisto menneeseen?
Syväekologien paluu luontoon
Keski-ikäiset Superman-fanit
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Kaikki Avain-uutuudet osoitteessa www.avain.net. Facebookissa Avain-ryhmä nimellä Kustannusosakeyhtiö Avain.

Avaimen kirjailijat
TURUN KIRJAMESSUT 
2.10.– 4.10.2009

HELSINGIN KIRJAMESSUT  
22.–25.10.2009

PERJANTAI 2.10.2009 
klo 16.30  Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja 
Eila Rantonen: Imperiumin perilliset – esseitä 
brittiläisestä kirjallisuudesta (Kokoustila 1–2)

LAUANTAI 3.10.2009
klo 11.30  Jani Saxell: Vaihtoehtoinen USA (Pinella)
klo 14.40  Dimitri Verhulst: Valitettavasti (Agricola)
klo 15.00  Dimitri Verhulst: Valitettavasti 
(Akateemisen kirjakaupan osasto)
klo 15.30  Lukupiiri Dimitri Verhulstin teoksesta 
Valitettavasti  (ravintola Restel)

SUNNUNTAI 4.10.2009
klo 11.00  Helmi Kekkonen: Kotiin (Lukumesta)
klo 11.40  Helmi Kekkonen: Kotiin (Pinella)

TORSTAI 22.10.2009
klo 14.00  Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja Eila Rantonen: 
Imperiumin perilliset – esseitä brittiläisestä kirjallisuudesta (Aino)

PERJANTAI 23.10.2009
klo 13.00  Jani Saxell: Vaihtoehtoinen USA (Kirjakahvila)
klo 15.30  Melania G. Mazzucco: Mestarin tunnustukset 
(Akateemisen kirjakaupan osasto)
klo 16.00  Helmi Kekkonen: Kotiin (Takauma)

LAUANTAI 24.10.2009
klo 13.00  Julia Franck: Keskipäivän haltija (Eino Leino) 
klo 15.00  Lukupiiri Melania G. Mazzuccon teoksista 
(kokoustila 306)

SUNNUNTAI 15.10.2009
klo 13.30  Julia Franck: Keskipäivän haltija (Akateemisen 
kirjakaupan osasto)
klo 15.00  Melania G. Mazzucco: Mestarin tunnustukset 
(Mika Waltari)

JULIA FRANCK, DIMITRI VERHULST,               
MELANIA G. MAZZUCCO JA MUUT

syksyn kirjamessuilla!



elias krohn pääkirjoitus

kunnat ja kulttuuri kurjistuvat

Toisin kuin 1990-luvun kotitekoisen laman yhteydessä, nyt on maa-

ilmalla ja Suomessakin muodissa elvytys ja keynesiläinen talouspolitiikka. 

Ortodoksisimmat uusliberalistiset talousopit ovat saaneet väistyä, kun  

kapitalismin pelastaminen on vaatinut hätäapua.

Suomessa elvytys on kuitenkin painottunut voimakkaasti veronalen-

nuksiin, jotka ovat työllisyyden kannalta tehoton elvytyskeino. Vieläkin 

vaatimattomammaksi elvytys osoittautuu, jos tarkastellaan valtion lisäksi 

koko julkista sektoria, siis myös kuntia. Kuntien valtionosuuksiin vuosien 

mittaan tehtyjä massiivisia leikkauksia ei ole vieläkään kokonaan palau-

tettu, vaikka kuntien tehtäviä on samalla lisätty. Nyt työttömyyden vuoksi 

supistuvat verotulot johtavat monissa kunnissa sekä kunnallisveron nos-

tamiseen että peruspalvelujen leikkaamiseen ja henkilöstön supistuksiin. 

Hyvinvointivaltion rippeitä romutetaan kovaa vauhtia.

Kulttuuripalvelutkaan tuskin tulevat leikkauksilta säästymään. Kirjas-

tot voisivat pian muuttaa nimensä kurjastoiksi, jos aineistohankintoja taas 

supistetaan ja sivukirjastot joutuvat lakkautusuhan alle. Samoin uhkaavat 

näivettyä kaupunginteatterien, -orkesterien ja museoiden toiminta. 

Perustoimintojen supistukset ovat lyhytnäköisiä ja tulevat pitemmän 

päälle kalliiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen supistukset näkyvät suoraan 

hoitoa tai hoivaa tarvitsevien ihmisten hyvinvoinnissa ja johtavat ajan  

mittaan entistä suurempia kustannuksia vaativiin ongelmiin, samoin  

kouluissa tehtävät säästöt.

Monien tutkimusten valossa myös kulttuuripalvelujen terveysvaiku- 

tukset ovat merkittävät ja taloudellisessakin mielessä kulttuuri on yksi 

tuottavimmista kohteista, joihin julkisia varoja voi sijoittaa.

Mallia voisi näissä asioissa ottaa 1930-luvun Yhdysvalloista. Kulttuuri-

projektit olivat yksi keskeinen elementti Theodor W. Rooseveltin New Deal -

politiikassa, jolla torjuttiin silloista lamaa ja pelastettiin silloista kapitalis-

mia sen omilta ylilyönneiltä. Liittovaltio polkaisi käyntiin laajat taide-,  

teatteri-, musiikki- ja kirjallisuusprojektit, joilla työllistettiin kymmeniä- 

tuhansia kulttuurityöntekijöitä. Julkisista rakennuskustannuksista  

prosentti käytettiin taiteen ostamiseen ja postikonttoreita kaunistettiin 

freskoilla.

Tämäntyyppinen elvytys olisi monin verroin järkevämpää ja lisäisi  

ihmisten hyvinvointia huomattavasti enemmän kuin muutama uusi  

moottoritienpätkä.
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Perustoimintojen 
supistukset ovat 

lyhytnäköisiä ja tulevat 
pitemmän päälle kalliiksi.



16 espoo Ciné 20 vuotta
Tämänvuotinen festivaali oli ehkä jopa historian paras Espoo  
Ciné – tai ainakin 2000-luvun paras, ounastelee Eero Hirvenoja.

18 hengenmies ja aktivisti
Jani Saxell tapasi sanfransiscolaisrabbi Michael Lernerin. 1960-
luvun opiskelijaradikaali on seestynyt ja rakentaa rakkauden  
voimin parempaa maailmaa. 

24 vasemmiston tulevaisuus ei ole menneessä
Kuinka puoluekentän vasemman laidan uskottavuus 
saadaan palautettua? Marko Korvela kysyi asiaa kolmelta 
vasemmistovaikuttajalta. 

27 uusi humanismi 
Mircea Eliaden kehittämä uskontofenomenologia mahdollistaa  
nostalgian poliittisen käytön. 

30 ekologiaa vai pelkkää nostalgiaa
Onko syväekologia pohjimmiltaan ekofasismia ja menneisyyden 
romantisointia? Vai voidaanko ekologista teoriaa kehittää myös  
marxilaisesta näkökumasta?

33 taisteleva ay-liike – muisto menneestä?
»Edunvalvonnan ykkösraiteella kulkee pendolino, eli vakituisessa koko-
päivätyössä olevat. Toista raidetta puksuttaa pätkätyöläisten resiina», 
sanoo valtiotieteiden tohtori Anu Suoranta.
 
37 retrosarjakuvaa amerikassa
Sarjakuvakaupan tyypillinen asiakas on aikuinen mies. Hän haluaa  
sarjakuvaa, joka jakaa hänen nostalgiansa omaa lapsuuttaan kohtaan.

40 kaikkein kauneimpia olivat höyry ja atomi
Steampunkissa rakennetaan teknologista tulevaisuutta höyrykoneiden 
voimalla ja nykyharrastaja kustomoi autonsa höyryveturin näköiseksi.

42 yleisessä saunassa
Rajaportin sauna on vanhin Suomessa toimiva yleinen sauna. Sen 
pihalla näkee ihmisiä istuskelemassa pyyhkeeseen kääriytyneenä.

44 vasemmisto ja kansalaisyhteiskunta
2000-luvun vasemmisto tuntuu kadottaneen aatteensa. Jari Heinonen 
tarjoaa lääkkeeksi tiiviimpää yhteistyötä kansanliikkeiden kanssa. 

49 valistushengessä jalat pellossa
Hannu Niklanderin matkaesseessä Tanskan kaupunkeja tuntuu  
leimaavan aivan alleviivattu arkisuus.

jari Heinonen 
Tamperelainen yhteiskuntatieteiden tohtori 
ja sosiaalityön professori.

Marko korvela
Helsingissä asuva kommunisti ja Tiedon-
antaja-lehden toimittaja. Gradua vaille 
maisteri Turun yliopiston kulttuurien - 
tutkimuksen laitoksella, pääaineenaan 
uskontotiede.

jani saxell
Pikku-huopalahtelainen kotiseutukirjailija ja 
Kulttuurivihkojen entinen toimitussihteeri. 
Hänen neljäs teoksensa, matkakirja 
Vaihtoehtoinen USA ilmestyi syyskuussa 
Avaimelta. 

Marjaliisa siira 
Pitkän linjan kansalaisaktivisti ja vapaa toimit-
taja, joka on avustanut pääasiassa vaihtoehtoleh-

tiä. Tekee tällä hetkellä vapaaehtoistyötä muun 
muassa www.latamsolidaarisuus.net -verkkojul-
kaisun päätoimittajana.

Minna alanko
 Helsinkiläinen kuvittaja, joka repi taaperona 
ensimmäisen mustavalkoisen kuvakirjansa ja 
julisti sen olleen anarkiakirja. Nykyisin kiinnos-
tunut sekä mustavalkoisista kuvista että yhteis-
kunnallisesta kirjallisuudesta.

Artikkelit 

PalstatKaunokirjallisuus

Kuvataide

3 pääkirjoitus
6–14 200 sanaa
15 näkökulMa
60 koluMni / rudi d.
60 alaviite
61 koluMni / avelin
62–65 kirja-arviot
66 koluMni / soikkeli

52 k-kauppiaan muotokuva
Jarkko Uron novelli

56 elävä maisema
Kilianin Eng

Kansi  minna alanko

TäMäN NuMerON TeKiJöiTä
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retro Nostalgia lienee erottamaton osa ihmisen psyykeä ja myös yhteis-
kunnallisia liikkeitä. Kulttuurivihkojen teemapaketissa pureudutaan 
ajankohtaisiin nostalgia- ja retroilmiöihin: uusi humanismi, syvä-ekologia, 
höyrypunk, saunakulttuuri... 

Kysymme myös, ovatko vasemmisto ja ay-liike juuttuneet menneeseen.



YK, New York (Inter Press ServiCe)

Maailmanlaajuinen talouskriisi heikentää köyhien 

maiden mahdollisuuksia parantaa olojaan YK:n ta-

voitteiden mukaisesti. Kehitysavun supistuminen 

kiihdyttää väestönkasvua, joka taas kärjistää muita 

ongelmia.

Maailman väkiluku saavuttaa seitsemän miljar-

din rajan vuoden 2011 paikkeilla eli vuoden verran 

etuajassa aiempiin ennusteisiin verrattuna, Popu-

lation research Bureau arvioi. 

Maailman väkiluku on vuodesta 1975 lähtien kas-

vanut noin miljardilla 12 vuodessa. Viime vuosien 

kasvusta 95 prosenttia tapahtuu kehitysmaissa, 

Jose Miguel Guzman YK:n väestörahastosta (unf-

pa) sanoo. 

Väestönkasvu lisää terveys- ja koulutuspalvelujen 

tarvetta, joten etenkin vähiten kehittyneillä mailla 

on Guzmanin mukaan suuria vaikeuksia saavuttaa 

YK:n asettamia vuosituhannen kehitystavoitteita. 

Niihin kuuluu pahimman nälän ja köyhyyden puo-

littaminen vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi pitäisi 

tarjota peruskoulutus kaikille, supistaa lapsi- ja äiti-

kuolleisuutta roimasti, parantaa sukupuolten tasa-

arvoa, saada kuriin aids, malaria ja muut tartunta-

taudit ja kääntää kehitys ympäristöä säästäväksi. 

Kehitysapu vähenee – väestönkasvu kiihtyy

Väestönkasvu lisää terveys- ja 
koulutuspalvelujen tarvetta, mutta 
kehitysavun leikkausten vuoksi niiden 
saatavuus heikkenee. Leikkaukset 
kohdistuvat myös naisten koulutukseen 
ja perhesuunnitteluun, mikä puolestaan 
kiihdyttää väestönkasvua entisestään. 
Köyhyyttä ja ympäristötuhoa  
pahentava kierre on valmis.

Vuonna 2000 sovittujen tavoitteiden toteutusta 

uhkaavat nyt ilmastonmuutos, talouskriisi ja kehi-

tysavun leikkaukset. 

useimmat teollisuusmaat ovat laman syövereis-

sä, ja kehitysmaissa vuosina 2002–2007 koettu rei-

pas talouskasvu on katkennut. 

»Maailmassa on 201 miljoonaa naista, jotka ha-

luaisivat koulutusta ja mahdollisuuden perhesuun-

nitteluun, mutta he ovat niitä vailla», YK:n nais- ja 

väestöohjelman johtaja Tamara Kreinin muistuttaa. 

»Vapaaehtoisen perhesuunnittelun mahdollis-

taminen kaikille edistäisi valtavasti kehitystavoit-

teiden saavuttamista. Nykyisellään esimerkiksi 

odottavien äitien terveys laahaa pahasti jäljessä 

tavoitteista», hän jatkaa. 

Population ACtion International -järjestön vara-

puheenjohtaja Karen Hardee ennustaa, että kiihtyvä 

väestönkasvu torppaa haaveet köyhyyden puolitta-

misesta ja ympäristön vaalinnasta. 

Jos viljelypinta-ala ei kasva, kamppailu pelloista 

kiihtyy ja henkeä kohden tuotetun ruoan määrä las-

kee. Metsäkato uhkaa nopeutua, mikä puolestaan 

lisää hiilidioksidipäästöjä. 

Syntyvyyden kasvu heikentää myös paisuvien 

ikäluokkien koulutus- ja työnsaantimahdollisuuk-

sia. Jos vanhemmilla on varaa kouluttaa vain yksi 

lapsi, pojat pääsevät etusijalle ja sukupuolten tasa-

arvo jää haaveeksi, Hardee muistuttaa. 

Kaiken lisäksi väestökierre pahenee, sillä koulu-

tusta saaneet naiset hankkivat vähemmän lapsia ja 

elävät lapsineen keskimääräistä terveempinä. 

YK:n tavoitteena on saada lisääntymisterveyspal-

velut kaikkien naisten ulottuville, mutta varsinkin 

Yhdysvallat on viime vuosina leikannut tukeaan tälle 

sektorille. 

Yhdysvaltain tuki perhesuunnittelulle ja lisäänty-

misterveyspalveluille on inflaatiotarkistettuna nyt 

35 prosenttia pienempi kuin 1995. Hedelmällisessä 

iässä olevia naisia on kuitenkin maailmassa 300 mil-

joonaa enemmän, Hardee sanoo. 

Seurauksena on hänen mukaansa lisää ei-toivot-

tuja raskauksia ja kasvava äitiyskuolleisuus. 
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Kuva thomas sChoCh

Alle dollarilla 
päivässä elävän 
väestön osuus 
prosentteina 

(2006).
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Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festi-

vaali Lens Politica tarjoaa elokuvien lisäksi tai-

denäyttelyitä, paneelikeskusteluja, seminaareja 

ja työpajoja. Pääpaino on silti ajankohtaisissa, 

viiltävissä ja jopa sokeeraavissa elokuvissa. 

Alku on ainakin lupaava, sillä sokkihoidon taitajat 

ja suuryritysten johtajien nolaajat, The Yes Men, 

avaavat festivaalit uudella elokuvallaan. Vieraaksi 

saapuu toinen jees-miehistä, Mike Bonnanno.

Yhdysvaltalaisesta toisinajattelijasta Norman 

Finkelsteinista kertoo elokuva American Radical . 

Juutalainen Finkelstein on aiemmin suututtanut 

oman yhteisönsä kritisoimalla holokaustin uhri-

en nimissä tehtyjä korvausvaatimuksia. Hän on 

näkyvimpiä israelin valtion toimien arvostelijoita. 

Festivaaleille saapuu vieraaksi myös ruotsalais-ita-

lialainen Erik Gandini, jonka uusin elokuva Video-

cracy kuvaa Silvio Berlusconin media-imperiumin 

vaikutuksia italialaiseen elämään ja politiikkaan. 

elokuvan mainostaminen on – yllättäen – kielletty 

italiassa useissa medioissa. aki laurokari

 Lens Politica järjestetään Helsingissä 11.–15.11.

Lens Politican sokkihoito

Vasemmistoliiton äänenkannattaja Kansan uu-

tiset muuttui syyskuun alussa seitsenpäiväiseksi 

verkkolehdeksi. Perjantaisin ilmestyvä Kansan uu-

tisten Viikkolehti ilmestyy sen sijaan jatkossakin 

paperille painettuna ja on entistä tuhdimpi.

  http://www.kansanuutiset.fi

Kansan Uutiset uudistui

AIVOLOHKOLäMMITIN
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Washington (Inter Press ServiCe)

Yhdysvalloissa yritetään suitsia korppikotkiksi kut-

suttuja rahoitusyhtiöitä. Ne ostavat halvalla kehitys-

maiden lainoja ja karhuavat velallisilta oikeusteitse 

moninkertaisia voittoja. 

Lakimuutosta ajavien järjestöjen mukaan esi-

merkiksi FG Hemisphere Fund vaati Kongon demo-

kraattiselta tasavallalta oikeudessa 105 miljoonan 

dollarin korvausta alkujaan 30 miljoonan dollarin 

lainasta, jonka Mobutu Sese Sekon johtama korrup-

toitunut hallitus otti vuonna 1980. 

Washingtonilaisen oikeusistuimen tuomari määrä-

si Kongon lyhentämään lainaa 80 000 dollaria viikossa. 

 

Sambia taas määrättiin pulittamaan Donegal in-

ternationalille 15 miljoonaa dollaria velasta, jonka 

 »Korppikotkat» 
kehitysmaiden 
velkojen 
kimpussa

Köyhien maiden velkaongelma on 
jo ennestään paha, mutta veloilla 
bisnestä tekevät rahoitusyhtiöt 
pahentavat sitä entisestään.

200 sanaa

yhtiö osti 3 miljoonalla. Korvaus syö 60 prosenttia 

velkahelpotuksista, jotka Sambia sai 2007. 

Kehitysmaiden velkojen mitätöimistä ajava Jubi-

lee-liike ja joukko yhdysvaltalaisia kansalaisjärjes-

töjä vaativat kongressilta lakimuutosta estämään 

»korppikotkien» toiminnan. 

»Avunantajamaat ovat vuodesta 1996 lähtien luvan-

neet 90 miljardin dollarin velkahelpotukset yli 30 ke-

hitysmaalle, mutta hyöty meneekin keinottelijoille», 

Michael Stulman Africa Action -järjestöstä sanoo. 

»Korppikotkat» imuroivat itselleen varat, jotka 

kehitysmaiden pitäisi käyttää terveydenhuoltoon, 

koulutukseen ja puhtaaseen veteen, hän tiivistää.

eli Clifton 



Runo, rotu ja energia
Saul Williams  
rinnastui lavalla 
lähinnä dynamiittiin.
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Festivaalin kohokohtia olivat eteläafrikkalaiset 

runoilijat eli Spoken Word -artistit. Spoken Word 

-artistit eivät ole runoilijoita perinteisessä sanatai-

de-merkityksessä. Spoken Word -artistit Iain Gre-

gory Robinson a.k.a. Ewok ja Kgafela og Magogodi 

todella ottivat yleisönsä. He olivat täynnä energiaa 

ja raivoa. Suuttumus kohdistui maailman mätiin 

poliitikkoihin ja poliittisiin instituutioihin, kuten 

Maailmanpankkiin ja uuskolonialismiin, joka ei ole 

ottanut loppuakseen. Välillä hip hop -artisteja muis-

tuttavien eteläafrikkalaisten teksteissä kuuluivat 

sosiaaliset ongelmat, AiDS, köyhyys, rikollisuus ja 

vähemmistöjen asema.  

Philippa Yaa de Villiers oli ainoa festivaalilla 

esiintynyt eteläafrikkalainen naisrunoilija. Hänen 

runonsa kertovat muun muassa siitä, millaista on 

kasvaa transrodullisena lapsena etelä-Afrikassa. De 

Villiers on myös aktivisti, joka on auttanut väkival-

lan uhriksi joutuneita naisia 

löytämään jälleen oman ihmisarvonsa, voimautu-

maan. 

Eteläafrikkalaiset runoilijat olivat yhtä mieltä sii-

tä, että maan kulttuurinen keskus on Johannesburg. 

Yli 70-vuotias runoilijakonkari Keorapetse Kgositsile 

kertoi turhista yrityksistään irtaantua Johannesbur-

gista. Magogodi tarinoi odysseiastaan halki Johan-

nesburgin kaupunginosien, jotka opettivat hänet 

tutustumaan eri alakulttuureihin. 

Monen kulttuurin rajalla kasvaminen yhdisti 

useita muitakin festivaalin vieraita. Navajo-intiaa-

nien jälkeläinen Sherwin Bitsui kertoi kielensä ole-

van sekoitus oman yhteisönsä ja “virallisen Ameri-

kan” kieliä. Myös Rita Dove oli oppinut luovimaan 

kahden todellisuuden välillä sujuvasti. Dove oli fes-

tivaalin kenties suurin nimi – ja sympaattinen tut-

tavuus. 

Afrikkalaisten runoilijoiden konkareihin kuului 

malawilainen Jack Mapanje, joka runojensa lisäk-

si muistetaan sitä, että Malawin hallitus vangitsi 

hänet vuonna 1987 ilman oikeudenkäyntiä. Nuorin-

ta, kasvavaa afrikkalaiskirjailijapolvea edusti sam-

bialainen Moffat Moyo, joka on vieraillut jokunen 

vuosi sitten Suomessakin. Moyo oli ladannut esityk-

seensä yleisön toivomaa »eksotiikkaa» tanssimalla 

koran ja bangorumpujen tahtiin. 

Erinomaisiksi Spoken Word -artisteiksi paljastui-

vat muun muassa espanjaa ja englantia esitykses-

sään hyödyntänyt Edwin Torres sekä nubialaismen-

neisyyteensä viitannut 

Saul Williams. Jäl-

kimmäinen rinnas-

Berliinin kymmenennessä 
Poesifestivalissa kuultiin kahden viikon 
aikana kesä-heinäkuun vaihteessa 
runoilijoita ympäri maailmaa. Ohjelma 
käynnistettiin keskusteluilla, joissa 
sukellettiin runoilijoiden näkemyksiin 
kielestä, runoudesta, yhteiskunnasta ja 
maailmasta. 
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tui lavalla lähinnä dynamiittiin. Filosofiasta tohto-

riksi väitelleen, erinomaisen sanavalmiin Williamsin 

esitys oli dramaturgisesti oivallisesti rakennettu 

forte- ja piano -jaksoihin. Hän kertoi ymmärtävänsä 

muun muassa erilaisia riippuvuuksia, vaikka hänellä 

itsellään ei ole sellaisiin aikaa kahden lapsen isänä. 

Williamsin nokkelin retorinen veto oli kenties tarina 

opettajasta, joka oli salaa lähettänyt hänen esseen-

sä kilpailemaan jatko-opiskelupaikasta. Williamsin 

ilo oli melkoinen, kun hän kuuli saaneensa jatko-

opiskelupaikan, ja Michael Jacksonin kustantaneen 

kyseisen stipendin. 

Festivaalin parhaimmistoon kuului australialai-

sen Les Murrayn 650-sivuisen suureepoksen Freddy 

Neptunen dramatisoitu versio. Päähenkilö, Austra-

liassa asuva saksalaissyntyinen Freddy B. ja useat 

muut kertojat matkustavat mammuttimaisessa ee-

poksessa läpi historian. Teoksen alussa esitetään 

Adornon kuuluisa teesi: »Onko runouden kirjoit-

taminen Auschwitzin jälkeen turhaa?». Freddy ja 

muut kertojat taistelevat »toiseuden» tunteesta 

kohti itsensä hyväksymistä. Taustalla vilahtavat 

monet kansallisuudet ja historian tapahtumat en-

simmäisestä toiseen maailmansotaan. 

Teoksen keskeinen motiivi on arme-

nialaisten naisten polttaminen. 

Freddyn odysseiaan kuuluu 

myös oman kielen kartoitta-

minen. 

Teksti rita dahl

Kuvat poesia festival



äärimmäisyyksiin vietynä jo teatterin tyylivalin-

nalla voidaan osoittaa esityksen tematiikan ydin, 

kuten Rabih Mrouén ohjaamassa libanonilaisessa 

esityksessä How Nancy Wished that Everything Was 

an April Fool’s Joke. esityksen aihe on mielenkiin-

toinen: Libanonin vaietut sisällissotatarinat. Toteu-

tustapa koostuu kuitenkin neljän näyttelijän lähes 

eleettömästä puheesta ja johtaa tahallaan yleisön 

torkahtamiseen. 

esitys kertoo, miten sota ei johdu kenestäkään, ei 

sen enempää yksilöstä, uskonnosta kuin aatteesta. 

Kaikki kertojat kuolevat useampaan kertaan. Sodan 

sankareita ei nosteta jalustalle eikä sodasta tehdä 

mielenkiintoista. Puuduttavalla tarinankerrontatyy-

lillä tehdään muuten dramatiikanhakuisista sotaker-

tomuksista yhdentekeviä. Ne rinnastuvat ihmishen-

gen yhdentekevyyteen. esitys osoittaa onnistuneesti 

uupumuksen kautta, että sota on turhaa, tylsää ja 

sen hehkuttaminen tuottaa lisää sotaa. 

Kun sotiminen yhtä vastaan kyllästyttää, vaihde-

taan puolta tai vastustajaa. Siinä välissä sotija taas 

kuolee. Kertoja väittää tuntevansa verensä kuohah-

duksen, mikä ilmaistaan monotonisen kerrontata-

van jatkumona. Ajatus on, ettei edes voimakasta 

tunnetta voida syyttää sodasta, koska sota jatkuu 

riippumatta siitä, ketkä sotivat ja ketä vastaan. Ap-

rillipilat ovat tästä esityksestä kaukana. Mustaa, 

hyvin piilotettua komiikkaa tarinointi hullunkuri-

sesti sen sijaan sisältää. 

  

Mroué vakuuttaa omituisella kerrontakoosteellaan, 

että sodassa ei ole sankareita, vain niitä, jotka juuri 

ja juuri selviytyvät. Samaan on pystynyt Kristian 

Smeds suositulla Tuntematon sotilas -ohjauksellaan 

Kansallisteatterissa muutama vuosi sitten. Sota-

sankaruuden poispyyhkimistä yritetään myös Kalju 

Komissarovin ohjaamassa näytelmässä Kangelane eli 

suomennettuna Sankari. Lopputulos jää hataraksi. 

Kangelane käsittelee historiallisesti huomat-

tavaa aihetta, virolaisen jalkaväkirykmentin apua 

Suomen jatkosodassa Kannaksella. Onnistunein 

kohtaus kertoo armeijan Hugo Boss -mallistosta 

kömpelöllä mutta näyttämöilmaisullisesti toimi-

valla koreografialla. Myöhemmin näyttelijöiden 

pyörivää liikettä lavalla käytetään hiihtokoulutus-

kohtauksessa, mutta tällöin siitä syntyy pelkkä se-

kamelskainen harrastajateatteri-joukkokohtaus. 

Teater endlan nuorille näyttelijöille Komissaro-

vin kuviteltu tulkinta Mart Kivastikin tekstistä ei 

ole valjennut, eikä se tästä syystä välity katsomoon-

kaan. Näytelmä alleviivaa sodasta palaavien koke-

mukset ja tulevan elämän rosoisuuden siten, että 

esityksestä muodostuu väkisinkin sankaritarina: 

Poika toivoo ennen sotaa naiivisti saavansa uudet 

tennarit. Sodan jälkeen taiston muistot tekevät hä-

nestä kunnioitusta herättävän herooisen hahmon, 

jollaisia nähdään alati amerikkalaisissa sotaeloku-

vissa. 

esitys kytkeytyy kaukaisten asiayhteyksien kaut-

ta Tuntemattomaan sotilaaseen, mutta kokonaisuus 

tuntuu sävyisäksi tehdyltä koululaisnäytelmältä. 

Alussa Finlandia soi vain, koska se on turvallista ja 

vaikuttavaa musiikkia. Sen sijaan että karisteltai-

siin pois sankarimyyttiä, kerrotaan opetustarinaa 

sankareiden koulutuksesta ja mainostetaan lisäyk-

senä, että sankarillakin on perhe. Nolohko sotaku-

vaus nostaa sankaruus-stereotypioita entisestään 

pinnalle esityksessä, jonka tarkoitus kaiketi oli teh-

dä juuri päinvastoin. 
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Sotilaan sankaruus on valhetta ja harhaa

Rabig Mroué (Libanon): How Nan-

cy Wished that everything Was an 

April Fool’s Joke, käsikirjoitus rabih 

Mroué ja  Fadi Toufig, ohjaus rabih 

Mroué, pääosissa Lina Saneh, Ha-

tem el-imam, Ziad Antar ja rabih 

Mroué. Tampereen Teatterikesässä 

6.-7.8.2009. 

Teater Endla (Viro): Kangelane, 

käsikirjoitus Mart Kivastik, ohjaus 

Kalju Komissarov, pääosissa Priit 

Loog, Veljo reinik, Jaanus Mehikas, 

Andrus Kuusk, Sten Karpov, Tambert 

Seling ja Ago Anderson. Tampereen 

Teatterikesässä 4.-5.8.2009.

Koti- ja ulkomaiset teatterintekijät 
rikkoivat tyylin ja toteutustapojen rajoja 
elokuun Tampereen Teatterikesässä. 
Libanonilaisessa sotamarttyyreita 
puivassa esityksessä osoitettiin sodan 
mielettömyys. Tuntemattoman sotilaan 
virolaisversiossa käsiteltiin myös 
sankaruutta. 



Musta nahka, PVC ja niitit ovat paras asu 
hellesäällä. Ainakin silloin, jos haluaa 
sulautua metalliheimoon. 
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Helsingin Kaisaniemessä 26.–28.6. järjestetty 

kahdestoista Tuska Open Air Metal Festival keräsi 

lähes 30 000 kävijää. Tuska 2009 oli nimensä veroi-

nen. Aurinko paahtoi Kaisaniemen hiekkakenttää ja 

tyylilleen uskollisesti pukeutunutta festarikansaa. 

Tunnelma oli kuin pirun pätsissä. Jäätelönmyyjät 

tahkosivat rahaa. Yleisön seasta kantautui valitusta 

metallimusiikin suurnimien puutteen tähden ja siksi, 

että paikalle oli päästetty kevyttä rokkia harjoittavia 

vääräuskoisia. 

Merkittävä osa tapahtuman viehätyksestä on kat- 

sella festarialueella kulkevia, upeasti pukeutunei-

ta gootteja, j-rockin nuoria harrastajia ja ihan perin-

teisiä metallimiehiä ja -naisia. Musiikkitapahtuman 

lisäksi festivaali on kolmen päivän karnevaali, jossa 

Halloweenin teemat heräävät henkiin keskellä kesää. 

(Nuorten ihmisten arveluttavasta ulkomuodosta 

ahdistuville tiedoksi, että yli 65-vuotiaat pääsevät 

ilmaiseksi sisään. Sukupolvien väliselle kulttuuri-

vaihdolle älköön rakennettako esteitä!) 

ensimmäiset kaksi Tuska Metal Festivalia järjes-

tettiin metalliharrastajille tutulla ja turvallisella 

Tavastia-klubilla vuosina 1998-1999. Vuonna 2000 

Tuska siirtyi taivasalle Vr:n makasiineille ja kasvatti 

samalla kävijämääriään merkittävästi. Vuonna 2001 

ahtaisiin oloihinsa tukehtuva festivaali siirtyi ny-

kyisille sijoilleen Kaisaniemen puistoon. Se myytiin 

loppuun jo seuraavana vuonna, onhan Suomi metal-

liteollisuuden luvattu maa. 

Keskellä kaupunkia pidettävä festari häätää me-

tallistit mailtaan jo ennen puoltayötä. Bakkanaalit 

jatkuvat useilla eri klubeilla. Vähintään yhtä olen-

nainen rooli on kuitenkin koko viikonlopun jatkuva 

»tuskapiknik» Kaisaniemen puistossa. Festarialu-

een laitamilla riittää nurmikolla istuvia juhlijoita, 

eikä meininki hidastu vaikka itse festari olisikin sil-

tä päivältä ohi.

Viikonloppu 
pätsissä

Teksti marja ahola

Kuva katri lassila

Kolme Tuska-bändiä
Immortal – Kuuman perjantaipäivän päätteeksi 

festivaalin päälavalle astui kolme synkkää miestä 

sonnustautuneena perinteikkäisiin corpse mas-

keihin – tummiin silmiin ja valkoiseksi kalkittuun 

naamaan. Vaikka aurinko ei painunutkaan mailleen 

laulaja Abbath Doom Occultan aloittaessa saagansa 

ikuisen talven piinaamasta Blashyrkhin maailmasta, 

ovat immortalin miehet edelleen norjalaisen black 

metallin kuninkaallisia.

Amorphis – Pitkän linjan runonlaulajat nousi-

vat lavalle alkuillasta lauantaina ja saivat yleisön 

rytmijalan vipattamaan villisti. Ja miksi ei? esitys 

sympaattisine välispiikkeineen oli Amorphiksen ta-

rinankerrontaa parhaimmillaan.

My Dying Bride – Vaikka laulaja Aaron Stainthorpe 

toivoikin heti esityksen aluksi sadekuuroa, kuulos-

ti teinivuosien ehdoton lempiyhtye erinomaiselta 

samalla kun aurinko paistoi ja jäätelö suli näpeille. 

Toimittaja osti yhtyeen synkkiä sanotuksia kunnioit-

taen lakritsijäätelön mansikan sijaan.



Väliajalla yleisö valuu ulos esitystilasta pöllämys-

tyneenä ja paperisilpun peitossa. Sanomalehden 

kappaleet pysyvät sitkeästi vanhan naisen hiuksis-

sa. Dmitri Krymovin esityksessä Opus 7 menneisyys 

puhallettiin yleisön kasvoille höyhenenkevyenä, 

kaikkialle tunkeutuvana paperitulvana.

Opus 7 rakentuu kahdesta  erillisestä teoksesta, joi-

ta yhdistää Venäjä ja historia. ensimmäinen osa, Gene-

alogia, kertoo neuvostokansan vaelluksesta erämaa-

han tuomitun juutalaisten heimon tapaan. Toinen osa 

on omanlaisensa tutkielma säveltäjä Šostakovitšin 

Flyygelit piirittävät Leningradia

Teksti juhana pettersson

Kuva natalja Cheban

Helsingin Juhlaviikkojen helmi on 
Dmitry Krymovin Opus 7.

Teoksen alkuosassa 
katoavia ihmisiä 
kuvataan mustalla 
maalilla. 

Dmirty Krymovin 
laboratorio (Venäjä): 
Opus 7, ohjaus Dmitri Krymov, lavastus 

Vera Martynova ja Maria Tregubova, ensi-ilta 

marraskuussa 2008 Moskovassa, Suomen 

ensi-ilta Helsingin Juhlaviikoilla 26.8.2009.

Teen määräaikaisen tilauksen vuodeksi eteenpäin. Hinta on 45 euroa.

Kulttuurivihkot

Domirola Oy

Vastauslähetys

Tunnus 5011437

00003 Helsinki

KULTTUURI- 
VIHKOT  

MAKSAA  
POSTIMAKSUN

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin tai sähköposti

Allekirjoitus

Tilaan 3 seuraavaa numeroa (6 kk lehdet) vain 9,90 euroa. 
Tilaus jatkuu kestotiluksena tarjouskauden jälkeen.

Aloitan edullisen kestotilauksen ja saan kuusi seuraavaa numeroa 38 eurolla.

keskustelut, blogit, videot, tilaukset  www.kulttuurivihkot.fi

elämästä. Siinä neuvostotaiteilijan ura näyttäytyy 

traagisena farssina, jossa puolue antaa säveltäjälle 

hänen kaikkein naurettavimmat repliikkinsä.

Yleensä teatterissa näyttelijä esittää, on tekevi-

nään, »feikkaa». Opus 7:n näyttelijä näyttelee, mutta 

kaiken mitä hän tekee, hän tekee oikeasti. esitys on 

toiminnan teatteria, jossa teksti jää toissijaiseksi. 

Vakuuttavin monologi tulee nauhalta: Šostakovitšin 

puhe, jossa hän kertoo uudesta, sosialistisesta musii-

kistaan. ei enää melankoliaa, vastaisuudessa kaikki 

on duurissa.

ensimmäisessä osassa neuvostokansan vaiheet 

etenevät mustan maalin voimalla. esitystilan lattia 

on peitetty paperilla, eikä syyttä. Toinen osa alkaa 

sähkötyökaluilla, ja Leningradin piirityksen aikana 

peltiset flyygelit törmäävät toisiinsa julmetussa 

hyökkäyksessä.

Opus 7:n ymmärtäminen edellyttää kohtalaista Neu-

vostoliiton historian tuntemusta, mutta esityksen 

nerous piilee siinä, että se olisi upea kokonaisuus, 

vaikkei olisi koskaan Stalinista kuullutkaan. Vaikka 

esitys suhtautuu neuvostoajan kauheuksiin lakoni-

sella huumorilla, elää kollektiivisuuden henki sen 

estetiikassa. Kokonaisuus on aina tärkeintä, ja ainoa 

diiva on kolossaalinen nukke, äiti Venäjä.

asiaa  
taiteesta ja  

yhteiskunnasta  
kuudesti  
vuodessa
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Flow-festivaalin määrittelyissä korostetaan »ur-

baania rytmimusiikkia”. Festivaalin markkinointi 

kaupunkilaisuudella tuntuu vaivaannuttavalta ja 

teennäiseltä: Suvilahden voimala-alue on toki ur-

baani miljöö par excellence, mutta mitä on »musiik-

ki kaupunkilaiseen makuun», kuten mainoslause 

kuuluu?

Kaupunkilaista rytmimusiikkia ei ainakaan mi-

nulle edusta festivaalin päälavaa kansoittavat tä-

män hetken puhutuimmat indie-rock ja pop -esiin-

tyjiät. Kohuttuja, nopeasti vaihtuvia sensaatioita 

katsellessa on pakko todeta että ilmiön kanssa on 

saavutettu kyllästymispiste. Geneeriset, hetken 

meuhkatut ja seuraavien tieltä pian väistyvät mu-

ka-tyylitajulla ratsastavat indie-rock/pop/electro 

-yhtyeet kuulostavat yhä harvemmin oikeasti kiin-

nostavilta saatika sitten tuoreilta.

Flow onkin ehkä eheimmillään ja paradoksaalisesti 

omimmillaan kun se lähestyy edesmenneen Avanto-

festivaalin tonttia. esimerkkinä mainittakoon Pan 

Sonicin Mika Vainion apokalyptinen, tuhoava ääni-

maisema, joka täytti tilansa uskomattomalla inten-

siteetillä. Harvoin mikään musiikki tuntuu ruumiissa 

ja keskushermostossa niin vavahduttavalla tavalla.

Vainiota huomattavasti helpommin lähestyttä-

vä, mutta yhtä lailla vaikuttava oli Samuli Tannerin 

ja Gregoire Rousseaun Ponytail. uusi intiimi maka-

siinitila tuoleineen (!) sopi hyvin yhtyeen elektro-

nisen musiikin eri lähteistä ammentavalle keikalle. 

uskomattoman luontevasti noise-maailmoista jyh-

keään biittiin siirtynyt Ponytail etsi ja löysi kiitettä-

vän määrän uusia soundeja, joiden päälle viehättä-

Suvilahteen vakiintunut Flow-festivaali 
laajenee ja avartuu joka vuosi. Flown 
epämääräinen rytmimusiikkikonsepti 
toimii joskus erinomaisesti, mutta 
joskus se ihmetyttää hajaannuksellaan.

Flow-festivaalia 
etsimässä

västi lauletut iskelmätekstit 

toivat vielä yhden yllättävän 

ja palkitsevan lisän.

Ponytail ja monet muut 

Flown elektroniset artistit ja 

dj:t flirttailevat toki hiphop-

kulttuurin kanssa, mutta 

varsinaisten hiphop- ja rap-

yhtyeiden vaje ihmetyttää 

joka vuosi entistä enemmän. 

Viime vuonna The rootsin 

rutiinilla vedetty mutta oiva 

keikka toi pientä pelastusta, mutta tämän vuoden 

roots Manuvan yleisöä kosiskeleva rallattelu tuntui 

lähinnä turhauttavalta. Kyllähän uutta ja kiinnosta-

vaa rappia tehdään ympäri maailman, mutta miksei 

siitä näy kuin vähäisiä pilkahduksia »urbaanin ryt-

mimusiikin» festivaalilla?

Mustan musiikin puolia piti kuitenkin Seun Kuti, 

yksi legendaarisen Fela Kutin pojista. Seun seuraa 

isänsä jälkiä niin musiikillisesti kuin ideologisesti 

ja tyylillisesti: Felan seksuaalisuus – toisaalta myös 

seksistisyys – ja panafrikkalainen poliittisuus näkyi 

ja kuului Flowssa. Oli kuin oltaisiin oltu Nigeriassa 

30 vuotta sitten. Nämä ulkomusiikilliset tekijät voi 

halutessaan jättää omaan arvoonsa, mutta ne ovat 

olennainen osa showta. Seun Kutin ja egypt 80:n 

1970-lukulainen, ehdottoman autenttinen, mukaan-

sa tempaava ja hypnoottinen afrobeat toi menneen 

maailman tähän päivään.

ei tullut yllätyksenä, että huikeimman keikan veti 

lauantai-iltana kaikkien aikojen Bond-tyttö, 1980-lu-

vun kuumimman funkin, diskon ja popin ylipapitar 

Grace Jones, jonka näkeminen ja kokeminen lähietäi-

syydeltä oli järisyttävä kokemus. Kun Grace mulkaisi 

julmalla katseellaan eturiviin, itse kultakin meni jalat 

alta. Dramaattinen, pelottava ja paikoin hauskakin 

show ei tuntunut lainkaan päälle liimatulta, vaan 

olennaiselta osalta musiikin luonnetta. Grace Jone-

sin suurimmat ansiot ovat kuitenkin vahvoissa kap-

paleissa, jotka eivät ole vanhentuneet päivääkään.

Grace Jonesilla 
oli henkeä- 

salpaava  
läsnäolo.

200 sanaa Teksti turkka ylinen

Kuvat jussi hellsten
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Tarunhohteisen maineen saavuttanut pankkiryös-

täjä John Dillinger (1903–1934) oli 1930-luvun alun la-

mavuosina poikkeuksellisen suuren mediahuomion 

kohteena Yhdysvalloissa. Dillingerin dramaattinen 

tarina on myös innoittanut useita elokuvantekijöi-

tä. Nyt aiheeseen tarttuu tuottaja-ohjaaja Michael 

Mann elokuvassa Public Enemies. Siinä keskitytään 

Johnny Deppin näyttelemän Dillingerin yrityksiin 

välttää lain koura elämänsä viimeisinä kuukausina. 

Samalla elokuvassa sivutaan liittovaltion poliisin 

FBi:n varhaishistoriaa. Pahamaineisen J. Edgar 

Hooverin johtama yksikkö keskitti agentti Melvin 

Purvisin (Christian Bale) johdolla parhaat voimansa 

jäljitystyöhön lopettaakseen Dillingerin toimet – ta-

valla tai toisella. Vuonna 1934 Dillinger kuoli poliisin 

luoteihin chicagolaisen elokuvateatterin edessä. 

Tv-sarja Miami Vicen tuottajana 1980-luvulla 

maailmanmaineeseen kohonnut Mann on edel- 

lisissä töissään osoittanut taitonsa ainakin pinta-

puolisesti näyttävien modernien toimintaelokuvien 

tekijänä. Tällä kertaa hän rakentaa huolellista, 

joskin hieman siloteltua ajankuvaa 1930-luvun 

Chicagosta. 

Mannin elokuvan nimi on ironinen. Dillinger 

julistettiin medioissa yhteiskunnan viholliseksi 

numero yksi, mutta monet pitivät häntä robin- 

hoodmaisena tavallisen kansan sankarina. Dillinger 

kohdisti hyökkäyksensä pankkeja vastaan, jotka 

keinottelullaan olivat syösseet maan ja sitä kautta 

koko läntisen maailman syvään taloudelliseen 

ahdinkoon. Mann esittää Dillingerin idealistisena 

elokuvanurkkaTeksti eero hirvenoja

Myytit ja todellisuus sekoittuvat 
kolmessa tunnetun rikollisen 
muotokuvassa.

Rikoksen kasvot 
Bathory keksi 
alkaa käyttää 
neitsyiden verta 
ryppyvoiteena.

rosvona, joka on moraalisessa ylevyydessään toista 

maata kuin esimerkiksi Frank Nittin kaltaiset häi-

käilemättömät mafiosot. 

Tanskalaisen Nicolas Winding Refnin elokuvan

aiheena oleva rikollislegenda on vielä elossa. Hän 

 on Britannian tunnetuin vanki Charles Bronson, 

alias Michael Peterson. Bronson kertoo väkival-

taisesta sosiopaatista (Tom Hardy), jonka nuorena 

miehenä saama muutaman vuoden linnatuomio 

venähtää huonon käytöksen johdosta melkoisiin 

mittoihin. Nykyään 56-vuotias Peterson on istunut 

vankilassa jo yli kolme vuosikymmentä. Tunnetun 

elokuvanäyttelijän mukaan alter egonsa nimennyt 

Peterson halusi koulupojasta lähtien tulla kuu-

luisaksi – ja onnistuikin siinä. Nyttemmin hänet 

tunnetaan myös kirjailijana ja fitnessguruna. 

Bronsonin ilmeisin esikuva on Kubrickin Kello-

peliappelsiini (1971). Siitä muistuttaa esimerkiksi 

klassisen musiikin käyttö väkivaltakohtauksien 

taustalla. Malcolm McDowellin tulkitseman Alex 

DeLargen tavoin Peterson yritetään pakkokeinoin 

kesyttää salonkikelpoiseksi kansalaiseksi. Winding 

refnin elokuvassa yhteiskuntakritiikiltä puuttuu 

kuitenkin terä. Kokonaisuus on hajanainen, ja sitä 

kannattelee vain Hardyn vimmainen roolisuoritus. 

 

Ylivoimainen enemmistö kaikista rikoksista – ei 

vähiten henkirikoksista – on miesten tekemiä. His-

torian verisin sarjamurhaaja on kuitenkin useimpien 

lähteiden mukaan nainen, unkarilainen kreivitär Ers-

zebet (Elizabeth) Bathory (1560–1614). Hänen arvel-

laan surmanneen jopa yli 600 ihmistä. Näyttelijätär 

Julie Delpyn ohjaamassa, kirjoittamassa ja tähdittä-

mässä Kreivittäressä on pyritty kyseenalaistamaan 

joitakin Bathoryn elämään liitettyjä uskomuksia. 

Heti elokuvan alussa todetaankin historiankirjoituk-

sen olleen perinteisesti sodissa ja muissa valtatais-

teluissa voittoisien miesten yksinoikeus. 

Aiheestaan huolimatta Kreivitär ei ole kauhu-

elokuva, vaan pikemminkin feministisesti painot- 

tunut rakkaustarina. Se on kertomus voimakas- 

tahtoisesta naisesta, jolle tulee pakkomielle ikuisen 

 nuoruuden tavoittelusta hänen rakastuttuaan 

 itseään nuorempaan mieheen (Daniel Brühl). Bathory

 keksii alkaa käyttää neitsyiden verta ryppyvoiteena. 

uhrikseen hän valitsee pääosin köyhiä nuoria nai-

sia, joiden kehoista valutetaan veret viimeistä 

pisaraa myöten. 

Yläluokan kaksinaismoralismia kuvastaa hyvin, 

että kreivittären puuhista kiinnostutaan toden 

teolla vasta kun Bathoryn maiden lähettyviltä 

katoaa jäljettömiin muutama aatelisneitokin. Kun 

»Verinen kreivitär» todetaan syylliseksi ja eriste-

tään loppuelämäkseen linnaansa, erityisen raskaut-

tavaksi asianhaaraksi hirmutöiden ohella katsotaan 

naisen turhamaisuus. Herrakerhon junaileman 

tuomion taustalta löytyy laskelmoitua poliittista 

valtapeliä. 

Delpy ei kolmannessa pitkässä ohjaustyössään 

onnistu luomaan kunnollista draamaa ja jännitettä, 

ja lopputulos jää valjuksi. Kreivitär tuo kuitenkin 

tervetullutta naisnäkökulmaa tyypillisesti kovin 

miehiseen historialliseen elokuvaan. 

Public Enemies Borson Kreivitär

Teksti turkka ylinen

Kuvat jussi hellsten
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Keräsen soolokasetilla Green Car Crash kuulee mi-

ten hyvin hän tuntee kokeellisen musiikin sekä aka-

teemiset että maanalaiset perinteet ja osaa hyödyn-

tää niitä omassa soitossaan. Noisea usein rasittava 

ahdistunut provosointi puuttuu kasetilta kokonaan. 

Sitä voisi hyvin kutsua kamarihälyksi: ajamalla kier-

tosignaalia erilaisten efektilaitteiden läpi Keränen 

synnyttää hälyvirran, joka on niin huolekkaasti ja 

musiikillisesti artikuloitua, että sitä voisi kuvitella 

jousikvartetin tai free jazz-trion soittamaksi.

Tällä kasetilla noise ei ole epämusiikkia tai pom-

mi kulttuurin niskassa, vaan raivokasta riemua, ru-

tinoiden, kihinöiden, kirskahteluiden ja säksätysten 

lähes suitsemattomana kohiseva vuo. Keräsen pyr-

kimyksenä on laukaista energian vyöry joka ei enää 

ole hänen hallittavissaan. Hänen tehtäväkseen jää 

vain ruokkia tulta, estää tuota erittelevän ja hal-

tuunottavan tajunnan ylittävää voimaa tukehtu-

masta tai lakastumasta.

Kasetilla on kaksi koko puolen mittaista raitaa, 

jotka molemmat voisivat hyvin olla onnistunei-

ta livekeikkoja. Mikäli raidat on kasattu erillisistä 

pätkistä, on leikkaava ja liimaava käsi onnistunut 

taituruudellaan katoamaan näkyvistä. erityisen 

miellyttävän kuuntelukokemuksesta tekee laadu-

kas masterointi, jonka ansiosta musiikki/häly on 

tarttunut C-kasetille rikkaana ja lämpimänä.

Loppukevään ja kesän aikana 
ilmestyneillä levyillä äänet ovat 
hajonneita tai unenomaisesti 
vääristyneitä. Levypalsta esittelee kolme 
vapaan musiikin julkaisua, joilla häly ja 
feedback näyttäytyvät eri rooleissa.

Lumen tähden on Kuupuun ensimmäinen pitkä-

soitto. Kuupuun eli Jonna Karangan soolomusiikkia 

on aiemmin kuultu kaseteilla, CDr:illä ja ainakin 

yhdellä 7” vinyylisinglellä, joista suurin osa on ke-

rätty kahdelle saksalaisen Dekorderin julkaisemalle 

LP:lle. Tällä itsenäisellä pitkäsoitolla viime vuosina 

paljon keikkailleen Karangan ideat ovat kuitenkin 

kehittyneet aiempaa luonnosmaisuutta pidemmälle. 

Keikkojen polveilevan maiseman tilalla on lyhyempiä 

kappaleita.

Karanka kerrostaa musiikissaan lähinnä lelusoit-

timia, erilaisia kahistimia ja kilistimiä, pillejä ja 

kolmen pennin sähköurkuja. Tällä levyllä kuullaan 

myös paljon laulua, usein moniraitaäänityksenä, 

niin että Karangan ääni muodostaa aavemaisia har-

monioita itsensä kanssa. 

Kuupuun musiikissa kuuluu samoja ideoita kuin 

samaan ystäväpiiriin kuuluvilla Lau Naulla tai Tomu-

tontulla. Fantasiamaailman tietty sisäsiittoisuus 

tuntuu kuitenkin olevan edellytyksenä omanlaisen 

musiikin tekemiselle. ideat eivät ole kenenkään yk-

sityisomaisuutta, vaan samat konstit ja pyrkimyk-

set pukeutuvat eri soittajilla erilaisiin asuihin.

Levyn synnyttämä tunnelma on haaveileva, une-

nomainen, surrealistisen vääristynyt ja toisinaan 

uhkaavankin sävyinen. unenomaisuus ei tässä tar-

koita mainosmaailman muovisia karamelliunelmia 

vaan karkeampaa, aineellisempaa uneksuntaa, ää-

riviivoiltaan epämääräisempiä unikuvia, sellaisia 

mitä öisin nähdään.

Puke Eaters perustettiin joskus vuosituhannen 

alussa »tuomaan saatanallinen musiikki 2000-lu-

vulle». Tätä rituaalista tehtävää suorittamaan pe-

rustettiin hahmot Rusty Angel ja Steen Guru, joilla 

on läheiset yhteydet yhtyeisiin Avarus ja Kemialliset 

ystävät. Jo joitakin vuosia sitten äänitetyllä levyllä 

Hello Valhalla on mukana salanimellä myös Björkin 

kiertuerumpali Chris Corsano.

17 lyhyehköstä kappaleesta, äänten sommitel-

masta, koostetulla levyllä onkin monella raidalla Ke-

miallisten ystävien svengaavaa alkuasukaspsykede-

liaa, joka yhdistyy Reijo Pami -nimellä soolokeikkoja 

tehneen Steen Gurun kauniin rähjäiseen noise-nihi-

lismiin. Neliraiturilla äänitetyn levyn yleissoundi on 

säröisä ja hiukan ankara, ja feedback-hälyä käyte-

tään paljon. Toisaalta sen rinnalla musiikilliset lap-

set tarttuvat kömpelön innokkaasti eksoottisen 

kuuloisiin kielisoittimiin ja viuluun.

On oksentamisen ääniä tai jotain mikä kuulos-

taa siltä että yritetään selvittää luomismyyttiä liian 

monen viskipaukun jälkeen. äänet ovat siis enim-

mäkseen »rumia», mutta niitä kuitenkin soitetaan 

ja laitetaan yhteen vahvalla tyylitajulla, huumorin-

tajuisesti. Levyn estetiikka tuntuu hallitulta: se ei 

ole juustoista tai imelää, ei myöskään vaivaannut-

tavan suoraa, avointa, itseään tyrkyttävää. ehkä jo-

pa liiankin tyylikästä, kun hetkittäin tuntuu ettei 

musiikista oikein välity mitään muuta kuin kuva ko-

vanaamoista heiluttamassa taitavasti keskisormea 

keskiluokkaiselle kulttuurille.

Toisinaan levy tuntuukin epäesineeltä, joka tah-

too kieltäytyä tulla kuunnelluksi, käydä kuulijan 

korviin olosuhteista riippumatta epämiellyttävänä 

ja saavuttamattomana minä tahansa hetkenä, tar-

joamatta minkäänlaista tarttumapintaa. On kuiten-

kin tilanteita, joissa levyn ankaruus ja äänten som-

mitelmat alkavat viehättää

 http://www.erraticsporadicism.org
 http://www.time-lagrecords.com
 http://www.skullsofheaven.com
 http://www.haamu.com/lallallal

Keränen

Green Car Crash CAS

erratic Sporadicism 

Tapes 012

Kuupuu 

Lumen tähden CD/LP 

Time-Lag records 044

The Puke eaters

Hello Valhalla LP

Skulls of Heaven 

skull004 / 

Lal Lal Lal LAL-43

Teksti juuso paasolevypalsta

Rähjäisiä unia

Lelusoittimia, 
erilaisia kahistimia 
ja kilistimiä, pillejä 
ja kolmen pennin 
sähköurkuja.
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 Katja Nissinen on 
Kulttuurivihkojen 
toimitussihteeri  
ja psykoanalyyt- 
tisesti suuntau- 
tunut esteetikko.

Sosiologi Anna Kontulan mukaan (Kulttuurivihkot 4/09) nykynai-

nen haluaa kunnon panon tai joskus jopa alistamista. Ongelmak-

si saattaa muodostua se, että kiltiksi ja huomaavaiseksi koulittu 

mies, jonka ylimpänä päämääränä on naisen nautinto, ei tätä toi-

vetta kykene enää toteuttamaan. Toinen ongelma on suvaitsema-

ton feministisisko, jonka mielestä alistumisfantasiat johtuvat vää-

rästä tietoisuudesta.

ensin mainittu ongelma ei ole kovin uusi: totesihan slovenialai-

nen filosofi Slavoj Žižek jo kymmenisen vuotta sitten, ettei nainen 

halua miehen olevan potenssiongelmista kärsivä hysteerinen velli-

housu. Naiset fantasioivat Žižekin mukaan yhä enenevässä määrin 

seksistä eläimen kanssa. unelmien mies ei siis olekaan enää naisen 

orgasmista huolta kantava profeministi vaan eläimellinen seksipe-

to, apinamies. Onko nykymiehet siis koulutettava uudelleen? Mie-

titäänpä ennen vastaamista hetki sitä, millaisesta naisesta miehet 

puolestaan fantasioivat. Miehisessä fantasiassa nainen puoles-

taan näyttäytyy Žižekin mukaan kyborgina, mekaanisena nukke-

na, jonka ainoana tarkoituksena on täyttää kaikki miehen toiveet. 

Siis sellaisena tahdottomana olentona kuin kotirouvazombit Bryan 

Forbesin kulttielokuvassa Stepfordin naiset.

eikö näiden fantasioiden kohtuuttomuus tuo hyvin ilmi ranska-

laisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin väittämän, ettei suku-

puolten välillä ole suhdetta? Ja että seksi parhaimmillaankin on 

vain molemminpuolista masturbaatiota, jossa ollaan suhteessa 

fantasiaan, ei todelliseen ihmiseen. Käsitys suhteesta, jossa su-

kupuolet täydentävät kitkattomasti toisiaan yin-yang-symbolin 

tavoin, on Žižekin mielestä perustavanlaatuinen fantasia länsimai-

sessa kulttuurissa. Tosiasiassa naisen ja miehen välinen suhde on 

yhtä epäsymmetrinen kuin eräässä amerikkalaisessa olutmainok-

sessa. Kyseisessä mainoksessa kaunis nuori nainen suutelee sam-

makkoa, joka muuttuu suudelman vaikutuksesta komeaksi nuo-

reksi mieheksi. Mainos jatkuu niin, että mies suutelee vuorostaan 

naista, jolloin tämä muuttuu huurteiseksi olutpulloksi. Voimme va-

lita joko naisen ja sammakon tai miehen ja olutpullon. Se ihanneku-

va, jossa mies ja nainen olisivat yhtä aikaa, ei ole mahdollinen. Mei-

dän on tyytyminen korkeintaan sammakkoon ja olutpulloon – tai 

apinamieheen, joka paukuttaa vimmaisesti nukkevaimoa. 

Fantasioiden ongelmana onkin se, että jos kohtelemme toista ih-

mistä vain fantasioidemme kohteena ja toteuttajana, teemme hä-

nelle väkivaltaa. Päiväunelmissa ei ole mitään pahaa, mutta todel-

lisuudessa on pakko tehdä kompromisseja. Toinen ei ole koskaan 

vain fantasioidemme kohde, vaan itsenäinen olento, jolla on oma 

tahto. Siksi nainen, joka vaatii miestä alistamaan itsensä (tai päin-

vastoin: tekee miehestä vellihousun), ei oikeastaan ole parempi 

kuin mies, joka haluaa nukkevaimon. Lacanin käsitys sukupuolten 

Apinamies ja nukkevaimo

Teksti katja nissinen

Kuvitus aleksi jalonen

välisestä suhteettomuudesta saattaa kuulostaa tylyltä. Voi tosin 

olla lohdullista tajuta, että parisuhde, jossa osapuolet täydentävät 

toinen toistaan, onkin oikeasti vain fantasiakonstruktio. Jokainen 

on tosiasiassa vastuussa omasta halustaan.

entä ne feministit, jotka kiusaantuvat naisten alistumisfantasi-

oista? ihmettelen, miksi Kontula edes hakee hyväksyntää niin kut-

sutulta valtavirtafeminismiltä. Miksei hän voi vain tyynesti hyväk-

syä, etteivät kaikki pidä alistumisfantasioista, eivätkä siksi niiden 

puolesta myöskään liputa. Olisiko alistumisfanta-

sioita edes olemassa, jos ne hyväksyttäi-

siin yleisesti? Kielto ei Lacanin mukaan 

tukahduta halua, vaan on – päinvas-

toin – halun edellytys.Toinen, vielä 

suurempi ongelma on se, että 

harva vanhempi feministi tunnis-

taa itseään Kontulan kuvaukses-

ta. Monoliitti, jollaisena Kontula 

näkee valtavirtafeminismin, tai-

taakin olla hänen oma fantasiansa.

Olisiko alistumisfantasioita 
edes olemassa, jos ne  
hyväksyttäisiin yleisesti?

näkökulMaTeksti juuso paaso



espoo Ciné on perinteisesti jäänyt mediahuo-
miossa – ja usein myös ohjelmiston laaduk-
kuudessa – kahta vuotta vanhemman helsin-
kiläisserkkunsa Rakkautta ja Anarkiaa varjoon. 
Tänä vuonna helsinkiläisfestivaalin järjestäjät 
saavat kuitenkin venyä parhaimpaansa yltääk-
seen espoolaisten tasolle. Espoo Cinén ohjel-
misto oli 20-vuotisjuhlan kunniaksi nimittäin 
jo paperilla erittäin vakuuttava. Festivaaleilla 
nähtiin esimerkiksi Cannesin ja Berliinin pää-
palkinnon voittajat, joista kumpaakaan ei tällä 
tietoa tuoda Suomessa yleiseen levitykseen.

Joidenkin mukaan Rakkautta ja Anarkiaa 
-festivaalin ohjelmisto on parin viime vuoden 
aikana alkanut muistuttaa seesteisyydessään 
tyypillistä Espoo Ciné -tarjontaa. Espoolaista-
pahtuman tämänvuotisissa elokuvissa käsitel-
tiin puolestaan runsaasti tabuaiheita. Tarjonta 
oli sitä, mitä Rakkautta ja Anarkiaa -ohjelmis-
tolta on totuttu odottamaan. 

Salaisuuksia pinnan alla 
Itävaltalainen Michael Haneke on ollut Es-

poo Cinén näkyvimpiä ohjaajanimiä. Hänen 
elokuvistaan esimerkiksi Pianonopettaja (2001)
ja Kätketty (2005) nähtiin Suomessa ensi ker-
taa valkokankaalla juuri Espoossa. 

Keväällä Cannesin Kultaisen Palmun voitta-
nut The White Ribbon (Die Weiβe Band) jatkaa 
kunnialla tätä perinnettä. Ensimmäisen maa-
ilmansodan aattoon sijoittuva draama kuvaa 
syrjäistä saksalaiskylää, jonka näennäisen rau-
han salaperäiset onnettomuudet rikkovat. Ha-
neken elokuvan pienoisyhteiskunnassa preus-
silais-luterilainen ankara ilmapiiri kasvattaa 
kylän lapsista vanhempiensa kaltaisia julmia 
olentoja. Vuonna 2005 Espoo Cinéssä esite-
tyn Kätketyn tavoin syntipukkien osoittaminen 
on toisarvoista. Pikemminkin voitaisiin puhua 
kollektiivisesta syyllisyydestä. 

Katolisuuden ja fasismin varjossa kasvanut 
Federico Fellini on todennut omaelämäker-
rallisen Amarcordin (1973) yhteydessä, että 
hänen lapsuuden kotikaupunkinsa Riminin 
tapaisessa ympäristössä ihmisille ei kehity 
luonteenpiirteitä vaan ainoastaan patologisia 

vikoja. Samaa voidaan sanoa Die Weiβe Bandin 
maalaiskylän kaltaisista eristäytyneistä yhtei-
söistä. Laajemmin ottaen ohjaajan tarkoituk-
sena lienee ollut kuvata koko ihmiskunnan 
henkistä alennustilaa.

Askeettinen mustavalkokuvaus korostaa 
poikkeuksellisen painostavaa tunnelmaa. Ber-
liinin elokuvajuhlilla voittanut, värikylläinen 
The Milk of Sorrow (La teta asustada) olisi puo-
lestaan vaikea kuvitella ilman värejään. Peru-
laisen Claudia Llosan ohjaama koskettava 
draama onkin visuaalisesti häikäisevän kaunis. 

Elokuva kertoo parikymppisestä Faustasta, 
jonka sosiaalista elämää rajoittaa ihmisarkuus. 
Faustan äiti joutui seksuaalisen väkivallan uh-
riksi Perun 1980-luvun poliittisen kuohun-
nan vuosina. Samaa kohtaloa peläten tytär on 
työntänyt sisäänsä perunan. Kotimaassaan 
parhaiten laulajana tunnettu Magaly Solier 
näyttelee pääroolissa järkähtämättömästi kuin 
vanha tekijä, vaikka hänellä on aiemmilta vuo-
silta vain vähän valkokangaskokemusta. 

La teta asustada esitettiin tuoretta espan-
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Kuvat espoo Ciné

Kahdettakymmenettä kertaa järjestetty Espoo Ciné oli tänä vuonna  
kaikkien aikojen suurin. Festivaalipäiviä, elokuvia ja katsojia oli ennätysmäärä, 

eikä ohjelmistossakaan ollut suurta huomauttamista. 

Valkoinen 
nauha  

ja väri-
kylläinen 

maito

The Milk of Sorrow



jankielistä elokuvaa kartoittavan El mundo 
español -sarjan yhteydessä. Sarjan suomalai-
sesta näkökulmasta mielenkiintoisin työ oli 
uruguaylainen Bad Day to Go Fishing (Ma-
la dia para pescar), jonka keskeisessä roolis-
sa nähdään voimamies Jouko Ahola. Hän 
esittää saksalaista entistä painijaa, joka kier-
tää lipevän managerinsa kera Latinalaises-
sa Amerikassa esittelemässä yli-inhimillisiä 
voimiaan. Tarinassa on samaa surumielisyyt-
tä kuin palkitussa yhdysvaltalaiselo-
kuvassa The Wrestler, jossa Mickey 
Rourken roolihahmo on niinikään 
hiipuva painitähti.

Espoo Cinén vakiosarjoihin lukeu-
tuu El mundo españolin ohella ho-
mo- ja lesboelokuvaa esittelevä Pink 
Zone. Sen etukäteen mainostetuin 
elokuva Englishman in New York esi-
tettiin jo aiemmin kesällä Yle Tee-
malla. Richard Laxtonin ohjaama 
elämäkertadraama kertoo poikkeuk-
sellisesta miehestä perinteisin kei-
noin. John Hurt palaa elokuvassa
brittiläisen gayikonin Quentin Cris-
pin rooliin yli 20 vuoden tauon jäl-
keen. 

Crisp oli oman tiensä kulkija, jo-
ka käveli jo 1930-luvulla Lontoon ka-
duilla meikattuna. 1980-luvun alus-
sa »lontoolaisdandy» muutti New 
Yorkiin, missä hänestä tuli elämänsä 
ehtoopuolella julkimo ja mielipide-
vaikuttaja. Crispin kaikkia sanomisia 
ei kuunneltu hyvällä edes homoyhtei-
sön sisällä, ja erityisesti tämän AIDS 
-lausunnot herättivät närää. 

Ympäri käydään 
Festivaalin avajaiselokuvana nähtiin Ken Loa-
chin realismia ja fantasiaa yhdistelevä Looking 
for Eric. Se kertoo postimiehestä, joka utelee 
elämänviisauksia idoliltaan, ex-jalkapalloilija 
Eric Cantonalta. Kyseessä on harmiton hy-
vän mielen draamakomedia, jota ei voi hyvällä 
tahdollakaan nostaa yli 40 vuotta elokuvia teh-
neen Loachin tärkeimpien töiden joukkoon. 
Elokuva kiinnostanee kuitenkin kuningas pot-
kupallon ystäviä, ja erityisesti Cantonan sekä 

tämän tunnetuimman seuran Manchester 
Unitedin faneja. 

Looking for Eric on mielenkiintoinen tapaus 
aivan muusta syystä. Tekijöiden vaatimukses-
ta elokuvaa ei nimittäin saa esittää tapahtu-
missa, joissa Israelin valtio on jollain tavalla 
osallisena.

Espoo Cinéssä ei tänä vuonna nähty isra-
elilaiselokuvia. Palestiinalaista tuotantoa sen 
sijaan esiteltiin kolme elokuvan verran. Yksi 

niistä on Pomegrantes and Myrrh (Al Mor wa 
al rumman), jossa kurjuuden keskellä etsitään 
lohdutusta tanssista. Elokuvassa israelilais-
sotilaat vangitsevat vähäisen välikohtauksen 
nojalla palestiinalaismiehen ja takavarikoi-
vat tämän perheen viljelysmaat juutalaisten 
uudisasukkaiden käyttöön. Ohjaaja Najwa 
Najjarin ensimmäisessä pitkässä fiktiossa 
muistutetaan, kuinka palestiinalaiset elävät 
jatkuvasti väkivallan uhan alla. Länsimaisis-

sa medioissa perinteinen väkivallan uhan alla 
eläjä on israelilainen. 

Pomegrantes and Myrrhin henkilögallerias-
ta erottuu viime vuosina useissa kansainväli-
sissä tuotannoissakin esiintyneen näyttelijätär 
Hiam Abbassin teräväkielinen ravintolanpi-
täjä. Abbass nähdään sivuroolissa myös Espoo 
Cinéssä esitetyssä Jim Jarmuschin kiinnos-
tavassa, mutta lopulta tyhjänpäiväisessä rikos-
elokuvassa The Limits of Control. 

Päätöselokuvaksi oli valittu Quen-
tin Tarantinon toisen maailman-
sodan kuvaus Inglourious Basterds eli 
Kunniattomat paskiaiset. Mielikuvi-
tuksellisessa tarinassa Brad Pittin 
näyttelemän punaniskaupseerin joh-
tama amerikanjuutalainen iskuryh-
mä lähetetään valloitettuun Rans-
kaan tappamaan ja skalpeeraamaan 
natseja.

Elokuvassa sivutaan vakavia aihei-
ta, mutta ensisijaisesti sota edustaa 
Tarantinolle seikkailua ja hauskan-
pitoa. Eipä silti, että mieheltä olisi 
voinut odottaakaan pasifistista so-
taelokuvaa. Tarantinon elokuvissa 
ei ole seksiä, mutta hänen uusim-
massaan natsintappofantasiointiin 
tuntuu liittyvän jotain seksuaalista. 

Elokuvassa natsieverstiä hyytävästi 
tulkitseva itävaltalainen Christoph 
Waltz varastaa koko shown. »Mitä 
parempi konna, sitä parempi eloku-
va», on Hitchcock todennut. Nyt 
edes Waltzin Cannesissa palkittu 
roolityö ei auta hilaamaan kokonai-
suutta kuin korkeintaan välttäväksi. 

Joka tapauksessa Tarantinon uu-
tuus veti odotetusti tuvan täyteen, ja 

näin festivaalille saatiin ainakin näennäisen 
onnistunut päätös. 

Eurooppalaisen fantasiaelokuvakilpailun 
Melies D´Argentin voittajaksi valittiin tie-
teiselokuvan pelastajaksikin kehuttu britti-
läinen Moon. 

Tämänvuotinen festivaali oli ehkä jopa his-
torian paras Espoo Ciné, tai ainakin 2000-lu-
vun paras. Kirjoittajan kokemukset eivät ulotu 
kauemmaksi menneisyyteen. 

Tekijöiden vaatimuksesta elokuvaa ei saa esittää tapah-
tumissa, joissa Israelin valtio on jollain tavalla osallisena
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Kuvat espoo Ciné

The White Ribbon

Englishman in New York
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Rauhanrabbi 
San Franciscosta

Michael Lerner on kulkenut pitkän tien FBI:n jahtaamasta opiskelijaradikaalista 
Hillary Clintonin ja Barack Obaman hengelliseksi oppi-isäksi.
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Valokuva susanna saxell

Kuvitukset heikki rönkkö

Pieni, nuhjuinen toimisto yliopistokaupun-
ki Berkeleyn keskustassa, San Franciscon ku-
peessa on kuin Daavid linkoineen. Vastassa 
ovat sodan ja yhtiövallan goljatit. 

Täällä tehdään Tikkunia. Kuusi kertaa vuo-
dessa ilmestyvä yhteiskunnallinen kulttuu-
rilehti on liberaalien juutalaisten äänenkan-
nattaja. Tikkun tavoittaa myös Yhdysvaltain 
edistykselliset muslimit, buddhalaiset, hindut 
ja vasemmiston uskontoa vierastamattoman 
laidan. »Tikkun-yhteisöihin» kuuluu 100 000 
aktiivilukijaa.

Toimisto on samalla Network of Spiritual 
Progressivesin päämaja. Vuonna 2006 pe-
rustettuun, uskontojen välistä vuoropuhelua, 
rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
ajavaan verkostoon kuuluu seurakuntia Yh-
dysvalloista, Kanadasta, Australiasta ja Kes-
ki-Amerikasta. 

Pienellä rahalla ja vapaaehtoisvoimin edis-
tetään suuria unelmia: verkosto on lanseeran-
nut »globaalin Marshall-avun» talouskriisistä 
toipuvan maailman jälleenrakentamiseksi eko-
logisesti ja sosiaalisesti kestävämmälle pohjalle 
— ja saanut presidentti Barack Obaman va-
rovaisesti kiinnostumaan.

Missä on Michael Lerner, 65, puheenjoh-
taja, päätoimittaja, psykoanalyytikko ja toista-
kymmentä kirjaa julkaissut ikiliikkuja? Avus-
tajat jättävät viestejä vastaajaan, lopulta hänet 
saadaan kiinni.

Maailmanparannuksensa ohella Lerner toi-
mii Beit Tikkun -synagogan rabbina. Sadan 
perheen seurakunta kokoontuu Berkeleyssä ja 
San Franciscossa.  Nyt vanha nainen on kuole-
maisillaan, Lerner viipyy saattorukouksineen 
sairasvuoteen äärellä.

Kansalaisaktivisti ja 
»kansakunnan viholinen» 
Tuntia myöhemmin rauhanrabbi istuu edes-
sämme. Hän malttaa puhua rauhallisin, ana-
lyyttisin äänenpainoin. 

Palataanpa 1960-luvun Amerikkaan. 
Newjerseyläisen tuomariperheen pojasta tuli 
teologi Abraham Joshua Heschelin oppilas 
ja suojatti. Juutalaisuuden uudistaja Heschel 
osallistui mustien kansalaisoikeusliikkeeseen 
Martin Luther Kingin taistelutoverina.

Kakskytjarisat-ikäinen Lerner siirtyi länsi-
rannikolle, Berkeleyyn, uusvasemmistolaisen 

opiskelijaliikkeen keskukseen. Hän opiskeli 
filosofiaa, opetti koululaisille juutalaisuutta 
ja oli vähintään yhtä päätoimisesti kansalais-
aktivisti.

Ensimmäinen Lernerin organisoima mie-
lenosoitus kritisoi Länsi-Saksaa. Bonnissa 
käsiteltiin lakiesitystä, joka olisi merkinnyt 
armahdusta osalle toisen maailmansodan 
natsijohtajista. Hänestä leivottiin kampus-
vastakulttuurin lipunkantajan, Students for 
a Democratic Society -järjestön, Berkeleyn-
osaston puheenjohtaja.

»En nähnyt opintojeni ja arkeni välillä risti-
riitaa. Vapautus Egyptin orjuudesta vaati käsiä 
ja jalkoja. Toorassa kielletään koroilla elämi-
nen, kehotetaan maan uusjakoon 50 vuoden 
välein ja antamaan peltojen olla kesannolla jo-
ka seitsemäs vuosi, jotta maa toipuisi. Ihmi-
sen sielun ja ruumiin toipumiseen on sapatti. 
Varhainen juutalaisuus on aktivismi-orientoi-
tunutta, jopa lepo nähdään kieltäytymisenä», 
Lerner virnuaa.

Talmudissa, Tooran ja Vanhan Testamen-
tin profeettojen selitysteoksessa, viitataan »ei-
juutalaisen» systeemin vinoutuneisuuteen. 
Kyse on Rooman imperiumista. Lerner koki 
kamppailevansa Yhdysvaltojen imperialismia 
ja Vietnamin veristä sotaa vastaan. Kamppai-
lun tuli olla väkivallatonta, Mahatma Gand-
hin ja huhtikuussa 1968 murhatun Martin 
Luther Kingin hengessä. 

Satojen tuhansien opiskelijoiden mielen-
ilmauksia järjestänyt SDS hajosi kesällä 1969 
kuppikuntien dogmaattisiin riitoihin. Rau-
nioilta ponnisti Weathermen-kaupunkisis-
siliike, joka teki pommi-iskuja poliisiasemia 
ja liittovaltion rakennuksia vastaan. Kuolon-
uhreilta pääosin vältyttiin, mutta Lerner oli 
raivoissaan entisille tovereilleen.

Lerner toimi Seattlessa, Yhdysvaltojen 
luoteisnurkassa apulaisprofessorina. Hän oli 
järjestämässä rauhanmarssia, joka muuttui 
mellakaksi. Lerner päätyi syytettyjen penkille 
Weathermen-militanttien kanssa, joiden toi-
mintatapoja vastusti.

Oikeudenkäynnistä tuli farssi. Syytteet kaa-
tuivat, kun kävi ilmi, että FBI:n agentit olivat 
soluttautuneet mielenosoituksen pääkivenheit-
täjiksi. »Seattlen seitsikko» tuomittiin oikeuden 
halventamisesta. Nuori apulaisprofessori istui 
kuukausia liittovaltion vankilassa Kaliforniassa. 

Vetoomustuomioistuin kumosi tuomion.
FBI:n kaikkivoipa päällikkö J. Edgar Hoo-

ver luonnehti Lerneriä »yhdeksi Yhdysvaltain 
vaarallisimmista rikollisista». Samoja sanoja 
Hoover oli käyttänyt tohtori Kingistä.

»Keräsin nimiä lakiehdotukseen, jonka no-
jalla ihmiset olisivat maksaneet veronsa nor-
maalisti. Osavaltio olisi tilittänyt ne liittoval-
tiolle vasta Vietnamin sodan loputtua. Hoover 
ymmärsi, että maltillista, suurta yleisöä pu-
huttelevat hahmot ovat vaarallisia sotateolli-
sen kompleksin eduille», entinen »linnakun-
di» linjaa.

Lerner muistaa 1960-lukua ja 1970-luvun 
alun pääosin loistavana aikana. Ilmassa oli 
tajuntaa laajentavaa energiaa, rockia, rauhaa 
ja e-pillerien vauhdittamaa vapaata rakkaut-
ta. Ympäristöliike otti ensi askeliaan. Naisten, 
mustien ja seksuaalivähemmistöjen asemaa 
onnistuttiin parantamaan tavalla, jota seu-
ranneet, arvokonservatiiviset vuosikymme-
net eivät voineet tehdä tyhjäksi.

»Silti mukana oli suurta surua, koska Viet-
namin lihamylly jatkoi jauhamistaan — ja pel-
koa. Koimme Kennedyjen veljesten ja Mar-
tin Luther Kingin murhat, Mustia panttereita 
kuoli epäselvissä olosuhteissa. Mielenosoituk-
set muuttuivat mellakoiksi, poliisi- ja kansal-
liskaartin väkivalta rehotti. Kun Hoover sanoi 
mitä sanoi, olin varma, etten eläisi 30-vuoti-
aaksi», Lerner muistelee.

Vasemmisto ja rauhanliike olivat nuoruu-
den kärsimättömyydessään kuin amerikkalai-
nen yhteiskunta pienoiskoossa. Raskas desil-
luusio oli vääjäämätön.

»Ihmisistä ei ollut pitkäjänteiseen ruohon-
juuritason työhön. Vasemmistolaiset ryhtyivät 
syyttelemään toisiaan: 'Et ole tarpeeksi antira-
sisti tai -seksisti, et ole voittanut egoasi.' Huo-

Varhainen 
juutalaisuus 
on aktivismi-
orientoitunutta, 
jopa lepo nähdään 
kieltäytymisenä.
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masimme olevamme ihmisiä, emme hyveiden 
kasaantumia. Meillä ei riittänyt myötätuntoa 
itseämme ja toisiamme kohtaan.»

Seurauksena oli loppuun palamisia, vie-
raantumista ja vetäytymistä New Age -ajatte-
luun, pilveen ja seksiin.

»Pidän uskonnosta ja mystiikasta, mutta en 
silloin, kun ne muuttuvat todellisuuspaon vä-
lineiksi. Sosiaaliset muutosliikkeet koostuvat 
aina riittämättömistä, epämuodostuneista ja 
loputtoman ristiriitaisista yksilöistä. Tällä pla-
neetalla ei ole muitakaan», Lerner muistuttaa.

Jumalan vasen käsi
Tuore filosofian tohtori ajelehti opetustyöstä 
toiseen. Akateeminen ura eliittiyliopistoissa 
ei tyydyttänyt. Lerner suoritti toisen tohtorin-
tutkinnon sosiaali- ja kliinisestä psykologiasta 
ja perusti vuonna 1976 The Institute for Labor 
and Mental Healthin, amerikkalaisten duu-
narien ja alempikeskiluokkaisten hyvinvointia 
tutkivan laitoksen. Rahoittajina ja yhteistyö-
kumppaneina toimivat ammattiliitot.

Lerner aloitti 20-vuotisen, kunnianhimoi-
sen tutkimushankkeensa, amerikkalaisen yh-
teiskunnan psykodynamiikan selvittämisen. 
Yhdysvallat koki Ronald Reaganin konser-
vatiivikumouksen ja uskonnollisen oikeiston 
esiinmarssin.

»Oikeistopuhuri» ei tullut tuhansia taval-
lisia amerikkalaisia haastatelleelle Lernerille 
yllätyksenä. Häntä kiinnosti amerikkalaisuu-
den uudelleenmäärittely, kuten historioitsija 
Howard Zinnin opus A People’s History of the 
United States (1980). Se tarkastelee Yhdysval-
tain historiaa intiaanien, mustien, tehdastyö-
läisten, naisliikkeen ja maahanmuuttajien nä-
kökulmasta.

»Silloisia vasemmistoliberaaleja ei liikutta-
nut enää mikään isänmaallisuus. He pitivät 
duunareita rasisteina ja Vietnamin sodan hy-
väksyjinä. Siitä tuli itseään toteuttava strategia. 
Suuryhtiöiden oli helppo eristää vasemmisto 
ja leimata heidät elitisteiksi, jotka eivät piittaa 
tavallisista ihmisistä.»

Lerner tuli tutkimuksissaan siihen tu-
lokseen, että amerikkalaiset kärsivät ma-
terialistisesta hyötyajattelusta, työelämän 
turruttavuudesta, yksinäisyydestä, ihmis-
suhdeshoppailusta ja hajoamaan tuomituista 
avioliitoista. »Kulttuurisista kipulääkkeistä», 

alkoholista, huumeista ja tv:n tuijotuksesta ei 
ole arvotyhjiön tilkitsemiseen.

Uskonnosta on. Kristitty oikeisto kasvoi 
neljännesvuosisadassa marginaaliliikkeestä 
voimatekijäksi, joka sai George W. Bushin, 
oman miehensä Valkoiseen taloon.

»Evankeliset kirkot ovat olleet menestyksek-
käitä, koska pitävät huolta seurakuntalaisis-
taan. Sisällä saa paljon rakkautta. Ongelma-
na on sammumaton viha ulkopuolisia, kuten 
homoja, feministejä, liberaaleja ja 'aktivisti-
tuomareita' kohtaan.»

Tähänastisen elämänsä ja ajattelunsa yh-
teenvedossa, teoksessa The Left Hand of God 
(2006) Lerner hahmottaa Jumalan vasemman 
ja oikean käden. Vasen viittaa maailmanus-
kontojen edistykselliseen perintöön, rakkau-
teen, suvaitsevaisuuteen ja heikommista huo-
lehtimiseen. 

»Oikea käsi merkitsee 'lihaksikasta uskon-
toa': meitä ympäröivät pahat, itsekkäät ihmi-
set, jotka vahingoittavat meitä, ellemme ehdi 
kukkulan kuninkaiksi. 'Dominaatio-oppia' 
on toteutettu 5 000 vuotta, 2000-luvulla voisi 
kokeilla jotain muuta», Lerner heittää.

Tarkoittavatko Jumalan vasen ja oikea käsi 
samaa kuin poliittinen vasemmisto ja oikeisto? 
Lernerin mukaan ei läheskään aina. Yhdys-
valtojen demokraattipuolue on saanut kan-
san mukaansa, kun sillä on utooppinen visio 
paremmasta tulevaisuudesta. Näin tapahtui 
1930-luvulla, kun Franklin Delano Roosevelt 
nujersi Suurta lamaa. 1960-luvun alussa Lyn-
don B. Johnson purki rotuerottelua ja julisti 
»sodan köyhyyttä vastaan», mutta kompastui 
Vietnamiin.

Monesti on sorruttu »kyyniseen realismiin», 
todistelemaan, että demokraatit ovat yhtä kovia 
kylmän sodan sotureita, rikollisuuden ja maa-
hanmuuton torjujia kuin republikaanitkin.

Demokraatit ovat nojautuneet tulonsiir-
tojen autuaaksi tekevään voimaan ja aliarvi-
oineet ihmisten henkistä ja hengellistä ulot-
tuvuutta. Itä- ja länsirannikon liberaalien on 
ollut vaikea tajuta keskilännen konservatii-
viosavaltioita. Ne ovat kärsineet Reaganin ja 
isä- ja poika-Bushin sosiaalimenojen leikka-
uksista ja teollisuustyöpaikkojen valumisesta 
ulkomaille.

»Ihmiset ovat äänestäneet omia taloudellisia 
etujaan vastaan, koska kaipaavat jotain, mi-

hin uskoa. Fundamentalismin nousu meillä ja 
maailmalla on vastaus kapitalistisen etiikan ja 
osin myös vasemmistoliberaalien epäonnistu-
misiin. Ääriliikkeitä ei voiteta puhumalla kau-
niisti kansalaisvapauksista, vaan tarjoamalla 
rakastava vaihtoehto», Lerner pamauttaa.

Maltillinen rauhanrakentaja
Lerner sai vuonna 1988 kirjeen arkansasilais-
senaattori Bill Clintonilta. Demokraattien 
nouseva kyky hehkutti Lernerin ajatuksia ja 
kertoi aikovansa käyttää niitä kampanjois-
saan. 

Neljä vuotta myöhemmin »merkityksen 
politiikasta» puhunut ja Tikkun-lehden pää-
kirjoituksia lainannut Clinton voitti presi-
dentinvaalit. Hänen vaimonsa Hillary ajoi 
kunnianhimoista terveydenhuoltouudistusta. 
Se olisi saattanut kymmenet miljoonat köyhät 
amerikkalaiset julkisesti tuetun hoidon piiriin. 
Lerner kutsuttiin Valkoiseen taloon strate-
giointipalaveriin. 

Clintonit joutuivat ensimmäisinä kuukausi-
naan mediaryöpytyksen kohteeksi. Lerneristä 
leivottiin mediassa »uusi Rasputin», joka on 
riivannut kokemattoman presidenttiparin.

»Hillaryn neuvonantajat ja Washingtonin 
oikeistojuutalaislobby saivat hänet vakuut-
tuneeksi siitä, että minun kanssani liittoutu-
minen olisi poliittinen katastrofi. Hillary otti 
julkisesti etäisyyttä — ja on sittemmin profi-
loitunut turvallisuuspoliittisena 'haukkana'», 
Lerner hymähtää. 

Meille varattu aika on lopussa, kysymyslista 
puolessavälissä. Sovimme jatkavamme haas-
tattelua Lernerin autossa ja tämän kotona. Vä-
lissä täytyy hoitaa sapatin päättävän illallisen 
valmisteluja — ja yksi neuvottelu. Järjestöväki 
odottaa jo Lernerin kotona.

Lernerin talo sijaitsee Berkeley Heightsissä, 
korkealla mäellä havupuiden keskellä. Rinnet-

Psykoanalyytikon 
silmin Israel ja Pales-
tiina kärsivät post-
traumaattisesta 
stressireaktiosta.
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tä ylös mennään ulkohissillä. Kolmikerroksi-
nen, punaruskea talo valmistui arkkitehdin 
kesäpaikaksi sata vuotta sitten, ennen Golden 
Gate –siltaa. Hyvällä säällä sillan ja San Fran-
ciscon lahden pitäisi näkyä.

Alakerrassa kokoustetaan, meillä on aikaa 
katsella ympärillemme. Sokkeloisessa talossa 
on portaikkoja, paanuseiniä ja isot ikkunat. Ja 
kirjahyllyjä: juutalaisten historiaa, psykologi-
aa, kaunokirjallisuutta, globalisaatiokritiikkiä. 
CD-tasoa hallitsevat Mozart, Tšaikovski ja 
1960-luvun sankarit, Bob Dylan ja Phil 
Ochs. Seinillä on valokuvia ja kehystettyjä 
Maus-sarjakuvastaan tunnetun Art Spiegel-
manin piirroksia.

Tammikuisena haastattelupäivänä on kol-
me päivää Obaman virkaanastujaisista, tais-
telut Gazassa ovat juuri lakanneet. Lerner on 
haudannut »ennenaikaisesti», 94-vuotiaana 
kuolleen isänsä Josephin.

Amerikanjuutalainen kirjallisuus Philip 
Rothista alkaen on täynnä isien, äitien ja 
poikien kitkaa. Isä-Lerner oli tunnettu demo-
kraattipuolueen jäsen, mutta jyrkkä sionisti.

»Hän syntyi perheeseen, joka oli ikuisesti 
kiitollinen, että juutalaiset saivat olla turvassa 
vainoilta. Isälleni Yhdysvallat oli vieraanvarai-
nen isäntä, minulle taas kotimaa. Täällä — ja 
nyky-Israelissa — on monia hyviä asioita, mut-
ta myös paljon korjattavaa», Lerner pohtii.

Silti hän ei koe käyneensä mitään kliseistä 
isäkapinaa. »Hän oli ylpeä minusta. Kuten mi-
näkin olen ylpeä pojastani Akibasta, joka kävi 
1990-luvun alussa Israelin armeijan», rauhan-
aktivisti myhäilee.

Tuolloin Israelin pääministeri Jitzhak Ra-
bin kätteli palestiinalaisten Jasser Arafatia 
Valkoisen talon nurmella. Rabin halusi ar-
meijaa Länsirannan laittomien siirtokuntien 
purkamiseen.

Konservatiivit ovat leimanneet Lernerin 
»petturiksi» ja »itseään vihaavaksi juutalaisek-
si». Toisaalta hän on käynyt polemiikkia Yh-
dysvaltojen rauhanliikkeen äärilaidan kans-
sa ja julkaissut vasemmiston tiedostamatonta 
antisemitismiä ruotivan teoksen The Socialism 
of Fools (1992).

»Network of Spiritual Progressives osti juu-
ri koko sivun mainoksen New York Timesistä. 
Osana kunnollista rauhanratkaisua täytyy ol-
la itsenäinen palestiinalaisvaltio ja kansain-

välisiä joukkoja suojelemassa palestiinalaisia 
Israelilta ja Israelia vihollisiltaan. Palestiina-
laisille tulisi maksaa korjauksia kaikista mene-
tyksistään vuoden 1948 jälkeen, samoin niille 
juutalaisille, jotka ovat joutuneet lähtemään 
arabimaista.»

Psykoanalyytikon silmin Israel ja Palestiina 
kärsivät post-traumaattisesta stressireaktios-
ta. Molempia kansoja on sorrettu, ne toimi-
vat irrationaalisesti ja sokeina toisen kärsi-
myksille.

»Siviilien pommitus on ihmisoikeusrikos, 
teki sen Israel tai Hamas. 'Blame Game', syyt-
telypeli, ei auta ketään. Tarvitaan uudelta poh-
jalta aloittava rauhan ja sovittelun prosessi.»

Yhdysvalloilla on jälleen presidentti, joka 
puhuu toivosta — Tikkunin lukija ja lehden 
lukijapiiriin Chicagossa osallistunut Obama. 
Lerner on tavannut Obaman, mutta varoo toi-
vomasta liikoja.

Lernerin ja NSP:n globaali Marshall-apu 
pitää sisällään prosentin tai kahden suurui-
sen maailmankauppaveron, jolla rahoitettai-
siin kolmannen maailman infrastruktuurin 
rakentamista.

»Obama on ilmaissut varovaisen tukensa 
suunnitelmillemme, mutta sanonut, että tar-
vitaan tarpeeksi vahvoja kansanliikkeitä kaik-
kialla maailmassa», Lerner paljastaa.

»Ajatuksemme on, että yli 50 miljoonaa dol-
laria vuodessa tienaavien yhtiöiden toimilupa 
olisi kymmenen vuoden välein katkolla. Taval-
lisista kansalaisista koostuva valamiehistö ar-
vioisi, ovatko yhtiöt kantaneet ekologisen ja 
sosiaalisen vastuunsa.»

Pisteytyksen ja uraputkimentaliteetin sijas-
ta Lerner haluaa amerikkalaisnuorille kahden 

vuoden kansalaispalvelujakson, jonka voisi 
suorittaa kolmannessa maailmassa ja koti-
maan kohteissa, kuten New Orleansin jäl-
leenrakennuksessa.   

Paljon on tapahtunut sitten 1960-luvun. 
Amerikanjuutalaiset olivat vahvasti mukana 
mustien kansalaisoikeusliikkeessä. Musta na-
tionalismi vahvistui, juutalaisia kehotettiin ty-
lysti häipymään liikkeestä. Konservatiivit pää-
sivät sanomaan, että näin käy, kun juutalaiset 
eivät keskity vain omiin asioihinsa. 

Lerner on kirjoittanut yhdessä afroamerik-
kalaisen älykön Cornel Westin kanssa kirjan 
Jews and Blacks: Let the Healing Begin (1995). 
Obaman kampanjan taustavoimissa oli paljon 
juutalaisia. Kahden kansanryhmän välinen so-
vittelu on hyvässä vauhdissa.

Marraskuun 5. Kalifornia valitsi selvällä 
enemmistöllä Obaman. Samalla hyväksyttiin 
täpärästi samaa sukupuolta olevien avioliitot 
kieltävä lakiehdotus 8. Lerner ei usko asentei-
den kovenemiseen.

»30 vuotta sitten homot joutuivat putkaan. 
Olisi ollut utooppista fantasiaa esittää, että 
47,8 prosenttia kalifornialaisista vielä äänes-
täisi heidän oikeuksiensa puolesta. Emme ole 
voittaneet kaikkia taistoja, mutta Kalifornia 
on inhimillisen monimuotoisuuden kärjessä 
maassamme ja maailmassa.»

Entä millainen on hengenmiehen käsitys 
hyvästä uskosta?

»Mukana pitää olla perusturvallisuuden tyy-
dyttämistä, eettispohjaista vallitsevien olojen 
kritiikkiä, mutta myös ihmetystä luomakun-
nan kauneuden, suuruuden ja arvoitukselli-
suuden edessä. Se on minun uskontoani, mi-
nun juutalaisuuttani.» 

»Pidän uskonnosta 
ja mystiikasta, 
mutta en silloin, 
kun ne muuttuvat 
todellisuuspaon 
välineiksi», Michael 
Lerner sanoo
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Eteenpäin 
vasemmisto!
Europarlamenttivaalien jälkeen vasemmiston kannatus 

romahti Suomessa alemmas kuin koskaan viimeisen 
50 vuoden aikana. Onko vasemmistolla takanaan 

loistava tulevaisuus vai löytyykö sen menneisyydestä 
voimavaroja eteenpäin suuntaamiselle?
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Kuvat mari mäkiö

Karl Marx kirjoitti 1852 ilmestyneessä teks-
tissään Louis Bonaparten brumairekuun kah-
deksastoista seuraavasti:

»Yhdeksännentoista vuosisadan yhteis-
kunnallinen vallankumous voi ammentaa 
runoutensa vain tulevaisuudesta, mutta ei 
menneisyydestä. Se ei voi aloittaa tehtävän-
sä suorittamista ennen kuin on pyyhkäissyt 
olemattomiin kaiken menneisyyteen liittyvän 
taikauskon. Varhaisemmat vallankumoukset 
tarvitsivat menneisyyden maailmanhistorial-
lisia muistoja hämätäkseen oman sisältönsä. 
Yhdeksännentoista vuosisadan vallankumo-
uksen täytyy antaa kuolleiden haudata kuol-
leensa tajutakseen oman sisältönsä.»

Näin siis 150 vuotta sitten. 
Mutta mikä on tilanne kahdennenkym-

menennen ensimmäisen vuosisadan vallan-
kumouksen kohdalla? Kääntyykö sen katse 
kohti valoisampaa tulevaisuutta, vai vellooko 
se menetetyn suuruutensa raunioissa, tarrau-
tuen vasemmistolaisen politiikan ja hiipuvan 
kannatuksensa viimeisiin oljenkorsiin?

Vasemmisto on Suomessa ja monelta osin 
kansainvälisestikin ollut kriisissä oikeastaan 
koko reaalisosialismin romahtamisen jälkei-
sen ajan. Alkukesän europarlamenttivaaleis-
sa vasemmiston yhteenlaskettu kannatus oli 
maassamme huonompi kuin koskaan toisen 
maailmansodan jälkeen.

Syitä vasemmiston kriisiin – tai paremmin-
kin pitkäaikaseen krooniseen pahaan oloon – 
on haettu monelta taholta, myös sen suhteesta 
menneisyyteen, joka vaikuttaa sangen komp-
leksiselta. Osa vasemmistolaisista kokee men-
neisyyden taakkana, josta pitäisi päästä eroon. 
Puolueilta ja ay-liikkeeltä on vaadittu uudis-
tumista, välillä vaikuttaa että hinnalla millä 
hyvänsä. Viime laman aikana tehdyt virheet 
ja etenkin Paavo Lipposen (sd) johtamien, 
uusliberalistista politiikkaa harrastaneiden 
hallitusten jättämät suuret traumat varjosta-
vat vieläkin eduskunnassa istuvien vasemmis-
topuolueiden taivalta. 

Kulttuurivihkot haastatteli kolmea vasem-
mistolaista vaikuttajaa ja kysyi heiltä, mitä ra-
sitteita ja voimavaroja vasemmisto menneisyy-
tensä mukana raahaa ja millä eväillä se voisi 
nousta kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Käsitteistä ei luovuta!
Suomen kommunistisen puolueen äänen-

kannattaja, Tiedonantaja-lehti, vietti syys-
kuun lopulla 40-vuotisjuhlaa Tampereella. 
Pitkäaikainen päätoimittaja Erkki Susi ker-
too, miten lehden syntymävuodeksi lasketaan 
vuosi 1969, jolloin lehti muuttui Uudenmaan 
piirin lehdestä SKP:n kahdeksan piirijärjestön 
valtakunnalliseksi äänenkannattajaksi. 

Nykyisin lehden toimitus sijaitsee Helsin-
gissä Merihaan korkeimman toimistoraken-
nuksen puolivälissä. Samassa talossa, muu-
tamaa kerrosta ylempänä, sijaitsee sattumalta 
myös Uutispäivä Demarin toimitus.

Erkki Susi myöntää, että merkkipäivien juh-
limiseen sisältyy aina menneisyyteen tuijot-
telun riski.

»Siihen liittyy mukavuudenhalu. Onhan se 
mukava muistella historiaa, kun kommunis-
tinen liike oli suurempi ja vaikutusvaltaisem-
pi kuin nyt. Itse olen sitä mieltä, että histo-
riallisten vuosipäivien merkitys pitää kääntää 
toisinpäin. Merkkipäiviä pitää käyttää tulevai-
suuteen suuntaavan toiminnan suunnittele-
miseen. Historiasta voi löytää aineksia eteen-
päin menemiselle», sanoo Susi.

Menneisyyteen ei pidä vajota, vaan ottaa sen 
opetuksia käyttöön jokapäiväisessä käytännön 
työssä. Oman toiminnan arvioinnin ja virheis-
tä oppimisen pitäisi olla jatkuva prosessi.

Joskus vasemmistossa on väläytelty van-
hoiksi koettujen käsitteiden ja symbolien hyl-
käämistä. Suden mielestä asiassa pitää olla 
varovainen.

»Jos luovutaan esimerkiksi sosialismin ja 
kommunismin käsitteistä, luovutaan samal-
la tieteellisestä yhteiskunnan tarkastelusta. Ja 
silloin luovutaan jo liian paljosta.»

Propagoi – agitoi - organisoi
Erkki Suden mielestä edelleen on ajankohtai-
nen Marxin ja Friedrich Engelsin Kommu-
nistisessa manifestissa esittämä teesi siitä, ettei 
kommunistisella puolueella ole työväenluokan 
eduista poikkeavia etuja. 

»Samoin kommunistisen lehden on oltava 
kaikille työtä tekeville ja edistyksellisille liik-
keille avoin foorumi, joka kokoaa ja suuntaa 
kamppailuja.»

Tämä ei tarkoita, etteikö oma identiteetti 
olisi hyvin tärkeä.

»Marxilaisuus, luokkakantaisuus, vallan-
kumous, sosialismin perspektiivi», listaa Su-
si kommunistisen identiteetin rakennuspali-

koita, jotka ovat pitkälti samat kuin 150 vuotta 
sitten liikkeen alkuaikoina.

Tiedonantajan tekemisessä pätevät myös 
edelleen samat, hyväksi havaitut periaatteet 
kuin aikaisempina vuosikymmeninä.

»Emme koskaan suuntaudu työväen- tai 
kansanliikkeitä vastaan. Kommunistinen 
lehti ei saa leimata esimerkiksi ammatillista 
järjestöä tai sen jäsenistöä johdon tekemistä 
virheistä. Kommunistinen lehti ei myöskään 
voi olla ahtaassa mielessä poliittinen, vaan on 
huomioitava ihmiselämän ja ihmisyyden koko 
kirjo, oltava humanismin, sivistyksen ja kult-
tuurin asialla.»

Erkki Suden mukaan Tiedonantajan erottaa 
muista vasemmistolehdistä se, miten siinä py-
ritään kannustamaan ihmisten omakohtaista 
toimintaa Leninin Mitä on tehtävä? -teoksen 
hengessä. Propagoinnin ja agitoinnin lisäksi 
lehden tehtävänä on toiminnan organisoimi-
nen.

»Tämä merkitsee myös sitä, että on hylättä-
vä tiukka jako ammattimaisten tekijöiden ja 
kohdeyleisön välillä. Tosin interaktiivisuutta 
ja kansalaisjournalismia ei ole aivan helppoa 
toteuttaa käytännössä», tuumii Erkki Susi.

Vappua uusiksi
Vasemmistonuorten toukokuussa valittu tuo-
re puheenjohtaja Dan Koivulaakso edustaa 
nuoren polven vasemmistolaista radikalis-
mia. Koivulaakso toimii muun muassa val-
tamedia.net -verkkosivuston taustajoukoissa 
sekä tukee romanikerjäläisten kamppailua pa-
remman elämän puolesta Helsingin sosiaali-
keskus Sataman romanikerjäläisiä auttavassa 

»Yhdeksännentoista 
vuosisadan vallan-
kumouksen täytyy 
antaa kuolleiden 
haudata kuolleensa 
tajutakseen oman 
sisältönsä.»

– Karl Marx
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tukiryhmässä. Hän on myös ollut mukana or-
ganisoimassa viime vappuaaton Murrostor-
stai-mielenosoitusta, joka keräsi tuhat mie-
lenosoittajaa Elinkeinoelämän keskusliiton 
edustalle Etelärantaan.

Vasemmistonuoret itse vaihtoi nimeään 
vuoden 1999 liittokokouksessa. Järjestö hyl-
käsi Suomen demokraattinen nuorisoliitto 
-nimen ja virtaviivaisti nimensä Vasemmis-
toliiton kanssa. 

Vasemmiston perinteistä Koivulaaksolle 
tulee juuri vappumarssi ensimmäisenä mie-
leen. Hän on itse pyrkinyt uudistamaan va-
punviettoa vastaamaan paremmin sen alku-
peräistä merkitystä.

»Jos miettii vapun historiaa, niin ei 
Haymarketillekaan vuoden 1886 toukokuus-
sa kokoonnuttu muistelemaan menneitä vaan 
kamppailtiin työläisten uusien etujen puoles-
ta. Vappuaaton EuroMayday- ja Murrostor-
stai-mielenosoituksissa on koettu, että taiste-
luun voi kehittää uusia mobilisaation keinoja. 
Vappumarssilla nojataan mielikuvallisesti lau-
luissa ja tunnuksissa nostalgiaan, huolimatta 
esimerkiksi puheiden ajankohtaisista teemois-
ta. Toisaalta vappumarssin vahvuus on yhtei-
söllinen kokemus, joka ei ole samalla tavalla 
mahdollista ilman perinteitä. Juuri yhteisölli-
syys on jotain, joka rakentuu vuosien varrella», 
sanoo Koivulaakso.

Ryhtiä kaivataan ja nopeasti
Suomalaisen vasemmiston historiassa Dan 
Koivulaaksoa kiehtoo ajanjakso, jolloin va-
semmistolla oli monella tavalla hallussaan yh-
teiskunnallinen hegemonia. Hänen mukaansa 
vasemmiston kannatuksen laskun taustalla on 
liian kauan kestänyt herääminen yhteiskun-
nassa tapahtuneisiin muutoksiin. 

»Oikeistolainen politiikka on ajettu taita-
vasti läpi, minkä vuoksi vaihtoehtojen esit-
tämiseltä on pitkään puuttunut pelivara. Nyt 
tuntuu, että viime vuosina perinteisesti yhden 
asian liikkeinä profiloituneiden poliittisten 
voimien parissa on herännyt laajempaa yhteis-
kunnallista näkemystä. Esimerkiksi prekari-
aattiliikettä ei missään nimessä voida nähdä 
yhden asian liikkeenä, vaan mukana on laajaa 
yhteiskunnallista analyysiä.»

Dan Koivulaakson mukaan vasemmiston 
on nyt ryhdistäydyttävä nopeasti. Muuten me-

netetään loppukin uskottavuus ja sen mukana 
kaikki muu.

»Vasemmisto voi nykyäänkin esiintyä uskot-
tavana jos sen vaihtoehdot ovat uskottavia ja 
se saa joukkovoimaa niiden taakse. Muuten 
emme voi kääntää kannatustamme nousuun 
ja silloin kaikki uskottavuus karisee. On ih-
misiä, joita kiinnostaa olla mukana tekemässä 
politiikkaa, mutta joita vasemmisto ei tavoita 
menneillä menetelmillä ja symboleilla. Tar-
vitaan uusia viestintäkeinoja», pohtii Koivu-
laakso. Vasemmiston uudistuminen merkitsee 
hänen mukaansa yksinkertaisesti sitä, että pi-
tää elää ajassa ja mobilisoida kannattajia ra-
dikaaliin vastarintaan. Mitään ihmelääkkeitä 
ei ole olemassa.

Voimavaroja ja rasitteita
Suomen sosialidemokraattinen puolue viet-
ti 110-vuotisjuhlaa elokuun alussa Turussa. 
Historian muistelun ohella juhlassa pohdit-
tiin demaripolitiikan tilaa ja tulevaisuutta.

Pääseminaarin paneelissa oli keskustelijana 
mukana myös Pilvi Torsti, demareiden mep-
piehdokas kevään europarlamenttivaaleissa. 
VTT Pilvi Torsti on ammatiltaan historioitsija 
ja perehtynyt erityisesti historian käyttöön ja 
historiapolitiikkaan. Tällä hetkellä hän vetää 
Helsingin yliopiston tutkijatohtorina Histo-
riatietoisuus Suomessa -tutkimusta. Hank-
keessa selvitetään kyselytutkimuksen avulla, 
mitä suomalaiset ajattelevat menneisyydestä 
ja miten menneisyyskäsitykset vaikuttavat ny-
kypäivän ajatteluun ja asenteisiin sekä tulevai-
suuden odotuksiin.

Pilvi Torsti kertoo, että myös syksyllä il-
mestyvä Historiallisen aikakauskirjan seuraa-
va numero on omistettu sille, miten historiaa 
käytetään yhteiskunnassa, kulttuurissa ja poli-
tiikassa. Torsti on numeron vastaava toimitta-
ja yhdessä kollegansa Juhana Aunesluoman 
kanssa.

»Historian tutkijana minua kiinnostaa 
menneisyys, mutta politiikassa on väistämät-
tä kiinnitettävä huomiota nykyisyyteen ja tule-
vaisuuteen», kommentoi Pilvi Torsti.

Hänen mukaansa vasemmiston mennei-
syydestä löytyy sekä voimavaroja että rasittei-
ta. Erityisen kestävältä vaikuttaa vasemmiston 
arvopohja, joka voi tänä päivänä tuntua mo-
nen mielestä itsestään selvältä ja jonka mer-

kitys tiedostetaan vasta siinä vaiheessa kun se 
on uhattuna.

Mielikuvien politiikkaa
Vasemmiston arvoiksi Pilvi Torsti listaa muun 
muassa vapauden, oikeudenmukaisuuden, ta-
sa-arvon sekä kansainvälisyyden. Hän koros-
taakin, miten nykypäivän SDP on enemmän 
arvo- kuin eturyhmäpuolue. 

»Otetaan vaikkapa työväenliikkeen ajatus 
vapaudesta, ihmisen vapauttaminen toimi-
maan ja toteuttamaan omaa potentiaaliaan, 
jota esimerkiksi ay-liike omalla tavallaan ta-
voittelee. Ammatillisen järjestäytymisen kaut-
ta vapautetaan yksilöä toimimaan. Tai kan-
sainvälisyyden ajatus, joka on työväenliikkeen 
keskeisiä ideoita ja jossa tavoitellaan politiikan 
ylikansallista mallia.»

Myös kansansivistysaate sekä tasavertai-
nen oikeus koulutukseen ja kulttuuriin ovat 
Torstille tärkeitä vasemmiston arvoja. »Si-
nänsä vasemmiston käyttämät käsitteet har-
voin vanhenevat. On joitakin käsitteitä, joilla 
on lähinnä historiallista arvoa, kuten käsitys 
SDP:stä työväenpuolueena. Sitten on käsit-
teitä joiden sisältöä on pohdittava ja uudis-
tettava.»

Ongelmana Torstin mielestä vasemmiston 
kannalta on, miten sinänsä kestävä arvopohja 
artikuloidaan käytännön politiikassa niin, että 
ihmisille syntyy siitä selkeä mielikuva.

»Politiikassa mielikuvilla on tänä päivänä 
suuri merkitys.»

Mahdollisena rasitteena Torsti pitää puolu-
etta instituutiona ja sen historian aikana kehit-
tynyttä järjestörakennetta, jota voi hänen mu-
kaansa olla vaikea muuntaa voimavaraksi. 

Vasemmistosta lisää sivuilla 44–48.

Menneisyyteen 
ei pidä vajota, 
vaan ottaa sen 
opetuksia käyttöön 
jokapäiväisessä 
käytännön työssä.
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Kuvat ville salonen

Pyhän 
lähteillä
Uskontofenomenologia tutkii 

uskontoa yhteiskunnasta 

irrallisena, autonomisena ilmiönä. 

Tämä Mircea Eliaden kehittämä 

tutkimusmenetelmä mahdollistaa 

nostalgian poliittisen käytön, 

jonka merkitystä on selvittänyt 

yhdysvaltalainen Russell T. 

McCutcheon.
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Romanialaissyntyinen, sittemmin Yhdys-
valloissa uraansa luonut Mircea Eliade (1907–
1986) on edelleen maailman tunnetuimpia us-
kontotieteilijöitä. Hänen teoksillaan on ollut 
suuri merkitys paitsi uskontotieteen sisällä 
myös tutkimusalan popularisoinnissa. Elia-
den akateemista jäykkyyttä välttävä teksti sekä 
kiehtovat aiheet – kuten shamanismi, jooga, 
uskonnollinen symboliikka – ovat vedonneet 
tiedemaailman ulkopuoliseen yleisöön. Eliade 
kirjoitti myös fiktiota, jossa hän edelleen po-
pularisoi tutkimustuloksiaan.

Mircea Eliaden mukaan uskonto ei välttä-
mättä edellytä uskoa jumalaan, jumaliin tai 
henkiin. Hänelle keskeistä on pyhän koke-
mus, joka heijastaa myös laajempaa ajatusta 
olemisesta, merkityksestä ja totuudesta. Eli-
adelle uskonto on siellä, missä on pyhää. Pyhä 
puolestaan määrittyy sen vastakohdan, profaa-
nin eli maallisen kautta: pyhä on sitä mikä on 
maallisesta erillistä.

Pyhyys ilmenee Eliaden mukaan erilaisis-
sa kohteissa, hierofanioissa, jotka muuttuvat 
niiden pyhittämisen myötä kokonaan toisik-
si. Pyhitetty on jotain voimallista ja todellista. 
Eliade väittää, että tällainen pyhän kokeminen 
on ihmiselle luonnollinen, ylihistoriallinen ja 
universaali piirre, joka löytyy kaikista tunne-
tuista kulttuureista. Hän pyrki todistamaan 
väitteensä listaamalla tapoja ja rakenteita, jois-
sa pyhä näyttäytyy eri historiallisina aikoina ja 
eri kulttuureissa.

Tässä mielessä Eliaden edustama niin sa-
nottu uskontofenomenologinen tutkimusote 
lähenee teologiaa. Molemmissa uskonto näh-
dään metafyysesti »totena», mutta siinä missä 
teologia tutkii etupäässä kristillisen perinteen 
pyhää, uskontofenomenologia näkee kristilli-
sen uskon olevan vain yksi pyhyyden tulkinta 
monien joukossa.

Uusi humanismi
Uskontofenomenologia, sellaisena kuin Mir-
cea Eliade sen esittää, yrittää pureutua uskon-

toon ilmiönä, joka on sui generis, autonominen 
ja irrallinen suhteessa ympäröivään yhteiskun-
taan. Yhdysvaltalaisen uskontotieteilijän Rus-
sell T. McCutcheonin mukaan tällaisella us-
kontokäsityksellä on perustavaa laatua olevia 
seurauksia, eikä pelkästään uskonnontutki-
muksen alalla. Jos uskontoa ei voida tarkastella 
osana yhteiskunnallis-poliittista todellisuutta 
samalla tavalla kuin muutakin inhimillistä toi-
mintaa, on sillä myös vakavia poliittisia ulottu-
vuuksia, jotka usein jäävät huomiotta.

Mircea Eliade ei tyytynyt vain kuvailemaan 
eri kulttuureissa ilmenevää pyhyyttä. Hän oli 
syvästi huolissaan modernin ihmisen maallis-
tuneesta ja vieraantuneesta hahmosta ja län-
simaisen sivilisaation tilasta. Vuonna 1961 
julkaisemassa esseessään A New Humanism 
Eliade hahmottelee poliittista ohjelmaansa, 
jota hän kutsuu otsikon mukaisesti uudeksi 
humanismiksi.

Eliaden mukaan moderni länsimainen 
sivilisaatio on rappiolla. Nykyihmistä vai-
vaa jokin, jonka Eliade määrittelee historian 
terroriksi. Modernin keskellä oleva ihminen 
tuntee kaipausta johonkin ajattomaan, aitoon, 
menetettyyn. Tämä aito, ajaton ja menetetty 
on Eliaden mukaan juuri eri uskonnoissa ja 
perinteissä ilmenevä pyhyyden kokemus, jota 
maallistuneen yhteiskunnan eläjät eivät kyke-
ne suoraan tavoittamaan. Uskontofenomeno-
logia tarjoaa työkaluja, joilla perehtynyt tutkija 
voi maailman uskontotraditioista rekonstruoi-
da kadonneita arvoja ja merkityksiä ja toimia 
näin uuden arvojärjestelmän, uuden huma-
nismin luojana.

McCutcheonin mukaan Eliaden ajattelus-
sa tiivistyy poliittinen ohjelma, jota voidaan 
kutsua nostalgian politiikaksi. Nostalgia oli 
vahvasti mukana myös Eliaden henkilökoh-
taisessa elämässä. Hän mainitsi haluavansa 
itsekin paeta historiaa ajattomiin symbolei-
hin, myytteihin ja riitteihin.

Nostalgian politiikalle ovat ominaisia seu-
raavat piirteet:

• Uskonto on sui generis, yhteiskunnasta ja 
historiasta irrallaan oleva, autonominen il-
miö.

• Uskonnon tutkimiseen tarvitaan ainutlaa-
tuisia kuvaavia ja tulkitsevia menetelmiä.

• Menetelmät vaativat oman autonomisen 
tieteenalan ja vastaavat instituutiot.

• Uskonnontutkijoilla on ainutlaatuisen tie-
teenalansa vuoksi tietoa ammoin kadotetuista 
merkityksistä ja arvoista.

• Uskonnontutkijat voivat käyttää tätä kät-
kettyä tietoa yhteiskunnallisten ilmiöiden ar-
vioimiseen ja arvottamiseen.

Arkkienkeli Mikaelin legioona
Mielenkiintoiseksi Mircea Eliaden kaavaile-
man uuden humanismin poliittisen projek-
tin tekee hänen kiistelty taustansa ennen toista 
maailmansotaa.

Paljon on spekuloitu sillä, millainen suhde 
Eliadella oli Romanian 1900-luvun alun kan-
sallismielisiin radikaaliliikkeisiin. Eliadea on 
muun muassa syytetty »Romania romania-
laisille» -tyyppisestä kirjoittelusta, joissa hän 
ihannoi romanialaista talonpoikaiskulttuu-
ria. 

Hän myös omaksui ajatuksia italialaisel-
ta Julius Evolalta, joka oli Mussolinin fa-
sistista hallintoa tukenut vaikutusvaltainen 

Uskonnontutkijoilla 
on ainutlaatuisen 
tieteenalansa vuoksi 
tietoa ammoin 
kadotetuista 
merkityksistä ja 
arvoista.
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oikeistolainen esoteerikko ja filosofi. Evola 
saarnasi Kali Yugaa, länsimaisen sivilisaati-
on pimeää kautta ja tuhoa. Vuonna 1938 Eli-
ade kärsi neljän kuukauden vankeustuomion, 
koska hänellä arveltiin olevan yhteyksiä Ark-
kienkeli Mikaelin legioonaan, natseja kannat-
taneeseen antisemitistiseen liikkeeseen, josta 
myöhemmin muodostui Romanian pelätty 
Rautakaarti.

Russell T. McCutcheon ei halua liikaa spe-
kuloida Eliaden natsi- ja antisemitismikytken-
nöillä. Hänen mielestään Eliaden syyttäminen 
natsiksi tai natsimieliseksi on uskontotieteen 
näkökulmasta toissijaista ja liian yksinkertais-
ta kritiikkiä.

McCutcheonia kiinnostavat enemmän Eli-
aden ja hänen seuraajiensa vaaliman uskonto-
käsityksen poliittiset kytkennät, jotka toimivat 
hienovaraisemmin ja kätketymmin. 

Jälkikolonialistiset tutkijat, kuten Edward 
Said sekä Talal Asad ovat osoittaneet, miten 
länsimainen tiede-eliitti on toiminut imperia-
listisen politiikan työkaluna. Kun länsimaisen 
yliopistokoulutuksen hankkineella uskonto-
tieteilijällä on ylivertainen tutkimusmenetel-
mä pyhän totuuden lähteille, antaa se hänelle 
myös vallan määritellä tutkimuskohdettaan 
irrallaan yhteiskunnallis-poliittisesta todelli-
suudesta. Tämän tyyppinen tutkimus johtaa 
usein idealisointeihin ja yleistyksiin, jotka ei-
vät auta ymmärtämään eri uskonnollisten tra-
ditioiden kompleksisuutta ja moniäänisyyttä.

Naturalistinen tutkimusperinne
 Itse naturalistista tutkimusotetta edustava 
Russell T. McCutcheon arvioi tilannetta etu-
päässä Yhdysvalloissa harjoitetun uskontotie-
teen näkökulmasta. Hänen mukaansa nos-
talgian politiikka ja Eliaden tutkimustraditio 
varjostavat maassa harjoitettua uskonnontut-
kimusta ja vaikuttavat myös politiikkaan.

Eliaden Pyhä ja profaani -teoksen arvostel-
lut suomalainen uskontotieteilijä Teemu Taira 
arvioi, että Eliaden merkitystä saatetaan nykyi-

sin helposti liioitella.
»Uskontotieteestä löytyy myös 

naturalistisesti orientoitunut tutki-
musperinne. Se ulottuu valistusfilosofian ja 
positivismin kautta nykytilanteeseen, jossa 
elävät antropologiasta, psykologiasta ja sosio-
logiasta ammentavat uskonnon tutkimuksen 
suuntaukset. Nämä suuntaukset eivät koskaan 
ole erityisemmin arvostaneet Eliadea ja hänen 
kaltaisiaan.»

Eliaden tapa määritellä uskonto sui gene-
ris on McCutcheonin mukaan romantisoitu, 
taantumuksellinen keino kätkeä se tosiasia, 
että uskonnossa on kyse yhteiskunnallisesta, 
historiallisesta ilmiöstä, jota voidaan tutkia 
samalla tavalla kuin mitä muuta inhimillis-
tä toimintaa.

»Jos uskonto ei ole autonominen ilmiö, sitä 
voivat tutkia muun muassa historioitsijat, ta-
loustieteilijät, sosiologit, antropologit ja niin 
edelleen. Kun uskonto mielletään ‘vain’ osaksi 
laajempaa kulttuuria, katoaa sen symboliikal-
ta siihen liitetty poliittinen merkitys», pohtii 
McCutcheon. 
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Uskonnon 
määrittelystä
Uskontoa voidaan määritellä useilla eri tavoilla. 

Toisaalta William E. Arnal huomauttaa uskon-

totieteen perusteita käsittelevässä artikkeliko-

koelmassa, että uskonto-käsitteen määrittelyyn 

on kiinnitetty tavattoman vähän huomiota alan 

tutkijoiden ja opiskelijoiden parissa, ottaen huomi-

oon kuinka keskeinen, koko tieteenalaa määrittävä 

käsite uskonto kuitenkin on. 

Funktionalistisissa määritelmissä yritetään 

tuoda esille, mitä uskonto tekee ja mitä se saa 

aikaan ihmisten elämässä ja yhteiskunnallisessa 

käyttäytymisessä. Tähän kategoriaan kuuluvat 

muun muassa Karl Marxin määritelmä uskonnos-

ta »kansan oopiumina» tai toisen sosiologian klas-

sikon Emilé Durkheimin käsitys uskonnosta yhtei-

söä ja yksilön identiteettiä luovana elementtinä.

Realistiset tai substantiiviset määritelmät ha-

kevat selkeää asiaa tai ilmiötä, ydinajatusta, jota 

voidaan kutsua uskonnoksi. Tähän ryhmään kuu-

luvat myös Mircea Eliade ja muut essentialistit, 

kuten Rudolf Otto ja Gerardus van der Leuuw. Es-

sentialistit pohjaavat uskonnon määritelmänsä 

perustavalle uskonnon olemukselle, mitä ilman 

uskonto ei ole uskonto. Yleisimmin uskonnon yti-

meksi määrittyy tällöin pyhä-profaani-kategoria-

erottelu.

Nykyään vaikutusvaltainen tapa operoida us-

konto-käsitteellä on niin sanottu nominalistinen 

kanta. Nominalistit eivät halua rajoittaa uskon-

to-käsitteen alaa ja sisältöä, vaan käsite on enem-

män tai vähemmän avoin ja tutkimuksen mukaan 

määrittyvä. Uskonto on eräänlainen työhypotee-

si, josta tutkimusprosessi aloitetaan. Nominalis-

tinen lähestymistapa mahdollistaa uskontotie-

teellisen käsite- ja teoria-apparaatin soveltamisen 

myös perinteisesti ei-uskonnollisena ymmärret-

tyihin ilmiöihin, kuten poliittisiin ideologioihin tai 

vaikkapa kehonrakennukseen ja turismiin. MK
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Kuvitus minna alanko

Takaisin luontoon 
– hinnalla millä hyvänsä?

Syväekologinen ajattelu uhkaa pahimmillaan palauttaa ihmiskunnan 
kivikaudelle ja nostaa uudenlaista ekofasismia. Laura Hudson yrittää löytää 
marxilaiselta pohjalta ratkaisua sekä autoritaarisille ympäristöliikkeille että 
ihmisen ja luonnon vastakkainasetteluun perustuvalle liberalismille.

Ekologia ja eläinten oikeudet ovat parin vii-
me vuosikymmenen aikana nousseet voimak-
kaasti poliittiseen keskusteluun. Yhdysvalta-
lainen marxilainen tutkija Laura Hudson on 
kiinnittänyt huomiota siihen, miten marxilai-
sesti orientoituneet tutkijat ovat usein halutto-
mia osallistumaan analyyttiseen keskusteluun 
ympäristöstä ja eläinten oikeuksista. Monen 
vasemmistolaisen mielestä nykyään hallitse-
vassa asemassa oleva keskustelu ympäristöstä 
ja eläinten oikeuksista estää kapitalismin ko-
konaisvaltaisen kritiikin. Keskustelussa keski-
tytään usein yksittäisten ihmisten, yritysten tai 
tuotantoalojen toimintaan, siitä puuttuu luok-
katietoisuus ja yhteiskunnallisten tuotanto-
suhteiden tarkastelu. Vasemmistolaiset myös 
karsastavat joidenkin ekologisten liikkeitten 
esittämiä yhteiskuntamalleja, joissa luddiit-
tisesti halutaan heittää teollistuneita yhteis-
kuntia satoja vuosia taaksepäin historiassa tai 
suhtaudutaan muuten epäilevästi teollistu-
neen yhteiskunnan mahdollisuuksiin muuttaa 
rakenteitaan ekologisempaan suuntaan.

Toisaalta ympäristöliikkeet ovat suhtautu-
neet Karl Marxiin epäluuloisesti. Marxia on 

pidetty tyypillisenä 1800-luvun yltiöoptimisti-
sen ja luontoa huomioimattoman edistysajat-
telun edustajana.

Laura Hudson itse opiskelee kulttuurin-
tutkimusta Kalifornian yliopistossa. Hän on 
pyrkinyt erittelemään syitä sille, miksi monen 
marxilaisen mielestä ympäristö- ja eläinoi-
keusliikkeet ovat väärillä jäljillä. Hudson on 
myös tutkinut luonnon, eläinten ja ihmisten 
välistä problematiikkaa marxilaisesta näkökul-
masta. Erityisesti Hudsonia on kiinnostanut 
eläinoikeusliike.

Ihmisen syntiinlankeemus
Laura Hudson allekirjoittaa pitkälti ranska-
laisen Luc Ferryn esittämän tulkinnan siitä, 
miten äärimmäisyyksiin menevät ekologisen 
ajattelun suunnat leimaavat koko ihmisen ja 
ympäristön suhteita pohtivaa poliittista kes-
kustelua. Ferry kritisoi alun perin vuonna 1992 
ilmestyneessä Uusi ekologinen järjestys -teok-
sessaan erityisesti syväekologista lähestymis-
tapaa autoritääriseksi ja antihumanistiseksi. 
Hänen mukaansa syväekologinen liike ja sil-
le aatteellisesti pohjaavat eläinoikeusryhmät 

uhkaavat liberaaleja, humaanisille arvoille 
perustuvia demokratioita suuntaamalla poli-
tiikan päähuomiota sosiaalisista kysymyksistä 
ihmisen ja luonnon välisiin suhteisiin. Ferry 
menee jopa niin pitkälle, että näkee syväekolo-
giassa uudenlaisen fasismin siemeniä. Monet 
nykyiset uusfasismin ja oikeistoradikalismin 
teoreetikot näkevät tulevaisuuden fasismin 
diktatuurin olevan ympäristökriisien aiheut-

Luonto nähdään 
viattomana,  
myyttisenä ja 
romantisoituna 
paikkana, jonka 
ihmiskunta on  
toiminnallaan  
pilannut.
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tamaa ekodiktatuuria. 
Syväekologian markkinoima paluu luontoon 

on Ferryn mukaan pahimman luokan nostal-
giaa, paluuta jonnekin mitä ei ole olemassa. 
Luonto nähdään viattomana, myyttisenä ja ro-
mantisoituna paikkana, jonka ihmiskunta on 
toiminnallaan pilannut. Ihminen itse on lan-
gennut syntiin ja vieraantunut luonnosta.

Luc Ferry toteaa, miten luonnonolioita, ku-
ten eläimiä tai kasveja, ei voida pitää oikeus-
subjekteina, koska niiden kanssa ei voida 
neuvotella eikä tehdä sopimuksia. Oikeusjär-
jestelmän on kohdeltava niitä oikeusobjektei-
na, käytännössä ihmisyhteisön määrittelemis-
sä rooleissa ja rajoissa. 

Ferry paljastaa Laura Hudsonin mukaan 
omat ideologiset taustansa, jotka kumpuavat 
liberaaleista, porvarillisista luonto- ja oikeus-
käsityksistä, ovat yksilökeskeisiä ja perustuvat 
luonnon ja inhimillisen yhteiskunnan erotte-
lulle. Uusi ekologinen järjestys myös säilyttää 
ongelmallisen kartesiolaisen metafysiikan, 
jonka mukaan ihminen on toimija ja luon-

to vain toiminnan kohde. Tämä näkemys on 
länsimaisessa filosofiassa haastettu jo useaan 
otteeseen, eikä marxilainen näkökulma voi 
myöskään rakentua samoille lähtökohdille.

Ihminen lajiolentona
Laura Hudsonin mielestä marxilaiset tutki-
jat eivät kuitenkaan voi jättää ympäristö- ja 
eläinoikeuskysymyksiä huomiotta. Hänen mu-
kaansa on mietittävä uudenlaisia tapoja käsit-
teellistää luontoa ja luoda työkaluja ympäris-
tökysymysten erittelyyn. Marxilaisen teorian 
ja ekologian pakkonaittamiseen ei Hudsonin 
mielestä ole tarvetta. 

Hudson on itse kehittänyt marxilaista nä-
kökulmaa Marxin etenkin nuoruuden teoksis-
saan esittämän lajiolennon käsitteen kautta. 
Hänen tulkintansa mukaan Marxin lajiolen-
to ei tarkoita pelkästään ihmisluontoa tai ih-
mistä biologisena olentona. Lajiolento sisäl-
tää käsitteenä sekä ihmisen Homo sapiensina 
että ihmisessä piilevän potentiaalin olla jo-
takin enemmän. Potentiaalin toteutumiseen 

vaikuttaa yhteiskuntarakenne. Kapitalismis-
sa ihminen ei vieraannu vain luonnosta vaan 
myös mahdollisuuksistaan toteuttaa omia po-
tentiaalejaan lajiolentona. 

Tältä pohjalta on Hudsonin mukaan mah-
dollista kehittää marxilaiselta pohjalta kapita-
lismikriittistä ekologista teoriaa, joka ei sorru 
ihmisen ja luonnon mekaaniseen vastakkain-
asetteluun eikä kanna mukanaan syväekologis-
ta luonnontilan nostalgisoinnin rasitetta. 
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Sivilisaatiokehitys on vienyt ihmiskunnan väärille 

raiteille. Homma alkoi mennä pieleen jo siinä vaihees-

sa, kun alkukantaisissa metsästäjä-keräilijäryhmissä 

alkoi kehittyä työnjakoa, mikä johti lopulta myös 

sukupuolijärjestelmän ja luokkayhteiskunnan syn-

tyyn. Yhteiskuntarakenteen monimutkaistuminen 

merkitsi vieraantumista luonnosta: ihminen kesytti 

itsensä, kotieläimet, kasveja ja maa-alueita.

Anarkoprimitivismi lähtee kritisoimaan, ei pel-

kästään kapitalismia tai teollista yhteiskuntaa, 

vaan koko ihmiskunnan vuosituhantista sivilisaa-

tiokehitystä. Esimerkiksi eräs tärkeimmistä anar-

koprimitivismin ajattelijoista, yhdysvaltalainen 

filosofi John Zerzan väittää poleemi-

sesti, että itse asiassa koko 

symbolivälitteinen kult-

tuuri on ilmentymää ih-

misen vieraantumises-

ta luonnosta. Ennen 

abstraktin kielen kehittämistä ihminen kykeni elä-

mään kokonaisaistillisesti hetkessä.

Anarkoprimitivistien mukaan antropologiset ai-

neistot kertovat, miten metsästäjä-keräilijäryhmät 

ympäri maailmaa elivät »alkuperäisen yltäkylläisyy-

den» tilassa. Varsinaisen toimeentulon turvaami-

seen kului päivästä vain muutama tunti. 

Anarkoprimitivistien käyttämät tulkinnat alku-

peräiskansojen elinoloista voi asettaa kyseenalai-

siksi. Useat antropologit ovat huomauttaneet, 

ettei metsästäjä-keräilijöiden elämä ole niin ruu-

suista kuin eräät tutkijat ovat väittäneet. Esimer-

kiksi Amazonin alkuperäiskansoja tutkinut ranska-

lainen Pierre Clastres on todennut, miten ryhmät 

elivät käytännössä jatkuvassa sotatilassa toistensa 

kanssa.

Alkuperäiskansojen suhde luontoon ei ole myös-

kään tutkimusten mukaan useimmiten niin harmo-

ninen kuin kuvitellaan. MK

Anarkoprimitivismi – jalojen villien ihailua



kulttuurivihkot 5 / 2009  33

Ay-liike tuu 
ikkunaan, 
täällä huutaa 
prekariaatti
Muutama vuosi sitten prekariaatti tiedosti asemansa. Pätkä-, silppu-, keikka- 
ja osa-aikatyötä tekevät alkoivat pitää meteliä. Yhteiskunta kohtelee meitä 
epäoikeudenmukaisesti, prekaarit sanoivat.

Teksti marjaliisa siira

Kuvat ???????????

Pätkätyötä tekevien väitteiden mukaan 
ammattiyhdistysliike ajaa vain vakituisissa 
työsuhteissa työtä tekevien asiaa. Sosiaalitur-
va rakentuu samalle perustalle. Jos olet pit-
käaikaisesti töissä ja sen jälkeen yhtäjaksoi-
sesti työtön, homma pelaa. Epätasaiset tulot 
ja pätkissä tehty työ eivät sovi yhteen työsuh-
teiden etuuksien tai sosiaaliturvan sääntöjen 
kanssa.

Kritiikin kärki tietysti pitää suunnata ensi-
sijaisesti työnantajiin. Yritysten koventuneet 
arvot, ahneus ja työntekijöiden hyväksikäyttö 
pitäisi poistaa. Mutta se ei taida onnistua. On 

siis sopeutettava yhteiskunta työelämän muu-
tokseen, prekariaattiyhteiskuntaan. Avainase-
massa siinä on ammattiyhdistysliike.

Herroja on aina ollut,  
niin myös orjia
Valtiotieteiden tohtori Anu Suorannan hel-
mikuussa julkaistu väitöskirja Halvennettu työ 
käsittelee työsuhteiden rakentamisen tapaa, 
pätkätöitä ja naisten asemaa teollisuustyössä 
1920- ja 30-luvun Suomessa. Se on analyysi 
työehtosopimuksettoman työnteon sääntelystä 
ja hallinnasta. Siinä asetetaan nykyiset työelä-

män kehitystrendit ja historiaa käsittelevä tut-
kimusaineisto vuoropuheluun keskenään. 

Pätkätyön teettäminen ei ole nykyajan kek-
sintö, Suoranta korostaa. Säännöllisen epä-
säännöllistä ja vajaata työtä on tehty ja teetetty 
aiemminkin. Kukaan ei kuitenkaan nimittänyt 
sitä prekaariksi työksi. Suorannan mukaan su-
kupuolella on väliä. Naiset ovat olleet pätkä-
työläisten ydinjoukkoa aina ja ovat edelleen. 
Historiassa on paljon yhtymäkohtia nykyai-
kaan.

Suorannan oma pätkätyöhistoria on vaikut-
tava viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Sii-
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hen kuuluu muutamien pidempien jaksojen 
lisäksi monta yhden, kahden tai kolmen kuu-
kauden tutkijan pestiä. »Tällä hetkellä suoritan 
peräti vuoden mittaista työsuhdetta Helsingin 
yliopistossa tutkijatohtorina. Se on pätkätyö-
historiassani pitkä rupeama.»

Akateemiset pätkätyöläiset ovat tyypillisesti 
itse itsensä työllistäjiä. On suunniteltava so-
piva projekti, myytävä se jollekin yliopistolle 
tai muulle työnantajalle ja hankittava siihen 
rahoitus, jolla palkka maksetaan. 

Työsuhteesta loppuaika meneekin uuden 
projektin suunnitteluun ja sen rahoituksen 
hankkimiseen.

Suorannalla on kokemusta myös vakituises-
ta kokopäivätyöstä. Hän oli 1990-luvulla kah-
deksan vuotta arkisto- ja tutkimusapulaisena 
Kansan Arkistossa. »Olihan se mukavaa, että 
joka kuukausi tuli palkka tilille eikä sitä tarvin-
nut itse haalia kasaan. Sitten lähdin etsimään 
mielekkäämpää työtä ja vaihdoin ammattia 
tutkimustyöhön, mutta en vaihtanut tietoi-
sesti pätkätyöhön. Niin vain kävi. Nyt alan 
olla siinä iässä, että jatkuvuus ja turvallisuus 
alkavat olla tärkeitä. Aina uuteen sosiaaliseen 
ympäristöön hyppääminenkään ei ole enää ko-
vin kiinnostavaa.»

Olin ajatellut puhua Suorannan kanssa ay-
liikkeen jumittumisesta menneeseen aikaan. 
Ennen tapaamistamme hän kuitenkin niittaa 
kiinni haastattelun reunaehdot. »Minä en sit-
ten suostu ay-liikettä mollaamaan enkä kai-
velemaan esille sen tekemiä virheitä. Siitä ei 

ole kenellekään mitään hyötyä. Minä haluan 
rakentaa ja katsoa eteenpäin.» 

Siitä siis lähdetään. 

Pendolinolla vai resiinalla
Ay-liike on viime vuosisadalla saanut aikaan 
todella merkittäviä asioista. Alkaen kahdeksan 
tunnin työpäivästä vuosisadan alussa päätyen 
yhä pidempään – monta kertaa pidennettyyn 
– vuosilomaan. Itse muistan vielä ajan, jolloin 
kesäloma oli vain kolme viikkoa eikä kukaan 
puhunut mitään talvilomasta. Äitiysloma oli 
noin neljä viikkoa. 

Ongelma tulee siitä, että sosiaaliturva-ajat-
telu kuten edunvalvontakin lähtee yhä oletuk-
sesta, jonka mukaan olet joko töissä suunnil-
leen samalla kuukausipalkalla vuodesta toiseen 
tai työtön pitkään yhtäjaksoisesti. Jos pysyvää 
työtä ei ole, moni ay-liikkeen aikaansaama hy-
vä asia jää vain haaveeksi.

Pitkän palkallisen loman katoaminen pät-
kätyöläisiltä on yksi merkki siitä, että yhteis-
kunnan muutos on jäänyt ay-liikkeen edun-
valvonnassa huomiotta.

»Nykyisin on vielä edunvalvonnan ykkös-
raide ja kakkosraide», Suoranta sanoo. »Yk-
kösraiteella kulkee pendolino, eli vakituisessa 
kokopäivätyössä olevat. Ykkösraiteen työsuh-
teeseen on ollut perusteltua sitoa tiettyjä oi-
keuksia, kuten lomaoikeus sekä turva työttö-
myyden ja sairastumisen varalle.»

Toista raidetta kulkee pätkätyöläisten resii-
na. Kakkosraiteella työtä teetetään kustannus-

tehokkaasti ja työntekijän oikeuksia polkien. 
Kakkosraidetta kulkee useammin nainen kuin 
mies

”Nämä raiteet olisi saatava kulkemaan 
rinnakkain kiskoparina, vahvana ja samaan 
suuntaan”, Suoranta vaatii. ”Pätkätyöläisten 
asemaan ja edunvalvontaan on siis tehtävä 
pikaisesti rankkoja korjausliikkeitä, että saa-
daan kaikki samaan junaan, ja työelämä tasa-
arvoiseksi.”

Resiinalla törmätään niin sanotun normaa-
lityön oletukselle rakennettuihin työelämän ja 
sosiaaliturvan oikeuksiin. Monet niistä ovat 
prekaaria työtä tekevien ulottumattomissa, 
koska ne edellyttävät tietyn pituista työssä-
oloaikaa. Yleensä pitkää – kuukausi tai kaksi 
ei riitä mihinkään.

»Esimerkiksi työn katkosten aikaisen työt-
tömyysturvan taso olisi nostettava lähelle an-
siotuloa, kuten muissa Pohjoismaissa. Pätkä-
työntekijöiden yhtäjaksoisen palkallisen loman 
palauttamiseksi on perustettava toimivia lo-
mapankkeja», Suoranta ehdottaa.

Sumeaa logiikkaa kehiin
Epätyypillissä työsuhteissa olevien työteki-
jöitten asemasta ovat viime aikoina puhuneet 
eniten naisvaltaisten liittojen puheenjohta-
jat, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) 
puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori sekä 
Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheen-
johtaja Ann Selin.

»On älyllistä köyhyyttä sanoa, että ay-liike 

Täysin kohtuullinen 
vaatimus olisi 
esimerkiksi kuuden 
tunnin työpäivä.
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Vaihdoin 1990-luvun alussa ammattia vapaaksi 

toimittajaksi. Päätöstä tehdessä Suomella meni 

vielä lujaa. Opiskelin vuosina 1990–92 journalismin 

perusasiat kokopäiväisesti aikuisopintorahalla. Sinä 

aikana Suomi syöksyi syvään lamaan. Sanoin kuiten-

kin itseni vuonna 1992 irti vakituisesta työsuhteesta 

edellisestä ammatistani, joka oli atk-suunnittelija.

Ammatissa uutena tein paljon ilmaista tai huo-

nosti palkattua työtä. Olin pätkätyösuhteissa, si-

jaisena tai työllistettynä, monta monituista kertaa. 

Tein juttukeikkaa koko ajan, myös ilmaiseksi ja sain 

soviteltua päivärahaa. Oli projekteja, joista sain pie-

nen könttäkorvauksen, työmäärästä riippumatta. 

Toimitin monien uusien järjestöjen kuten työttö-

mien ja Kansalaisareenan lehtiä, lähes ilmaiseksi, 

koska katsoin asiat tärkeiksi.

Minua sanottiin työttömäksi, koska minulla ei 

ollut vakituista työpaikkaa. Se oli asenne siihen 

aikaan. Entiset työkaverit ja vakituisessa työssä 

olevat tuttavat selvästi säälivät minua ja ostivat 

kahvit kaupungilla tavatessamme. Minusta se oli 

nöyryyttävää – teinhän koko ajan töitä kuin pieni 

eläin, vapaana toimittajana ja kansalaisaktivistina. 

Onko sinulla jo työpaikka? oli tavallinen kysymys. 

Ei ole, mutta töitä on, vastasin. Sitä eivät tuttavat 

käsittäneet. Jos ei ollut vakituista työpaikkaa, oli 

kehäraakki. Siihen aikaan.

Tulot olivat tietysti pienet, koska en kirjoittanut 

kaupallisiin lehtiin, mutta olin sopeuttanut elä-

mäntapani pieniin tuloihin. Erona nykyisiin nuoriin 

prekaareihin minulla oli vain se, että asuntoni, vaa-

timaton kaksio, oli jo maksettu omaksi eläessäni va-

kituisissa, kokopäiväisissä työsuhteissa aikaisem-

massa ammatissani. Tämä tietysti aiheutti sen, että 

minkäänlaista asumis- tai muuta tukea en voinut 

koskaan saada. 

Elin ajoittain köyhyysrajan alapuolella. En osta-

nut muuta kuin ruokaa, en matkustanut minnekään 

– ellei jokin järjestö maksanut kuluja kirjoitustyötä 

vastaan. Kulttuuririennoissa kävin kirjoittamas-

sa kritiikkejä, koska silloin sai ilmaisen lipun. Pari 

vuotta tein muun muassa tv-kritiikkejä. Television 

katsominenkin oli siis työtä. Ei koskaan lomia eikä 

kulttuuriharrastuksia rentoutusmielessä, vaan aina 

töissä. Aina. 

Yhtään työpaikka en hakenut, koska halusin olla 

vapaa toimittaja. Siihen oli myös perhesyitä. Minua 

tarvittiin isoäitinä. Yllättävät äkkihälytykset lapsen-

vahdiksi eivät olisi sopineet jatkuvassa päivätyössä 

olevan aikatauluun. Opin tekemään töitä kaikkina 

vuorokauden aikoina, myös aamuyön tunteina, jos 

satuin heräämään. Olisinpa tiennyt, että olen pre-

kaari enkä kehäraakki! Prekaari, jonka asioita jopa 

ay-liike alkaa hoitaa 2000-luvulla. 

toimittajan kommentti

Työtön, työtön, työtön… prekaari, prekaari, prekaari

Edunvalvonnan 
lähtökohdaksi on 
otettava työn sijaan 
sen tekijät.

tekee sitä tai tätä», Suoranta huomauttaa.
»Ay-liiike ei ole mikään monoliitti. Edun-

valvontatilanteet ja intressit vaihtelevat aloit-
tain. On ihan eri asia olla vahvan järjestäyty-
misasteen Paperiliiton puheenjohtaja Jouko 
Ahosen housuissa kuin katkonaisten työsuh-
teiden ja vaihtuvien työntekijöiden PAMin 
Ann Selinin housuissa.»

»Sopimusyhteiskunnan kultakaudella luo-
dut pysyviin työsuhteisiin kytkeytyvät oikeu-
det, sopimukset ja sosiaaliturva eivät enää vas-
taa 2000-luvun työelämän tarpeita», Suoranta 
kirjoitti heinäkuussa Helsingin Sanomien Vie-
raskynä -palstalla.

Suoranta vaatiikin sumeaa logiikkaa edun-
valvontaan. »Sumeassa logiikassa kahden 

vaihtoehdon, ykkösen ja nollan, lisäksi tun-
nistetaan myös jotakin muuta. Käytännön so-
vellutus tästä on pölynimurin portaaton säätö, 
joka tunnistaa kahden vaihtoehdon – kovan ja 
pehmeän – lisäksi myös muut vaihtoehdot», 
Suoranta kirjoitti.

Sumean logiikan mahdollistama oivallus 
portaattomasta säädöstä pitäisi Suorannan 
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mukaan yltää myös työelämän sääntelyjärjes-
telmään ja sosiaaliturvaan.

Taisteleva ay-liike – muisto 
menneestä?
Ay-liike näyttäytyi viime vuosisadalla taiste-
levana. Lakkoon mentiin, kun työnantaja ei 
suostunut työntekijöitten aseman paranta-
miseen tai palkkojen korottamiseen.

»Mielestäni ay-liike ei esimerkiksi 1970-
luvulla kuitenkaan taistellut tasa-arvoisesti 
kaikkien puolesta», Suoranta huomauttaa. 
»Naisvaltaiset alat olivat silloinkin sivurai-
teella, koska sukupuolten väliset palkkaerot 
säilyivät.»

 Työtaisteluja Suoranta ei kuitenkaan kai-
paa ay-liikkeeseen. »Silloin kun päädytään 
lakkoon, kaikki ovat jo hävinneet. Siinä kärsi-
vät aina myös sivulliset. Ei lakko voi olla tavoite 
ay-liikkeessä, keino se toki saattaa olla. »

Miten ay-liike sitten voisi näyttää voiman-
sa?

»Voimaa voisivat olla esimerkiksi rautai-
nen työelämän asiantuntemus ja eteenpäin 
katsovat aloitteet.  Työnantajajärjestöt syytä-
vät koko ajan argumentteja ja aloitteita ’työelä-
män kehittämiseksi’. Ay-liikkeen pitäisi vasta-
ta tähän haasteeseen ja tehdä aloitteita siitä, 
mihin suuntaan tätä ihmisten maailmaa ra-
kennetaan. Pitää olla kekseliäs. Nyt ei oikein 
vaadita mitään, reagoidaan vaan. Täysin koh-
tuullinen vaatimus olisi esimerkiksi kuuden 
tunnin työpäivä.»

Ay-liikkeen eloonjäämisstrategia
Vuoden 2008 lopulla uusista alkavista työsuh-
teista 62,4 prosenttia oli muita kuin jatkuvia 
kokoaikaisia työsuhteita.

»Työelämän pirstoutuminen on tosiasia, jo-

ka ei ole katoamassa minnekään. Määräaikai-
sen tai osa-aikaisen työn sijaan olisi perustel-
lumpaa puhua säännöllisen epäsäännöllisestä, 
vajaasta ja katkonaisesta toimeentulosta», Suo-
ranta sanoo.

Tätä menoa epätyypillisiä työsuhteita saatta-
vat tulevaisuudessa olla jatkuvat kokopäiväiset 
työsuhteet.

Suorannan mukaan ay-liike tarvitsee tässä 
tilanteessa erilaista asennetta ja erilaisia asi-
antuntijoita kuin ennen. »Edunvalvonnan läh-
tökohdaksi on otettava työn sijaan sen tekijät. 
Tämä on tie uudenlaiseen edunvalvontaan.»

Aikaisemmin juristit ja ekonomistit ovat 
olleet ay-liikkeessä asiantuntijoina. Kun yh-
teiskunta ja työelämä ovat monimuotoistuneet 
ja pirstaloituneet, tarvitaan myös muunlaista 
asiantuntemusta. 

»Tarvitaan tietysti työelämän tutkijoita, 
mutta myös vaikkapa psykologeja, lääkäreitä 
ja sairaanhoitajia.»

Ei ay-liike kuitenkaan ihan jälkijunassa puk-
suttele. Viime aikoina on tehty pieniä paran-
nuksia juuri prekariaattia ajatellen.  Muun 
muassa epäsäännöllisestä työstä karttuvat lo-
ma-, perhe-, sairaus- ja eläke-etuudet ovat 
parantuneet. Työttömyyspäivärahan saamisen 
työssäoloehtoa on lyhennetty ay-liikkeen vaati-
muksesta kahdeksaan kuukauteen ja sovitellun 
päivärahan enimmäismaksuajasta on luovuttu. 
Myös päivärahan määrittely on kausittain työt-
tömänä olevien kannalta parempi kuin ennen.

Eniten nykytodellisuutta ymmärtävät – siis 
viisaimmat – puheet ay-liikkeen sisältä tulevat 
tänä päivänä naisten suusta. Miksei muuten 
SAK:n puheenjohtajaksi olisi voitu vihdoin 
viimein valita pätevää naista? Ehkä sekin päi-
vä tulee, jos tai kun ay-liike selviää hengissä 
työelämän muutoksesta. 

Yksi askel 
tasa-arvoon: 
vuosilomapankki
Keskellä heinäkuun helteitä toimihenkilöliitto 

Erto esitteli idean vuosilomapankista. Asiasta ovat 

aiemmin puhuneet muun muassa VTT Anu Suoranta 

ja PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Ideaa kannattaa 

myös Erton keskusjärjestö STTK. Mutta Elinkeinoelä-

män Keskusliitto tyrmäsi sen heti tuoreeltaan.

Lomapankin tavoitteena on turvata pätkätyöläi-

sille kesäloma. 

Nykyään lomarahat maksetaan käteen aina 

työsuhteen päättyessä. Pankki-ideassa lomara-

hat kerättäisiin esimerkiksi valtion omistamaan 

lomapankkiin ja työntekijä voisi sieltä ottaa yhtä-

jaksoisen kesälomansa, olipa työnantaja kuka ta-

hansa. Kertyneet lomat siis seuraisivat työntekijän 

mukana uuteen työpaikkaan.

Moni pätkätyöläinen ei pysty pitämään kesälo-

maa, koska uusi työpaikka on hankittu ja sinne on 

mentävä, kun sen saa, oli kesä tai talvi.

Pätkätyöläisiä syrjii myös se, että lomaa kertyy 

ensimmäisen työvuoden aikana vähemmän kuin 

vakituisessa työssä. Vasta puolentoista vuoden jäl-

keen kertymä on normaali. Pätkätyöntekijöille se 

on harvinaisen pitkä työsuhde. Näin pätkätöiden 

teettäjä säästää myös lomakuluissa.

Tällä hetkellä pätkätöitä tekee vähintään 300 

000–400 000 suomalaista. Oikeaa lukumäärää ei 

tiedetä. 

Yleisimpiä pätkätöiden teettäjiä ovat yllättäen 

kunnat ja valtio. Yrityspuolella harrastetaan mo-

nenlaisia epätyypillisiä työsuhteita muun muas-

sa sosiaalikustannusten säästämiseksi. Tavallisin 

on vajaa työviikko, jota käytetään yleisesti kaupan 

alalla. MK

Kun päädytään 
lakkoon, kaikki ovat 
jo hävinneet.
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Ei lapsille, vaan 
lapsenmielisille
Tämän päivän Superman ja X-Men ovat 
aikuisten sarjakuvafanien nostalgiakamaa.    

 X-Factor -lehden nu-
merossa 46 lukijalta 
odotetaan hyvää yleistie-
tämystä.
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Lukijahan varmasti tietää, kuka on Trevor 
Fitzroy? Ai ei tiedä?

Parasta tietää, muuten X-Men-sarjakuviin 
kuuluva X-Factor voi osoittautua sekavaksi lu-
ettavaksi. Peter Davidin käsikirjoittama lehti 
ei ole supersankarikamaa vaikeaselkoisimmas-
ta päästä, mutta lähtee oletuksesta, että lukija 
tuntee hahmot, jotka on viimeksi nähty mer-
kittävissä rooleissa vuonna 1995.

X-Factor-lehdessä seikkailee supervoimia 
omaavien mutanttien etsivätoimisto. Viimei-
simmässä numerossa on huikea loppupaljas-
tus: sankareiden apuna olleen tytsin poikays-
tävä onkin juuri tämä Fitzroy. Mikä paljastus. 
Ainakin niille, jotka hänet tunnistavat.

Fitzroy ei ollut tunnettu hahmo edes kun-
nian päivinään. Hän oli pahis kakkosluokan 
X-Men-lehdessä Cable. 

Mitä järkeä on rakentaa suuri paljastus sen 
varaan, että hänet vielä muistetaan? Tietysti 
siksi, että suurin osa lukijoista muistaa. 

Tämä on juuri minulle
Kaikki tietävät, keitä ovat Superman ja Batman. 
Viime vuosina supersankarielokuvia on tulvi-
nut teattereihin joka kesä. Supersankarit ovat 
ikonisia hahmoja, tämän päivän jumalia.

Supersankarin ydinteksti on hänen seikkai-
luistaan kertova sarjakuvalehti. Voisi olettaa, 
että tuo lehti on lähestyttävä koko kansan jul-
kaisu.

Näin ei kuitenkaan ole.
Yhdysvaltalainen valtavirtasupersankarisar-

jakuva kuten Superman tai Spider-Man teh-
dään yli kolmikymppisille sarjakuvafaneille, 
jotka haluavat fiilistellä lapsuuttaan nostalgian 
lämmössä. Sarjakuvan tehtävä on olla turval-
lista ja tuttua, sisäpiirin kamaa, joka viestii: 

tämä on suunnattu juuri minulle. Suurelle 
yleisölle sarjakuvaseikkailut voivat olla hyvin-
kin hämäräperäisiä.

Yksi supersankarisarjakuvan ydinkäsitteistä 
on continuity, jatkuvuus. Se tarkoittaa sitä, että 
kaikki Spiderman-lehdissä julkaistut seikkailut 
ovat osa hahmon historiaa. Vastakohtana on 
vaikkapa Aku Ankka, jossa tarinat alkavat aina 
samasta lähtöasetelmasta.

Joskus jatkuvuutta kunnioitetaan enem-
män, joskus vähemmän. Mitä vähemmän se 
on esillä, sitä helpompi sarjakuvaa on lähes-
tyä kylmiltään.

X-Factoria on joistain kummallisuuksistaan 
huolimatta mahdollista lukea, vaikka ei olisi-
kaan lukenut Marvelin kustantamia sarjakuvia 
penskasta asti. Todellista jatkuvuudenpalvon-
taa saa hakea Marvelin kilpailijan DC:n lehdis-
tä. Supermanin ja Batmanin kustantajan jul-
kaisuissa ei usein viitsitä esitellä hahmoja edes 
lehden ensimmäisessä numerossa, sillä oletus 
on, että lukija tuntee heidät jo ennestään. 

Raha on paha 
Miksi näin on? Kai lehdet saavuttaisivat suu-
remman yleisön, jos sankareiden seikkailut 
eivät olisi niin sekavia? Eikö olisi parempi ta-
voitella uusia lukijasukupolvia nostalgiassa 
vellomisen sijaan?

Suurin osa yhdysvaltalaisia supersankari-
sarjakuvia on kahden kustantamon käsialaa. 
Spiderman, X-Men ja Fantastic Four kuulu-
vat Marvelille, Superman ja Batman DC Co-
micsille.

Modernin valtavirtasupersankarisarjakuvan 
sisäänpäinlämpiävä ja menneiden aikojen ta-
rinoita vaaliva luonne juontaa juurensa näiden 
kahden kustantamon tulorakenteesta.

DC ja Marvel myyvät sarjakuviaan pääasias-
sa niin sanotussa direct market -systeemissä. 
Siinä on kolme osaa. Ensimmäinen on sarja-
kuvan kustantaja. Toinen on jakelufirma Dia-
mond, joka on alallaan monopoliasemassa. 
Kolmas osa on yksittäinen sarjakuvakauppa, 
joka tilaa tuotteensa Diamondilta ja myy ne 
yksittäisille kuluttajille.

Tämä tarkoittaa sitä, että valtavirtasupersan-
karisarjakuvan pääasiallinen myyntiväylä  on 
sarjakuvakauppa. Valitettavasti sarjakuvakau-
poissa käyvät lähinnä  sarjakuvaharrastajat.

Aikanaan Marvel ja DC tekivät sarjakuvia 
lapsille. Silloin niitä myytiin pääasiassa leh-
tikioskeissa, kaupan kassan vieressä olevassa 
lehtitelineessä ja muissa suuren yleisön lähellä 
olevissa paikoissa. Tuo oli taloudellisesti sar-
jakuvan kulta-aikaa.

1970-luvun alussa lehtipistemyynti laski ja 
sarjakuvien erikoisliikkeet ilmestyivät kuvioi-
hin. Pian supersankarit elivät enää ainoastaan 
niiden valikoimissa.

Sarjakuvakaupan tyypillinen asiakas on ai-
kuinen mies. Hän on lukenut supersankari-
sarjakuvia lapsena ja muistelee noita seikkai-
luita lämmöllä. Hän ei halua sarjakuvaa, joka 
on suunnattu lapsille, vaan sarjakuvaa, joka 
jakaa hänen nostalgiansa omaa lapsuuttaan 
kohtaan. 

Supersankarit 
ovat ikonisia 
hahmoja, tämän 
päivän jumalia.

Captain America -lehden numero 26 jatkaa hyvin vakavaa tarinaa ikonisen hahmon kuolemasta.
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Muutamia uusia supersankarisarjakuvia, joita voi lu-

kea putoamatta kärryiltä:

Grant Morrisonin käsikirjoittama New X-Men, koottu 

yhteen kätevään tiiliskiviteokseen.

Brian Michael Bendisin käsikirjoittama Ultimate 

Spider-Man. 2000-luvun alussa Marvel päätti ryh-

tyä julkaisemaan lähestyttävämpiä sarjakuvia uu-

dessa Ultimate-maailmassa. Ultimate-sarjakuvissa 

seikkailivat vanhojen sankareiden nykyaikaistetut 

Hän on lukenut sarjakuvia koko ikänsä ja 
tuntee eri supersankareiden taustat kuin omat 
taskunsa. Hän haistaa heti, jos sarjakuvassa 
yritetään kosiskella uusia lukijoita, jotka eivät 
jaa hänen yleistietämystään. Siitä hän ei pidä, 
ja jättää moiset sarjakuvat ostamatta.

Puutteellisen jakelun takia niitä ei osta ku-
kaan muukaan. Direct market ei ole mitään 
nappikauppaa: suositun lehden yksittäinen 
numero voi myydä 120 000 kappaletta, ja 30 
000 kappaleen myynti voidaan luokitella niin 
vähäiseksi, että lehti lopetetaan.

Marvel ja DC ovat molemmat yrittäneet 
päästä direct market -jakelusta eroon myy-
mällä sarjakuviaan kokoomateoksina kirja-
kaupoissa ja yrittämällä tehdä kamaa, joka 
vetoaisi esimerkiksi teini-ikäisiin tyttöihin. 
Toistaiseksi nuorisomarkkinat ovat kuitenkin 
lähes täysin mangan vallassa. 

Sisäpiirivitsi 
Monia tämän päivän supersankarisarjakuvia 
lukiessa tuntuu siltä, kuin kuulisi sisäpiirivit-
sin. Minulla on hauskaa, koska olen lukenut 
Trevor Fitzroyn seikkailut vuodelta 1995, mut-
ta en ole varma, kuinka hyvin tämä uppoaa 
niihin, jotka jäävät piirin ulkopuolelle.

Lämpimässä nostalgian kajossa on jotain 
itsessään viehättävää. Siitä kertoo sekin, että 
joskus nostalginen retroilu suunautuu sarja-
kuviin, jotka ovat niin vanhoja, etteivät ne voi 
olla osa juuri kenenkään lukijan nuoruutta.

Uudessa Agents of Atlas -lehdessä fiilis-
tellään hahmoja, jotka olivat viimeksi par-
rasvaloissa 1940- ja 1950-luvuilla. Suuri osa 
lehdestä on omistettu noiden vanhojen, nuo-
rille pojille suunnattujen sarjakuvien nostal-
gisointiin. Uusi Agents on puoliksi seikkailua, 

puoliksi Namoran, Venuksen ja Jimmy Woon 
taustatarinoiden kehittelyä, uusimista ja ana-
lyysia.

Vaikka Agents of Atlas ei ollutkaan suuri hit-
ti, on se ollut hyvin suosittu sarjakuvakriiti-
koiden ja -kommentaattoreiden keskuudessa. 
Sitä lukiessa tuntuu samalta kuin silloin, kun 
lukee jotain nykysarjakuvaa tuntematta kaikkia 
aiempia sarjakuvia, joihin se viittaa. 

Koska kenenkään ei voi olettaa lukeneen 
Men’s Adventures -lehden numeroa 26 vuodelta 
1954, on nuo vanhat lehdet ja seikkailut painet-
tu uudestaan Agents of Atlas -kokoomateoksen 
loppuun, historiallisten esseiden kera.

Agents of Atlas on nostalgiasarjakuvan ääri-
tapaus. Normaalisti nostalgia rajoittuu siihen, 
että vanhoja hahmoja ja ideoita kierrätetään 
ironisesti ja humoristisesti muuten ihan vaka-
vassa sarjakuvassa. Sekä sarjakuvan lukija et-
tä kirjoittaja ovat tarpeeksi syvällä supersan-
karighetossa. Heille ei tuota ongelmaa tehdä 
vakavamielistä Captain America -seikkailua, 

Ymmärrettävät sankarit 

Tarkkasilmäinen huomaa, että Agents of Atlas -lehden kakkosnumerossa on matkittu 1950-luvun sarjakuvien väripainatustekniikkaa.

Supersankarin 
ydinteksti on hänen 
seikkailuistaan 
kertova sarjakuva-
lehti.

versiot vailla vuosikymmenien historian taakkaa. 

Ultimate-sarjakuvat alkoivat tietenkin heti rakentaa 

omaa historiaansa, mutta Ultimate Spider-Man on 

silti ainoa nykyään julkaistava, lähestyttävä hämä-

häkkimieslehti.

Will Pfeiferin Catwoman on lähestyttävyydessään 

harvinaisuus DC-lehtien joukossa. Kissanaisen 

myöhemmät seikkailut on koottu alppareiksi, jois-

ta kannattaa bongata vain ne, joissa on Pfeiferin 

nimi kannessa. 

jossa pahiksena hilluu leijuva jättiläispää MO-
DOK (kuten Ed Brubakerin käsikirjoittamissa 
Kapteeni Amerikan kuolema -sarjakuvassa).

MODOKIN läsnäolo kertoo, että Brubaker 
on selannut lapsena samat sarjakuvat kuin 
lukijakin. Hän on sisäpiiriläinen. Ikonisen 
hahmon kuolemassa vellominen tuo sarjaku-
vaan aikuisen lukijan kaipaamaa vakavuutta ja 
merkitystä. Kaikki voittavat, paitsi tietysti ne, 
joiden mielestä on outoa laittaa vakavaan tari-
naan leijuva, psykoottinen jättipää. 
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Radioaktiivista 
retrokulttuuria 

Ydinsodan uhka synnytti kylmän sodan ai-
kana oman kulttuurinsa, joka tarjoaa loputto-
masti makaaberia huumoria ja täysin realistis-
ta kauhua tohtori Outolempeen ihastuneille 
ihmisille. Monet muistavat ydinasevarustelu-
kilvan alkuvaihetta kuvaavan mainion Atomic 
Cafe -dokumenttielokuvan tai siinä esiintyvän 
opettavaisen lasten Duck and Cover -opetusfil-
min, jossa kilpikonna Bert opettaa lapsia sel-
viämään ydinsodasta: kunhan menee matalak-
si ja suojaan! Ei niin ihmeellistä kun muistaa, 
että Suomen puolustusvoimat on lisännyt näi-
hin ohjeisiin käytännössä vain pukeutumisen 
sadeviittaan. 

Amerikkalaista 1950-luvun kylmän so-
dan retrokulttuuria on koottu erinomaisille 
Conelrad-verkkosivulle. Sivustot on nimetty 
ydinsodan aikaisen hätätiedotusjärjestelmän 
mukaan: kaikilta radiokanavilta olisi tullut ai-
noastaan hallituksen antamia väestönsuojelu-
tiedotteita ja toisaalta voimakkaimmat radio-
lähettimet olisi suljettu, jotta Neuvostoliiton 
atomipommittajat eivät olisi voineet käyttää 
niitä navigointinsa apuvälineinä. 

Conelrad-verkkoarkistot tarjoavat uskoma-
tonta aikakauden kulttuuria: väestönsuojelun 
julkaisemia pitkäsoittolevyjä, joissa suositel-
laan nauttimaan rauhoittavia lääkkeitä pom-

misuojassa, sekä äänidokumentin kommunis-
tien toiminnasta, jossa pääsemme esimerkiksi 
salakuuntelemaan amerikkalaisen kommunis-
tisolun kokousta. Sivut todistavat myös, että 
ydinsota oli suosittu teinipop-laulujen aihe 
50-luvulla. 

Kylmän sodan aikaisista kauhukuvitelmis-
ta nousi kokonainen oma postapokalyptinen 
kirjallisuudenlajinsa, jonka suomennettui-
hin edustajiin kuuluvat Walter Millerin Vii-
meinen kiitoshymni, Nevil Shuten Viimeisellä 
rannalla sekä Whitney Strieberin ja James 
W. Kunetkan Sotapäivä. Elokuvan puolella 
tunnetuin esimerkki lienee pian neljänteen 
osaansa laajeneva Mad Max -sarja. Suomessa-
kin on esitetty sokerista Jericho-televisiosarjaa, 
joka kuvaa ydiniskujen jälkeistä amerikkalaista 
pikkukaupunkia. 

Postapokalyptisten tarinoiden perusta voi 
olla todellisissa peloissa, mutta tieteiskirjalli-
suuden lajina niiden tieteellinen sisältö vaih-
telee voimakkaasti hyvin realistisista tarinois-
ta aina ihmeellisiin supermutanttikuvitelmiin 
asti. Roolipelien puolella esimerkiksi Twilight: 
2013 tarjoilee hyvin realistista sotilashenkilöi-
den toimintaa ydinsodan jälkeisessä maail-
massa, mutta Gamma World sisältää kaiken-
laisia supermutaatioita ja muita epätieteellisiä 

kummallisuuksia. 
1950-luvun ydinsotakuvitelmat ja tieteista-

rinat ovat kokeneet uudestisyntymän loista-
vassa Fallout-tietokoneroolipelisarjassa. Pelit 
sijoittuvat vaihtoehtohistoriaan perustuvaan 
tulevaisuuteen, jossa henkinen 1950-luku ei 
koskaan loppunut, vaikka teknologia kehittyi-
kin tieteistarinoiden tasolle. Niinpä ydinsodan 
jälkeiset selviytyjät seikkailevat omituisessa 
maailmassa, jossa teknologia on selvää 1950-
luvun retrotyyliä ja aikakauden tieteistarinois-
ta tutut säteilymutantit mellastavat rauniois-
sa, joista löytyy myös vanhojen tieteiselokuvien 
robotteja ja atomikäyttöisiä automobiileja. 

Ehdottomasti realistisin ydinsodan kuvaus 
populaarikulttuurissa on BBC:n vuonna 1984 
julkaisema televisioelokuva Threads, joka esi-
tettiin aikoinaan Suomessa nimellä Kun maa-
ilma loppuu. Elokuvan inhorealismi tekee siitä 
opettavaista ja kasvattavaa katsottavaa. Ame-
rikkalaisten edellisenä vuonna julkaisema The 
Day After -elokuva on huomattavasti sokeroi-
dumpi mutta sai kuitenkin presidentti Ronald 
Reaganin pitämään ydinsotaa huonona idea-
na. Threadsia »tähdittävät» kulttimaineeseen 
nousseet brittihallituksen ydinsodan varalta 
laatimat fatalistisen robottimaiset Protect and 
Survive -tietoiskut, jotka kiertävät maailmaa 

Kukapa meistä ei haikailisi menneiden 
vuosikymmenten ydinoptimismia ja 
atomipommin pelkoa?
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Höyrykonepunk tulee
Steampunkissa rakennetaan teknologista 
tulevaisuutta höyrykoneiden voimalla.

Steampunk, suomeksi höyrypunk, viittaa 
kyberpunkin alalajina syntyneeseen popu-
laarikulttuurin genreen, jossa teknologian 
vallankumous 1800-luvulla oli paljon todel-
lista historiaa vauhdikkaampi. Kyseessä on siis 
vaihtoehtohistoria. Tieteiskirjailija K.W. Jete-
rin keksimä steampunk-termi on vähän outo. 
Siinä kyberpunkin kybernetiikka on vaihdet-
tu höyrykoneisiin, mutta punk-elementti on 
melko laimea tai puuttuu kokonaan. 

Charles Babbage ryhtyi rakentamaan me-
kaanista tietokonetta jo vuonna 1822, mutta ei 
koskaan saanut sitä valmiiksi. Lordi Byronin 
tytär Ada Lovelace on maailman ensimmäinen 
ohjelmoija: hän laati ohjelmia keskeneräiselle 
laitteelle. Mikäli laite olisi valmistunut, olisi 
tieteen ja teknologian kehitys nopeutunut rä-
jähdysmäiseksi. Ainakin steampunk-kirjoissa. 

Juuri tällaisesta asetelmasta kertoo höy-
rypunk-kirjallisuuden perusteos Difference 
Engine, jonka sepittivät vuonna 1990 kyber-
punk-kirjallisuuden isät William Gibson ja 
Bruce Sterling. Tietokoneen kehittäminen 
on tehnyt britti-imperiumista todellista esi-
kuvaansa mahtavamman ja sallinut tietoyh-
teiskunnan syntyä ennen aikojaan. Teknolo-
giaa vastustavat luddiitit aiheuttavat kuitenkin 
ongelmia teknokraateille. 

Höyrypunk ammentaa myös paljon 1800-
luvun tieteiskirjailijoilta. Jules Vernen teok-
sista voi olla vaikeaa löytää anarkistista punk-
asennetta, mutta erilaiset höyryvoimalla 
toimivat laitteet ovat hänen kirjoissaan pe-
ruskamaa. Sosialistinen H.G.Wells oli jo dys-
tooppisempi: tohtori leikkii saarellaan geeni-
teknologialla, tulevaisuuden yhteiskuntaluokat 
ovat jakautuneet erillisiksi roduiksi, marsilai-
set hyökkäävät maahan! 

Varsinaisessa tieteiskirjallisuudessa höyry-
punk on jäänyt melko ohueksi genreksi, jonka 
merkittäviä teoksiin lukeutuu Difference En-
ginen lisäksi China Miévillen fantasiaa höy-
rypunkkiin sekoittava Perdido Street Station ja 
Alan Mooren käsikirjoittama sarjakuva Ker-
rassaan merkillisten herrasmiesten liiga, josta 
on tehty myös heikko elokuvaversio. 

Steampunk tuntuukin elävän voimakkaam-
min roolipelien tai anime-elokuvien materi-
aalina, sekä jopa alakulttuurina. Mangan ja 

animen puolelta mainittakoon Katsuhiro 
Otomon mainio elokuva Steamboy, joka oli 
valmistuessaan vuonna 2004 kaikkien aikojen 
kallein japanilainen anime. 

Edelleenkin markkinoilla olevista paperil-
la ja nopilla pelattavista roolipeleistä merkit-
tävin lienee GURPS: Steampunk, joka tarjoaa 
pelinjohtajalle perussäännöt erilaisten omi-
en höyrypunk-maailmojen ja kampanjoiden 
laatimiseen. Tietokoneroolipeleistä hieno 
steampunk-esimerkki on vuonna 2001 jul-
kaistu Arcanum: Of Steamwork and Magica 
Obscura, joka tosin sekoittaa genreen taikuu-
den tapaisia fantasiakliseitä. 

Musiikin puolella höyrypunk elää kokoel-
mana hieman gootti- tai industrial-henkisiä 
bändejä, joiden pukeutumistyyli, sanoituk-
set tai musiikki ovat ottaneet vaikutteita ret-
rotieteestä. Tällaisia ovat esimerkiksi Viil-
täjä-Jackin raapustaman graffitin mukaan 
nimetty The Men That Will Not Be Blamed 
For Nothing, höyrypunk-henkisiä levyjä jul-
kaiseva Abney Park tai mahtipontinen Verni-
an Process. 

Innokkaimmat steampunk-fanit voivat 
pukeutua viktoriaanisiin asuihin, joihin on 
liitetty vernemäisiä vehkeitä. Harrastajat ra-
kentavat nykyaikaisista laitteista höyrypunk-
henkisiksi koristeltuja versioita. Tietokone 
tai kännykkä voidaan pakata messinkikote-
loon tai auto voidaan kustomoida höyryvetu-
rin näköiseksi. Mielenkiintoisia esimerkke-
jä steampunk-harrastajien härveleistä löytyy 
steampunkworkhop.com -verkkosivulla.  

edelleenkin internet-videoina. 
Kulttiklassikoksi on noussut myös vuon-

na 1983 julkaistu amerikkalainen elokuva 
WarGames. Elokuvan tarina kertoo nuo-
resta hakkerista, joka on vähällä aloittaa 
ydinsodan otettuaan vahingossa yhteyden 
Pohjois-Amerikan ilmapuolutuskomennon 
tekoälyyn. Elokuva innosti monia nuoria 
leikkimään mikrotietokoneiden ja modee-
mien kanssa. Elokuvan visiot tietokoneel-
la johdetusta ydinsodasta kokivat vuonna 
2006 uudestisyntymän Defcon-nimisessä 
tietokonepelissä, jonka ideana ei ollut mal-
lintaa ydinsotaa realistisesti, vaan matkia 
WarGames-elokuvan komentohuoneen 
tunnelmaa ja tietokonegrafiikkaa. 

On myös melko mielenkiintoista poh-
tia onko koko ydinsotakuvitelmien gen-
re todellakin retrokulttuuria? Ydinasear-
senaalit ovat edelleenkin aivan riittäviä 
täydellisen tuhon aiheuttamiseen. Yhä 
uudet maat kykenevät ydinaseen hankki-
miseen. Bulletin of the Atomic Scientists 
on vuodesta 1947 asti ylläpitänyt tuomio-
päivän kelloa, joka lyö kaksitoista ydinso-
dan syttyessä. Vuonna 1953 keskiyö oli lä-
himpänä, vain kahden minuutin päässä, 
nykyisin keskiyöhön on viisi minuuttia.   

Alan Mooren ja J.H. Williamsin kerrassaan merkil-
listen herrasmiesten liiga.

Kilpikonna seikkailee klassisessa opetus-
filmissä Duck and Cover.

Teksti  tomi toivio
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Kuvat ari johansson

Yleisessä saunassa
Tampereen Pispalassa sijaitseva Rajaportin sauna on tällä hetkellä vanhin 
Suomessa toimiva yleinen sauna. Yli satavuotiaan saunan elämä on edelleen 
vilkasta. Viime vuonna saunassa kävi lähes kahdeksantoistatuhatta ihmistä.

Sanna Kivimäen ja Marianna Laihon kirjas-
sa Puhrasta tuli. Tarinoita Rajaportin saunasta 
todetaan, kuinka julkisilla paikoilla on tapa-
na näyttäytyä harkitusti pukeutuneena. Siksi 
voikin tuntua hämmentävältä poiketa Pispalan 
valtatieltä sisäpihalle, jossa punakat ihmiset 
istuskelevat ja keskustelevat pelkkiin pyyhkei-
siin kietoutuneina. Meneillään on tavallinen 
keskiviikkoilta Rajaportin saunalla. Miehet ja 
naiset löylyttelevät omilla puolillaan ja poikke-
avat välillä ulos vilvoittelemaan. Saunan naa-
purissa taas odotellaan fiinisti pukeutuneina 
Pispalan teatterin Harjun varjossa -näytelmän 
alkamista. 

Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja 
Ari Johansson saapuu saunan kahvilaan ja 
ilmoittaa, että pihalle ollaan kasaamassa illan 
mittaan armeijan telttasaunaa. Sauna val-
mistautuu myös tulevaan Tapahtumien yö-
hön, jolloin järjestetään Rajaportin saunalta 
alkava ja sinne päättyvä saunalenkki. Lenkillä 
käydään lisäksi Härmälän a-killan saunassa 
sekä Koskentien ja Nekalan siirtolapuutar-
han saunoissa.

»Vuosituhannen vaihteessa perustettua sau-
nakahvilaa on remontoitu ja laajennettu viime 
vuoden aikana. Uudet tuolit saimme Pyynikin 
näkötornilta, joka oli muuttamassa sisustus-
taan. Kahvilassa on nyt enemmän tilaa yksi-
tyistilaisuuksiakin varten», Johansson kertoo. 
Yritykset sekä erilaiset syntymäpäiviä, rippi-
juhlia ja polttareita viettävät seurueet ovatkin 
varanneet tiloja ja tilaussaunoja ahkerasti. 
»Yleisösauna lämmitetään neljä kertaa viikos-
sa, maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin 

ja lauantaisin. Tilaussaunoja voi varata muina 
päivänä tai sitten niin sanottuina etu- tai ta-
kasaunoina eli ennen tai jälkeen varsinaisen 
saunavuoron.»

Kahvilassa ja pihalla on usein vapaata oh-
jelmaa, kuten runonlausuntaa, lauluesityksiä, 
kuoroja ja bändejä. Tärkeä on myös kesäkuun 
toinen lauantai, jolloin vietetään vuosittain 
Suomalaisen saunan päivää. Kahvilassa järjes-
tetään lisäksi vaihtuvia taidenäyttelyitä. Eräällä 
seinällä komeilee myös Hermanni ja Maria 
Lahtisen valokuva. He perustivat Rajaportin 
saunan vuonna 1906.

Lahtisten saunasta 
saunayhdistykseen
Työmies Mooses Hermanni Mooseksen-
poika Lahtinen ja vaimonsa Maria Vilhel-
miina Vilhelmintytär vuokrasivat Rajaportin 
tonttinsa keväällä 1895. Alue sijaitsi tuolloin 
Pohjois-Pirkkalan ja Tampereen rajalla. Her-
man Lahtisen maakauppa, joiksi maaseudun 
sekatavarakauppoja kutsuttiin, rekisteröitiin 
syksyllä 1900. Tampereen puolella toimi vuo-
sisadan alussa kaksikymmentä yleistä saunaa. 
Liiketoimista perillä ollut pariskunta päät-
ti pysäyttää Amurin saunaan menijät omal-
le takapihalleen. Aluksi kävijät saunotettiin 
puusaunassa, sitten rakennettiin rakennet-
tiin nykyinen kivisauna. Lahtiskan saunana 
paremmin tunnettu sauna toimi ensin yh-
teissaunana, kunnes yhteissaunominen kiel-
lettiin kunnan järjestyssäännöissä vuonna 
1922. Miesten ja naisten puolet jaettiin ensin 
verhoilla, sittemmin väliin rakennettiin seinä. 

Yhteistä oli enää korkea kivikiuas sekä vesiallas 
lauteiden alla. Myös kylvettäjä hääräsi seinän 
kummallakin puolella pesemässä ja heittä-
mässä löylyä.

Kuusilapsisen Lahtisen perheen kaksi lasta 
jatkoivat saunan pitoa vanhempiensa jälkeen. 
Tampereella on ollut toiminnassa kaikkiaan 
puolentoistasataa yleistä saunaa, sodan jälkei-
sinä vuosina tamperelaisia yleisiä saunoja oli 
enimmillään kuutisenkymmentä. 1950-luvun 
loppupuolella saunojen suosio alkoi hiipua, 
kun kaupungit, tehtaat ja taloyhtiöt rakensi-
vat omia peseytymislaitoksiaan.

Mäkisen Lahja piti Rajaportin saunaa 
1960-luvun puolivälistä 1970-luvun lopulle. 
Pidetty Lahja kiersi halukkaille saunojille pa-
piljotit päähän ja joutui turvautumaan portti-
kieltoon vain kerran, vaimoaan aina hävyttö-
mästi haukkuneen miehen kohdalla. Viimeiset 
yksityisyrittäjät, nuoripari Kari Hotanen ja 
Irmeli Päivärinta, houkuttelivat rahakkaal-
la 1980-luvulla asiakkaita paikallisradioissa ja 
-lehdissä. Yhteissaunat olivat kuitenkin tuol-
loin niin huonossa maineessa, että pariskunta 

Sisäpihalla punakat 
ihmiset istuskele-
vat ja keskustelevat 
pelkkiin pyyhkeisiin 
kietoutuneina.
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luopui saunanpidosta pian.
Kun rapistuva, kylmillään seisova sauna 

uhattiin kaupungin toimesta purkaa parkki-
paikaksi, päätettiin turvautua yhdistystoimin-
taan ja talkootyöhön. Pispalan saunayhdistys 
perustettiin vuonna 1989. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on vaalia ja säilyttää perinteistä sau-
nakulttuuria Pispalassa, ylläpitää Rajaportin 
saunaa ja kahvilaa sekä harjoittaa saunomi-
seen liittyvää julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Työllistämistä ja tapahtumia
Nykyisin saunayhdistys tekee tiivistä yhteistyö-
tä Pispalan kumppanuus ry:n kanssa. Saunan 
lämmityksestä, siisteydestä ja asiakaspalvelus-
ta huolehtivat palkattujen työntekijöiden lisäk-
si työllistetyt sekä siviili- tai yhdyskuntapalve-
lua suorittavat henkilöt. Saunan vuosihuolto 
suoritetaan yhdessä Ikaalisten käsi- ja taide-
teollisuusoppilaitoksen rakennusentisöinti-
opiskelijoiden kanssa.

»Muutenkin olemme saaneet koottua tähän 
hyvän verkoston eri alojen ammattilaisia», Jo-
hansson toteaa tyytyväisenä.

Pispalan kumppanuus ry:n lisäksi saunayh-
distyksellä on suhteita Kansainväliseen Savu-
saunaklubiin. »Olemme tehneet retkiä ja vie-
railuja muun muassa Baltian maihin ja  Uralin 
taakse Marinmaalle. Lisäksi on ollut erilaisia 
esitelmätilaisuuksia puolin ja toisin.»

Kun Rajaportin sauna täytti vuonna 2006 
sata vuotta, järjestettiin saunalla erityinen 
juhlaviikko. Tarjolla oli juhlasaunan lisäk-
si erillinen lasten sauna ja seniorisauna ja 
juhlaohjelmassa oli muun muassa Tampe-

reen Flamencoyhdistyksen esittämiä otteita 
Morsiussauna -flamencoproduktiosta sekä 
näyttelijä Seela Sellan tähdittämä Pispalas-
sa saunottelemassa vuonna 1945. Juhlavuoden 
ansiosta sauna sai kiitettävästi huomiota tie-
dotusvälineissä. Lehtikirjoitusten ja televi-
siolähetysten lisäksi saunasta on tehty erilai-
sia äänimaisema- ja videotallenteita. Puhrasta 
tuli -kirjasta otettiin tuolloin myös täydennetty 
juhlapainos.

Valoisa tulevaisuus
Viime keväänä saunan tulevaisuus näytti het-
ken aikaa synkemmältä: suojeltu saunakortteli 
oli kaupungin myytävien kiinteistöjen listalla 
ja saunatoiminnan jatkuminen entisenlaise-
na mietitytti. »Saunaa esitetään liitettäväksi 
kaupungin kulttuuri-, liikunta ja elämänlaa-
tulautakunnan alaisuuteen. Saunassa voi käy-
dä Smartumin kulttuurisetelillä», Johansson 
kommentoi.

Saunakorttelin lisäksi saunayhdistyksellä 
on käytössään lähistöllä sijaitseva, alunperin 
Terijoelta tuotu rakennus. »Se oli kaupun-
gin tyhjillään oleva vuokratalo, joka vallattiin. 
Kaupunki ehdotti sitten, että ottaisimme sen 
varastotilaksi. Siellä säilytetään lähinnä ulko-
kalusteita. Nyt on sitten herännyt sellainen 
ajatus, että rakennuksen hirsirunkoinen kes-
kiosa siirrettäisiin tuohon saunan viereen tyh-
jälle tontille, mahdollisesti jonkinlaiseksi toi-
mintakeskukseksi», Johansson pohdiskelee.

Pirkanmaan ympäristökeskus myönsi Pis-
palan saunayhdistykselle vuoden 2002 ympä-
ristöpalkinnon kulttuuriympäristön suojelusta 

sekä ekotehokkuuden, ympäristökasvatuksen 
ja paikallisen yhteisöllisyyden edistämisestä. 
Ympäristöajattelua on toteutettu jatkossa-
kin. »Koivun käyttö on lopettu ja ilmanottoa 
pesään on parannettu, tavoitteena on entis-
täkin puhtaampi palaminen. Savupiipun ne-
nässä on koekäytössä savukaasujen puhdistin. 
Kaikkia kaasuja se ei suodata, mutta isompi 
rakennelma ei sopisi enää maisemaan kovin-
kaan hyvin.»

Keskiviikkoilta saunalla jatkuu iloisissa 
merkeissä. Saunojia näyttää olevan mukavasti. 
Vanhemmat saunasukupolvet ovat muistelleet 
pienen saunan tiivistä tunnelmaa lämmöllä, 
tosin jonottaminen ja tungeksiminen myös 
tuskastutti ajoittain. 

Nykyisin kävijämäärää pyritään tasoitta-
maan niin, että alkuviikosta peritään pienem-
mät saunamaksut. Silti saunalle kertyy helpos-
ti ruuhkaa, jos paikalle tulee turistibussillinen 
ihmisiä.  Viime vuoden ennätyksellinen sau-
nojamäärä oli yhteensä 17981 asiakasta ylei-
sövuoroilla. Tilaussaunojen kävijöitä ei ole 
tilastoitu. 

»Perinnemaalimies Panu Kaila ehdotti, että 
saunaa tarjottaisiin Unescon maailmanperin-
tökohteeksi. Sitä olemme kyllä toppuutelleet, 
koska silloin tänne tulisi sen verran turisteja, 
ettei katto kestä», Johansson hymyilee. 

Lähteet
Ari Johanssonin haastattelu 5.8.2009. 

Sanna Kivimäki ja Marianna Laiho: Puhrasta tuli. Tarinoi-

ta Rajaportin saunasta. Pispalan saunayhdistys ry, 1996. 

http://www.rajaportinsauna.fi

Rajaportissa on saunottu jo yli 100 vuotta.
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Huomenna 
vasemmisto tulee

Teksti jari heinonen

Kuvat saku soukka

Vasemmistoa voi kiittää hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta. 
Tämän päivän vasemmisto on kadottanut kosketuksensa 
arkitodellisuuteen. Mistä tämä johtuu ja mitä pitäisi tehdä?

Vuoden 1918 kansalaissodalla oli mo-
nia seurauksia. Eräs tärkeimmistä koski va-
semmistoa, työväenliikettä. Suomalainen va-
semmisto jakaantui kahtia kuin muuallakin 
samoihin aikoihin tapahtui: reformistiseen 
työväenliikkeeseen (sosiaalidemokraatit) ja 
vasemmistolaiseen työväenliikkeeseen (kom-
munistit ja sosialistit). 

Sosialidemokraattinen puolue (SDP) so-
peutui Väinö Tannerin johdolla suomalai-
seen, porvarilliseen yhteiskuntaan heti kansa-
laissodan jälkeisinä vuosina. Jo 1920-luvulla se 
kiinnittyi edustuksellisen demokratian kautta 
vahvasti porvarilliseen valtioon. On oleellis-
ta, että valkoiset voittajat sanelivat tuolloin 
vasemmiston toiminnan reunaehdot. Julki-
set toimintamahdollisuudet suotiin vain val-
lankumousyrityksen tuominneille johtomie-
hille, Väinö Tannerille ja hänen lähipiirilleen. 
Käytännössä tilanne johti siihen, että voittajat 
kielsivät toiminnan radikaalilta vasemmistol-
ta aina vuoteen 1944 asti eli 26 vuodeksi. Tänä 
aikana he kykenivät reformoimaan SDP:n ja 
saivat sen toimimaan omien pelisääntöjensä 
mukaisesti. SDP:stä tuli jo tuolloin suomalai-
seen yhteiskuntaan pitkälti sopeutunut edus-
tuksellinen politiikkakone, läpeensä refor-
mistinen puolue. SDP lanseerasi toimintansa 
perustaksi niin sanotun länsimaisen sosiaali-
demokratian käsitteen ja siihen kiinnittyneen 
politiikan tekotavan.

Vastarinnan politiikkaa ja punaisten aja-
tuksia lähti johdonmukaisesti jatkamaan Suo-
men kommunistinen puolue, SKP. Radikaali 
vasemmisto asetti tavoitteensa kapitalismin 
tuolle puolen, kuten jo Forssan kokouksessa-

kin oli tehty. Ajatuksena oli, että »yhteiskun-
nan tulee omistaa tuotannon välikappaleet» eli 
korostettiin vahvasti kapitalismin syvällistä, 
perinpohjaista muuttamista ja demokratisoi-
mista. Tuossa toiminnassa kansalaisten oman 
toiminnan, monimuotoisen kansalaistoimin-
nan ja kansalaisyhteiskunnan merkitys nähtiin 
keskeisenä. Näkemys eteni siihen suuntaan, 
ettei uudenlaista yhteiskuntaa ja hegemoniaa 
voi saavuttaa vain ylätasolla, parlamentista ja 
hallituksesta käsin. Kansalaistoiminnan mer-
kitys muutoksessa nähtiin keskeiseksi. 

Tässä kiteytyykin kahden työväenliikkeessä 
koetellun politiikantekotavan keskeinen ero. 
Tämä ero on nykyiselläänkin selvä. Kansalais-
ten oma toiminta ja vaikuttaminen eivät kerta 
kaikkiaan sovi reformistien ajatusmaailmaan 
ja politiikkakäsitykseen. Heidän mielestään 
asiat tulee aina hoitaa vain edustajien väli-
tyksellä. 

Tie kansalaissodasta 
hyvinvointivaltioon
Vuoden 1918 kansalaissodan tappio oli vasem-
miston kannalta valtava. Kertaalleen lyöty va-
semmisto nousi kuitenkin uudestaan tuhkasta 
ja lopulta toisen maailmansodan jälkeen saa-
vutti monia tavoitteitaan, joita se oli asettanut 
itselleen jo vuosisadan alun Forssan puolue-
kokouksessa. Näitä tavoitteita se oli joutunut 
punainen nauha käsivarressa ja ase kädessä 
vaatimaan.

Torpparivapautus käynnistyi jo vuonna 1918, 
siis heti kansalaissodan jälkeen. Kaupunkien 
ja taajamien työväestön osalta tilanne oli vai-
keampi. Sotien jälkeinen, 1940-luvun puoli-

välistä alkanut hyvinvointivaltion rakentami-
nen loi työläisille paremmat elinolot ja ratkoi 
sosiaalisen kysymyksen haasteet, tai ainakin 
osan niistä. Vasta tässä vaiheessa kaikkein vä-
häväkisimmänkin panos tuli tärkeäksi osak-
si suomalaista kansakuntaa ja sen historiaa. 
Huono-osaisistakin tuli täysivaltaisia Suomen 
kansalaisia, joilla oli myös tästä alkaen oikeus 
tahtoa ja haluta jotakin, ei vain raataa ja tulla 
niukin naukin toimeen päivästä toiseen.

Toisen maailmansodan jälkeinen Suomi hy-
vitti kärsineelle työväelle runsain mitoin sen 
kokemia kolhuja. Työväestön vastarinta joh-
ti siis lopulta merkittäviin tuloksiin: kiihko-
nationalismin ja autoritaaristen näkemysten 
kitkemiseen ja uudenlaisen hyvinvointival-
tion arvojen juurruttamiseen suomalaiseen 
maaperään. Nimenomaan punaisten naisten 
ja miesten vastarinnasta ovat nousseet yh-
teiskunnallinen oikeudenmukaisuus, sanan-
vapaus, demokratia, kansalaisten tasa-arvo ja 
tyydyttävä toimeentulo. Vastarinnalla, työvä-
en pitkäjänteisellä kamppailulla vuosisadan 
vaihteen luoma sosiaalinen kysymys kyettiin 
ratkaisemaan. Tässä kamppailussa vasemmis-
ton merkitys oli keskeinen. 

Todelliset, syvät 
muutokset ovat sit-
tenkin aina sitkeän, 
taitavan kansalais-
toiminnan tulosta. 
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Vuosina 1957-1963 Suomen eduskunnassa 
säädettiin sosiaalivakuutusjärjestelmän kes-
keinen perusta ja päätettiin muun muassa 40-
tuntisesta työviikosta. Tätä uudistusten aika-
kautta on tutkittu paljon sosiaalipoliittisessa ja 
poliittisen historian tutkimuksessa. Vallitse-
va tulkinta on kuitenkin keskittynyt pääasiassa 
rakenteellisten tekijöiden ja esimerkiksi Pekka 
Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka -ohjelman 
(1961) merkityksen pohtimiseen ja analysoi-
miseen. Päivi Uljas on erinomaisessa kirjas-
saan Taistelu sosiaaliturvasta (2005) kääntänyt 
katseensa sosiaaliturvan tarvitsijoiden ja am-
mattiyhdistysten, erityisesti ammattiosastojen, 
puoleen. Hän on käynyt läpi ison nipun tuon 
ajan vasemmistolaisia sanomalehtiä, järjestö-
jen kirjeitä ja kannanottoja sekä haastatellut 
suurta osaa kyseisenä aikana ammattiyhdis-
tysliikkeessä toimineista aktiiveista. 

Uljas kysyy, mitkä voimat saivat aikaan sen, 
että Suomesta tuli juuri 1960-luvulla pohjois-
maisen hyvinvointimallin mukainen maa? Ja 
minkälainen merkitys tässä prosessissa oli 
kansalaisyhteiskunnan toiminnalla, niin sa-
notulla ulkoparlamentaarisella toiminnalla?

Uljaksen tulkinnan mukaan muutosten 
taustalla oli tietenkin vuoden 1956 yleislakko, 
mutta ennen muuta 1958 saavutettu eduskun-
nan vasemmistoenemmistö. Vasemmisto oli 
tosin kyllä tuolloin hyvin hajanainen, suoras-
taan yhteistyökyvytön hallitustason yhteistoi-
mintaan. Mutta historian dialektiikka on jos-
kus aika kummaa, jos toimivat subjektit tuota 
dialektiikkaa tietoisesti avustavat. Vahva va-
semmisto pyrki Uljaksen tulkinnan mukaan 
oppositioenemmistöstään käsin vaikuttamaan 
sosiaaliturvaan ja yhteiskuntapolitiikkaan erit-
täin laajasti. Samaan aikaan vasemmistopuo-
lueiden keskinäinen puoluekilpailu radikalisoi 
sosiaalidemokraatteja sosiaali- ja työpoliitti-
sissa kysymyksissä. Tätä prosessia avitti vahva 
SKP/SKDL:n »kenttä», jota naisten lapsilisä-
kamppailu oli edelleen merkittävästi vahvista-
nut. Naisten poliittinen aktiivisuus ja osalli-
suus nousivat tuon kamppailun myötä uusiin 
mittasuhteisiin. Uljaksen tulkintaa voi lukea 
niin, että samaan aikaan myös maalaisliitossa 

tapahtui selvä vallankeikaus, kun Urho Kek-
kosen johdolla niin kutsuttu K-linja kepitti 
vanhan oikeistosuuntauksen. Tämä myös osal-
taan mahdollisti hyvinvointivaltion perusrat-
kaisujen läpiajamisen ja heikensi porvariston 
uudistuksia vastustavaa kokonaisvoimaa. 

Suomalaiseen yhteiskuntaan syntyi koko-
naan uusi tilanne, eikä oikeisto enää kyennyt 
patoamaan  kansalaisyhteiskunnassa ja edus-
kunnassa vahvistunutta vastarintaa. Vasem-
mistoenemmistö ja sen innostama ammatti-
yhdistysväen järjestämä ulkoparlamentaarinen 
kansalaisliikehdintä nousi valtaviin mittasuh-
teisiin. Ihmiset alkoivat innostua, toimia ja 
realistinen tulosten näköala loi luottamusta 
toimintaan. Seurauksena oli uudistusten aal-
to. Suomesta tuli pohjoismaistyyppinen hy-
vinvointivaltio aivan muutamassa, ehkä noin 
kymmenessä vuodessa.

Uljaksen tulkinnalla on vankka sanoma 
myös nykypäivänä. Maailman muuttaminen 
ei koskaan ole vain suurten ajattelijoiden tai 
edustuksellisen poliittisen eliitin asia. Todel-
liset, syvät muutokset ovat sittenkin aina sit-
keän, taitavan kansalaistoiminnan tulosta. 
Uljaksen teos on erinomainen oppikirja myös 
tämän päivän punavihreälle kansalaistoimin-
nalle ja punavihreälle vasemmistolle.

Kenellä on valta päättää asioista?
Kysymys hegemoniasta on vasemmiston kan-
nalta erityisen tärkeä. Antonio Gramsci on 
kirjoittanut tästä Vankilavihkoissaan. Valtiol-
la Gramsci tarkoittaa niin kutsuttua poliittista 
yhteiskuntaa, jonka muodostavat julkiset ins-
tituutiot ja pakkovallan elimet kuten armei-
ja, tuomioistuimet sekä ylipäänsä valtiollinen 
byrokratia. Kansalaisyhteiskunta viittaa hänen 
mukaansa sitä vastoin niiden instituutioiden 
kokonaisuuteen, johon kuuluvat muun muas-
sa puolueet, ammattiyhdistykset, laaja kansa-
laisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan kenttä, 
siis eräänlaiseen laajaan »puolustuslinjojen» 
ketjuun.

Hegemonia on Gramscin mielestä tärkeä 
välittävä tekijä valtion ja kansalaisyhteiskun-
nan välillä. Hegemoniassa on hänen mieles-

tään kysymys vallan hankkimisesta, vallan 
käyttämisestä ja sen ylläpitämisestä. Hege-
moniaan liittyy aina erilaisia voimia jokin 
luokan tai ryhmän poliittisessa, intellektu-
aalisessa ja moraalisessa johdossa. Se on siis 
tietynlaista aatteellis-henkistä johtajuutta. Se 
on hallitsevan ryhmän kyky johtaa yhteiskun-
taa, taitoa saada omat päämäärät hyväksytyksi 
ainoina, järkevinä ja kiistattomina, ylimpänä 
elämänviisautena. Olennaista hegemoniassa 
on Gramscin mielestä, että se on saavutettava 
pikemminkin suostumuksen kuin pakon tai 
väkivallan kautta. Gramscin mukaan hege-
monia pitää saavuttaa ensin kansalaisyhteis-
kunnassa, jolloin siitä tulisi myös valtion eli 
poliittisen yhteiskunnan tasolla hallitsemista 
laajan enemmistön suostumuksella.

Gramscin mielestä idässä (Venäjällä) valtio 
oli mahdollista valloittaa yhdellä äkkirynnä-
köllä, »liikkuvalla sodalla», koska siellä ei ollut 
kansalaisyhteiskuntaa. Lännessä olisi ennen 
liikkuvaa sotaa käyty mahdollisesti pitkällekin 
venyvä »asemasota», jossa työväenluokka oli-
si hankkinut käsiinsä hegemonisen koneiston 
valmiiksi rakennettuine juoksuhautajärjestel-
mineen. Menestyksellinen asemasota edel-
lyttää Gramscin mielestä ennen muuta hege-
monisen politiikan omaksumista, kamppailua 
kansalaisyhteiskunnassa: pitkää marssia ins-
tituutioiden halki.

Hegemoniasta kiistellään myös nyky-Suo-

Sanojen ja tekojen 
välinen ristiriita on 
vienyt vasemmis-
tolta uskottavuuden 
ja samalla raivan-
nut poliittista tilaa 
populistisille perus-
suomalaisille.
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messa, mutta miten me voisimme edetä täs-
sä hegemonisessa kamppailussa? Miten voi-
simme rakentaa ja kehittää tätä pitkää marssia 
kansalaisyhteiskunnan instituutioiden halki? 
Vasemmistolaisen työväenliikkeen historia on 
täynnä kokemusta tällaisesta kamppailusta ay-
liikkeen demokratisoimiseksi, kansalaisliik-
keissä toimimisesta, ihmisten kanssa vaikutta-
misesta ja monipuolisesta julkisuustyötä niin 
paikallistasolla kuin yleisjulkisuudessakin. 
Vasemmistolainen työväenliike on itse asi-
assa parhaimmillaan ollut erinomainen sor-
rettujen edunvalvonta- ja puolustusverkosto 
niin asuinalueilla kuin työpaikoillakin. Erin-
omainen esimerkki tällaisesta hegemonises-
ta kamppailusta on kemijärveläisten toimin-
ta sellutehtaan ja sen työpaikkojen puolesta. 
Siinä yhdistyy taistelu työpaikoista, oman yh-
teisön puolustaminen, kaupungin palvelujen 
pelastaminen sekä surkean, porvarillisen yk-
sityistämispolitiikan tiukka kritiikki. Kemijär-
veläisten toiminta on myös saanut runsaasti 
myönteistä julkisuutta. Se on alueellista, pai-
kallista toimintaa, mutta samalla siitä on tul-
lut valtakunnallista toimintaa. Kemijärveläi-
set ovat toiminnallaan lyöneet mennen tullen 
reformistisen ay-liikkeen olemattomat saavu-
tukset tässä Stora Enson tehtaiden sulkemis-
operaatiossa. 

Hyvinvointivaltion rappio
Vuoden 1918 tapahtumia voi tulkita niin, että 
niiden taustalla olivat keskeisessä osassa työ-
väen ja tilattoman maaseutuväestön ongelmat. 
Nämä ongelmat kyettiin 1900-luvun kuluessa 
ratkaisemaan ainakin osittain maareformien 
ja hyvinvointivaltion kehittämisen avulla. Täs-
sä työssä koko vasemmiston merkitys oli tär-
keä. Mutta vuosituhannen vaihtuessa näyttää 
siltä, että jälleen monet ongelmat kaatuvat tai 
ovat jo kaatuneet päällemme. 

1900-luvun puolivälin jälkeen syntyneen 
hyvinvointimallimme perusteita järkyttävät 
erityisesti maailmantalouden globalisoitu-
minen, teknologinen kumous, tietoinen uus-
liberalistinen yhteiskuntapolitiikka ja näihin 
olennaisesti liittyvä sosiaalisen eriarvoisuu-

den kasvu. Meillä Suomessa – kuten ympä-
rillämme laajemminkin – on muotoutumassa 
kolmen kerroksen yhteiskunta, jossa toimivat 
menestyjien, sinnittelijöiden ja syrjäytettyjen 
ryhmät tai kerrostumat. Pelottavalla tavalla 
meidän aikamme yhteiskunta alkaa muistut-
taa 1900-luvun alun eriytynyttä yhteiskuntaa. 
Sosiaalinen kysymys – joukkotyöttömyys, köy-
hyys ja syrjäyttäminen, pätkätyöt, osa-aikatyöt 
ja demokratian kaventuminen, valtaerojen 
kasvu – nousee jälleen laajamittaisena esiin. 
Funktionaalinen tulonjako eli työn ja pääoman 
välinen tulonjako on muuttunut olennaisesti 
pääomatulojen hyväksi viimeisen 15 vuoden 
aikana. Köyhyysrajan alapuolella on 700 000 
suomalaista. Itse asiassa Heikki Patomäki 
ennustaa, että nykymenolla »menee vielä 20 
-30 vuotta ennen kuin Suomeen saadaan yhtä 
suuria slummeja, varallisuus- ja valtaeroja ja 
yhtä suuri vankimäärä kuin Yhdysvalloissa». 
Miten mahtaa olla? Antaako suomalainen va-
semmistoväki tämän tapahtua?    

Heikki Patomäen kirja Uusliberalismi Suo-
messa (2007) kuvaa erinomaisen hyvin sitä 
ajanjaksoa, kun Suomi muuttui niin sanotusta 
kansankodista tiukaksi kilpailuyhteiskunnaksi. 
Hänen mielestään uusliberalistinen vallanku-
mous on meillä tehty eliitin sisäpiiripäätöksillä 
paljastamatta lopullisia tavoitteita ja vedoten 
milloin välttämättömyyteen milloin kilpailu-
kykyyn. Kukaan päättäjistä ei Patomäen mu-
kaan kuitenkaan koskaan tunnustaudu uusli-
beralistiksi. Miten tuttua tämä on esimerkiksi 
Tampereen kunnallispolitiikasta. Kukaan ei 
Tampereen kaupunginvaltuustossa sano ole-
vansa uusliberalisti, mutta silti vasemmisto-
liitosta kokoomukseen on toteutettu uuslibe-
ralistista kunnallispolitiikkaa, tilaaja/tuottaja 
-malleja ja muita New Public Managementin 
(uusi julkinen johtaminen) mukaisia ratkai-
suja: kilpailutettu, ulkoistettu ja yksityistetty 
julkisia palveluja.

Patomäen peruspointti on siinä, että uusli-
beralistinen muutos etenee aste asteelta ikään 
kuin kissantassuin. Patomäen mielestä sil-
määnpistävää on erityisesti sosiaalidemokraat-
tien muuttunut rooli kansankodin rakentajasta 

kilpailuyhteiskunnan veturiksi. Tällainen por-
varillisen ajattelu- ja toimintatavan läpimurto 
ilmentää tietenkin suomalaisen vasemmiston 
ideologista ja poliittista heikkoutta.

Tommi Uschanov on oikeilla linjoilla, että 
suomalaisen vasemmiston kyvyttömyys edistää 
ideologiansa mukaisia tavoitteita johtuu en-
nen muuta poliittisesta osaamattomuudesta. 
Vasemmisto kyllä tietää mitä sen tavoitteet 
ovat, mutta poliittinen taito ja halu viedä näi-
tä asioita eteenpäin puuttuvat. Uschanovin 
mukaan vasemmisto ei todellisuudessa aja 
niitä asioita, joita se ohjelmissaan ilmoittaa 
ajavansa. Sanojen ja tekojen välinen ristiriita 
on vienyt vasemmistolta uskottavuuden ja sa-
malla raivannut poliittista tilaa populistisille 
perussuomalaisille. 

Kykeneekö vasemmisto 
vastaamaan 2000-luvun 
haasteisiin? 

Vasemmisto on saavuttanut vuosikymmenten 
aikana paljon, erityisesti hyvinvointivaltion 
rakentamisen osalta, mutta varsinkin 1990-
luvun aikana saavutuksia on myös menetetty. 
Olisiko siis jälleen aika tarkentaa tavoitteita, 
pohtia hegemonisen politiikan taitoja ja kehit-
tää yhteiskuntaa tältä pohjalta eteenpäin? 

Vasemmiston tulisi pystyä ratkaisemaan en-
nen muuta oma suhteensa uusliberalismiin, 
kapitalistisen kilpailuyhteiskunnan ytimeen. 
Aikamme keskeinen ideologia ja samalla he-
gemoninen yhteiskunnan ohjausidea on juuri 
uusliberalismi. Mario Candeiaksen mukaan 
uusliberalismin keskiössä on radikaali käsitys 
yksilöllistymisestä ja markkinatalouden vaih-
toyhteiskunnasta. Yksilöllisen hyödyn maksi-
mointi eli yksilöiden keskinäinen kilpailu on 
siinä kohotettu kaiken inhimillisen toimin-
nan perustavaksi motiiviksi. Mikä tahansa 
yksilön taloudellinen, fyysinen, psyykkinen 
emotionaalinen tai jopa moraalinen tavoite 
on muotoutunut tavaraksi, josta »rationaa-
lisia valintoja» tekevät yksilöt kamppailevat. 
Monien yksilöiden elämästä on tullut jatku-
vaa laskelmointia, koko elämänkaaren enna-
kointia alusta loppuun saakka. Samalla heistä 
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on tullut entistä enemmän vain itsestään riip-
puvaisia »oman onnensa seppiä». Taloudelliset 
suhteet vaikuttavat ihmisten elämään suoraan 
ja välittömästi. 

Candeiaksen mukaan uusliberalismi on 
muuttanut pysyvästi yhteiskunnallisia voi-
masuhteita. Valtaosalle ihmisistä siitä on 
tullut hallitseva tapa ajatella ja toimia. He 
ovat sisäistäneet kiihtyvän kilpailun osaksi 
arkipäiväänsä. Tehomarkkinatalous on teh-
nyt yksilöiden arjesta kiihkeän taistelutante-
reen. Kilpailu on muuttunut jokapäiväiseksi 
ja irtisanoutuminen siitä on vaikeata. Se vaa-
tii perusteluja ja ponnisteluja. Ja juuri tähän 
vasemmiston pitäisi puuttua. Yhteiskunnal-
lisen muutoksen pitää ulottua kilpailukes-
keiseen arkeen, sillä »arkipäivä on politiikan 
ydinalue», kuten Antonio Gramsci aikoinaan 
kiteytti.

Läntisissä yhteiskunnissa on tällä hetkel-
lä vastakkain kaksi ääripäätä. Yhdessä päässä 
on markkinoiden kaikkivoipaisuuteen usko-
va »kilpailijayksilö». Toisessa päässä taas on 
enemmän tai vähemmän kumppanuuteen ja 
yhteisöllisyyteen luottava – tai ainakin niitä 
kaipaava – »yhteisöyksilö». Ja tietenkin tässä 
välissä on koko joukko ymmällään olevia ih-
misiä, yksilöitä, jotka etsivät jatkuvasti oman 
elämänsä mielekkyysperustaa.

Vasemmiston tulisi kääntyä niiden puoleen, 
jotka haluavat olla vahvistamassa osallisuut-
ta, täysivaltaisuutta ja demokratiaa. Tällaista 
linjausta kutsun demokraattiseksi yhteisölli-
syydeksi, jossa välittämisen kulttuuri toimii 
keskeisenä vastavoimana kiihkeälle, yksilölli-
selle markkina- ja kilpailukulttuurille. Se on 
parhaimmillaan vaikuttamisen suursiivousta, 
jossa kansalaisyhteiskunta ja yhteisöt ottavat 
vähä vähältä poliittisen tahdonmuodostuksen 
jälleen omiin käsiinsä. Se on arkista kamppai-
lua kansalaisyhteiskunnassa, kamppailua he-
gemoniasta.

Itse näen, että ainakin seuraavat neljä asia-
kokonaisuutta tulisi nostaa aikamme vasem-
miston keskeisiksi tavoitteiksi, tulevaisuuden 
rakentamisen perustaksi. Nämä ovat siis asioi-
ta, joista pitäisi keskustella vakavasti yhdessä. 
Tältä pohjalta tulisi ratkoa arkisia ongelmia, 
kuten sorrettujen ryhmien pulmatilanteita.

1. Sosiaalinen kysymys 
• joukkotyöttömyys, pätkätyöt, syrjäyttäminen, 
köyhyys ja tulonjakokysymykset 
• perusturvan, sosiaaliturvan ja julkisten palve-
lujen kehittäminen; osallistumistulo
• työajan lyhentäminen ja työn jakaminen: 
»enemmän aikaa, vähemmän roinaa»

2. Ympäristökysymys 
• luonnon asettamat reunaehdot on otettava 
huomioon.
• aikamme vasemmiston tulee olla osa puna-
vihreää liikettä, joka yhdistää toimivalla tavalla 
niin sosiaalisen kuin ekologisenkin kysymyk-
sen toiminnassaan.

3. Globaali talous- ja rauhanpolitiikka
• kansallinen toimintaperusta ei riitä, globaali 
kapitalismi on taltutettava: Forssan ohjelman 
tavoite ”tuotannon välikappaleiden sääntelys-
tä” on ajankohtaisempi kuin koskaan, 
• yhteistyö kansalaisliikkeiden kanssa; tär-
keimpänä uusliberalismin vastaisia liikkeitä 
kokoava sosiaalifoorumiliike. Tavoitteena van-
hojen ja uusien liikkeiden vuorovaikutus eli 
monitahoinen »liikkeiden liike».
• Euroopan Unionin ja Naton kritiikki

4. Demokratia ja sen laajentaminen
• rahan vallasta kansanvaltaan: poliittisen ja 
taloudellisen demokratian yhdistäminen 
• suoran vaikuttamisen ja edustuksellisen vai-
kuttamisen kehittäminen ja voimakkaampi ni-
vominen toisiinsa
• demokraattinen yhteisöllisyys, valtarakentei-
den ja vaikuttamisen paikallistaminen 

Kabineteista 
kansalaisyhteiskuntaan
Vasemmiston sisällä on aina kamppailtu ja 
kamppaillaan tänäänkin siitä, mikä sen linja 
on. Onko se kapeaa, vain ylätasossa tapahtu-
vaa liikettä, »realismia ja käytännön vaikut-
tamista», jossa ainoat tärkeät asiat vuosittain 
ovat tulopoliittinen kokonaisratkaisu ja val-
tion tulo- ja menoarvio? Vai onko se todella 
vanhan työväenliikkeen työtä jatkavaa liikettä, 
joka asettaa tavoitteensa kapitalistisen kilpai-
luyhteiskunnan tuolle puolen ja jonka työssä 
kansalaistoiminnan eli kansalaisyhteiskunnan 
merkitys nousee ratkaisevaksi? Kysymys kuu-
luu: pieni ylätason edustuksellinen piiri vai 
kansanjoukotko ovat politiikan subjekteja, kes-
keisiä toimijoita? Jos vasemmiston politiikka 
ei lähene ihmisten arkipäivää, ei sen esityksiä 
koeta todellisina vaihtoehtoina. Hegemoninen 
politiikka on kamppailua kansalaisyhteiskun-
nassa, jatkuvaa voimasuhteiden mullistamista 
kansalaisliikkeiden hyväksi kansalais- ja po-
liittisen yhteiskunnan maaperällä sekä demo-
kraattisen yhteisöllisyyden rakentamista.     

Vasemmiston on kyettävä jalostamaan yh-
teiskuntamme kehittämistavoitteita, muun-
tamaan kansalaisten ajatuksia, yhteiskunnal-
lista keskustelua ja erilaisten liikkeiden ideoita 

poliittisen toiminnan ytimeksi. Vasemmiston 
tulee pyrkiä juuri sellaiseksi väyläksi, jonka 
kautta kansalaisten mielipiteet ja tavoitteet 
kanavoituvat aidoiksi maailmaa muuttavik-
si ja arkisiin ongelmiin pureutuviksi teoiksi. 
Tällaiset teot mahdollistavat esimerkiksi sor-
rettujen ryhmien olojen välittömän paranta-
misen ja kasvattavat osallisuuden kokemusta 
yhteiskunnassa. 

Vasemmisto on kyennyt muuttamaan maa-
ilmaa, mutta työ on vielä ratkaisevasti kesken. 
Vasemmiston viestikapula ei ole vielä lähellä-
kään maalia, korkeintaan takasuoralla. Taivalta 
on vielä taitettavana, siksi punavihreään vies-
tikapulaan on saatava vauhtia! Ilman laajaa ja 
avointa keskustelua ja tiivistyvää yhteistyötä 
tämä tuskin on mahdollista. 

Vasemmistosta myös sivuilla 24–26

Jos vasemmiston 
politiikka ei lähene 
ihmisten arkipäi-
vää, ei sen esityk-
siä koeta todellisina 
vaihtoehtoina.



Teksti ja matkakuvat hannu niklander

Kuvat maikki rantala

Kirjailija Hannu 
Niklanderin 

matkaesseessä 
katsotaan junan 

ikkunasta, kuinka 
säikähtäneet risti-
sorsat lehahtavat 

vaaleina tanskalaiselle 
taivaalle, ja saavutaan 

lopulta perille.

Kun juna läHtee Århusista, ajetaan halki 
kortteleiden, jotka koostuvat harmahtaviksi 
patinoituneista tiilitaloista. Harvassa muussa 
maassa kuin Tanskassa on kaupungin ja maa-
seudun ero yhtä jyrkkä. Siinä missä Tanskan 
karummankin puolen maaseutu on suomalai-
sin silmin katsottuna vehmasta ja hymyilevää, 
tuntuu puolestaan kaupunkeja leimaavan aivan 
alleviivattu arkisuus.

Århus on Tanskan toiseksi suurin kaupun-
ki, siellä on yliopisto, piispanistuin ja hyvin 
vanhaa juuttilaista asutushistoriaa. Toisinaan 
kaupungin nimi kirjoitetaan vanhaan tapaan 
Aarhus, muistellen aikoja, jolloin »å» eli »bolle-
a» ei vielä ollut korvannut »o»-äänteen merk-
kinä kirjainyhdistelmää »aa». Samoja aikoja, 
jolloin myös substantiivit kirjoitettiin isoilla 
alkukirjaimilla.

Jyllantilainen maisema liukuu ohitse. Tans-
kalaista sekin, että radan varressa ei vilistä ajo-

johdon kannatinpylväitä. Vain pieni osa ra-
taverkosta on sähköistetty, tämä on dieselin 
jyrinän maa, niiltä osin pieni Amerikka man-
tereellamme.

Maaseudun kunnia
Maalla on erityisen maalaista. Hevosia ja eten-
kin lehmiä näkyy radan varrella, isolla laitu-
mella autuaat emakot tallustelevat porsaittensa 
ympäröimänä. Seuraukset tuntee närästyksenä  
ruokapöydässä. 

Tanska on maatalousmaa, mutta aivan eri-
tyisesti korostuu karjatalous. Viisas matkaaja 
pakkaa Samarinia mukaan, kun tulee Tanskaan 
– ateriat ovat huomattavan raskaita. Se seikka 
tulee mieleen, kun selailen Jyllands Postenin 
kuolinilmoituksia. Kuka Thøger, Gudrun, Jesper 
tai Mette kulloinkin on jättänyt omaiset syvän 
kaipauksen valtaan. Vainajat ovat hyvin usein 
minua, vuonna 1951 syntynyttä, nuorempia. 
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Sanotaan, että Tanskassa vietetään onnelli-
sen epäterveellistä elämää. Alkoholi on siinä 
keskeinen osa, tupakasta puhumattakaan. Näin 
monta ravintolaa, joiden edustalla mainoste-
taan, että meillä saa polttaa.

Pidän ohitseni vilistävästä avoimesta mai-
semasta. Lehtevät pensaistot, jykevät puut, 
katseen avaruus, se on kuin skandinaavi-
nen aro. Tai preeria tai pusta tai savanni tai 
pampa. Paljolti tämä vehreys on ihmiskäden 
työtä ja vasta 1800-luvun perua. Kun Tans-
ka ensin menetti suurvalta-asemansa Ruot-
sille 1600-luvulla ja sitten lakkasi Preussille 

1800-luvulla hävityn sodan jälkeen olemasta 
edes keskikokoinen maa, täytyi määrä korva-
ta laadulla. 

Tuskin missään on kansanvalistus niin luon-
tevasti liittynyt ideologiaan kuin Tanskassa, 
jossa pappi Nikolai Grundtvigin (1783–1872) 
oppien mukaisesti luterilaisuuden työteliäs il-
me otettiin osaksi kansallisuusaatetta. Sillä oli 
autoritääristen perinteiden Tanskassa myös 
asenteita demokratisoiva vaikutus.

Aidantolppien päissä istuskelee hiirihaukko-
ja, loitompana lentää raskaasti harmaahaika-
ra, ja junaa säikähtäneet ristisorsat lehahtavat 

vaaleina taivaalle.  

Sumun vehreä maisema
Juna kulkee luotettavasti ja niitä liikkuu usein. 
Matkalippu on pakko hankkia etukäteen. Ju-
nasta niitä ei saa edes itkemällä, mutta itku ei 
ole kaukana, jos liputtomalle osoitetaan 600 
kruunun tarkistusmaksu, jonka päälle tietysti 
tulee vielä puutuvan matkalipun hinta.

Ratapihalla seisoo jo ikääntynyt Nohab-die-
selveturi elegantin viininpunaisena nokassaan 
iso kultainen siipipyörä. Pian ollaan taas maal-
la, ja nyt hopeakuusimetsän keskellä, täällä on 
jopa mäkiä ja jyrkkiä rinteitä, välillä karua ka-
nervanummea. Jos me Suomessa ajattelemme 
Tanskaa, meille se on etelää, siinä ja siinä Poh-
joismaa, pikemminkin lounainen portti Keski-
Eurooppaan, liian usein pelkkä läpikulkumaa.

Näin tanskalaisetkin asiansa muille pohjois-
maalaisille esittelevät, mutta muun Euroopan 
silmissä he kyllä itse edustavat pohjoista. Va-
loisien kesäöiden valoisuus on kovin suhteel-
lista riippuen siitä, katsooko asiaa Raahesta vai 
Wienistä. Johan Wolfgang von Goethe ra-
kasti Italian aurinkoa ja nyreksi Saksan pilvistä 
taivasta. Richard Wagner taas käänsi pohjoi-
sen ilmanalan ansioksi. Siellä missä tienoita 
kattaa »der ewige Nebel», ainainen usva, siellä 
viihtyvät sumupojat, »Niebelungit». 

Ja jos siis jo Saksa identifioi itsensä pohjoi-
seksi, niin mitä Tanska enää olikaan? Merel-
lisen kostean Jyllannin nummien, lampien, 
soiden ja havumetsien vilahdellessa saa ku-
van paitsi Tanskasta ennen kansanvalistuksen 
voittoa, myös siitä mystisestä maisemasta, joka 
ei kansanvalistukselle ollut mikään suositus.

Jyllannin pohjoiskärkeen Skagenin niemelle 
kehittyi 1800-luvun loppupuolella taiteilijayh-

teisö. Sen perustivat kuvataiteilijat ihastuttuaan 
kahdella puolella vellovaan mereen ja pohjoi-
sen kesän himmeänhehkuvaan valoon. Yhtei-
sössä kävi kuten usein: ensin tulevat yhden alan 
taiteilijat, sitten muita ja lopuksi turisteja. Yh-
teisö hajosi tavalliseen tapaan kilpailuun, ka-
teuteen, linjariitoihin ja mustasukkaisuuteen. 

Parisuhteen kannalta parhaita elinympäris-
töjä ei liene se, jossa menestys ja etenkin lah-
jakkuus on suurin ansio. Kärjistäen sanottuna 
käy niin, että jos ei säveltäjän oratorio rupea 
ajoissa valmistumaan, vaimo häipyykin me-
nestyvän kuvanveistäjän kanssa. 

Korvaa höristäessä
Vieressä keskustellaan tanskaksi. Sitä ei ole heti 
kovin helppo ymmärtää, mutta ei toki mahdo-
tontakaan. Tuntuu, että tanskan vaikeutta ker-
naasti liioitellaan. Kieltä on helppo lukea ja odo-
tukset ovat siis suuret. Äkkiä syntyy ajatus, ettei 
puheesta ymmärrä mitään. Se menee paniik-
kireaktion puolelle, kyllä tanskasta enemmän 
ymmärtää kuin vaikkapa armeniasta.

Jyllannissa syntyy se outo tilanne, että täkä-
läisten puhetta on helpompi tajuta kuin köö-
penhaminalaisten. Senkin uhalla, että Jyllan-
nin juuttilaiset murteet ovat ruotsin kielestä 

kaupunkeja  
tuntuu leimaavan 
aivan alleviivattu 
arkisuus.
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etäämpänä kuin saarelaisten taanilaismurteet. 
Ehkä täällä lännessä eletään aikakuvun alla ja 

puhutaan vanhanaikaisemmin eli selkeämmin. 
Tai sitten tanskan kirjakieli on tämän murteen 
puhujille jo hiukan vieras kieli, ja siinä diglos-
siatilanteessa sitä outoa kirjakieltä puhutaan 
selvemmin kuin siellä, mistä kirjakieli on ko-
toisin. 

Kokemusteni mukaan sveitsiläisetkin puhu-
vat selkeämpää hochdeutschia kuin saksalai-
set itse, koska kieli on heille itselleen hiukan 
vieras. Toisinaan pujahtaa myös mieleen hiu-
kan kyyninen ajatus: täytyykö jokaisen puhu-
jan sanomisia ylipäätänsä sataprosenttisesti 
ymmärtääkään?

Jotkut sanat ovat muuta kuin odottaisi. 
»Sommerfugl», suvilintu, sehän on perhonen. 
Mikä on »firbent»? Sisilisko. Eikö mikään muu 
eläin tunnu nelijalkaiselta kuin juuri sisilisko? 
»Etterkopp», se on hämähäkki, myrkkykuppi. 
Kyllähän isoimmat suomalaisetkin hämähä-
kit puraisevat sen verran vihlovasti, että purtu 
tietää saaneensa, mutta Tanskassa juuri tähän 
kivulloiseen kokemukseen on kiinnitetty huo-
miota siinä, missä muut germaanit ovat aja-
telleet hämähäkin kehräystaitoa.

Imperiumin ytimessä
Juna tulee taas viljelysmaille. Rehevää, kosteaa, 
vihreää, laakeaa, pensaat toisia kuin meillä. 
Tältäkö Pohjanmaa näyttää sitten, kun ilmas-
to on tarpeeksi lämmennyt? Tuulivoimaloi-
den siivet pyörivät vakaan maiseman ainoina 
liikkuvina osina.

Pohjanmeri on jo lähellä, se aava ranta, mis-
sä hiekkadyynit vaeltavat, ne muistan lapsuu-
desta Majakan ja Perävaunun elokuvista. Sieltä 
ovat alkaneet viikinkireitit maailmalle, pitkin 

Eurooppaa ja Atlantin ylitsekin. Länsi-Poh-
jola on Tanskan kansainvälisin kulttuurinen 
aikaansaannos. 

Tanska on maailman viimeinen siirtomaa-
valta, joka hallitsee tosin yhä autonomisempia 
Färsaaria ja Grönlantia. Ne ovat tanskalaisen 
kulttuurin aluetta niin kuin eteläinen Atlantti 
on lusitaanisen, portugalinkielisen. 

Katutanska, »gøtedansk», on käypä yleiskieli 
pitkin Länsi-Pohjolaa, se on suomalaiskorvin 
kuultuna helppoa tanskaa. Se on yhdistävä 
seikka samaan aikaan, kun juuri pohjoinen 
Atlantti on tällä hetkellä maailman vireimpien 

itsenäisyyspyrkimysten näyttämönä. Islan-
ti – entinen Tanskan omistus – on jo valmis 
tapaus ja talousvaikeuksissaankin alueellinen 
suurvalta. Färsaaret ja Grönlanti seuraavat esi-
merkkiä, ja alueen molemmilla laidoilla ovat 
isot ja tavallaan pohjoiset, itsenäisyyteen kur-
kottavat maat Skotlanti ja Québec.

Valistushenkeä jalat  
pellossa kiinni
Dannenbrogit hulmuavat merituulessa tuoden 
punaisen kontrapunktin maiseman vihreyteen. 
Juna saapuu Vembiin. Tästä minulla on parin 

kilometrin kävely kansankorkeakoululle.
Storå ja Lillå yhtyvät pellon keskellä. Kovin 

ihmeellisiltä joilta ne eivät näytä, mutta ei ole 
tarvinnutkaan, entisten pienimuotoisten kul-
jetusten aikoina ne jo olivat merkittäviä vesi-
väyliä, jotka vaikuttivat muuten harvaan asutun 
Länsi-Jyllannin kehittymiseen.

Kuljen ohi vanhojen tiilitalojen, joista räys-
täät puuttuvat. Ei niitä ole koskaan ollutkaan, 
se on arkkitehtoninen sopeutuma repiviin me-
rituuliin, jotka Nissumfjordilta saattavat yl-
lättävinä puuskina saapua tänne peltomai-
semaan.

Missä liehuu iso Tanskan lippu ja pienem-
pänä kokonaisuutensa muiden pohjoismai-
den sekä Grönlannin, Färsaarten ja Saamen 
liput, siinä on määränpääni. Skærum Mølle 
on ikivanhalla asutuspaikalla sijaitseva enti-
nen tiiliruukki ja suurtila, nykyinen kansan-
korkeakoulu. Se on tyypillinen edustaja ajalta, 
jolloin Tanska oli kansanvalistustyön esikuva 
pohjolassa, ellei koko maailmassa.

Minulle selviää, että tämmöisiä opistoja on 
ollut paljonkin. Osa elää vireästi, osa keskittyy 
nykyisin johonkin erikoistoimeen kuten tämä 
pohjoismaisiin kongresseihin. Tällä kertaa on 
lastenkirjaseminaarin järjestäjänä Ruotsissa 
rekisteröity kustannusosuuskunta Fimafeng. 

Puitteet ovat kodikkaan vaatimattomat, mi-
tään tarpeellista ei puutu, ja ruoka on tuke-
vaa. Henkilökunta on iäkästä ja hoitaa opis-
toa kutsumusluontoisesti. Tuskin olen ainoa, 
joka miettii, mitä heidän jälkeensä tapahtuu. 
Muutos tulee koskemaan monia tämän kaltai-
sia paikkoja ja se tapahtuu muuallakin vuosi-
kymmenen sisällä. Murtuuko silloin pohjois-
maisen yhteistyön selkäranka? 
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Teksti jarkko uro

Kuvitus kilian eng

K-kauppiaan muotokuva
K-kauppiasliitto oli valinnut Matti Pulliai-
sen vuoden kauppiaaksi. Valinta oli mitä osuvin, 
sillä äkkirikkaalla kauppiaalla oli arvonimeen 
sopiva ulkomuoto: hänen olemuksensa säteili 
rehellisesti hankittua vaurautta. Liitto halusi 
ikuistaa tämän kauppiaalle sopivan rehdin ul-
konäön muotokuvaan.

Nuori Pulliainen oli saapunut muotokuvan 
maalaavan Lasse Hännikäisen ateljeehen. Mie-
het keskustelivat leikkisästi taiteesta ja kaupan-
käynnistä samalla kun Hännikäinen viimeis-
teli muotokuvaa. Sitten ovikello soi. Oven ta-
kana seisoi huonomaineinen meklari Henry 
von Wright.

»Valitettavasti en voi päästää sinua sisälle. 
Maalaan Pulliaisen muotokuvaa.»

»Tarkoitatko sitä menestyvää liikemiestä, jon-
ka puhutaan vakuuttavan kenet tahansa reh-
dillä olemuksellaan?»

»Juuri häntä. Mutta et voi tulla sisälle. Pul-
liainen inspiroi minua kaikessa koskematto-
muudessaan. Hän on rehellisyyden perikuva, 
enkä halua, että turmelet poikaparan. Ja sitä 
paitsi en pysty seurustelemaan kanssasi, kun 
maalaan. Tule toisena päivänä.»

»Kenen kanssa keskustelet?» Pulliainen huu-
si ateljeesta.

»En kenenkään. Tai siis ystäväni Henryn kans-
sa, mutta hän on juuri lähdössä, eikö vain?»

»Mitä vielä. Haluan ainakin puristaa tämän 
nuoren kauppiaan kättä», Henry sanoi ja mars-
si rehvakkaasti sisälle. Kura roiskui kengistä 
pitkin lattiaa.

Henry tarttui Pulliaisen käteen, ja miehet 
puristivat kunnolla.

»Voi Lasse! Hänen puristuksensa on luja. Hä-
nen katseensa on vakuuttava. Hänen ulkomuo-
tonsa on kuin mainostoimiston luoma. Hän on 
toden totta luotettavan kauppiaan perikuva!» 

Nuori K-kauppias paistatteli vanhempien 
miesten ihailun kohteena. Vieno puna nousi 
hänen poskilleen.

»Mutta ajatelkaahan hyvät herrat. Mitä on 
luotettavuus? Se on vain nuoruuden luoma il-
luusio. Se on pelkkää tietämättömyyttä ja type-
ryyttä. Valuutta on ainoa totuus; se on aurinko, 
joka luo ajatuksiemme varjot.»

»Sinun ei parane kuunnella tällaista puhetta. 

Henry nauttii nuoruuden ihanteiden turmele-
misesta. Älä lähde hänen leikkiinsä mukaan», 
Lasse varoitti, mutta syventyi sitten muotoku-
van maalaamiseen. Ateljeehen nimittäin lan-
kesi keskipäivän täydellinen valo, jossa Pulliai-
nen säteili aivan kuin enkelit olisivat ripotelleet 
kultahileitä hänen hiuksiinsa.

»Vauraus voi olla totuus pörssissä, mutta re-
hellisyys on se mitta, josta kauppias tunnetaan», 
Pulliainen totesi yksikantaan, mutta hymyn 
kare paljasti hänen antautuneen leikkimieli-
seen sanailuun, jossa totuudet saattoivat vaih-
tua nopeasti toisiin.

»Nuoret miehet näyttävät rehellisiltä, vaik-
ka eivät sitä olisikaan. Kohta menetät puhtaan 
ulkomuotosi, kun taloustaakat alkavat uurta-
maan kasvojasi», Henry kiusoitteli.

»Ulkonäkö on turhuutta. Tärkeää on aino-
astaan se, minkälaisena kauppiaana mies toi-
mii. Me K-kauppiaat olemme reiluja, vaikka 
olisimme minkä näköisiä. Kyllähän sinun se 
pitäisi tietää!»

Henry taputti käsiään innoissaan yhteen.
»Voi kuinka on virkistävää kuulla näin puh-

toista puhetta tässä kyynisessä maailmassa! Va-

Voisipa taulu 
kantaa raadol-
listen päätösten 
taakan niin että 
taloudellisten 
huolien luomat 
rypyt piirtyisivät 
ainoastaan tau-
lun kankaalle.

litettavaa on kuitenkin, että tuo kaunis hehku 
häviää vääjäämättä hipiältäsi, kun kauppiaan 
huolet alkavat kasautua niskoillesi. Kaikki mi-
tä rehdistä ulkomuodostasi jää jäljelle on tuo 
maalaus. Melkein surullista, eikö?»

Aluksi nuori K-kauppias oli kuin asia ei olisi 
liikuttanut häntä tipan vertaa, mutta sisimmäs-
sään hän alkoi pohtia asiaa. Hän oli menesty-
nyt kaikessa, mihin oli elämässään ryhtynyt, ja 
osasta menestystä oli kiittäminen hänen ylitse-
pääsemättömän rehtiä olemustaan. Mutta kun 
aika lopulta iskisi hänen ulkonäkönsä kimp-
puun, ohentaisi hänen kultaisia hiuksiaan ja 
rypyttäisi hänen suloisia piirteitään, kaikki ul-
komuodon suomat edut haihtuisivat kuin sijoi-
tus talousmereen. Millainen menetys!

Taulu valmistui muutamassa tunnissa. Muo-
tokuvasta tuli elävä ja moniulotteinen taideteos, 
joka onnistui koskettamaan rehellisyyden ide-
aalia. Oli selvää, että taulu edusti Hännikäisen 
muodikkaan tuotantokauden ehdotonta kärkeä.

»Täydellistä, todellakin, hyvin taidokkaasti 
maalattu», Matti Pulliainen sanoi ihaillessaan 
kuvaansa kankaalta. 

Samalla hän tunsi vahvaa mustasukkaisuut-
ta taulua kohtaan. Muotokuva näytti niin re-
helliseltä ja viattomalta, että Pulliaista alkoi 
huolestuttaa. Hänen ulkomuotonsa saattaisi 
saada kolhuja tuloillaan olevassa finanssikrii-
sissä, mutta muotokuva sai aina säilyttää hänen 
nuoruutensa viattoman hehkun.

Niinpä Matti Pulliainen esitti hartaan toi-
veen: Kunpa hän voisi aina säilyttää rehdin ul-
komuotonsa! Voisipa taulu kantaa raadollis-
ten päätösten taakan niin että taloudellisten 
huolien luomat rypyt piirtyisivät ainoastaan 
taulun kankaalle. Matti Pulliainen aneli tätä 
toivomusta hartaammin kuin mitään muuta 
asiaa maailmassa.

»Kyllä, kyllä», Hännikäinen sanoi keskeyt-
täen Matin mietteet. »Muotokuvasi onnistui 
paremmin kuin osasin olettaa.»

»Taulu on loistava», Henry mukaili. »Itse asi-
assa se on liian hieno K-kauppiasliitolle. Niille 
kelpaa minkälainen luomus tahansa, kunhan 
joku kuuluisuus on sen allekirjoittanut. Sinun 
pitäisi tehdä heille uusi vedos ja myydä tämä.»

»Mitä jos minä ostan taulusi?» Pulliainen 
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kysyi huolettomasti yrittäen salata halunsa 
omistaa muotokuvansa.

Neuvottelut kestivät monta tuntia. Henry 
puolusti ansiollisesti Hännikäisen talousti-
lannetta, niin että taitelija sai lopulta runsaan 
korvauksen muotokuvasta. K-kauppiasliitolle 
Hännikäinen maalasi uuden muotokuvan ul-
komuistista. 

Matti Pulliainen jatkoi tasapainoista K-
kauppiaan elämää. Ensirakkaus muutti kui-
tenkin kaiken. 

Nuori ylioppilastyttö Liisa Lemmetty saapui 
työhaastatteluun Matin kolmen koon myymä-
lään. Matti ihastui iloisuutta hersyvään Lii-
saan jo työhaastattelussa. Liisa sai paikan vä-
littömästi.

Liisa osoitti jo ensimmäisestä työpäivästä 
lähtien hallitsevansa asiakaspalvelun täydelli-

sesti. Hän jaksoi aina rupatella asiakkaille. Hän 
hymyili rähjääville alkoholisteille ja toivotti hy-
vää päivän jatkoa jopa ulosheitetyille varkaille.

Kun Matti kertoi ystävälleen Henry von 
Wrightille täydellisestä kassastaan, Matti sai 
kuulla kunniansa.

»Olet sitten mennyt rakastumaan omaan 
työntekijääsi! Luuletko, että sellaisesta suh-
teesta voi tulla mitään?»

Silloin Matti ymmärsi, että ei ainoastaan 
ihaillut Liisaa, vaan myös rakasti tätä. Mat-
ti pelkäsi kuitenkin rikkovansa lumouksen ja 
pysyi tästä syystä pelkkänä ihailijana. Tuntei-
den kasvaessa Matti ei kuitenkaan malttanut 
olla piilottamatta rakkausviestejä Liisan kas-
sakoneeseen.

Lopulta Matti Pulliainen pyysi Liisaa K-ryh-
män ruokapaikkaan. Pitkään salassa pidetty 
rakkaus tulvi vuolaasti Matin huulilta heti en-
simmäisestä perunan jälkeen.

»Liisa, minun on kerrottava sinulle. Olen 
se mies, joka on lähettänyt sinulle viestejä ko-
ko kesän.»

Liisa hymyili ja tarttui Mattia kädestä.
»Minä kutsun sinua tästä lähtien satuprins-

siksi.»

Suhde syveni nopeasti, ja Matti Pulliainen 
kosi Liisaa. Ennen häitä Matti halusi kuitenkin 
esitellä Liisan hienovaraiset asiakaspalvelutai-
dot Henry von Wrightille. Hän näytti Liisan 
kuvan Henrylle ja pyysi ystäväänsä asioimaan 
kaupassaan.

Henry von Wright saapui Matin myymä-
lään päivää ennen Matin ja Liisan häitä. Hän 
marssi ylväänä maitopurkkirivien ohi ja tarttui 
halveksien yhteen sinihomejuustopakettiin.

»Eikö täältä saa pitkään kypsynyttä gorgon-
zolaa?»

Liisa oli järjestelemässä juustohyllyä. Hän ei 
reagoinut Henryn huomautukseen, vaan jat-
koi valtavien edam-möhkäleiden pinoamista.

»Eikö neidillä ole korvia päässä? Onko täällä 
jossain gorgonzolaa?»

»Ei.»
»Haluan tehdä asiasta valituksen. Ota kynä 

ja paperia ja kirjoita saneluni mukaan.»
Liisa vain hymähti Henrylle ja jatkoi edami-

en lajittelemista.
Matti oli seurannut keskustelua kylmätilassa 

maitopurkkien takaa. Epätoivo valtasi hänet. 
K-kaupan ruudullisen univormun alla Liisa oli 
aivan tavallinen nuori tyttö. Hänen täydellinen 
morsiamensa oli riisuttu kaikesta viehätysvoi-
masta ja tilalle oli työntynyt tämä tyhjä kuori, 
mitäänsanomaton nainen.

Kun Henry von Wright oli poistunut, Mat-
ti Pulliainen pyysi Liisan toimistoonsa. Liisa 
juoksi iloisesti Matin syleilyyn, mutta Matti 
tönäisi Liisan lattialle.

»Ymmärrätkö mitä sinä olet tehnyt?»
Matin ääni oli kylmä ja kova.
»Anteeksi kuinka?» Liisa vastasi lattialta. 
Hänen alahuulensa alkoi väpättää.
»Etkö sinä osaa enää palvella asiakkaita?»
»Minä, minä.»
»Niin mitä?»
»Minä palvelen enää vain sinua rakas sa-

tuprinssini!» Liisa puuskahti kyyneleitä pidä-
tellen.

»Rakkauteni sinuun on avannut silmäni, en-
kä minä pysty enää palvelemaan ketään muuta 
kuin sinua. Asiakaspalvelu on petosta. Palve-
len vain rahan takia, enkä rakkaudesta asiak-
kaisiin. Mutta nyt se on ohi. Tästä lähin vain 
sinä saat nauttia minun palvelualttiudestani.»

Matti katsoi lattialla makaavaa Liisaa. Yk-
sikään solu hänen ruumiissaan ei enää rakas-
tanut tuota iljettävää olentoa. Hän ei tuntenut 
Liisaa kohtaa muuta kuin halveksuntaa. Niinpä 
hän vilkaisi vielä kerran Liisaa ja tokaisi sitten 
välinpitämättömästi:

»Meidän suhteemme on ohi.» 
Liisa juoksi henkilökunnan vessaan ja lu-

kitsi oven. Kyyneleet valuivat vuolaasti, eikä 
hän kyennyt palaamaan töihin moneen tun-
tiin. Matti Pulliainen huomasi poissaolon ja 
vähensi tunnit Liisan palkasta.

Liisa oli köyhästä perheestä, eikä hänellä ollut 
varaa jättää Matin K-kauppaa. Liisan murtu-
nut olemus kuitenkin häiritsi Matin liikeideaa 
iloisesta ja ystävällisestä K-kaupasta.

Laskukausi lähestyi, ja Matti joutui irtisa-
nomaan useita työntekijöitään. Hän sai Lii-
san mahtumaan irtisanottujen listaan ja pää-
si näin naisesta eroon huomaamatta ja täysin 
laillisin perustein.

Raskaat päätökset eivät kuitenkaan näky-
neet Matti Pulliaisen kasvoilla. Hän vaikutti 
edelleen samalta rehelliseltä ja luotettavalta 
kauppiaalta, jonka nuoret ja aina hyväntuu-
liset kasvot myhäilivät kuin lempeä iltatuuli. 

Taulun kohtalo oli kuitenkin toinen. Pian 
laskukauden alettua Matti huomasi, kuinka 
muotokuvaan ilmestyi ankaruuden merkkejä. 
Hänen hymyilevä suunsa oli nyt tikkusuora ja 
silmissä oli pistävä katse.

MuutaMa kuukausi Liisan irtisanomisen jäl-
keen Matti Pulliainen sai kuulla Henry von 
Wrightiltä, että Liisa oli tehnyt itsemurhan.

»Itsemurha!» Matti huudahti kuin salaman 
iskusta. 

Hänen mielensä täyttyi tekojensa synkistä 
pilvistä.

»Tärkeintä on, ettet ala syyttää itseäsi tästä 
tapauksesta. Ihmiset ovat itse itsestään vas-
tuussa.»

»Kuinka hän saattoi! Kuinka hän saattoi! Mi-
tä minulle nyt tapahtuu?»

»Tiesikö Liisan perhe sinusta?»
»Liisa puhui minusta aina satuprinssinä. En 

usko, että kukaan hänen sukulaisistaan tietää 
minun oikeaa nimeäni.»

»Mutta Mattiseni. Sittenhän sinä olet sel-
villä vesillä.» 

»Samaa en voi sanoa Liisasta. Mitä minä olen 
oikein mennyt tekemään!»

Henry huokaisi syvään.
»Annoin sinulle taannoin kirjan Sijoittajan 

moraali. Jos et ole vielä aloittanut kirjaa, voi-
sit lukea sen nyt. Se veisi ajatuksesi muualle.»

Kirja antoi Matille uuden tavan ajatella. Lii-
san kohtalo ei enää ahdistanut häntä. Muo-
tokuva puolestaan vääristyi entisestään, eikä 
Matti halunnut enää katsella kuvaansa. Hän 
sijoitti sen ullakolle, peitti kuvan kankaalla ja 
lukitsi oven. 

Seuraavina vuosina Henry von Wright hou-
kutteli Matti Pulliaisen yhä huikentelevampaan 
sijoittamiseen. Matti menetti lopulta kaiken 

Eikö neidillä ole 
korvia päässä? 
Onko täällä jos-
sain gorgonzolaa?
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intohimonsa rehellisyyttä kohtaan ja hoiti K-
kauppaansa ainoastaan saadakseen itselleen 
pääomaa. Tienaamansa rahat Matti käytti sie-
kailematta epäeettiseen suihkupiirielämään.

»Omistaminen on ihmiskunnalle luontais-
ta», Henry tokaisi heidän koeajaessa uutta jah-
tia. »Mitä enemmän ihminen pystyy haalimaan 
omaisuutta ympärilleen, sitä lähemmäksi hän 
pääsee ihmisyyden ydintä.»

Matin ulkomuoto pysyi vuosikausien talous-
huolista ja sijoituspaineista huolimatta koros-
tetun rehellisenä. Samaa ei voinut sanoa muo-
tokuvasta. Mitä enemmän Matti Pulliainen 
kieriskeli kylmän sijoitustalouden paheissa, sitä 
kammottavammalta muotokuva näytti. Kuvan 
suupieliin oli ilmestynyt irvokas hymy, jonka 
välinpitämätön ja ylimielinen vaikutelma oli 

ilmiselvä. Kaiken lisäksi Matin puku oli tah-
riintunut ikään kuin jalkoihin tallotut ihmiset 
olisivat vuotaneet verta suoraan hänen syliinsä. 

Koitti K-kauppiaiden virkistysiltama Helsin-
gin Messukeskuksessa. Myös Matti Pulliainen 
päätti osallistua tapahtumaan.

Kun Pulliainen astui messuhalliin, muu-
tamat konkurssin tehneet kauppiaat katsoivat 
häntä epäkunnioittavasti. Suurin osa kauppi-
aista piti Mattia kuitenkin hienona K-kauppi-
aana. Niin rehellisenä hänen kasvonsa säih-
kyivät, ettei mikään hänen sanomansa sana tai 
tekemänsä teko heikentänyt ihmisten uskoa hä-
neen hyvänä ja oikeudenmukaisena ihmisenä.

Matti istuutui pitkään pöytäriviin. Muut is-
tuivat jo rupattelemassa lupsakasti K-kauppi-
aille soveliaaseen tapaan.

»On se maidon hinta kyllä viheliäs nousi-
ja. Ja lihan hinta myös. Hävettää oikein ottaa 
niin kovia hintoja», eräs K-kauppias jutusteli.

»Mutta ajattelehan maanviljelijöitä. Kyllä 
heidänkin on saatava käypä summa. Varsinkin 

Jarkko Uro on lapsiperheasiaan keskittynyt  
jyväskyläläinen toimittaja, jonka salainen 
haave on kirjoittaa piikikästä satiiria.

Oli kuitenkin yksi 
asia, mitä Matti 
pelkäsi. Jos hän 
menehtyisi, hänen 
muotokuvansa 
tulisi julkisuuteen.

kun tuetkin ovat nykypäivänä mitä ovat», kuu-
lui vastaus pöydän toiselta puolelta.

»Hah!» Matti Pulliainen huudahti. »Kaik-
kea te jaksatte jaaritella. Myöntäkää nyt näin 
kauppiaiden kesken, että teitä kiinnostaa ai-
noastaan kaupan tuottavuus.»

Pöydän väki hiljeni hetkeksi. Sitten Pulliai-
sen oikealla puolella istuva mieshenkilö nosti 
kaljatuoppinsa kohti kattoa ja puhui vahvasti 
sammaltaen:

»Kyllä se näin on. Perkele!»
»Minusta kauppias on väärällä alalla, jos ei 

ole aidosti kiinnostunut asiakkaistaan ja hei-
dän hyvinvoinnistaan», viljelijöiden etua aja-
nut kauppias sanoi painokkaasti.

»Hyvinvointi ei koskaan jakaudu tasaises-
ti. Se joka ajattelee toisen hyvinvointia, jättää 
oman hyvinvointinsa retuperälle», Matti Pul-
liainen julisti veikeästi virnistäen.

»Näin juuri. Näin juuri», juopunut sanoi.
Toisella puolella pöytää sattui istumaan yksi 

vihamielisessä aluevaltauksessa tappiolle ajau-
tunut syrjäseutukauppias. Hän nousi ylös tä-
risten.

»Jumalauta Pulliainen ja te muut kaupun-
kiporvaripaskat! Minä teille vielä hyvinvoinnit 
näytän. Perkele!»

Mies iski puukkonsa pöytään niin että vii-
nilasit kilahtivat toisiaan vasten. Katseet kään-
tyivät Mattiin.

»Jos haluat tapella, meidän on syytä selvittää 
tämä asia mies miestä vastaan ulkona.»

»Mennään sitten ulos katsomaan!» mies uho-
si ja nousi pöydästä.

Matti istui hetken hievahtamatta ja miet-
ti miten selvitä pinteestä. Sitten hän kuiskasi 
vieressään istuvalle humaltuneelle kauppiaalle:

»Hän taisi vihjailla, että me kaupunkikaup-
piaat pelaamme epärehellistä peliä ja nuoles-
kelemme herrojen persuksia.»

»Minä en perkele ainakaan. Kuka sellais-
ta väittää?»

»Tuo maaseutukauppias.»
Mies nousi ja hoiperteli kohti toista kauppi-

asta. Ihmiset alkoivat hälistä. Toiset nousivat 
pöydistä katsomaan, mitä oli tekeillä. Syntyi 
tungosta, ja Matti pääsi livahtamaan kenen-
kään huomaamatta ulos. Noustessaan limu-
siiniinsa Matti näki poliisiautojen lähestyvän 
Helsingin Messukeskusta. 

Kun Matti Pulliainen saapui kotiinsa, hän 
ymmärsi olleensa hengenvaarassa. Matti ei to-
sin pelännyt henkensä puolesta, sillä hän oli 
alkanut jo kyllästyä elämän iloihin. Oli kui-
tenkin yksi asia, mitä Matti pelkäsi. Jos hän 
menehtyisi, hänen muotokuvansa tulisi julki-

suuteen. Olisi nöyryyttävää, että hänet muistet-
taisiin paatuneena irstailijana eikä rehellisenä 
K-kauppiaana. Niinpä Matti päätti hankkiutua 
epäesteettistä sielua kuvaavasta taulusta eroon 
ja hankkia tilalle uuden muotokuvan.

Taidemaalari Lasse Hännikäinen saapui seu-
raavana päivänä Matti Pulliaisen kotiin.

»Ehdottamasi korvaus on kyllä ruhtinaalli-
nen, mutta mihin todella tarvitset uutta muoto-
kuvaa? Sinä olet säilynyt niin hyvin, että voisin 
vannoa sinun olevan tismalleen samannäköi-
nen kuin kaksikymmentä vuotta sitten.»

Ajatus muotokuvan esittelemisestä Hän-
nikäiselle putkahti yhtäkkiä Matin mieleen. 
Niinpä miehet kipusivat ullakolle vertaamaan 
Mattia muotokuvaan.

»Hus siunatkoon», Hännikäinen parahti hä-
nen nostaessaan verhon muotokuvan päältä.

Matti kertoi toivomuksestaan ja siitä miten 
taulu oli ottanut kontolleen hänen taloudelli-
sen ja henkilökohtaisen elämän synnit. Matti 
kertoi myös, kuinka toivoi puhdistuvansa men-
neisyydestään maalauttamalla uuden taulun ja 
tuhoamalla vanhan.

»Tämä taulu!» Hännikäinen huudahti. Hän 
oli tuijottanut maalaustaan niin hämmästy-
neenä, ettei ollut keskittynyt Matin puheeseen. 
»Tämä on entistäkin parempi. Ennen onnis-
tuin koskettamaan talousmaailman pintakuo-
huntaa. Nyt tauluni edustaa säälimätöntä to-
tuutta talousmaailman lietsomista paheista. 
Haluan teoksen takaisin. Asetan sen uuden 
yhteiskuntakriittisen näyttelyni vetonaulaksi. 
Anna taulu minulle ja minä maalaan sinulle 
uuden kuvan ilmaiseksi.»

Matti silmäili omaa muotokuvaansa, ja suun-
naton pahoinvointi valtasi hänet. Hetken mie-
lijohteesta hän tarttui pöydällä lojuvaan tika-
riin ja syöksyi maalausta kohti. Hännikäinen 
tarttui Matin käteen. 

»Älä jumalauta riko taulua! Ajattele minun 
uraani.» 

Miehet taistelivat tikarista hetken, kunnes 
puukko livahti Hännikäisen kurkkuun. Maalari 
kaatui maahan, ja tahmainen veri valui vuo-
laasti pitkin kuluneen puulattian syitä.

Matti lysähti epätoivoisena polvilleen. Kaikki 
oli taulun syytä! Taulu oli tehnyt hänestä mo-
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Kuvat kilian eng

Kilian Engin intohimo ovat 
dramaattiset hetket, joissa  
ympäristö vaatii itselleen  
kaiken huomion. Se saattaa 
jopa vallata itselleen koko  
kuvan siinä esiintyviltä hah-
moilta. Tällä hetkellä taiteilija 
tekee paljon levyn kansia eri 
puolille maailmaa. 
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Pahuutta ja  
vääryyksiäkin  
kuvaavat teokset 
voivat olla kauniita, 
jopa yleviä.
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alaviite

Pa(k/n)omatkalla

Kauneus kielletty?

Ajamme yli rajojen. istun takapenkillä. Kameran vä-

lähtäessä kumarrun sitomaan kengännauhojani.  

Asemalla yritän unohtaa ihonvärini ja kävelen 

univormupukuisten vihollisten ohi. Fake it till you 

make it, ajattelen. Vaaraa ei pääse pakoon. Se on 

pakko kohdata.  

Samana iltana näen heidät rajan läheisessä baa-

rissa. Vessassa yksi heistä polvistuu eteeni. uni-

vormun polvet likaantuvat. Hän antautuu järjes-

tykselle ja minulle. Se mitä vihaan, toimii fetissinä 

täydellisesti.  

Mihin asti ihmisen kuuliaisuus ulottuu? Ja miks-

en minä osaa alistua kenellekään? Ja kyllä, rudi D. 

uskoo, että kaikessa on kysymys halusta, tässäkin.  

Yleensä ihmiset haluavat alistua. Ja ne, ketkä kai-

kista eniten istuvat vallan portailla haluavat, että 

tämän vallan pimeällä puolella asuvat sitovat ja 

murskaavat heidät. 

Tässä järjestyksessä olen inhottava monsteri. äl-

lötän puhtauden ja kurin rakastajia. Olen limainen, 

uskon  
pimeyteen, unoh-
dukseen ja kaikkien 
rajojen ylittämiseen.

likainen, väärän värinen ja inhottava. enkä pelkää 

mitään, heitäkään. 

univormupukuiset rakastajani sen sijaan pelkää-

vät kuolemaa kuollakseen. Minä en. Kuolemaa ei 

pääse pakoon, kuten ei alistuneiden kansalaisten 

armeijaakaan. Suhtaudun molempiin välinpitämät-

tömästi. Kuolema on läsnä kaikessa mitä teen. Ja 

myös kaikessa mitä he tekevät. Mutta he sysäävät 

ajatuksen väkivaltaisesti pois tietoisuudestaan.  

Heidän torjuntansa toimii näin. He toimivat 

maailmassa kuten saksan kielioppikokeessa.  Opet-

televat ulkoa päätökset, säännöt, sopimukset ja 

lait. uskovat järkeen, argumentointiin ja mate-

maattisen virheettömyyteen. He tietävät: maail-

man henki asuu Wall Streetilla ja oikeudenmukai-

suus on runollisuuteen liittyvä retorinen apukeino. 

Mutta minä uskon runoihin. uskon järjeltä pa-

kenemisen voimaan. uskon kaikkeen mikä ylittää 

ymmärrettävän. Kaikkeen, mikä on pelottavampaa 

kuin aamukahdeksalta herääminen ja palkkakuit-

tien tarkastelu iltauutisten ääressä. uskon pimey-

teen, unohdukseen ja kaikkien rajojen ylittämiseen. 

uskon arabimiehiin, jotka saapuvat Kööpenha-

minan dark roomeihin katsomaan heteropornoa 

samalla kun he panevat edessä kyyröttäviä mies-

kumppaneitaan. uskon heidän häpeäänsä. uskon 

hetkeen, jossa he astuvat synnin ja vierauden Mek-

kaan, eivätkä koskaan katson silmiini kun otan hei-

dät ovella vastaan. Heidän silmänsä loistavat rak-

kautta kun otan heidät ovella.  

rudi

Kirjailija Helena Sinervo arvostelee Suomen Kuva-

lehdessä (31.7.) voimakkaasti »humanistiseen kau-

neuden traditioon pohjautuvaa kirjallisuutta». Hän 

antaa ymmärtää, että tällaista »falskia ja epärehel-

listä» kirjallisuutta tehdään Suomessa runsaasti, 

mutta ei mainitse esimerkkejä.

Sinervo lainaa filosofi Theodor W. Adornon nat-

siaikaan viittaavaa virkettä: »Mitä enemmän kella-

reissa kidutettiin, sitä vankemmin katto oli pysty-

tetty klassisten pylväiden varaan.»

Sinervo tulkitsee Adornon tarkoittaneen, että 

»on vastuutonta tuottaa taidetta, joka teeskente-

lee inhimillisen kulttuurin olevan kaunista ja ylevää. 

Keskitysleireillä ja natsien iltamissa harrastettiin 

ahkerasti korkeakulttuuria ja Hitlerin esteettinen 

ohjelma oli ylevän humaani.»

Adornoa minua paremmin tuntevat ottakoot 

kantaa siihen, onko Sinervon tulkinta oikea. Tuskin 

kuitenkaan siitä, että joku tekee kauniita taidete-

oksia, voi automaattisesti päätellä, että tekijä nä-

kisi inhimillisen kulttuurin pelkästään kauniina ja 

ylevänä. Kauneutta on tavoiteltu aina ja kaikkialla. 

Sitä ovat tavoitelleet myös sellaiset ihmiset, jotka 

eivät ole päässeet inhimillisen kulttuurin kauneu-

desta ja ylevyydestä nauttimaan, esimerkiksi orjat 

ja myös natsien uhrit.

Onnistunut pahuuden ja vääryyksien esiintuomi-

nen ansaitsee kaiken kunnian, mutta kauneuttakin 

on oltava, jos maailmasta halutaan parempi ja kau-

niimpi. Pahuutta ja vääryyksiäkin kuvaavat teokset 

voivat muuten olla kauniita, jopa yleviä.

Taiteelle on eri aikakausina asetettu monenlaisia 

taiteen ulkopuolisia tehtäviä, esimerkiksi kansallis-

romantiikan tai sosialistisen realismin yhteydessä. 

Tätä nykyä yhä useampi ajattelee, että taiteelle ei 

pidä asettaa tehtävää. eikö tältä pohjalta voitaisi 

sopia, että sekä kauneuden tavoittelu että inhimil-

lisen kulttuurin rujompien puolien kuvaaminen on 

sallittua?

elias krohn



 Jouni Avelin on 
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Viimeaikaiset kirjallis-juridiset tapahtumat kiihottavat mieliku-

vitusta vaan eivät älyä. Tarkoitan siis Tero Jurvan ja Assi Alla-Mahon 

tapauksia. Voiko kansanosaa pilkata vapaasti, jos ja kun se »olikin 

vain satiiria»? Voivatko kansakuntamme kynttilöiden luonnehdin-

nat maistua mutapohjalta, jos ja kun se »olikin vain satiiria»? Mikä 

siis yhdistää pilatekeleiden rustaajaa ja eiralaista kansankiihot-

tajaa? Vaarattomuus. Satiirikko ei anna mutta saa aina anteeksi. 

Toteuttaako satiiri unelmamme vapaudesta ilman vastuuta? Onko 

satiiri sittenkin fantasian alalaji? Kysymykset jäävät leijailemaan il-

maan poliittisten peruukkien lailla.

Ajattelemisen sijaan laiska kolumnisti voi nostaa (kaksin käsin) 

kirjahyllystä Yrjö Hosiaisluoman Kirjallisuuden sanakirjan (WSOY 

2003). Latinan satira ja satura tarkoittavat seka-annosta, mikä ker-

tonee, että olemme oikeilla jäljillä. »Pilkka, iva; kirjallisuudenlaji tai 

esitystapa [kursiv. J. A.], jonka kärki kohdistuu yksilön tai yhteiskun-

nan paheisiin, heikkouksiin ja narrimaisuuksiin. – – Hyökkäävyydes-

tään huolimatta useimmat satiirikot ovat tosiasiassa maailman-

parantajia, jotka vetoavat ihmisiin hyveellisyyden ja järkiperäisen 

käyttäytymisen puolesta.» Kaikki osuu siis kohdalleen kuin tivolin 

ampumakojussa. Satiirikko ja kansankiihottaja ovat moralisteja, ja 

satiiri on pohjimmiltaan opetustarina kuten sadut ainakin. 

Satiiri ei siis ole huumoria ainakaan esteettisessä mielessä, sillä 

kuten Hosiaisluoma huomauttaa, »esteettisenä ilmenemismuoto-

na huumorilla tarkoitetaan vallitsevaa mielialaa tai luonteen laa-

tua, jonka pohjalta koomisiin ilmiöihin suhtaudutaan, ei pilkaten 

vaan suvaitsevaisesti». Huumori viittaakin johonkin aivan muuhun. 

Kaisa Häkkisen Nykysuomen etymologinen sanakirja (WSOY 2004) 

toteaa, että latinan »hūmor tai ūmor merkitsee nestettä, kosteutta 

ja ruumiin nestettä. Antiikin ajoilta juontuvan käsityksen mukaan 

ihmisen ruumiissa oli neljänlaista nestettä, verta, limaa, keltaista 

ja mustaa sappea, joiden keskinäisistä suhteista riippui ihmisen 

mielenlaatu.» Jos kunnallispoliitikkoa tai pilamaakaria siis sapet-

taa, tiedämme häntä paremmin, mistä on kyse. 

Kun joku nousee kiven päälle saarnaamaan, ihmiset osoitte-

levat häntä heti sormellaan. Saarnaajan saarnaaminen auttaa 

meitä unohtamaan saarnan ja muistamaan vain saarnaajan. Kiitos 

saarnasta, mikä se sitten olikaan. Nostakaamme siis vielä kerran 

pöydälle painotuore iltapäivälehti tai kaksi ja kiinnittäkäämme 

huomiomme siitä taatusti löytyviin Alla-Mahon ja Jurvan kuviin, 

sillä kyse taitaa lopulta olla satyyrinäytelmästä. Hosiaisluoman mu-

kaan tässä kevyessä, mytologisessa burleskinäytelmässä esiintyy 

satyyri, päihteidenkäytön jumalan Dionysoksen hyvä kaveri, 

jolla on »ruma ja raaka naama, rivot eleet sekä hevosen jalat, 

häntä, korvat ja tuuhea harja».

Mikä sitten on tarinan opetus? Mitä tahansa saa sanoa, jos si-

tä ei tarvitse ottaa vakavasti. Sinä saat sanoa minua hölmöksi, 

jos minä saan sanoa sinua satiirikoksi. Sinä saat opettaa ja mi-

nä saan unohtaa. Kaikki saavat, eikä kukaan anna. Poljennon ei 

tarvitse olla terävää tai edes hauskaa, 

sillä »sehän on vain satiiria».  

Kansakunta nukkuu yönsä hyvin 

eikä mitään ole tapahtunut. 

Mutta mitä tapahtui  

naurulle?

P.S. Audi-miehen munaus ei 

ehkä ollutkaan hänen pahin 

erheensä. Luultavasti hän olisi 

selvinnyt kiirastulestaan kuivin 

jaloin, mikäli olisi heti hönkäis-

syt, että »sehän oli vain satiiria». 

Synneistä suurin ei siis ole käyt-

täytymisen vaan järjenkäytön 

puute.
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Satiirista ja satyyreista

 Mitä tahansa saa sanoa, 
jos sitä ei tarvitse ottaa 
vakavasti.

Teksti jouni avelin

Kuvitus aleksi jalonen



Tietoähkystä runoksi? 

Thierry Brunet (2009): Waste. BlazeVOX. 76 sivua.

Thierry Brunet paljastaa lähtökohtansa jo alkusi-

vuilla: tämä on runoa digitaalisen ajan kasvateille. 

runoon kelpaavat aineksiksi niin sähköpostiviesti-

en materiaali kuin biologian sanastokin. Materiaali-

na toimivat myös laajat, abstraktit käsitteet, jotka 

ovat peräisin biologiasta, liiketaloudesta, kemias-

ta, fysiikasta, psykiatriasta ja lääketieteestä – yh-

teisestä ja yleisestä käsitegalleriastamme.

Visuaalisen ja konkreettisen runouden vaikutus 

näkyy typografisissa leikeissä, joissa jonkun sanan 

tavu kirjoitetaan versaalilla. Kokoelman jälkimmäi-

sessä osassa vaikutteet tulevat parhaiten esiin. Tie-

tokonekielen ykkösnollarivistöjen lisäksi runojen 

typografiaa hallitsevat käsin tekstatut sanat, jot-

ka ovat jälleen käsitteitä, biologiaa ja teknologiaa 

täynnä. 

Viimeisen runon tekstattu statement: »No more 

geography / in my bones /…. / only transgression» on 

samalla avain koko kokoelman tematiikkaan. Aihee-

na on transgressio, joka on uuden ajan transgressio-

ta: biologian ja historian ylittämistä. 

Brunet kirjoittaa visuaalisen ajan runoutta, jo-

ka on hyväksynyt aikamme sellaisena kuin se on. 

Brunet’n runouden motiivit tulevat meitä ympä-

röivästä maailmasta, maailmanlaajuisesta viihde-

kulttuurista, elokuvista, videopeleistä, kauneuste-

ollisuudesta, tietoteknologisoitumisesta ja seksin 

ylivallasta. 

Viehättävän vuolasta

Samuli Paulaharju (2009): Kolttain mailta. Kansa-

tieteellisiä kuvauksia Kuolan Lapista. SKS. 231 sivua.   

Alkukesästä 1914 tutkija U.T. Sirelius sai houkutel-

tua kansanperinteen kerääjä Samuli Paulaharjun 

(1875–1944) tutkimusretkelle Kuolan Lappiin. Juu-

ri leskeksi jäänyt viiden lapsen yksinhuoltaja ei ol-

lut aluksi erityisen innostunut matkasta, jota hän 

myöhemmissä vanhuuden päiväkirjoissaan luon-

nehtikin uransa raskaimmaksi. 

ironia sopii ajan kuvaukseen erityisen hyvin: 

»arsenic words from her mouth / undress instant      

remorse». Tällaisesta ajasta puuttuvat todelliset, 

syvät tunteet; kuminalle voi saada aikaan illuusi-

on koskettamisesta: »My dobbelganger // a guM-

MY bear / who gave me the sensation of being 

touched». 

Versaali, sanojen väkivaltainen katkominen ja 

muunlainen lauseensisäinen mielivalta sopivat 

Brunet’n poetiikkaan, joka imee vaikutteita visuaa-

lisesta kulttuurista ja tietoteknisistä uutuuksista. 

Nämä runot näyttävät myös, miten käy kielelle täl-

laisessa vaikutusten puristuksessa. Kuvan ja sanan 

törmääminen voi johtaa kielen kannalta väkivaltai-

seen kehitykseen ja perinteisen yhtenäisen kielen 

kuolemaan. 

Tekstiviestit ja Twitter ovat aikamme typistetyn 

kielen prototyyppejä, joiden vaikutus on tuhoisaa. 

Nykyajan vaikutukset ovat tuhoisia myös itse ih-

misille, ihmiselämälle: vieraantuminen ja tuntei-

den kuolema. Tämä käy hyvin ilmi Brunet’n kokoel-

masta. Tekstimassassa vilahtelee pikaisesti myös 

klassinen sivistys tai modernismi katukielen kans-

sa »enkoodattuna» Ovidiuksena ja W. B. Yeatsinä.

Me elämme tietokone- ja visuaalisen median vi-

rikeryöpyn keskellä. runoilijalle tämä tarkoittaa 

uusia mahdollisuuksia. Brunet viljelee binääriajan 

kantaaottavaa runoutta, elektronista »jätettä» ru-

noissaan kierrättävä runoilija on asenteeltaan jopa 

ekologinen. Kaikenlaisen kierrätyksen kannattami-

nen on lopultakin biologian ja luonnon kunnioitta-

mista; ympäri mennään ja yhteen näytetään tule-

van. ekologisuus on myös demokraattisuutta, sen 

osoittamista, ettei ole olemassa runoudelle kelpaa-

matonta ainesta. 

runous on yhtä muuttuva ja joustava tekstin laji 

kuin ympärillä muuttuva tietoyhteiskunta. Myös 

se on valmis imaisemaan sisuksiinsa verkkoajan 

materiaalia. Verkkoaikana klassisen runouden pe-

räänkuuluttama »minuus» on kadonnut ja myös 

runoudesta on tullut juoksevaa bittivirtaa, joka ei 

pyrikään kokonaisten maailmankuvien luomiseen, 

vaan pienten todellisuussirpaleiden tallentami-

seen. Tällainen »ärsykerunous» ei tavoittele ensyk-

lopedisia tekstejä, vaan lyhytaikaisia virikkeitä, ai-

van kuten audiovisuaalinen kulttuuri. 

Brunet’n kokoelma toimii ärsykerunoutena: se 

viihdyttää hetken, siinä on vakavaakin sanomaa, 

mutta sen jättämä jälkimaku ei ole kovin pitkä. eh-

kä ongelma johtuu siitä, että visuaalisen ajan keino-

ja hyödyntävä runous köyhtyy samalla tavalla kuin 

visuaalinen kulttuuri itse. 

rita dahl

Kuminalle voi  
saada aikaan illuusion  

koskettamisesta.
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Teatterifiasko Moskovassa

Raija-Sinikka Rantala (2009): Klovni. Kun 

käänsin toisen posken. Like. 287 sivua.

»Tämä on tutkielma jättimäisestä epäonnistumi-

sesta.» Aika harva itsetilitys, muistelma tai lop-

puraportti alkaa sellaisella lauseella kuin Rai-

ja-Sinikka Rantalan ainutlaatuinen analyysi ja 

pienimuotoinen historiikki oman teatteriohjauk-

sensa vaiheista Moskovassa vuonna 2002. ranta-

la oli ensimmäinen ulkomaalainen ja vuosikymme-

niin ensimmäinen nainen, joka pääsi kokeilemaan 

ohjaustaitojaan maailmankuuluun Moskovan Tai-

teelliseen Teatteriin (MXAT).

rantala ei ole teatterimaailmassa todellakaan 

mikään eilisen teeren tyttö tai tähdenlento. Hän 

on todennäköisesti venäläisen teatterimaailman 

ja -ilmaisun – esimerkiksi Stanislavski-metodin – 

keskeisin osaaja ja ymmärtäjä Suomessa, venäjän-

taitoinen huippuohjaaja. Jos joku, niin juuri hänet 

voidaankin kuvitella kutsuttavaksi Moskovan »kaik-

kein pyhimpään». rantalan ansioihin Suomessa 

kuuluvat esimerkiksi johtotehtävät monissa teat-

treissa ja Teatterikorkeakoulussa sekä Stanislavs-

kin metodista kertovan kirjan, Näyttelijä – auteur, 

julkaiseminen.

Moskovaan rantala päätyi, kun puhelin soi uu-

denvuodenpäivän aamuna 2002. Soittaja oli teat-

teriguru Oleg Tabakov Moskovasta. Hän pyysi suo-

malaisohjaajan Taiteelliseen Teatteriin tekemään 

oman versionsa Leonid Andrejevin näytelmästä Se, 

Jo tuolloin kansanelämän kuvaajana arvostusta 

saanut Paulaharju, joka oli aiemmin koonnut tietoa 

muun muassa Pohjois- ja itä-Karjalan sekä inkerin 

rakennuskulttuurista, ei voinut kuitenkaan vastus-

taa Lapin lumoa. Puolitoista kuukautta kestänyt 

kierros lähes kartoittamattomalla alueella poiki 

teoksen Kolttain mailta. Kansatieteellisiä kuvauksia 

Kuolan Lapista, joka ilmestyi Kustannusosakeyhtiö 

Kirjan kustantamana vuonna 1921. 

Kolttain mailta on varsin huolellinen ja tarkkanä-

köinen etnografia, jossa paneudutaan kolttien, ve-

näjänsaamelaisen alkuperäiskansan, elintapoihin. 

Paulaharju kiinnittää huomionsa paitsi aineelliseen 

kulttuuriin, rakennuksiin, kalastukseen, metsästyk-

seen, poron- ja lampaanhoitoon, myös henkiseen 

perinteeseen hää- ja hautajaisseremonioineen, kan-

sanrunouteen sekä kolttien uskonelämään, jossa 

esi-isien usko ja ortodoksisuus kietoutuvat kiinnos-

tavasti toisiinsa. erityistä kolttien elämäntavassa 

on myös asuinpaikkojen vaihtaminen vuodenaiko-

jen mukaan. 

Paulaharjun kieli on vuolasta ja polveilevaa, pai-

koitellen hyvinkin viipyilevää ja mietiskelevää. Hän 

käyttää runsaasti kolttien omaa sanastoa, jota 

hän pyrkii tekstin lomassa kääntämään ja tarken-

tamaan. erillistä sanakirjaosiota Paulaharju ei ole 

tähän teokseen laatinut, sanastot tulivat mukaan 

vasta hänen myöhemmissä Lapin-kuvauksissaan. 

Lukeminen vaatii ponnistelua, mutta palkitsee; 

tekstin sisään päästyään kaunista, pehmeää ker-

rontatapaa osaa arvostaa. 

eniten kirjassa kenties viehättääkin nimen-

omaan kertova ja kuvaileva ote. Paulaharju hahmot-

telee elävästi kesäpäivää koltan asunnolla ja tarinoi 

mieleenpainuvasti vainolaisten karvaista kohtalois-

ta kolttien armoilla. 

Millainen oli  
kesäpäivä koltan  

asunnolla  
vuonna 1914?

On kuitenkin huomattava, että Paulaharju on 

ensisijaisesti perinteen kerääjä ja kansanelämän 

kuvaaja, ei niinkään tutkija. Aineisto nojautuu lä-

hes yksinomaan Paulaharjun omiin havaintoihin, 

haastatteluihin ja kuulopuheisiin.  Kirjoitusajan-

kohta- ja näkökulma pistää silmään niissä kohdin, 

joissa venäläisiä nimitetään luontevasti ryssiksi ja 

kolttiakin kuvaillaan ahneiksi ja verenhimoisiksi po-

rovarkaiksi. 

Teoksen kuvitus täydentää tekstiä saumattomas-

ti. Maisema- ja ihmisvalokuvien ohessa on Paulahar-

jun itse piirtämiä kuvia kolttien asumuksista ja käyt-

töesineistä sekä karttoja ja kirjoitusmerkkejä.  

Kolttain mailta -kirjan ensipainoksen esipuheessa 

Paulaharju arveli, että koltat ovat pian katoamassa 

kansojen joukosta. Maailmansotien myllerrykset se-

kä rajojen ja ihmisten siirrot toki vaikuttivat merkit-

tävästi kolttasaamelaisten elämään.  Nyt, kun teok-

sesta on otettu toinen painos, voidaan kuitenkin 

todeta, etteivät Paulaharjun synkät ennustukset 

aivan täyttyneet. uudistetun painoksen esipuhees-

sa Pekka Laaksonen kertoo, että kolttasaamelaisia 

arvellaan olevan Suomessa noin 700. Kouluissa ope-

tetaan edelleen koltan kieltä ja koltan kielellä. 

satu virtanen 
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Demokratiaa horjuttava 
vastarintaliike

Daniele Ganser: Naton salaiset armeijat: operaatio 

Gladio ja terrorismi Länsi-Euroopassa. Suom. 

Lauri Itäkannas. Like. 416 sivua.

CIA ja MI5 perustivat kylmän sodan alkuvaiheessa 

euroopan eri maihin salaisia sissiarmeijoita. Näi-

den armeijoiden tavoitteena oli toimia natsien vas-

taisen vastarintaliikkeen oppien mukaan mahdol-

lista miehitystä vastaan. Miehittäjänä olisi ollut 

tällä kertaa natsien sijasta Neuvostoliitto.

Miehet varustettiin radiolähettimillä, aseilla, rä-

jähteillä ja salaisilla koodikirjoilla. Yksiköiden toi-

minta ei kuitenkaan rajoittunut pelkkään neuvosto-

miehityksen varalta valmistautumiseen. eri maissa 

yksiköt innostuivat myös vasemmisto- ja kommu-

nistipuolueiden vastaisiin iskuihin.

Sveitsiläinen historioitsija Daniele Ganser kertoo 

kirjassaan Naton salaiset armeijat: operaatio Gladio 

ja terrorismi Länsi-Euroopassa näiden salaisten eri-

koisjoukkojen historian toisen maailmansodan lo-

pusta aina kylmän sodan päättymiseen asti.

italiassa Naton salaiset armeijat pyrkivät hor-

juttamaan vasemmiston suosiota järjestämällä 

terroristi-iskuja, joiden tekijöiksi lavastettiin kom-

munistiryhmät. italian operaatio Gladio paljastui 

skandaalissa vuonna 1990. Pian skandaali levisi 

myös muihin Nato-maihin. eri maissa paljastui synk-

kiä salaisuuksia.

Länsi-Saksassa vastarintaverkostoon värvättiin 

entisiä SS-miehiä, näillähän oli jo kokemusta Neu-

vostoliiton vastaisesta toiminnasta. Kreikan ja 

Turkin vastarintaverkostot osallistuivat sotilasval-

lankaappauksiin ja kidutuksiin. Belgiassa ammus-

keltiin supermarketeissa, syyllisten arvellaan löyty-

vän Naton salaisista armeijoista.

Rauhanpuolustajien ja Liken Pystykorva-kirjasar-

jassa julkaistuun suomenkieliseen versioon Ganser 

on lisännyt Suomea käsittelevän luvun. 

CiA:n entinen johtaja William Colby kertoi kirjas-

saan olleensa pystyttämässä pohjoismaihin vas-

tarintaverkkoa vuosina 1951–53. Hänen mukaan-

sa Suomen verkosto organisoitiin maassa asuvien 

amerikkalaisten kautta. Verkosto koostui vapaaeh-

toisista eikä hallitus tiennyt siitä mitään.

Toimittaja Jukka Rislakki havaitsi tutkimuksis-

saan, että Suomeen oli tosiaan perustettu vasta-

rintaverkosto, johon kuului armeijan upseereita ja 

jolla oli asekätköjä. Verkosto oli vakoillut neuvosto-

kohteiden lisäksi Suomen kansalaisia.

Paasikivi ja Kekkonen olivat myös keskustelleet 

asiasta. »Amerikkalaiset puuhaavat Suomessa maan-

alaista armeijaa», kirjoitti Paasikivi päiväkirjaansa 

vuonna 1951. Verkoston toiminta ei suinkaan vähen-

tynyt vuosikymmenien kuluessa, aktiivisuus kasvoi 

Neuvostoliiton hyökättyä Afganistaniin vuonna 1979.

Historioitsija Lauri Haatajan mukaan Suomen 

verkosto oli saanut radiolähettimiä Yhdysvalloista. 

Näitä radiolähettimiä löytyi sittemmin mitä ihmeel-

joka saa korvapuusteja. eipä tainnut rantala puheli-

meen vastatessaan arvata, että Klovni (jolla nimellä 

näytelmä sitten tunnettiin) antaa pahemmanlaa-

tuisen korvapuustin hänelle itselleen vielä samana 

syksynä.

Aikataulu oli tiukka ja ohjaajatyöhön puututtiin 

monelta taholta. rantala oli hurjassa pyöritykses-

sä ne viikot, jotka hänelle suotiin harjoitteluaikaa 

syys-lokakuussa 2002. Venäjän talouskurjimus nä-

kyi myös teatterimaailmassa, viihteellisyys ja »tu-

losvastuu» painoivat päälle, näyttelijät tekivät 

hanttihommia ja uraputkea kuka missäkin ja mil-

loinkin. Kompromissien vuoksi rooleihin piti ottaa 

niihin sopimattomia ja arkielämä teatterin ympäril-

lä kuohui. Kaiken kukkuraksi samana syksynä Mos-

kovassa sattui maailmassa ainutlaatuinen Nord-

Ost-teatterikaappaus, jossa kuoli niin yleisöä kuin 

teatterin ammattilaisia.

Andrejevin näytelmä sijoittuu sirkukseen ja antoi 

siten hyvinkin luovan lähtökohdan tehdä tekstistä 

uusi tulkinta. Tähän rantala pyrkikin. Klovnista piti 

tulla eräänlainen metafora, näytelmän henkeä kun-

nioittaen: tapahtumat eivät sijoitu varsinaisesti 

areenalle, vaan sirkuksen röttelöiseen pukeutumis-

tilaan, takahuoneeseen. Ja kuitenkin – esimerkiksi 

Klovni-kirjan kuvituksesta päätellen –näytelmästä 

tuli sitten kovin pramea 

Klovni sai rajun kritiikin, ja sitä taidettiin esittää 

loppujen lopuksi vain kolme kertaa, mikä lienee se-

kin ainutlaatuista MXATin historiassa. Kun rantala 

jälkikäteen tekee tiliä epäonnistumisestaan, hän 

ei säästele itseään. Hän ei silti vaikene muistakaan 

osatekijöistä. Moskovassa elettiin teatteri- ja koko 

kulttuurielämän rappiokautta, murrosta, jossa yri-

tyshenki ja -maailma tunkivat perusvenäläisyyden, 

Yrityshenki ja  
-maailma  

tunkivat perus- 
venäläisyyden,  

teatterin, ytimeen.

teatterin, ytimeen. Siitähän ei mitään hyvää seuran-

nut. ehkä keskeisin epäonnistumisen johtopäätös 

on myös tinkimätön: taiteilija voi ja hänen pitääkin 

tehdä vain itsensä näköistä taidetta. Tuohon lau-

seeseen kiteytyy myös suuri elokuvataiteellinen, 

tarkovskilainen totuus.

pentti stranius

Kuka tahtoo tuhota  
demokratian?
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Vaihtoehtoisia kuvia maailmasta  

Rita Dahl (2009): Kuvanluojat. Kesuura. 192 sivua.

Rita Dahlin tietokirja Kuvanluojat esittelee kuvia 

luovia taiteilijoita, joiden työväline on joko pensseli 

tai kynä. Teos tuo lukijoiden eteen nuorena kuollei-

ta suomalaisia kuvataiteilijoita, 2000-luvun suoma-

laisia esikoisrunoilijoita ja viisitoista ulkomaalaista 

nykykirjailijaa. Kirja tarjoaa muutaman aukeaman 

kokoisen makupalan jokaisesta taiteilijasta, niin 

tämän elämästä kuin teoksista. esiin pääsevät 

muun muassa Kalervo Palsa, Olli Lyytikäinen, Ti-

mo Hännikäinen, Vilja-Tuulia Huotarinen, Nawal El 

Saadawi, Orhan Pamuk ja Umberto Fiori. 

elämäkertatietojen ja teosten esittelyjen rinnal-

la Kuvanluojissa käsitellään maalausten ja kirjojen 

takana olevia filosofioita sekä taiteilijoiden mieli-

piteitä elämästä ja taiteesta. Mielenkiintoinen on 

esimerkiksi pohdiskelu melankolian ja luovuuden 

yhteydestä toisiinsa taidemaalari Magnus Enckelin 

(1870–1925) kohdalla. 

Amerikkalainen kirjailija Charles Bernstein (s. 

1950) taas toteaa kirjan haastattelussa: »ehkäpä 

runous on rikos massakulttuuria, kulutuskulttuuria 

vastaan, koska se ei tähtää tuottamiseen. runou-

dessa kun on kyse täysin epätuottavasta toiminnas-

ta, perustavanlaatuisesta vastarinnasta globalisoi-

tuvassa maailmassa.»

Tunnettujen taiteilijoiden lisäksi tilaa annetaan 

marginaalissa oleville, vähemmän tunnetuille ni-

mille. Kuvataiteilijoiden kohdalla ongelmallista on, 

ettei kirjassa ole kuvia. Lukijan on vaikea pysyä mu-

kana, kun kirjoittaja kuvailee ja analysoi eri tauluja 

– erityisesti, koska monet esiin nostetuista maala-

uksista eivät ole kovin tunnettuja.  

ratkaisuna olisi voinut olla keskittyminen ai-

noastaan sanataiteilijoihin, sillä kuvien poisjättä-

minen tietokirjasta on kyseenalainen valinta. Jo-

kaiselta runoilijalta puolestaan olisi voinut valita 

näytteeksi yhden kokonaisen runon. Jos lukija jak-

saa nähdä vaivaa, kirjassa mainitut maalaukset tai 

runot voi toki etsiä taide- tai runokirjoista tai goog-

lettaa. 

Paljon matkusteleva kirjailija ja vapaa toimitta-

ja, Kulttuurivihkojenkin avustaja, rita Dahl on itse 

kerännyt kokoelmansa tiedot suomalaisista esi-

koiskirjailijoista ja ulkomaalaista nykykirjailijoista 

haastattelemalla jokaista erikseen. Hän on tehnyt 

suuren ja kunnioitettavan työn tapaamalla kirjoit-

tajat henkilökohtaisesti. 

Samalla herää kysymys, millä perusteilla juuri 

kyseiset sanataiteilijat on valittu teokseen. »Koko 

pallon kirjailijat» -osiossa kerrotaan viidestätoista 

elossa olevasta kirjailijasta ympäri maailmaa. Ha-

janainen joukko saa miettimään, onko kirjailijat 

valittu sillä perusteella, kenet Dahl on sattunut ta-

paamaan matkoillaan ja keneltä saanut varattua 

haastatteluajan. Kansainvälisen joukon lopuksi esi-

tellään yllättäen suomalainen, pienin piirin tunte-

ma nykyrunoilija Maria Tapaninen, joka on vuosien 

ajan työskennellyt kirjastonhoitajana ruotsissa.  

Kuvanluojien heikkous on siinä, että on vaikea 

määritellä, kenelle se on suunnattu ja mikä sen 

pääasiallinen funktio on. Kirja ei ole eksaktin tie-

teellinen, eikä siten hyvin sovellu lähdeaineistoksi 

tieteellistä työtä tekeville. Niteen toisiaan seuraa-

vat lyhyehköt esittelyt eri taiteilijoista taas tekevät 

siitä raskaan ja hakukirjamaisen luettavaksi huvin 

vuoksi. 

esittelyjen rakennettakin olisi voinut miettiä 

enemmän, sillä luvut tuntuvat usein loppuvan kuin 

seinään. Kirja sisältää myös taiteilijoiden elämäs-

tä paljon pieniä yksityiskohtia (kuten tietoa heidän 

pukeutumistyylistään), joita voi pitää joko turhan-

päiväisinä tai sitten kokonaiskuvaa rikastuttavina. 

Kuvanluojat on sirpalemainen esitellessään niin 

1800-luvun maalareita kuin oman aikamme kolmi-

kymppisinä runoilijoita. Kirjan voi nähdä joko sillis-

alaattina tai runsaudensarvena.

Kuvanluojien vahvuus on siinä, että se on sivistä-

vä ja helppolukuinen. Kirja on myös inspiroiva. Ku-

vanluojat on varmasti kannustavaa luettavaa taitei-

lijantyöstä haaveileville tai taidetta jo luoville, sillä 

se tuo esiin esittelemiensä taiteilijoiden kokemat 

vastoinkäymiset ja syyt, jotka saivat heidät innos-

tumaan ja jatkamaan työtään.  

 

elisa helenius 

Sillisalaattia tai  
runsaudensarvi,  

näkökulmasta riippuen

lisimmistä paikoista, kuten Tampereen sosiaalide-

mokraattisen kaupunginjohtajan kotoa.

Vastarintaorganisaatio oli vakoilun ja sissisodan 

valmistelun lisäksi pyrkinyt luomaan teollisuuden, 

politiikan ja puolustusvoimien tärkeimmille herroil-

le pakoreitin ruotsiin sodan sattuessa. Virallisesti 

verkoston olemassaolo on kiistetty.

Ganserin mukaan Naton vastarintaorganisaatiot 

olivat kaikkea muuta kuin toisen maailmansodan 

tyylisiä vastarintamiehiä – pikemminkin ne pyrkivät 

demokratian horjuttamiseen ja vasemmiston tuho-

amiseen hyvin väkivaltaisilla keinoilla.

Nykyisen terrorismin vastaisen sodan aikana Gan-

serin kirja aiheuttaa melko paranoideja tuntemuksia. 

Miksi suurvallat olisivat vaihtaneet toimintatapo-

jaan? eikö terrorismi ainoastaan horjuta demokra-

tiaa? Kuka on terroristi ja kenen etuja terrorismi lo-

pulta hyödyttää? Kuka tahtoo tuhota demokratian?

tomi toivio
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 Markku Soikkeli on tamperelainen 
kriitikko ja kirjailija.

soikkeli

Keskustelua digitaalimedian suhteesta tekijänoikeuksiin on käy-

ty ainakin parikymmentä vuotta. Vasta nyt keskustelu on kuume-

nemassa ja laajenemassa kaikkien kulttuurin kuluttajien asiaksi. 

Musiikin maksuton kopiointi pakottaa itse kunkin pohtimaan suh-

dettaan taiteen monistettavuuteen.

Kansalaisaktivisti Cory Doctorow kirjoitti Locus-lehden kolum-

nissaan viime talvena, että suhtautumisemme digikulttuuriin on 

kiusaantuneen kaksinaismoralistista. Doctorow vertasi hurskas-

telun ilmapiiriä siihen, miten viktoriaanisella ajalla suhtauduttiin 

itsetyydytykseen. Masturbaatio herätti 1800-luvun porvaristossa 

hysteeristä närkästystä, mutta kukaan ei tunnustanut harjoitta-

neensa moista aktiviteettia.  

Sama asenne pätee Doctorowin mielestä nykypäivän julkisessa 

keskustelussa. Laitonta kopiointia pidetään yleisesti tuomittava-

na, vaikka ilmeisesti kukaan ei ole sitä itse kokeillut. 

 

Kamppailu tekijänoikeuksista merkitsee muutakin kuin vain ky-

symystä siitä, millaisia kopioita saan tehdä ostamastani levystä tai 

elokuvasta. Periaatteiden erilaisuus korostuu sukupolvien välillä, 

mutta sukupolven sisältäkin voi paljastua riiteleviä näkemyksiä.  

Mielipide-erot tulivat kirkkaasti esille Finncon-tapahtuman yh-

teydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa (Kaapelitehdas 11.7.), 

johon oli kutsuttu edustajia taiteen tuottamisen ja kuluttamisen 

kaikista portaista. Yleisöä oli paikalla salin täydeltä, ja se osallistui 

aktiivisesti keskusteluun. 

Paneelissa piraattipuoluetta edustanut Kaj Sotala joutui pa-

hiten tuleen samaistaessaan laittoman kopioinnin »vapaaseen 

kuluttamiseen» ja tätä myötä »kansalaisoikeudeksi». Todisteet 

kopioinnin rikollisuudesta ovat oikeudenkäynteihin edettäessä 

olleet toisinaan vain »tekijänoikeusmafian» hallussa, totesi Sotala. 

Firmoilla ei kuitenkaan ole todisteita siitä, että digituotteita jaka-

vista verkostoista olisi »haittaa». 

Laittoman kopioinnin kiistellyin kohta on juuri tämä epämääräi-

nen »haitta», sen määrä ja laatu.

Kuinka paljon mediafirmat oikeasti menettävät rahaa kopioin-

nin takia? eivätkö piraatit toisaalta lisää mediafirmojen rahansaa-

lista, jos ne piratismiin vedoten voivat riistää taiteilijoilta heidän 

oikeuksiaan? 

Näinhän esimerkiksi Sanoma News -korporaatio on toiminut 

tänä vuonna yrittäessään saada avustajakunnan luovuttamaan 

kaikki oikeudet hengentuotteisiinsa. Sanoma News on väittänyt 

takaavansa teoksille paremman suojan kuin tekijä itse – siitäkin 

huolimatta, että kansainvälinen korporaatio itse voisi muokata tai 

monistaa teoksia miten lystää. 

 

Piraatit, insinöörit ja tekijänoikeusmafia 

Teksti markku soikkeli

Kuvitus aleksi jalonen

On selvää, että lainsäädäntö tulee kaikilla elämänalueilla käytän-

töjen perässä. Digikulttuurin osalta laki näyttää hoipertelevan eri-

tyisen kaukana jäljessä.  

Piraattijärjestöt ovat syyttäneet lainsäädäntöä ja »tekijänoike-

usmafiaa» takertumisesta välineitä koskeviin kysymyksiin. Kult-

tuurin kuluttamista koskevat oikeudet pitäisi taata heidän mieles-

tään samalla tavoin kuin jokamiehenoikeudet.  

Vaan liekö he uskovat siihen itsekään? 

Toistaiseksi piraattipuolue on yhtä kuin torjuntareak-

tio. He vastustavat kieltoja, mutta heiltä puuttuvat 

selkeät vastaukset periaatteellisiin kysymyksiin.  

Finnconin tilaisuudessa vihreä poliitikko Mari 

Saario heittikin kysymyksen, mikä on piratismin 

suhde laillisuuskasvatukseen. Miten perheissä ja 

kouluissa selitetään lapsille levyjen tai elokuvien 

kopiointia? 

Tällaisiin kysymyksiin ei liene Cory Doctorowilla-

kaan vastausta. Nuortenromaanissaan Little Brother 

(2008) hän opastaa kyllä murtamaan valvontajärjes-

telmiä ja selittää kirjan epilogissa oppiensa moraalin: 

huonosti laaditut järjestelmät tuottavat enemmän riskejä 

ja väärinkäytöksiä, joten on kansalaisten velvollisuus 

koetella niitä.

Yhdysvalloissa Doctorowin romaani on ollut 

tavattoman suosittu, koska se on avoin reaktio 

9/11-paranoiaan. Vähemmälle huomiolle on jää-

nyt se, ettei insinööreillä ole tarjota yhtään sen 

moraalisempia turvajärjestelmiä kuin mitä sopii 

mediateollisuuden tarpeisiin.  

Piraattien sijaan tarvittaisiin nyt puoluetta, 

joka ajaisi kulttuurin asiaa teknologian ylivaltaa 

vastaan. 

Piraattien sijaan tarvittaisiin 
puoluetta, joka ajaisi kulttuu-
rin asiaa teknologian ylivaltaa 
vastaan.
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