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TIMO HÄNNIKÄINEN
Kirjailija ja Kerberos-lehden päätoimittaja. 
Hänen toinen runokokoelmansa Kilpailevan 
lajin muistomerkki ilmestyy tänä vuonna.

PERTTI JULKUNEN 
Kirjoittaja on filosofiasta ja kaupunkielä-
mästä kiinnostunut tamperelainen vapaa 
journalisti.

PIA PAANANEN
Outokumpulainen sanataidekasvattaja ja 
vapaa kirjoittaja, jolle lastenkulttuuri ja maa-
seutu ovat rakkaita.

JUUSO PAASO
Helsinkiläinen opiskelija, joka on lumou-
tunut musiikin  kyvystä kumota ja siirtää 
monenlaisia rajoja.

ANNI SAMS
Helsinkiläinen 23-vuotias sosiaaliantropolo-
gian opiskelija, joka suhtautuu intohimoisesti 
ruokaan ja on kiinnostunut surrealismista.

 Yksi kamelin selkä katkesi jälleen. Tällä kertaa karavaanissa olivat yliopistojen ja korkea-
koulujen tutkijat sekä monet tiedeyhteisön jäsenet. Tuloksellisuutta ja tehokkuutta pai-

nottava valtion uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) on herättänyt harvinaisen äänekästä vasta-
rintaa korkeakoulumaailmassa. Järjestelmä on tarkoitus toteuttaa vielä tämän vuoden aikana, 
mutta Helsingin yliopiston professorien esittämä kritiikki saattaa vielä vaikuttaa prosessiin.

Palkkauudistus on osa valtionhallinnon yleistä nuorennusleikkausta. Valtion palkkaluokat 
aiotaan poistaa, sillä niiden ei uskota kannustavan työntekijöitä. Tehoton julkinen sektori  
halutaan tehokkaaksi, onhan julkinen sektori kaiken hyvän – kasvun, tehokkuuden ja 
kilpailukyvyn – vihollinen. Vanha virsi – uudet kujeet. Tällä kertaa kujeilun kohteena vain 
on ylin koulutus ja tutkimus.

Lyhytnäköisimmät kommentaattorit ovat leimanneet kritiikin yläluokan kapinaksi. Hei-
dän mukaansa virassa olevien yliopistolaisten tulisi ymmärtää, että maailma on muuttunut. 
Uudistuksista ei ole syytä valittaa, koska viranhaltijoilla asiat ovat kuitenkin paremmin kuin 
työttömillä, pätkätyöläisillä ja syrjäytetyillä. Pidemmälle tähyävät taas kokevat, että maail-
man muutoksiin saa ja pitääkin reagoida. Heidän mukaansa on arvokasta, että norsunluu-
tornista kuuluu kerrankin kriittisiä ääniä.

UPJ:n taustalla oleva logiikka on vieras niin tiede- kuin kulttuurielämällekin. Tieteen ja 
taiteen vanhat mestarit tuskin tuottivat tasaiseen tahtiin jotain uutta ja hyödyllistä. Vai herä-
sikö Galileo Galilei aamuisin UPJ-pistetykset mielessään? Nyt kysymys siis kuuluu, pitäisi-
kö näiden ajattelemista työkseen tekevien ammattikuntien hyväksyä tulosohjauksen ja tulos-
palkkauksen periaatteet? Ulkopuoliset näyttävät vaativan tällaista sopeutumista, kun taas 
tiedemiehet pitävät sitä tuhon alkuna. 

Monet kokevat, että vaivalla rakennettuja hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksia ollaan  
jälleen kerran purkamassa. Tiedemaailman rahoituspohjaa halutaan muuttaa, ja uusi malli 
on päätetty ottaa yritysmaailmasta. Uudessa järjestelmässä palkka muodostuu osittain tulok-
sellisuuden mukaan ja jokaisen työntekijän palkkaa pohditaan vuosittain. Alaisen ja esimie-
hen välinen hierarkia tulee näin selkeäksi: alainen pyytää, esimies päättää – jopa silloin, kun 
alainen on omalla alallaan esimiestään pätevämpi.

Monet UPJ:n puolustajat uskovat uudistuksen tuovan meille huippuyliopistoja. Koros-
tamalla tuloksellisuutta UPJ tuottaa meille nipun harvardeja ja oxfordeja. Kaunis ajatus,  
mutta vertaus ontuu kriittisimmässä kohdassaan. Harvat huippuyksiköt nimittäin vaativat 
työntekijöiltään tulosta. Monet maailman johtavat yliopistot tarjoavat huipuilleen vuosien  
rahoitusta ilman vastineita. Tällaista rahoitusta ovat nauttineet myös monet suomalaiset  
tieteen huippunimet.

UPJ:tä voi pitää vain yhtenä uudistuksena muiden joukossa, tai sitten sen voi katsoa  
olevan pitkän kehityksen viimeinen pisara. Järjestelmän logiikka kuitenkin paljastaa, mihin 
Suomea halutaan viedä. Kaikki yhteiskunnan osa-alueet pyritään alistamaan saman peri-
aatteen alle: työntekijän on kyettävä todistamaan tuloksellisuutensa aina kysyttäessä. Näin 
Suomi uskoo voivansa kaapia kerman kakun pinnalta. UPJ:n kannattajien mielestä on tär-
keää osata laskea resurssit, kannustaa tuottavuuteen ja korjata hedelmät – joka vuosi.

Hanna Kuusela

Norsunluutorni 
puolustaa tiedettä

MAKKONEN
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Noin 800 000 asukkaan El Alto sijait-
see 3 850 metrin korkeudessa Andien 

ylängöllä, lähellä Bolivian pääkaupunkia La 
Pazia. Kaupungin asukkaat ovat etupäässä 
aymara-intiaaneja. 

El Alto nousi kansalaisaktivismin kes-
kukseksi syksyn 2003 ”kaasusodan” aikana, 
jolloin kaupungin väki vastusti maakaasun 
vientiä Yhdysvaltoihin ja Meksikoon. Kan-
sanliike onnistui muun muassa sulkemaan 
katuja ja valtateitä maan länsiosissa. 

Levottomuuksissa kuoli 67 ihmistä, ja 
Bolivian silloinen presidentti Gonzalo Sán-
chez Lozada joutui eroamaan ja pakene-
maan maasta. 

Nyt mieliä kiihdyttää El Alton vesihuol-
lon siirtäminen ranskalaisen Suez Lyonnaise 
de Eaux -yhtiön omistamalle Aguas del Illi-
mani -yritykselle. 

Bolivian nykyinen presidentti Carlos 
Mesa Gisbert tarjoutui maaliskuun toisella 
viikolla eroamaan El Alton vesijupakan 
vuoksi. Kongressi ei kuitenkaan hyväksynyt 
hänen eroaan, vaan vahvisti virkakauden 
jatkuvan elokuuhun 2007. 

Mielenosoittajien mukaan yksityinen yh-
tiö on evännyt veden saannin noin 80 000 
perheeltä El Altossa. Taustalla ovat talou-
delliset seikat. Moni kaupunkilainen joutuu 
tulemaan toimeen 40 eurosentillä päivässä, 
mutta uusi yhtiö vaatii vesi- ja viemäriput-
kien vetämisestä summia, jotka vastaavat 
kahden vuoden ruokarahoja. 

Protestit vesihuollon yksityistämistä vas-
taan alkoivat tammikuussa. Presidentti Mesa 
joutui tuolloin irtisanomaan Aguas de Illima-
nin sopimuksen, koska yhtiö ei ollut pitänyt 
lupaustaan 200 000 uuden ihmisen vesihuol-
lon järjestämisestä El Altossa ja La Pazissa. 

Hallitus toivoi yhtiön vetäytyvän asteit-
tain ja hyvässä järjestyksessä huhtikuuhun 
mennessä. Samalla on pohdittu, miten kor-
vata yritykselle sen hankkeeseen sijoitta- 
mat 48 miljoonaa euroa ja kuinka siirtää 
toiminnot uusiin käsiin ilman, että kahden 
kaupungin liki kaksi miljoonaa asukasta jää 
ilman vettä. 

Yhtiö pitää kuitenkin kiinni sille 1997 
myönnetystä toimiluvasta. Suez Lyonnaise 
de Eaux -yhtiö on iso toimija maailman vesi-
bisneksessä ja sillä on Maailmanpankki vah-
vana liittolaisenaan. 

Yhtiön mukaan Ranskan ja Bolivian hal-
litusten allekirjoittama sopimus vastavuoroi-
sesta sijoitusten edistämisestä ja suojelusta 
on yhä voimassa. 

Maaliskuun alkupuolella El Alton asuk-
kaat lähtivät taas marssimaan ja sulkemaan 
katuja. 

Mesa jätti eronpyyntönsä sanoen, että 
levottomuudet olivat politisoituneet osaksi 
kansanedustaja Evo Moralesin johtamaa  
vasemmistopuoluetta, MAS:ia. 

MAS vaatii kongressia muun muassa  
hyväksymään öljy- ja kaasutuotantoa koske-
van uuden lain, joka velvoittaisi ylikansalli-

set yhtiöt maksamaan Bolivialle rojalteja  
50 prosenttia nykyisen 18 prosentin sijasta. 

Huhtikuussa 2000 Keski-Boliviassa si-
jaitsevan Cochabamban asukkaat osoitti- 
vat mieltään vesimaksujen korotuksia vas-
taan. Liike onnistui tuolloin häätämään  
kaupungista ylikansallisen Bechtel-yhtymän 
omistaman yksityisen vesiyhtiön, Aguas  
del Tunarin. 

Jos myös Aguas del Illimani joutuu läh-
temään, se on raskas isku Maailmanpankille, 
joka on tukenut köyhien kaupunkien vesi-
huollon yksityistämistä. Pankin alainen Inter-
national Finance Corporation on sijoittanut 
13 miljoonaa euroa Aguas del Illimaniin. 

El Alton pormestari José Luis Paredes 
sanoo, että pääosin pienituloisen väen asut-
tamaan kaupunkiin tarvitaan uusi vesiyhtiö, 
joka ottaa huomioon myös sosiaaliset näkö-
kohdat. 

Politiikan tutkija Vincent Gómez García 
vahvistaa, ettei ongelma ratkea puhtaasti yk-
sityiseltä pohjalta, koska asiakkaiden matala 
tulotaso on otettava huomioon. 

Hän suosittelee yhteiskunnan osallistu-
mista köyhien alueiden vesi- ja viemärihuol-
lon järjestämiseen. g

Vesihuollon yksityistäminen 
kuohuttaa Boliviassa

Kaupungin vesi- ja viemärihuollon siirtäminen yksityisen 
ylikansallisen yhtiön hoitoon on suututtanut bolivialaisen El Alton 
asukkaat. Pari vuotta sitten heidän protestinsa vaikutti osaltaan 
maan presidentin eroon.

tekstti: Franz Chávez, El Alto, Bolivia (IPS)

OIKEALLA: Bolivialaisia kiihdyttää vesihuollon 

yksityistäminen, joka merkitsee suurta rasitusta 

pienituloisille.  Maan presidentti Carlos Mesa  

Gisbert (pieni kuva) tarjoutui eroamaan, mutta  

kongressi ei hyväksynyt sitä.

KUVAT: INDYMEDIA BOLIVIA JA BOLIVIAN VALTIO
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K IR AHV I

Pakolaistyötä tekevät järjestöt ovat arvos-
telleet viimeaikaista keskustelua turvapai-
kanhakijoiden kohtelusta Suomessa.

Esimerkiksi sisäasiainministeri Kari 
Rajamäki on kutsunut turvapaikanhaki-
joita ”turvapaikkashoppailijoiksi”. Raja-
mäki on myös ajanut muutosta, jolla turva-
paikanhakijoiden vastaanotto siirrettäisiin 
työministeriöltä sisäministeriön alaisuuteen.

Muun muassa Suomen Punainen Risti,
Suomen Pakolaisapu ja ihmisoikeusjärjestö
Amnesty vastustavat sisäministeriön aloi-
tetta samoin kuin suunnitelmaa, jonka mu-
kaan vastaanottokeskukset velvoitetaan 
antamaan turvapaikanhakijoita koskevia 
salaisia tietoja Ulkomaalaisvirastolle, polii-
sille ja Rajavartiolaitokselle.

Järjestöjen mukaan turvapaikkajärjestel-
män on perustuttava ihmisoikeuksien kun-
nioittamiseen. Tämän vuoksi turvapaikan-
hakijoiden vastaanotto ja päätöksenteko 
tulee pitää erillään. Vain näin turvapaikan-
hakijoille voidaan taata oikeusturva ja inhi-
milliset olosuhteet heidän odottaessaan 
hakemuksensa käsittelyä. Järjestöt myös 
epäilevät, onko sisäministeriö viimeaikais-
ten lausuntojensa valossa oikea taho hoita-
maan vastaanottoa.

Uutena vastaanottojärjestelmän haas-
teena ovat ihmiskauppaan liittyvät tapauk-
set, joista on viitteitä myös Suomessa. 
Myös turvapaikanhakijoiden siirtyminen 
EU-maasta toiseen on järjestöjen mukaan 
suuri ongelma, johon tulisi laatia yleis-
eurooppalaisia ratkaisuja. Tällä hetkellä 
EUvaltiot soveltavat pakolaistensuojelun 
kriteereitä hyvin vaihtelevasti.

Hanna Kuusela

Maaliskuun puolivälissä tuli kuluneeksi 
75 vuotta siitä, kun Mahatma Gandhin 
johtama suolamarssi lähti liikkeelle Ashra-
mista Ahmedabadista. Marssi oli protesti 
hallituksen luonnonsuolaveroa vastaan, ja 
miljoonat intialaiset seurasivat liikettä yli 
300 kilometriä pitkällä matkalla. 

Suolamarssin juhlavuoden kunniaksi 
Pohjoismaissa järjestettiin monenlaista toi-
mintaa Gandhin kansalaistoiminnan hen-
gessä. Kööpenhaminassa ja Tukholmassa 
kansanedustajille luovutettiin paikallisten 
suolamarssikomiteoiden pakkaama suola-
pussi ja poliittinen viesti.

Suomessa järjestettiin keskustelutilaisuuk-
sia ja saatiin runsaasti ihmisiä mukaan kään-
nöstalkoisiin, joiden avulla suomennettiin 
Gandhin poliittinen pääteos, pieni Hind Swa-
raj -kirjanen. Tekstin suomentamiseen osallis-
tui kymmeniä suomalaisia vapaaehtoisia.

”Kansalaiskäännös” on luettavissa ver-
kossa Demokratiafoorumi Vasudhaiva Ku-
tumbakamin kotisivuilla. Myöhemmin teos 
julkaistaan mahdollisesti myös painetussa 
muodossa.
http://zwww.demokratiafoorumi.fi 

Hanna Kuusela

Suomalainen verokeskustelu on saamassa 
uusia piirteitä. Vuoden 2004 loppupuolella
perustettiin sekä Oikeudenmukaisen vero-
tuksen verkosto että Iloiset veronmaksajat-
järjestö. Oikeudenmukaisen verotuksen 
verkoston taustalla on kansainvälinen malli.
Samantapaisia verkostoja on useissa mais-
sa, ja tavoitteena onkin luoda myös kansain-
välistä keskustelua verotuksesta ja etenkin 
verokilpailusta. Verkosto haluaa herättää 
pohtimaan, minkälaisia ongelmia veron-
kierto aiheuttaa niin globaalisti kuin pai-
kallisestikin. Se pyrkii tuottamaan asian-
tuntijatietoa eri verotusmahdollisuuksista, 
osallistumaan julkiseen keskusteluun ja 
tarjoamaan foorumin veronkierrosta huo-
lestuneille kansalaisille.

Iloiset veronmaksajat taas toimii kansal-
lisella tasolla ja haluaa muistuttaa verotuk-
sen myönteisistä puolista. Yhdistys haluaa 
siirtää verokeskustelun painopisteen verojen 

suremisesta veroista iloitsemiseen. Taus   -
talla on ajatus laadukkaista ja tasa-arvoi -
sista hyvinvointipalveluista sekä vakaas-
ta yhteiskunnasta. Näin ollen Iloiset veron-
maksajat kohdistaa kritiikkiä erityisesti 
yksipuoliseen veronalennuskeskusteluun. 
Järjestö tavoittelee jäsenikseen etenkin 
poliitikkoja ja muita julkisuudessa toimivia 
henkilöitä.

Tähän saakka verokeskustelua ovat Suo-
messa hallinneet lähinnä Veronmaksajain 
keskusliitto (eli Veronmaksajat) yritysjäse-
nineen ja valtionvarainministeriö. Kumpi kin 
kampanjoi veronalennusten ja hyväosaisia 
suosivan veropolitiikan puolesta. Hyvinvoin-
tivaltion ja verotuksen kannatus on 
kuitenkin kansan keskuudessa edelleen vah-
vaa, ja verotusta puolustaville näkemyksille 
tarvitaan uudenlaisia äänitorvia.

Hanna Kuusela

Pakolaiskeskustelu 
hakoteillä

Gandhi on yhä 
ajankohtainen

Iloitkaamme veroista!

Nimettömänä pysyttelevä nainen on Inter-
netin kirjallisuuskeskustelupalstalla väittänyt, 
että Arno Kotron runokokoelma Musta mor-
sian on plagiaatti. Naisen mukaan Kotro on 
kopioinut hänen runoteostaan, jonka Kotron 
kustantaja Like oli hylännyt.

Tapahtumain kulusta kerrotaan lisää tä-
män lehden sivulla 65.

Koska plagiointisyytösten esittäjä py-
syttelee nimettömänä eikä ole esittänyt 
väittei densä tueksi todisteita, Kulttuurivihkot 
tarjoutuu ratkaisemaan kiistan. Nainen voi 
lähettää käsikirjoituksensa lehdelle osoittee-
seen toimitus@kulttuurivihkot.fi  tai Kulttuu-
rivihkot, Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Hel-
sinki. Takaamme hänen nimettömyytensä ja 
kerromme, onko Kotron kirja plagiaatti.

Kulttuurivihkot 
selvittää, plagioiko 
Arno Kotro

200 SANAA

Yöni sellissä ovat kylmiä
Sade tulee sisääni
Suljen sen sisääni

Punaiset ajatukset täplittävät ruumiini
Voin syyttää vain niitä
Joten syytän niitä

Tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäneljä
Emoni ja jokin minunkaltaiseni
minunkaltaiseni

Kuulen ääniä maan alle
Yhtäkkiä potku
Toinen potku

g     g     g

Herään pimeässä
Ajattelemaan punaisia ajatuksia
Pelkään punaisia ajatuksia

Muistan veren
Tunnen veren
Maistan veren

Olen punainen
Kostan punaisena
Kaikille punaisesti

g     g     g

Horjun, horjun, horjun
Kun minut päästetään ulos
Jos minut päästetään ulos

Vankilarunoja
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JOK ISALO

Teknologisen kehityksen, kiihtyvien kan-
sainvälisten rahamarkkinoiden ja globa-

lisaation maailma on muuttunut saalistus-
taloudeksi, jonka iskusanoja ovat jatkuva 
taloudellinen kasvu ja kansainvälinen kilpai-
lukyky. EU on asettanut itselleen tavoitteen: 
sen on oltava ”johtava tietämystalous” vuo-
teen 2010 mennessä. Teknologinen kehitys 
onkin nostettu erääksi aikamme tärkeim-
mäksi haasteeksi. Keskeisenä pidetään osaa-
mista, kilpailua sekä tutkimus- ja kehityspa-
nosta. Ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta 
tulevaisuuden haasteiksi nähdään huippu-
osaaminen, fyysisen ja virtuaalisen pääoman 
luominen sekä verkostoituminen, elektroni-
set valtaväylät, tietoverkot, verkkomediat ja 
immateriaalisen toiminnan lisääntyminen.

Nämä haasteet heijastelevat poliittisten 
ja taloudellisten toimijoiden paluuta näke-
mykseen jatkuvasta ja rajoittamattomasta 
taloudellisesta kasvusta rajallisessa maail-
massa, jota tuijotetaan historiattomien tieto-
yhteiskuntailluusion ”silmälasien” lävitse. 
Poliittinen ja taloudellinen eliitti elää tässä 
ja nyt palvoen rajoittamattoman kasvun ja 
teknologisoituvan yhteiskunnan ihannetta. 
Halpoihin fossiilisiin polttoaineisiin perus-
tuva taloudellinen globalisaatio alkaa kuiten-
kin tulla tiensä päähän. Raakaöljyn hinta on 
noussut vuodessa 50 prosenttia. Raakaöljyn 
kysynnän kasvaessa rajusti Yhdysvallat ja 
Eurooppa ovat pian tilanteessa, jossa öljyn 
etsimiseen, poraamiseen ja jalostamiseen  
kuluu enemmän energiaa kuin lähteistä  
nostetulla öljyllä voidaan tuottaa. Halvalle 
öljylle perustuva taloudellinen kasvu merkit-

see maailmaa, jota voidaan verrata globaa-
liin ruutitynnyriin.

Tietoyhteiskunta ja globaalin markkina-
talouden haasteet kiihdyttävät muutoksia. 
Tahdin kiihtyminen puolestaan uhkaa mu-
sertaa alleen poliittiset instituutiot ja tulevai-
suus on vaarassa karata käsistä. Uusi uljas 
maailma- teoksen kirjoittaja Aldous Huxley 
esitti jo 1950-luvulla, että ”ajan täytyy sei-
sahtaa”. Kulttuurievoluutiolle on annettava 
mahdollisuus. 

Ihmisen biologinen evoluutio on ollut  
äärimmäisen hidas prosessi elämän historian 
aikataulussa. Sen rinnalla ihmisen kulttuuri-
evoluutio eteni pitkään hyvin verkkaisesti. 
Vasta 10 000 vuotta sitten ihmiskunta siirtyi 
maanviljelyskulttuuriin. Jos ihmiskunnan 
historia määritettäisiin kokonaisuudessaan 
24 tunniksi, maanviljely olisi alkanut arviol-
ta vasta 23.53.52. Historiallisesta perspektii-
vistä onkin ymmärrettävissä, että nykyinen 
kiihtyvä ja hallitsematon kehitys on johta-
massa katastrofaaliseen ristiriitaan ihmisen 
biologisen ja kulttuurievoluution välillä. 
Pekka Kuusi on todennut tästä ristiriidasta: 
 ”Kulttuurievoluutiossa ihminen ei tyydy  
ylläpitämään omaa ja lajinsa elämää vaan 
jatkuvasti pyrkii ja pääsee elämiskelpoisuutta 
kohottaviin käyttäytymisvalintoihin. Ja tämä 
juuri johtaa ristiriitaan. Yksi eläinlaji ei voi 
luonnossa jatkuvasti menestyä kaikkia muita 
paremmin, kaikkien muiden kustannuksella.”

Nykyinen tieteellistekninen vaihe on 
kestänyt vasta 300 vuotta. Kehityksen hal-
litsemattomuus näkyy kiihtyvässä raaka-ai-
neiden ja uusiutumattomien energialähtei-

den käytössä sekä luonnon kumulatiivisena 
saastumisena. 50 viime vuoden kulutusvim-
masta kertoo sekin, että kiinteän dollariar-
von mukaan mitattuna maailman ihmiset 
ovat vuoden 1950 jälkeen kuluttaneet tava-
roita ja palveluja yhtä paljon kuin kaikki 
aikaisemmat sukupolvet yhteensä. Yksittäi-
senä kansakuntana Yhdysvallat on kyennyt 
hieman yli 50 vuoden aikana kuluttamaan 
raaka-aineita yhtä paljon kuin noin 75 miljar-
dia maapallolla elänyttä ihmistä sitä ennen. 
Teknologinen kehitys on myös kiihdyttänyt 
väestökasvun ennen näkemättömään vauh-
tiin, sillä 45 viime vuoden kuluessa väestö 
on kasvanut enemmän kuin sitä edeltänei-
den neljän miljoonan vuoden aikana. 

Saastuminen siis kumuloituu. 300 vuo-
den aikana tapahtuneista ekosysteemien  
vaurioista yli puolet ajoittuu 30 viime vuo-
teen. Samaa kehitystä viestittää kasvi- ja 
eläinmaailmassa tapahtuva lajien häviämi-
nen. Harvardin yliopiston biologian pro-
fessori E. O. Wilson on arvioinut, että  
vähintään 50 000 lajia vuodessa – lähes  
140 lajia päivässä – kuolee sukupuuttoon 
pelkästään trooppisten sademetsien hävittä-
misen seurauksena.

Nykyistä teknologista kehitystä tieto-
koneineen ja ydinaseineenkin näytää hal-
litsevan homo sapiensin sijasta homo neander- 
thalensis. Pekka Kuusi varoittikin, että biolo-
gisen evoluution ja kulttuurievoluution vä-
lisen ristiriidan jatkuminen ja syveneminen 
merkitsee ihmislajin etenemistä kohti lajin 
sammumista. 

Ihmiskunnan todellisia tulevaisuuden 

Rajallisen maailman   
näennäiset ja todelliset haasteet

haasteita ovatkin globaalit ympäristöongel-
mat ja niiden ratkaiseminen. Nykysivilisaa-
tiomme on vaarassa kadota. Haasteista va-
kavin on ilmastonmuutos. Arktiset jäätiköt 
sulavat nopeasti, taudit ja tuholaiset siirtyvät 
uusille alueille. Vaarana on myös metsien, 
pohjavesivarantojen ja rannikoiden kosteik-
kojen ekosysteemien äkillinen romahtami-
nen. Ilmastonmuutoksen seurauksia ovat 
laajamittainen ekopakolaisuus, katastrofaa-
liset sääilmiöt, kiristyvä taistelun luonnon-
varoista, köyhyyden kasvu sekä tulvien alle 
jäävät laajat alueet.

Suomessa ilmastonmuutosta ei kuiten-
kaan aina koeta uhkana. Kansallisen itsek-
kyyden näkökulmasta sen vaikutuksia pide-
tään usein jopa positiivisina, suomalaisten 
elintasoa nostavina tekijöinä. Suomen Aka 
temian loppuraportissa Ilmastonmuutos ja  
Suomi (1996) korostettiinkin kasvihuoneil-
miön positiivista vaikutuksista. Raportin  
 ”laskelmien mukaan Suomen maatalou-
den hyöty ilmastonmuutoksesta voi vuon-
na 2050 olla vuositasolla 1–3 mrd. nykyistä 
markkaa.” Kasvihuoneilmiö ei ole niinkään 
tulevaisuuden haaste, vaan ”nykytiedon va-
lossa tilanne vaikuttaa (...) Suomen kannalta 
melko lohdulliselta”. 

Suuryrittäjien kestävän kehityksen aivo-
riihi, johon kuuluvat muun muassa BP:n, 
Dow Chemicalin ja Ciba Geigyn huippu-
johtajat, on asettanut tulevaisuuden haas-
teeksi sen, että teollisuusmaat vähentäisi-
vät alle 50 vuodessa lähes 90 prosenttia 
raaka-aineiden käyttöä, energianälkäänsä ja 
saasteitaan, jotta kasvavan maailman väes-

tön tarpeet tulisivat tyydytetyiksi ekologis-
ten reunaehtojen rajoissa. Tämä merkitsisi 
vallankumousta elintavoissamme, kulutus-
tottumuksissamme, tuotantorakenteessa ja 
demokraattisissa instituutioissa. 

Kehitys on päinvastainen huolimatta 
Kioton ilmastosopimuksesta, jonka mukaan 
teollisuusmaat ovat sitoutuneet vuosina 
2008–2012 vähentämään hiilidioksidipäästö-
jään 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta. US-
Energy Information Administration arvelee 
hiilidioksipäästöjen kasvavan vuoden 1990 
määrästä maailmanlaajuisesti 75 prosenttia 
vuoteen 2025 mennessä. Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschungin mukaan OECD-
maiden hiilidioksipäästöt kasvavat samana 
aikana 53 prosenttia ja kehitysmaiden pääs-
töt kolminkertaistuvat. Kasvihuoneilmiön 
jarruttaminen edellyttäisi Intergovernmental 
Panel of Climate Changen (IPCC) mukaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä  
50–70 prosenttia vuoteen 2100 mennessä, 
jos päästöjä ryhdyttäisiin vähentämään vä-
littömästi. Kehityksen suunta on katastro-
faalinen niin fossiilisten polttoaineiden ra-
jallisuutta kuin hiilidioksipäästöjen kasvua 
ajatellen.

Teknologian kehitys, tietoverkot, virtuaali-
todellisuus ja muut tietoyhteiskunnan visiot 
ovat vaarallisia illuusioita, jos ihmiskunnan 
todellisiin haasteisiin ei löydetä ratkaisua, jo-
ka mahdollistaa demokratian ja sosiaalisen 
tasa-arvon oloissa, jotka on sopeutettu rajalli-
sen maailman mittakaavoihin.

Jouko Jokisalo 
� � � � � � � � � � � � � � �
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Koska Evil Moisture on avustanut Bananafish-lehteä, 
hänen vaistojensa luulisi kouliintuneen löytä-

mään pop-roskan kauneimmat ja oudoimmat palaset. 
Siksi on vaikea ymmärtää, miksi hänen soololevyllään 
Killer Nuts laptopin syömistä dialoginpätkistä, purkka-
pop-sämpleistä ja käyttöjärjestelmän käynnistysäänistä 
syntyy vain päämäärätöntä ADHD-kaahailua. Kaahai-
lusta olisi tosin turha hermostua kun juuri sitä tilat- 
tiinkin, mutta tällä levyllä Andy Bolus on unohtanut, 
mitä kokemusta sillä tavoitellaan. 26 minuutin surffai-
lu kanavilla ja kanavien välissä on levotonta, mutta 
turhautuneella tavalla. Bolus sentään myöntää rehelli-
sesti olevansa hukassa. Toisin on akatemian muurien 
takana. Mattin ja Dion Workman ovat molemmat 
maineikkaita improvisoidun ja elektronisen musiikin 
sfääreissä. Näiden sfäärien sidokset taidemaailman 
sääntöihin ja arvostuksiin ovat tiiviimmät kuin Bana-
na-fish-kulttuurissa, ja yleisesti tiedetään, miten usein 
taidemaailmassa saadaan statusta yhteistyö- ja seksi-
kumppanien huolellisella valinnalla. Herrojen makuu- 
kammariin tutustumattomana ei voi pitää kuin valitet-
tavana, että kreikkalainen Antifrost on suostunut jul- 
kaisemaan tällaista laiskottelua. Laiskuus ei toki sinäl- 
lään ole pahe, eikä välttämättä sekään, miten paljon 
Via Vespuccin kasvava sirinämalli muistuttaa Anla Cour-
tisin ja Lasse Marhaugin Antifrost-julkaisua. Mutta 
siitä en pidä, että vaikka levyn on muutamaan kertaan 
kuunnellut ja todennut ikävystyttäväksi, siihen joutuu 
vielä palaamaan – ei siksi, että jotkut elementit olisivat 
jääneet kaivelemaan, vaan tarkistaakseen olisiko näin-
kin arvovaltaisella julkaisulla ”sittenkin jotain”.

Wieniläisen Durianin katalogissa kulttuuri ei ole 
pelkkä asenne. Werner Dafeldecker on jo kymme-
nen vuotta julkaissut modernia taidemusiikkia sanojen 
parhaassa merkityksessä – konservatorion kapinallis-
ten primusten haukankatseisia sävelteoksia. Spektaak-
keliyhteiskunnassa ne miellyttävät nöyristelemättö-
mällä identiteetillään ja no-nonsense -asenteellaan. 
Tottumaton saattaa saada niiden imartelemattomuu-
desta jopa tylyn vaikutelman.

Tricorder-yhtye perustuu Ernesto Molinarin bas-
soklarinetin äänelle, jota Uli Fussenegger ja Bern-
hard Lang laptopeillaan muokkaavat ja koristelevat. 
Ntrix-levyn neljästä kappaleesta saa hyvin vapaamuo-
toisen vaikutelman, mutta niissä on toisistaan poik-
keavaa sisäistä johdonmukaisuutta. Olettaisin tämän 
johtuvan siitä, että ne ovat improvisoituja vastauksia 

ennalta annettuihin kysymyksiin. Ensimmäisessä kap-
paleessa Matraca bassoklarinetin sulkeutuvat läpät ja 
nopeat juoksutukset sekä laptopin mekaaninen säksä-
tys luovat hiukan hätäisen tunnelman, jolle hyväksi 
vastapainoksi toinen kappale For M. on lähes 20 mi-
nuuttia aavemaisen hitaiden äänten aaltoilua hengi-
tyksen tahtiin, jolle bassotaajuuksien mukaan tulemi-
nen raidan lopulla antaa dramaattisen sävyn. Mutta 
sentimentaalisen luonteeni mukaan on tunnustettava, 
että pidän eniten levyn jälkipuolen kahdesta kappa-
leesta, joissa klarinetin odysseia saa kiihkeitä, epätoi-
voisiakin sävyjä. 

Kymmenen vuotta alkuperäisesityksen jälkeen 
Gunter Schneider on äänittänyt toisen version tiroli-
laisten nykymusiikin esittäjien varaan rakennetusta 
avoimesta sävellyksestään, joka kantaa nyt nimeä Tyro-
manie 2003. Teoksessa Schneider yhdistää dulcimerin 
ja alppitorven kaltaisten maakunnan perinnesoittimien 
soinnit taidemusiikin soittimiin ja tekniikoihin. Soinnil-
lisesti Schneider käyttää kahta blokkia, kielisoittimia 
ja puhaltimia. Jälkimmäiset puhaltavat välillä pelkkää 
sievää sointumattoa, mutta yhtä lailla läsnä ovat hen-
gitys ja soittimen materiaalisuus. Etenkin ei-klassisisia 
soittotekniikoita korostavat osiot antavat vaikutelman 
elektronisesta musiikista akustisilla soittimilla, kuin or-
kesteri muuttuisi koneeksi tai hyönteiseksi.

Pitkän hiljaisuuden jälkeen suomalainen Anoema 
on herännyt tarjoamaan yhdellä cd:llä J.O. Mallan-
derin kaksi 1960- ja 70-lukujen taitteen ep:tä. Otsak-
keen More Time – Hits & Variations 1968-1970 alta löy-
tyy sekä radiostakin tuttu ”Kekkos-ep” Extended Play 
että vähemmän tunnettu Decompositions. Tässä taide-
maailma toimii edukseen: tyylikäs julkaisu antaa kap-
paleille tietyn autonomian, jonka turvin Kekkonenkin 
alkaa kuulostaa mantralta, ei vain älyvapaalta vitsiltä.

Kenties hurmaavinta levyssä on Mallanderin huo-
leton huumorintaju. Tämä olisikin syytä ymmärtää 
ikuisen paluun opista: vaikka olemme ”Alabama 
bound”, ikuiseen tyhjyyteen sidottuja, pitää joskus 
varoa, ettei kuiluun tuijotellessaan putoa pelkistä nau-
runkouristuksista. Sillä helvetissä soitetaan halpaa jat-
sia – joukolla puolikuntoisia levysoittimia.

Juuso Paaso

5 levyä -palstalla arvioidaan ajankohtaista, kaupallisen  
valtavirran varjoon jäävää modernia musiikkia.

5 LEV YÄ

Evil Moisture: Killer Nuts
 Deco 007

Mattin/Dion Workman: Via Vespucc 
Antifrost afro2025
Tricorder: Ntrix 

Durian 023-2
Gunter Schneider: Tyromanie 2003 

Durian 024-2
J.O. Mallander: More Time – 
Hits & Variations 1968-1970

 Anoema NOCD020

http://www.w-deco.com 
http://www.antifrost.gr

http://www.durian.at
http://www.anoema.com 

Tunnettu kirjailija, esseisti ja tutkija Susan 
Sontag (s. 16.1.1933) kuoli New Yorkis-

sa 28.12.2004. Seuraavana päivänä New York 
Times julkaisi pitkän muistokirjoituksen, jos-
sa kerrottiin uran lisäksi Sontagin avioliitos-
ta, lapsesta ja rintasyövästä. Sanallakaan ei 
viitattu hänen seksuaalisuuteensa.

Sontagilla oli rakkaussuhteita sekä nais-
ten että miesten kanssa. Yhden naisista us-
kotaan olleen valokuvaaja Annie Leibo- 
witz, joka asui pitkään Sontagin naapuris- 
sa. Lähes kaikki Yhdysvaltain sanomaleh- 
det vaikenivat muistokirjoituksissaan nais-
suhteista.

Vaikeneminen herätti huomiota. Varsin-
kin seksuaalisten vähemmistöjen edustajat 
ihmettelivät, miksei asiaa noteerattu. New 
York Timesissa puolustettiin ratkaisua sillä,  
että intiimiä, yksityiselämää koskevaa tietoa 
ei ole reilua julkaista, jos ihmiset itse halua-
vat pitää yksityiselämänsä yksityisenä.

Eikä Sontag kovin paljon yksityiselämäs-
tään kirjoittanutkaan. Esseessään Sairaus 
vertauskuvana (suom. 1991) Sontag kylläkin 
kuvasi taisteluaan rintasyöpää vastaan, ja 
New York Times mainitsikin syövän vain tässä 
yhteydessä.

Seksuaalisten vähemmistöjen edustajat 
ovat kritisoineet Sontagia suuren ulostulon 
tekemättä jättämisestä.

Sontagia ei koskaan ole ajateltu kovin 
vahvasti heteroseksuaalisuudesta poikkea-
vana älykkönä ja taiteilijana – sillä tavoin 
kuin ajattelemme vaikkapa Michel Fou-
cault’a, W. H. Audenia, Andy Warho-
lia tai Jack Kerouacia. En usko, että kovin 
moni romaanin Tulivuoren rakastaja tai es-
seen  ”Against Interpretation” lukija kokee 

lukevansa ”seksuaalisesti poikkeavan” nai-
sen tekstiä.

Älykkään naisen rooli

Kiinnostavassa essessään Sontagin muisto-
kirjoituksista Michael Bronski (Notes on 

’Susan’, Bay Windows 6/1/2005) huomauttaa, 
että lesbolaisuus on yleensä näkymätöntä ja 
kulttuurisesti vaikeammin havaittavaa.

Monet osaavat tunnistaa homointellek-
tuellin tai homotaiteilijan prototyypin, mut-
ta bi- tai lesboälykön kuva ei ole samalla  
tavalla osa yhteistä mielikuvitustamme.

Seksuaalisen suuntauksen identifioimatto-
muus liittyy myös Sontagin asemaan yhdys-
valtalaisen älymystön kentällä. Kun Sontag 
aloitti esseistin uransa New Yorkissa 1960- 
luvun alussa, seksuaalisen suuntauksen esil-
letuominen olisi aiheuttanut hänelle haittaa.

Sontagin ”juttu” oli alusta alkaen olla  
älykäs nainen. Ei viisas, nokkela, sanaval-
mis, ajattelija, näkijä, kokija tai pohdiskelija   
 – vaan ennen kaikkea älykäs. Hän argumen-
toi ja analysoi, syntetisoi ja systematisoi.

Jos Sontag olisi ollut olla hillitön, radi-
kaali, tunteellinen, persoonallinen, lempeä 
tai sydämellinen, hänen seksuaalisuudellaan 
olisi voinut olla kommentaattoreille enem-
män merkitystä. Jos muisteltavana olisi villi, 
radikaali runoilija tai lempeä ja viisas filosofi, 
muistokirjoituksiin voisi helpommin kuvitel-
la mainintoja suhteista naisten kanssa.

Guardianin avomielinen haastattelu

Mutta tässä ei ole kaikki. Vuonna 2000 Son-
tag puhui poikkeuksellisen avomielisesti  

yksityiselämästään Guardian-lehden henkilö-
jutussa. Hän kertoi rakastuneensa elämäs-
sään viiteen naiseen ja neljään mieheen. Li-
säksi hän sanoi:

”Samalla kun minusta on tullut miesten 
silmissä vähemmän kiinnostava, olen huo-
mannut olevani enemmän naisten seurassa. 
Niin se vain menee. Kysy keneltä tahansa 
ikäiseltäni naiselta. Naisia tulee luoksesi 
enemmän kuin miehiä. Ja naiset ovat fantas-
tisia. Neljänkymmenen maissa naiset kukois-
tavat. Naiset ovat ”work-in-progress”. Miehet 
palavat loppuun.”

”Ehkä kaikki ajattelevat, että minulla on 
poikkeava elämä tai heikko seksivietti. Ehkä 
kuulostan hieman aseksuaaliselta. Mutta jos 
totta puhutaan, niin voin ihan vain omalta 
osaltani sanoa, että elämässäni on tällä het-
kellä kovin paljon asioita, jotka ovat minulle 
tärkeämpiä kuin seksuaalisuuteni. Suhteeni 
poikaani Davidiin. Kirjoittamiseni. Jopa mo-
raaliset intohimoni vaikuttavat paljon mer-
kittävimmiltä kuin eroottinen elämäni. Ihmi-
set voivat päätellä tästä, mitä haluavat.”

Jo tämä sitaatti osoittaa, että Sontagia on 
vaikea kuvitella sanomassa julkisesti ”olen 
bi” tai ”rakastun joskus naisiin” – tällaisia 
suhteellisen epäkiinnostavia ja banaaleja 
kommentteja. Näiden lauseiden sanominen 
ei ole ”kova juttu”, mutta niiden jatkaminen 
oikealla tavalla on.

Guardianin haastattelu sai minut hieman 
toivomaan, että Sontag olisi joskus kirjoitta-
nut laajemminkin yksityiselämästään – vaik-
kapa vain osoittaakseen meille, että medias-
sakin ihminen voi olla henkilökohtainen, 
älykäs, ekshibitionistinen, sivistynyt, tunteel-
linen ja argumentoiva. g

Miksi Sontagin 
naissuhteista vaiettiin?
teksti: Kyösti Niemelä

Biseksuaalisuudesta vaikeneminen Susan Sontagin 
muistokirjoituksissa herätti huomiota. Sontag itsekään  
ei koskaan tehnyt asiasta numeroa, mutta puhui avoimesti 
yksityiselämästään ainakin yhdessä haastattelussa. Susan Sontag
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Outokumpulaista kirjailijaa Esko-Pekka Tiitistä 
ei ole koskaan syytetty lukijansa aliarvioinnista. 

Pikemminkin hän haastaa lukijan täydentämään sen, 
mitä hänen kirjoissaan jätetään kertomatta, ottamaan 
selvää asioista joihin vihjataan, ajattelemaan ja kyseen-
alaistamaan annetut vastaukset ja totuudet. Erityisesti 
viime syksynä ilmestynyt romaani Perinnevanhukset on 
hämmentänyt lukijoita satiirillaan.

”Perinnevanhuksissa puhutaan Euroopassa parhaillaan 
menossa olevasta prosessista. Vanha manner, filoso-
fian syntyseutu, amerikkalaistuu. Kaupankäynti ja 
markkinavoimat ovat se väline, jonka kautta syntyvät 
ahneuden rakenteet”, Tiitinen sanoo.

”Amerikkalaistuminen ja Amerikka ovat Perinnevan-
huksissa se ahne järjestelmä, johon kritiikki kohdistuu, 
mutta samanlaisia järjestelmiä on olemassa aivan var-
masti eri puolilla maailmaa ja ahneuden rakenteet ovat 
läsnä jokaisen ihmisen arjessa. Mutta ne ovat niin ove-
lasti piilotettuina, ettei niitä havaitse.”

Tiitinen ei jätä ahneuden tutkimista Perinnevanhuk-
siin. Parhaillaan työn alla on tekstejä, jotka kertovat 
systeemin laidalla keinahtelevien, yhteiskunnalle tar-
peettomiksi tulleiden, mutta yhteisönsä hyväksyntää 
tavalla tai toisella hamuavien ihmisten elämästä niin 
Suomen kuin Venäjän Karjalassa.

”Rajalla oikeasti traagiset asiat muuttuvat metro-
polin saavuttaessaan koomisiksi. Aika ja etäisyys raja-
seutujen ja metropolien välillä hajottaa tapahtumien 
todellisen tragiikan ja se häviää lööppeihin tullessaan”, 
Tiitinen selvittää metropolin ja periferian välisten ym-
märtämisongelmien syitä. 

Taidekasvatusta ja lastenkulttuuria

Rajaseudun tragedioiden estämiseen Esko-Pekka  
Tiitisellä on selkeä, monien tutkijoidenkin esittämä 
ratkaisu:

”Kuntien budjetteihin pitää kuulua lastenkulttuuril-
le korvamerkitty osuus. Lastenkulttuuria tukemalla 
voidaan edistää maaseudun asuttuna säilymistä, eh-
käistä nuorten syrjäytymistä ja perheiden hajoamista 
sekä lisätä yleensäkin elämänlaatua”, Tiitinen sanoo.

Hän kertoo alkuperäiskulttuureista, joissa ihmiset 
antavat muodon tunteilleen ja ajatuksilleen piirtämällä, 
laulamalla, tanssimalla tai kertomalla tarinan. Kaikki 
neljä ilmaisutapaa ovat tasaveroisina käytössä.

”Meidän kulttuurissamme aikuiset ovat usein kadot-
taneet osan näistä tavoista. Kulttuurimme on niin kieli-
keskeinen, ettei täällä ensimmäisenä juolahda mieleen 
alkaa tanssia asiaansa. Pienillä lapsilla tämä valmius 
käyttää erilaisia muotoja vielä on. Mihinkähän se  
katoaa kun tullaan isoiksi?”, Tiitinen ihmettelee.

Lastenkulttuuri on aina ollut lähellä Esko-Pekka 
Tiitisen sydäntä. Sen takia hän aikanaan opiskeli mu-
siikkileikkikoulunopettajaksikin. Viime vuosina Luku-
keskuksen koordinoima kirjailijakummitoiminta on 
ollut osa hänen työtään.

”Olen kirjailijakummina Kuopiossa Pölläkänlah- 
den päiväkodissa. Meillä on menossa henkilökun- 
nan ja päiväkodin lasten kanssa sadutuskokeilu,  
jossa rakennamme yhdessä erilaisia tiloja, eläinten  
pesiä, ja niissä lapset kertovat tarinoita, jotka kirjoi- 
tetaan paperille. Myös kajaanilaisella ala-asteella on 
menossa samantyylinen projekti, mutta siellä lapset 
satujen sijasta keräävät vanhempiensa ja isovanhem- 
piensa muistoja. Sekä muistot että sadut kootaan  
aikanaan kirjoiksi”, Tiitinen kuvaa lukuvuoden mit-
taista projektia.

Tiitinen piirtää, tekee veistoksia, soittaa, näyttelee 
ja ohjaa. Hän myös kirjoittaa satuja, nuortenkirjoja,  
aikuistenkirjoja ja näytelmiä. Libretto Suomalainen  
tapiiri -oopperaankin on syntynyt. Miten selvitään mo-
nen erilaisen taiteenalan ja monenlaisten kohderyhmi-
en kanssa? 

”Aiheet ovat kuin valtava lankavyyhti, jota selvitän 
taiteen avulla. Kirjoitan tekstin, sitten saatan istua pia-
non ääreen ja soittaa ja laulaa kirjoittamani. Teksti ei 
ehkä juuri silloin muutu, mutta jos olen aikanaan oh-
jaamassa tekstin pohjalta tehtävää näytelmää, soitto ja 
laulu tuovat mukanaan ohjaustyötä helpottavia sävyjä 
tekstiin. Kaikki erilaiset muodot ja aiheet täydentävät ja 
tukevat toisiaan”, Tiitinen kuvaa työskentelytapaansa.

”Mikään muoto ei kiinnosta minua muotonsa takia. 
Eri jutut välittyvät yleisölle eri tavoin, toinen aihe ha-
kee uomaansa niin kauan että päätyy saduksi, toisesta 
tulee monologi. Aihe, joka oli jossakin tekstissä ihan 
pieni, nousee uudelleen ja siitä tulee seuraavan koko-
naisuuden suuri asia.”

Vanhusten ja lasten tieto

Tiitisen Perinnevanhukset -kirjaa on luonnehdittu absur-
diksi ja pitkälle ulottuvaksi tulevaisuuden kauhuku-
vaksi. Lukijalleen Tiitinen antaa kolme avainsanaa, 
johtoajatusta, joiden kautta pirunnyrkin kaltaista kir-
jaa voi lähteä avaamaan:

”Ensimmäinen on tutkimus, jonka kautta maailman 
rakenteet voidaan saada selville. Minne kaikkialle kul-
kevat ahneuden juuret? Mihin tarvitaan helposti hallit-
tavaa nuorisoa?”

”Toinen on niiden syiden löytäminen, joiden takia 
väkivaltaa markkinoivia tietokonepelejä on saatavilla 
niin paljon ja niin edullisesti. Se ei voi olla sattumaa”, 
kirjailija uskoo. 

”Ja kolmas on muistitieto. Vanhoilla ihmisillä on ole-
massa muistitietoa toisenlaisesta maailmasta ja elä-
mästä, toisenlaisesta tavasta kasvattaa lasta, oikeista  
ja pyyteettömistä arvoista”, Tiitinen sanoo.

Hän näkee vanhusten ja lasten maailmassa pal- 
jon samaa. Molemmilla on sellaista tietoa ja näke-
mystä, joka keski-ikäisiltä puuttuu ja jota he kipeäs- 
ti kaipaisivat. 

”Lapset, keski-ikäiset ja vanhukset elävät kuitenkin 
samaa maailmaa, ja välillä näyttää, että päätöksiä teke-
vät keski-ikäiset unohtavat vallattomammat eläjät.”

Juuri heille, lapsille ja vanhuksille, avautuu ehkä 
parhaiten toinen Esko-Pekka Tiitiseltä viime syksynä 
ilmestynyt kirja, Hippiäinen ja hyvän päivän sadut. 

”Aikuisten olisi uskallettava tarttua lastenkirjaan,  
ottaa lapsi kainaloonsa ja tuntea”, Tiitinen miettii.

Parhaillaan Tiitinen sukeltaa siilin maailmaan. Jos 
aikoo kirjoittaa sadun siilin maailmanympärimatkasta, 
siilien ajattelua täytyy ymmärtää ainakin jollain tapaa. 

”Pohjois-Karjalassa siilistä on helppo kirjoittaa, sillä 
vaaramaisemassa näkee kauas, aina reunalle asti”, Tii-
tinen sanoo. g 

Rajan tragedia on 
metropolissa komiikkaa
teksti ja kuva: Pia Paananen, Outokumpu 

Kirjailija Esko-Pekka Tiitinen ihailee alkuperäiskansoja 
ja lapsia, koska kummatkin osaavat yhdistää erilaisia 
ilmaisutapoja. Hän uskoo, että lastenkulttuuriin 
panostamalla voidaan ehkäistä syrjäseutujen kurjuutta.

Esko-Pekka Tiitinen Outo-

kummun teatteritalon kat-

somossa. Paikka on hänelle 

hyvin tuttu, sillä siellä on 

saatettu esityskuntoon lähes 

kaikki hänen näytelmänsä.
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Vuonna 1946 järjestettiin Nürnbergissä  
oikeudenkäynti, jossa tuomittiin 22 natsi-

hallinnon siviili- ja sotilasjohtajaa ja korkeaa 
virkamiestä. Heitä syytettiin natsismin rikos-
ten suunnittelusta, hyökkäyssodan aloittami-
sesta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä 
vastaan. Oikeudenkäyntien aikana heitä 
haastatteli yksityisesti Yhdysvaltain armei-
jan psykiatri Leon Goldensohn, joka halusi 
kartoittaa natsijohtajien motiiveja ja psyko-
logista profiilia. Nyt Goldensohnin haastatte-
luista tekemät tarkat muistiinpanot on koot-
tu kirjaksi.

Nürnbergin haastattelut sisältää keskustelut, 
jotka Goldensohn kävi 19 syytetyn ja 14 to-
distajan kanssa. Natsismin rikoksista on kir-
joitettu kirjastokaupalla teoksia, ja kaikkien 
tulkintojen ja ylitulkintojen jälkeen on kiin-
nostavinta lukea ”sitä itseään” eli kansan-
murhan toteuttajien omia lausuntoja asiasta. 
Aiemmin tämänkaltaista materiaalia on voi-
nut suomeksi lukea vain Auschwitzin päälli-
kön Rudolf Hössin omaelämäkerrasta, jon-
ka hän kirjoitti teloitusta odottaessaan.

Nykylukijalle Nürnberg ei ole saman-
lainen oikeuden riemuvoitto kuin miltä se 
joskus vaikutti. Se oli voittajien oikeutta sii-
nä mielessä, että esimerkiksi Neuvostoliiton 
hyökkäyssodat Puolaa ja Suomea vastaan 
jätettiin käsittelemättä, samoin länsiliittoutu-
neiden pommitukset Hampurissa ja Dresde-
nissä. Lisäksi ihminen on toisen maailman-
sodan jälkeen syyllistynyt muita lajeja ja 

koko planeettaa kohtaan paljon kokonais-
valtaisempiin rikoksiin. Kaikesta huolimat- 
ta Goldensohnin ja Hössin kirjat ovat va-
vahduttavia.

Ilman katumusta

Nürnbergin haastatteluihin on loihdittu tiivis 
tunnelma. Usein tuntuu kuin katsoisi do- 
kumenttielokuvaa tai olisi itse läsnä haas-
tattelutilanteessa. Melkein huomaamatta 
Goldensohn piirtää tarkan luonnekuvan 
tunteellisesta ja ailahtelevaisesta Hans Fran-
kista, viileästä Karl Dönitzistä, psykopaatti-
sesta Julius Streicheristä.

Ahdistavinta eivät ole syytettyjen rikok-
set vaan heidän suhtautumisensa niihin. Tai 
pikemminkin heidän kyvyttömyytensä suh-
tautua. Osa myöntää syyllisyytensä, mut-
ta aina varauksellisesti. Joukkomurhista ei 
tiedetty tai niihin ei osallistuttu, ne pantiin 
lähes yksimielisesti jo kuolleiden Adolf Hit-
lerin ja Heinrich Himmlerin tiliin. Välillä 
oman toiminnan puolustelut ovat absurde-
ja: miehitetyn Tanskan Gestapossa toimi-
nut Rudolf Mildner sanoo, että vastarinta-
liikkeen terrori-iskut pakottivat saksalaiset 
surmaamaan kostoksi tanskalaisia vankeja. 
SS-kenraali Otto Ohlendorf puolestaan juu-
talaisista: ”En ampunut heitä. Teloitusryh-
mät tekivät sen.”

On ehkä virhe pitää lausuntoja suoraan 
vilpillisinä. Pikemminkin näyttää siltä, että 

vuosia jatkunut itsepetos on saanut nämä 
miehet aidosti uskomaan omiin sepitteisiin-
sä. Monet heistä eivät ymmärrä tehneensä 
mitään väärää: he eivät pysty näkemään yh-
teyttä paperille kirjoitettujen numeroiden ja 
surmattujen ihmisten välillä. Goldensohnin 
kolkko analyysi Ohlendorfin sielunelämäs-
tä sopii moneen muuhunkin haastateltuun: 

”Hän ei nyt tunne katumusta muuten kuin 
nimellisesti. Hän näyttää loppuun palaneelta 
pahalta hengeltä, ja hänen omatuntonsa, jos 
sitä voi sellaiseksi sanoa, on puhdas kuin lu-
milakeus ja yhtä tyhjä.”

Kuolemanpelkoa ja kuuliaisuutta

Teokseen esipuheen kirjoittanut Robert  
Gellately muistuttaa, että syytetyt pelkäsi-
vät Nürnbergissä henkensä puolesta. Paljas 
kuolemanpelko selittää osan kiertelyistä ja 
puolitotuuksien laukomisista. Syytetyistä  
12 sai hirttotuomion.

Ainoa, joka Goldensohnin kirjassa suo-
raan tunnustaa syyllisyytensä, on todistaja-
na haastateltu Rudolf Höss, joka tuomittiin 
myöhemmin kuolemaan Puolassa. Mutta  
hänen tunnustuksessaan ja katumuksessaan 
on mekaaninen ja eloton tuntu. Kun Golden-
sohn kysyy, mitä Höss ajattelee kaasutuksis-
ta, vastaus on paljonpuhuva: ”Nyt minun on 
luonnollisesti ajateltava, että se oli väärin.” 
Sekä komendanttina että vankina Höss totte-
li kuuliaisesti käskyjä.

Väkivallan 
virkamiehet
teksti: Timo Hännikäinen kuvitus: Lauri Ahonen

Kansanmurhan toteuttajat saavat  
puheenvuoron teoksessa Nürnbergin haastattelut.

Hössin muistelmateos Ausch-
witzin komendantti valaisee hänen 
psyykeään lyhyehköä haastattelua 
laajemmin. Höss vaikuttaa pedantilta, vä-
rittömältä ja täysin auktoriteettiuskoiselta 
mieheltä. Auktoriteetit tosin pettivät hänet. 
14-vuotiaana Höss luopui katolisesta uskos-
taan, kun pappi oli paljastanut hänen ripillä 
kertomiaan asioita vanhemmille. Tällaiset 

”joulupukkia ei olekaan olemassa” -koke-
mukset seurasivat häntä läpi elämän: Höss 
järkyttyi, kun hävityn sodan lopulla Himm-
ler kehotti häntä piilottelemaan väärän hen-
kilöllisyyden turvin. Hän odotti, että Himm-
ler olisi vakaumuksellisena natsina käskenyt 
häntä tekemään itsemurhan.

Auschwitzin komendantti on kuvaus virka-
miehestä, joka asettaa joka tilanteessa asian 
edun ja johtajan auktoriteetin omien tuntei-
densa ja ajatustensa edelle. Häntä inhottaa 
juutalaisten murhaaminen, mutta Saksan 
etu vaatii sitä. Hän ei alun perin tahtonut 
olla komendantti vaan maanviljelijä: Höss 
puhuu monien Nürnbergin syytettyjen ta-
voin siitä, miten kohtalon voimat kuljettivat 
häntä hänen tahtonsa vastaisesti. Näin hän 
puolustelee epäsuorasti toimintaansa, ja tun-
tee samalla ammattiylpeyttä. Auschwitz oli 
hänen elämäntyönsä.

Viimein Höss saapuu viimeisen aukto-
riteetin, tuomioistuimen huomaan. Hän 
suorittaa pakolliset katumusharjoitukset ja 
kävelee säyseästi hirsipuuhun. Hän muistut-

taa, ettei 
ollut epähu-
maani, vaan piti 
lapsista ja pienistä eläi-
mistä. Hän toivoo jälkipolvien ym-
märtävän, että ”hänelläkin oli sydän, 
että hän ei ollut huono.”

Perheenisiä  
ja ihmisystäviä

Nürnbergin haastattelujen ja Auschwitzin komen-
dantin tärkeä opetus on, että holokaustin 
käytännön toteuttajat eivät olleet demone-
ja. He eivät myöskään olleet ahdistuneita 
ihmisiä, jotka tappoivat purkaakseen viha-
mielisyyttään. Heidän tavallisuutensa sotii 
sitä vastaan, että kulttuurimme vetää yhtä-
läisyysmerkit ihmisen yksityisen ja julkisen 
elämän välille. Meidän on vaikea ymmär-
tää, että joku on samanaikaisesti klassista 
musiikkia harrastava perheenisä ja keskitys-
leirien suunnittelija, eikä näe siinä mitään 
ristiriitaa.

Hirmuteot eivät aina ole seurausta vihas-
ta tai epähumaanista asenteesta. Humanismi, 
joka on jonkinlainen nykyajan puoliuskonto, 

 ei ole 
koskaan estänyt 

ketään tekemästä pahaa. Monet Nürnber-
gin haastateltavat olivat omien sanojensa 
mukaan suuria ihmisystäviä, joiden mielestä 
juutalaisten tuhoaminen oli ”väärää politiik-
kaa”. Modernin ihmisen onkin paljon hel-
pompi kohdella muita ihmisiä kaltoin kuin 
vihata heitä. Ja jos rikos on tarpeeksi suuri 
ja laaja, siihen on helpompi osallistua kuin 
ymmärtää sen todellinen luonne.

Leon Goldensohn: Nürnbergin haastattelut 
(suom. Heikki Tiilikainen. Tammi 2004)
Rudolf Höss: Auschwitzin komendantti  
(suom. Reijo Wilenius. Tammi 1959)
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Uusi suomalainen  
kulttuurituote: dokumenttielokuva
teksti: Heljä Kiiskinen

Dokumenttielokuva on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut fiktioelokuvan 
jaloista kovaa vauhtia kohti suomalaisen elokuvakulttuurin establishmenttia. 
Ainekset menestyskonseptiin ovat olleet kasassa jo kauan, mutta 
dokumenttielokuva ei ole vieläkään päässyt marginaaligenren maineestaan. 

Jokainen, joka on vähänkin seurannut vii-
me vuosina suomalaista kulttuurielämää, 

on arvattavasti törmännyt myös dokumentti-
elokuviin. Dokumenttielokuvia, jotka kuvaa-
vat todellisia tapahtumia ja ihmisiä, mutta 
joiden elokuvalliset päämäärät erottavat ne 
ratkaisevasti journalistisista tv-dokumen-
teista, on syntynyt Suomessa viiden vuoden 
aikana reippaasti enemmän kuin kalliita fik-
tiotuotantoja. 

Yleisön kiinnostus dokumenttielokuvaa 
kohtaan on kasvanut käsi kädessä tarjonnan 
kanssa sellaisiin mittoihin, että on retostele-
matta voitu puhua dokumenttielokuvan ”uu-
desta noususta” ja ”valloituksesta”. Edellises-
tä dokumenttielokuvan kultakaudesta onkin 

jo vuosikymmeniä, mistä on syyttäminen te-
levision ylivoimaa: kun joka kodissa alkoi ol-
la telkkari, ei dokumenttielokuvia enää men- 
ty katsomaan teattereihin. Nyt dokumentti-
elokuva on kuitenkin uudelleen kiivennyt 
salonki- ja yleisökelpoiseksi taidemuodoksi 
fiktion rinnalle. Miten se onnistui siinä?

Minimaalisilla budjeteilla mutta silti kun-
nianhimoisesti tehdyt dokumenttielokuvat 
alkoivat nostaa päätään elokuvamaailman 
marginaalista jo viime vuosikymmenellä. 
Tuolloin valmistui muutamia dokumentti-
elokuvia, jotka onnistuivat murtautumaan 
tavallisten elokuvankatsojien näköpiiriin.

Yksi etujoukoissa kulkenut elokuvaoh-
jaaja oli Pirjo Honkasalo, joka nykyisinkin 

seilaa lippulaivoineen suomalaisten doku-
mentintekijöiden eturintamassa. Honkasalon 
uutuuselokuvaa, Tšhetšhenian sodasta ker-
tovaa Melancholian 3 huonetta (2004) on suitsu-
tettu elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa; 
viimeksi hattusulkia tuli Kroatian ja Argentii-
nan elokuvafestivaaleilta, joissa elokuva nap-
pasi festivaalien pääpalkinnot. Huhtikuussa 
Honkasalon dokumenttielokuvien retrospek-
tiivi esitettiin Thessalonikin Images of 21st 
Century -festivaalilla Kreikassa.

Vuonna 1996 Honkasalo oli kuitenkin 
kaukana Tšhetšhenian sotatantereista. Oh-
jaaja oli aiemmin tarkastellut venäläistä kult-
tuuria kansan silmin ja ortodoksisen uskon-
non kautta elokuvissaan Mysterion (1990) ja 

Tanjuska ja seitsemän perkelettä (1993), mutta 
elokuvassaan Atman (1996) Honkasalo oli 
siirtynyt kauas Intiaan, Ganges-joen varrelle 
seuraamaan ramman Jamana Lalin pyhiin-
vaellusmatkaa Himalajalle. Tummasävyinen 
elokuva oli yksinkertaisesti menestys: siitä 
merkittävin osoitus oli maailman suurimmil-
la dokumenttielokuvajuhlilla, Amsterdamin 
IDFA:ssa, saatu pääpalkinto.

Henkilökohtaisesta  
yhteiskunnalliseen

Samoihin aikoihin Suomi alkoi täyttyä doku-
menttielokuvista, joihin tekijät olivat hake-
neet inspiraationsa omista henkilöhistoriois-
taan. Kiti Luostarisen elokuvat Sanokaa 
mitä näitte (1996) ja Naisenkaari (1997) olivat 
omakohtaisia tutkimusmatkoja, ensin takai-
sin hämmentävään lapsuuteen ja myöhem-
min naiseuden eri muotoihin oman vartalon 
kautta. Anu Kuivalaisen Orpojen joulu (1992) 
ja Hanna Miettisen Sata kelloa (1998) teki-
vät molemmat tiliä menneisyyden ahdista-
vien kokemusten kanssa.

Vuosituhannen vaihteessa kurssi alkoi 
hitaasti kääntyä kohti yhteiskunnallista elo-
kuvaa – tai ainakin dokumenttielokuvan 
spektriin tuli lisää värejä. Ohjaajakaksikko 
Susanna Helke ja Virpi Suutari kuvasi yli 
vuoden ajan parikymppisten nuorten mies-
ten Hapan, Bodin ja Lötkön haahuilua Äm-

mänsaaren ja Suomussalmen kylänraiteilla 
Kainuussa. Tuloksena oli Joutilaat (2001), 
vuoden parhaana dokumenttina Jussi- 
patsaalla palkittu elokuva, josta tuli myös 
jonkinlainen yleisömenestys.

Joutilaat, joka pääosassa olleista huumori-
veikoista huolimatta käsitteli vakavaa tee-
maa, nuorisotyöttömyyttä, oli kenties vain 
alkuverryttelyä yhteiskunnallisen elokuvan 
tiellä. Sittemmin trendi on vahvistunut enti-
sestään. Dokkarintekijät ovat löytäneet suo-
malaisesta yhteiskunnasta ideasammon, joka 
tarjoaa tuhansia tarinoita pienen kansakun-
nan menneisyydestä ja nykyisyydestä.

Erkko Lyytisen Kainuun tähti (2004) vie 
katsojan Vuolijoelle, jossa paikkakunnan tär-
keimmän työllistäjän, Valcon junanvaunu-
tehtaan, toiminta uhkaa loppua. Vuolijoke-
laiset lobbaavat niin ministereitä kuin VR:ää, 
ja apeista tunnelmista huolimatta kuntalais-
ten yhteishenki nousee heidän puhaltaessaan 
yhteen hiileen.

Sen edestään löytää (2004) on John Webste-
rin hurja kuvaus salolaisen poliisiaseman ar-
jesta. Pikkukaupungin elämä näyttäytyy po-
liisin silmin karuna touhuna. Poliisien päivät 
kuluvat juopporetkueiden riitoja selvitellessä 
ja onnettomia ihmiskohtaloita kohdatessa: 
putkan ovet käyvät tiuhaan. Vaatii paljon, et-
tä pää pysyy kunnossa töitä tehdessä.

Maaseudun autioitumiseen on tarttunut 
äskettäin kaksikin ohjaaja, Mika Ronkai-

nen ja Tampereen elokuvajuhlilla palkittu 
Mervi Junkkonen. Huutajat-elokuvastaan 
(2003) tunnetuksi tullut Ronkainen ohjasi 
herkän elokuvan Meän kesä (2004) Länsi-La-
pissa, Karungin kylässä asuvasta Anittasta, 
joka lähtee Alzheimerin tautia sairastavan 
isänsä ja lastensa kanssa kesän viettoon per-
heen autiolle kotitilalle. 

Junkkonen puolestaan yhdisti sekä hen-
kilökohtaisen että yhteiskunnallisen eloku-
vassaan Hiljainen tila (2004), jossa seurataan 
Junkkosen maanviljelijäperheen totuttelua 
arkeen sen jälkeen, kun maatilan toimin-
nasta oli luovuttu. Rankka vuosi kääntyi 
hienoksi dokumenttielokuvaksi, jolla Junk-
konen lunasti paikkansa nuorten suomalai-
sohjaajien eturivissä.

Murheenkryyninä rahoitus

Suomalaisen dokumenttielokuvan menestys-
konsepti näyttäisi olevan tuotteiden puoles-
ta kunnossa. Mutta yhtä lailla suomalaisten 
ja ulkomaisten katsojien kiinnostus on ollut 

VASEMMALLA: Pirjo Honkasalon Melancholian 3 

huonetta on kerännyt maailman elokuvafestivaaleil-

ta jo parikymmentä palkintoa.

 KESKELLÄ: Mervi Junkkoen Hiljainen tila (2004)

YLLÄ: John Webster seuraa elokuvassaan Sen 

edestään löytää (2004) poliisikoulua käyvän Riikan 

työharjoittelua Salon poliisiasemalla. 
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edellytys sille, että ylipäänsä voidaan puhua 
menestyksestä.

”Kiinnostus johtuu siitä, että suomalai- 
nen dokumenttielokuva on oikeasti korkea-
tasoista”, sanoo tuottaja Lasse Saarinen. 
Saarisen tuotantoyhtiö Kinotar on Suomen 
 suurin dokumenttielokuvia tuottava yhtiö, 
joka on 11 vuoden aikana tuottanut noin 
50 elokuvaa – niistä noin 30 on ollut doku-
menttielokuvia. Kinottaren tallissa eloku-
viaan ovat tehneet alan suomalaiset ykkös-
nimet Mika Taanilasta Erja Dammertiin 
ja Kanerva Cederströmistä Susanna Hel-
keen ja Virpi Suutariin. 

Saarisen mielestä suomalaisten doku-
menttielokuvien korkea taso selittyy osittain 
sillä, että ohjaajien koulutukseen on satsattu 
paljon. ”Suomessa on hirveä määrä hyviä 
elokuvantekijöitä, itse asiassa melkein liikaa-
kin tämän kokoiseen maahan. Toisaalta do-
kumenttielokuvien rahoittaminen on entises-
tään vaikeutunut kymmenessä vuodessa, 
eivätkä läheskään kaikki hyvät tekijät saa 
mahdollisuutta toteuttaa elokuviaan”, Saari-
nen sanoo.

Rahoitus onkin asia, jota ei voi välttää 
puhuttaessa dokumenttielokuvasta. 1990- 
luvun lopussa Yle, Suomen elokuvasäätiö 
ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskes-
kus AVEK aloittivat kolmikantayhteistyön, 
jonka tarkoituksena oli parantaa elokuvien 
tuotantomahdollisuuksia. Helsingin doku-
menttielokuvafestivaali DocPointin taiteel-
linen johtaja Kristina Schulgin – itsekin 
elokuvaohjaaja – sanoo, että kolmikantaa 
on kiittäminen rahoitusmahdollisuuksien 
helpottumisesta: ”Nyt ohjaaja voi saada edes 

jonkinlaista palkkaa itselleen. Aiemmin oli 
hyvä, jos pääsi edes 50 sentin tuntiansioihin.”

Tuottaja Saarisen mielestä dokumenttielo-
kuvien tuottaminen taas oli helpompaa vielä 
muutama vuosi sitten. ”AVEKin ja SES:n 
rahoitus on konkreettisesti vähentynyt viime 
vuosina. Vähänkin kalliimman dokkarin te-
keminen vaatii ulkomaista rahoitusta.”

Käytännössä ulkomainen rahoitus tar-
koittaa yhteistyötä keskieurooppalaisten 
tv-yhtiöiden kanssa. Ranskan Arte on hyvä 
yhteistyökumppani, samoin televisioyhtiöt 
muissa Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannis-
sa ja Itävallassa. Pohjoismaisiin dokument-
tiprojekteihin rahaa haetaan usein Oslossa 
päämajaansa pitävästä Nordic Film & TV 
Fundista. 

Ongelmallinen 
teatterilevitys

Televisioyhtiöt paitsi rahoittavat dokumentti-
tuotantoja myös ostavat valmiiden elokuvien 
esitysoikeuksia. Saarisen mukaan dokument-
tielokuvat menevät tv-yhtiöille – ehkä yllät-
tävästikin – paremmin kaupaksi kuin fiktiot. 
Kaupoissa liikkuvat summat ovat tosin huo-
mattavasti fiktioelokuvia pienempiä.

Kauppaa tehdään pääasiassa Eurooppaan, 
sillä esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinat 
ovat lähes mahdottomat saavuttaa, ellei elo-
kuvaa saa yliopistojen kaltaisille julkisille esi-
tysareenoille. Varsinainen teatterilevitys taas 
vetää yhtä huonosti kaikkialla maailmassa.

Televisio on muutenkin dokumenttielo-
kuvan pääareena. Kun teattereissa ja festi-
vaaleilla dokumenttielokuvan saattaa 

parhaimmillaankin nähdä vain muutamat tu-
hannet katsojat, näkee elokuvan televisiossa 
kertaheitolla 600 000–800 000 katsojaa. 

Yleisradio tekee yleensä jo tuotantovai-
heessa sopimuksen kolmesta tai neljästä tv-
esityksestä, joista ensimmäiset kaksi ajetaan 
ulos ensimmäisen vuoden aikana. Kaksi 
muuta esitysoikeutta jäävät odottamaan ha-
maa tulevaisuutta. Jos yleisö oikein kovasti 
toivoo, saatetaan kolmas esitysoikeus käyt-
tää jo parin vuoden sisällä ensiesityksestä.

Televisio on toki tehokas levityskeino elo-
kuvalle kuin elokuvalle, mutta kun dokkaria 
katsoo 16 tuuman matkatelevisiosta, ei elo-
kuvan taiteellisista ansioista ole paljon jäljellä. 
Dokumenttielokuvia onkin yritetty puskea 
elokuvateattereihin, vaihtelevalla menestyk-
sellä. Saarinen kertoo Kinottaren kärsivän 
joka kerta 10 000–20 000 euron tappiot, kun 
elokuva laitetaan teatterilevitykseen.

”Elokuvateatterit ovat meille silti tärkei- 
tä. On tärkeää, että edes jotkut voivat näh-
dä elokuvan suurella kankaalla, niin kuin  
ne kuuluisikin nähdä. Siksi Kinottaressa 
usein tehdään elokuvista 35 millin filmiko-
piot teattereita varten, vaikka se onkin hir-
veän kallista.”

DocPoint lanseerasi lokakuussa 2004 yh-
teistyössä Finnkinon kanssa DocPoint Foo-
rumi -hankkeen, joka on tuonut uusia suo-
malaisia dokumenttielokuvia kuukausittain 
elokuvateatteri Forumiin Helsingissä. Kat-
sojaluvut ovat kuitenkin jääneet alhaisiksi: 
vaikka käytössä ovat kaupungin parhaat elo-
kuvateatterit paraatipaikoilla ja THX-äänillä 
varustettuina, suuri yleisö ei tunnu löytävän 
tietään dokumenttielokuvan pariin. 

Idean yhtenä promoottorina toiminut 
Kristina Schulgin pahoittelee, ettei Foorumi 
toimi parhaalla mahdollisella tavalla. ”Ihmi-
sillä on varmasti halu nähdä elokuvia fes-
tareiden ulkopuolellakin, mutta edes alan 
ammattilaiset eivät tunnu tietävän Foorumin 
olemassaolosta. Ehkä lanseerasimme sen 
väärään aikaan ja liian matalalla profiililla. 
Median huomio olisi pitänyt kiinnittää sii-
hen, että elokuvakentällä on tapahtumassa 
jotakin ainutlaatuista”, Schulgin sanoo.

Dokkarifestari  
DocPoint

Yksi dokumenttielokuvan menestyksen  
tekijöistä Suomessa on kiistämättä ollut  
Schulginin ja toiminnanjohtaja Kai Huota-
rin nykyisin luotsaama DocPoint. Vuonna 
2002 ensimmäistä kertaa järjestetyn festivaa-
lin takana oli dokumenttielokuvan tekijöiden 
yhdistys Dokumenttikilta, jonka piirissä oli 
herännyt ajatus Helsinkiin perustettavasta 
dokumenttielokuvafestivaalista. 

Festivaalin taiteelliseksi johtajaksi tuli  
elokuvaohjaaja Arto Halonen, joka pri-
mus motorina lähti rakentamaan tyhjästä 
laadukkuuteen ja arvostukseen tähtäävää 
festivaalia. Halosen kasaaman festivaali-
organisaation työ kannatti: ensimmäisenä 
vuonna festivaaleilla kävi 4 500 katsojaa, 
mutta seuraavana jo puolet enemmän. Kah-
den viime vuoden aikana DocPointista on 
tullut Pohjoismaiden suurin alan festivaali, 
jonka kävijämäärät kaikissa festivaaliviikon 
tapahtumissa kieppuvat yhteensä 19 000 vie-
raan paikkeilla.

Toisin kuin elokuvajuhlilla yleensä, Doc-
Pointissa ei ole dokumenttielokuvien kil-
pailusarjaa. Kotimaiseen esityssarjaan pää-
semistä voi tietysti jonkinlaisena palkintona 
itsessään, mutta muuten festivaali palkitsee 
ainoastaan vuosittain pitkällä urallaan an-
sioituneen dokumenttielokuvaohjaajan Aho  
& Soldan -palkinnolla. Tähän mennessä pal-
kinnon ovat saaneet ohjaajat Markku Leh-
muskallio (2002), Lasse Naukkarinen 
(2003), Pirjo Honkasalo (2004) ja Peter von 
Bagh (2005). 

DocPoint on onnistunut vakiinnuttamaan 
paikkansa suomalaisella festivaalikentällä 
ja laajentamaan tarjontaansa jossain määrin 
tammikuisen festivaaliviikon ulkopuolel-
lekin. Tästä yhtenä esimerkkinä on lasten 
ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma 
DOKKINO, joka vie lasten dokumenttielo-
kuvia koululaisryhmille ympäri Suomea, vii-
meksi Jyväskylään ja Poriin.

Mihin menossa?

Kristina Schulginin työ DocPointissa on pit-
kälti dokumenttielokuvan promotointia suo-
malaisille katsojille – suurillekin yleisöille. 
Koko alalta Schulgin peräänkuuluttaa yhteis-
tä ponnistelua dokumenttielokuvan eteen-
päin viemiseksi:

”Yritetäänhän fiktioelokuvasta tehdä vien-
tikelpoista pakettia, miksei sitten dokkarista. 
Suomessa Dokumenttikillassa on jo ymmär-
retty, että on meidän yhteinen asiamme, että 
dokumenttielokuvan elämä saadaan jatku-
maan mahdollisimman kauan ja muuallakin 
kuin harvoissa televisioesityksissä.”

Lasse Saarinen puolestaan arvelee, et- 
tä dvd-formaatista urkenee uusi levitysväli-
ne dokumenttielokuville. Kinotar on juuri 
sopinut hollantilaisen levitysyhtiön kans-
sa Mika Taanilan elokuvien levittämisestä 
dvd-painoksina Keski-Euroopan markkinoil-
le. Pienistä myyntimääristä dvd-levitykses-
säkin on kyse, mutta sekin on parempi kuin 
ei mitään.

Entä mihin suuntaan kulkevat suoma-
laiset dokumenttielokuvien tekijät ja heidän 
aiheensa? 

”Äärimmäinen heterogeenisyys on suo-
malaisten tekijöiden suurin vahvuus”, sanoo 
Saarinen suoralta kädeltä. ”Elokuva on niin 
kallis taidemuoto, että julkista rahaa sen te-
kemiseen soisi tulevan lisää. Tällä hetkellä 
kaikkia elokuvantekovaiheita joudutaan riis-
tämään, kun rahaa on niin vähän. Parempaa 
jälkeä tulisi, jos olisi 15 päivän sijasta rahaa 
kuvata 20 päivää, tai olisi varaa etsiä parem-
pia arkistomateriaaleja.”

”Luulen, että kotimaiset tekijät käänty- 
vät tulevaisuudessa yhä enemmän ulospäin.  
Koko maailma on aiheena”, Schulgin arvioi. 
 ”On tärkeää, että elokuvia tehdään myös 
suomalaisuutta käsittelevistä aiheista, meis-
tä meille. Ne ovat merkkitavaraa maailmal-
lakin.”

Vastaukseksi siihen, mikä suomalaisessa 
dokumenttielokuvassa oikein viehättää niin 
suomalaista kuin ulkomaista katsojaa, Schul-
gin tarjoaa usein kuullun selityksen: ”Ehkä 
se on suomalainen omintakeinen tapa kertoa 
asioista. Suomalainen dokumenttielokuva 
on määrätietoista, peruuttamatonta ja joten-
kin raskasta”. g

VASEMMALLA: Joutilaat (2001) toi Susanna  

Helkelle ja Virpi Suutarille kolmannen kerran  

Nordisk Panorama -festivaalien palkinnon parh-

aasta dokumentista.  

VIERESSÄ: Meän kesä (2004) on Mika Ronkaisen 

pakahduttava kuvaus Anittan perheen kesästä  

Karungin kylässä Lapissa.
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T imo Humaloja on kiireinen mies. Työsarkaa riittää, 
kun useita eri projekteja on käynnissä samanaikai-

sesti. Asiat ovat kuitenkin hyvällä mallilla, sillä hänellä 
on takanaan 30 vuoden monipuolinen kokemus koti-
maisen elokuvan parissa. Ansiolistalta löytyy lukuisia 
ohjaustöitä: radioteatteria, tv-elokuvia, lyhyt-elokuvia, 
dokumentteja sekä pitkä näytelmäelokuva Valkoinen 
kääpiö (1986). 

Humaloja on myös käsikirjoittanut elokuvia, ja 
varsinkin viime vuosina tuottanut niitä. Vuosina 
2001—2004 hän toimi Audiovisuaalisen kulttuurin 
edistämiskeskuksen AVEKin tuotantoneuvojana, kun-
nes tuli viime syyskuussa nimitetyksi MRP Matila 
Röhr Productionsin alaisuuteen perustetun tuotanto-
yksikkö MRPdocsin johtoon. 

 MRPdocsin 
tavoitteet korkealla 

Tuoreeseen dokumenttituotantoon keskittyneen yh-
tiön tuotantoja ei ole vielä valmiina levitystä varten, 
mutta suunnittelu- ja tuotantovaiheessa on useitakin 
erilaisia projekteja. Tavoitteena on tehdä korkealaa-
tuista ja kansainväliset mitat täyttävää dokumenttielo-
kuvaa, ja kuten yhtiön tiedotteessa virallishenkisesti 
mainitaan: ”MRPdocs tarjoaa tuotantorakenteen, joka 
antaa tekijöille mahdollisuuden keskittyä sisältöön”. 

Tarkoituksena on muun muassa hyödyntää Matila-
Röhr-yhtiöiden pitkää kokemusta vedenalaisessa ku-
vauksessa. Tulossa on esimeriksi noin 50 minuutin  
pituinen vapaasukelluksesta kertova Syvä hengenveto 
(The Deep Breath). Perinteisiä luontofilmejä ei ole tar-
koitus valmistaa, vaan MRPdocsin elokuviin tulee si-
sältymään aina vahva kerronnallinen elementti. 

Yhtiössä on työn alla lisäksi ainakin televisioon tar-
koitettu seitsemänosainen sarja sekä täyspitkiä doku-
menttielokuvia. Myös emoyhtiön luomia ulkomaisia 

kontakteja on tarkoitus pitää yllä: muutamia kansain-
välisiä yhteistuotantoja on jo tekeillä, kertoo Humal-
oja. Niihin lukeutuu nykyään Hollannissa asuvan 
dokumenttielokuvaohjaajan Mari Soppelan uusi elo-
kuva Home Recordings. 

Humaloja toivoo uusia kansainvälisiä kontakteja 
tulevan jatkossa lisää. Kontakteja on löytynyt perintei-
sesti ennen kaikkea Keski-Euroopan suunnasta, mutta 
pohjoismainen yhteistyö sen sijaan on ollut toistai-
seksi suhteellisen vähäistä. Ylipäänsä kansainvälinen 
rahoitusyhteistyö on tulevaisuudessa Humalojan mu-
kaan entistä tärkeämpää, sillä varsinkin vähänkään 
kunnianhimoisimmissa tuotannoissa kotimainen ra-
hoitus ei yksinkertaisesti enää riitä. 

Kotimaisen dokumenttielokuvan 
asema ja arvostus

Viime vuosina jatkunut suomalaisen elokuvan nousu-
suuntaus ei suoranaisesti ole vaikuttanut kotimaiseen 
dokumenttielokuvatuotantoon, sillä sen parissa tämä 
noste ei ole mikään uusi ilmiö. Humaloja arvioi sen 
alkaneen jo reilusti viime vuosikymmenen puolella, 
vuosien 1996—1997 tienoilla. 

Kotimaisten dokumenttielokuvantekijöiden kan-
nalta tilanne on jo pitempään ollut sikälikin hyvä, että 
levittäjät ovat aikaisempaa auliimmin avanneet väyliä 
dokumenttielokuvien pääsemiseksi teatterilevitykseen.

Epäsuorasti tähän on vaikuttanut myös tämän  
elokuvagenren maailmalla huimasti kohonnut media-
arvo. Lisäksi yhteistyö Yleisradion kanssa on taannut 
laajan näkyvyyden useille kotimaisille dokumentti-
elokuville.

Suomalaisten dokumenttituotantojen vahvuudek-
si Humaloja arvioi eräänlaisen suoruuden tekijän ja 
kohteen välillä, minkä hän uskoo kansainvälisilläkin 
markkinoilla herättäneen kiinnostusta. Yhtenä mark-

Elämäntyönä ja  
intohimona elokuva
teksti: Eero J. Hirvenoja  kuva: Helinä Kuusela

Viime syksynä perustetun MRPdocs-yhtiön 
tuottaja Timo Humalojalla on vahva luottamus 
kotimaiseen dokumenttielokuvaan, jonka hän 
uskoo säilyvän korkealla tasollaan jatkossakin. 

VASEMMALLA: Timo Humal-

ojan mukaan kotimainen  

dokumenttielokuva on vah-

valla pohjalla
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kinavalttina lienee toiminut myös elokuvissa kuvattu 
riisuttu suomalainen todellisuus, joka eroaa monilta 
osin esimerkiksi keskieurooppalaisesta elämästä. 

Humaloja kertoo sekä suomalaista dokumenttielo-
kuvaa että fiktioelokuvaa toisaalta moititun ulkomail-
la erityisesti tietynlaisesta kerronnallisesta hitaudesta. 
Itse hän ei kuitenkaan soisi kotimaisen elokuvan siir-
tyvän kohti senkaltaista nopealeikkauksista musiikki-
videotyylistä kerrontaa, mitä viljeltiin esimerkiksi vii-
mevuotisessa Riot On! -elokuvassa. 

”Yleisösuhde pitää hakea ensisijaisesti sisällön, nar-
raation ja tarinan kautta”, Humaloja huomauttaa, mut-
ta kertoo toisaalta luottavansa katsojien arvosteluky-
kyyn. Hän uskookin yleisön lopulta ”tunnistavan sen, 
mikä on vain kupla”.

Dokumentintekijät ovat katkerina jo pitkään vali-
telleet dokumenttielokuvan alisteista suhdetta näytel-
mäelokuvaan. Arvostus kotimaassa on edelleen melko 
alhainen siitäkin huolimatta, että ulkomailla suomalai-
sen dokumenttielokuvan arvo on tunnustettu jo vuosi-
kausien ajan, kun taas fiktioelokuvan tuntemus on 
muutamia tekijöitä lukuun ottamatta varsin vähäinen. 
Tämän ongelmallisen tilanteen toteaa valitellen myös 
Humaloja, vaikka myöntääkin samalla asiantilan ole-
van vähitellen paranemaan päin. 

”Kun valtiovallan taholta keskustellaan elokuvan 
tukemisesta, siellä tuskin esiintyy sanaa dokumentti-
elokuva. Elokuva käsitetään yksinkertaisesti näytelmä-
elokuvaksi.” Humalojan mielestä tulisi mieluummin 
puhua audiovisuaalisesta alasta kokonaisuudessaan, 
jolloin myös dokumenttielokuvan ja esimerkiksi ani-
maation kaltaiset, monien mielestä perifeeriset elo-
kuvatuotannon alueet tulisi nostettua fiktioelokuvan 
kanssa samalle viivalle. 

Humaloja arvostelee myös kotimaista elokuvakou-
lutusta ja koko elokuvakulttuuria näiden asenteista, 
jotka osaltaan vahvistavat kuvaa siitä, että ainoa todel-
linen ja tavoiteltava elokuvan tekemisen muoto olisi 
näytelmäelokuva. 

 

Vahvuutena  
yhteiskunnallisuus

”Tämänhetkisen maailmantilanteen kannalta doku-
mentti on vähintäänkin yhtä tärkeä elokuvan laji kuin 
näytelmäelokuva”, Humaloja arvioi ja sanoo doku-
menttielokuvalla olevan jo lähtökohtaisesti aktiivinen 
suhde kuvaamaansa ympäristöön. 

Yhteiskunnallisen dokumenttielokuvan Humal- 
oja katsoo voivan Suomessa hyvin — siitä esimerk- 
kinä John Websterin ohjaama, poliisien arkipäivää  
kuvaava Sen edestään löytää (2005). Hän huomauttaa 
yhteiskunnallisen dokumenttielokuvan olevan toi-
saalta vaikeasti eriteltävissä, sillä dokumentti on  

joka tapauksessa väistämättä kiinni sosiaalisessa  
todellisuudessa. 

Humaloja korostaa dokumenttielokuvien olevan 
nimenomaan tärkeä osa keskustelevaa yhteiskuntaa. 

”Jokainen dokumentti osallistuu yhteiskunnan arvo-
maailman rakentamiseen, vaikka ne eivät olisikaan  
mitenkään päällekäyvästi kriittisiä tai myötäileviä.”

Michael Mooren suuria lipputuloja keränneiden 
yhteiskuntakriittisten elokuvien kaavaa Humaloja  
ei usko voitavan soveltaa Suomessa, ainakaan talo-
udellisen menestyksen takaamiseksi. ”Voitaisiin tie-
tenkin pistää Hannu Karpo tekemään teatteriin täys-
pitkä dokumentti, ja katsotaan meneekö se”, lohkaisee 
hän ironisesti. 

 Dokumenttituotantoa  
ruuhka-Suomen ulkopuolelle

Viime aikojen kunnianhimoisimpia projekteja koko 
kotimaisen elokuvan kentässä on ollut Humalojan  
yhdessä Ilkka Vehkalahden kanssa ideoima, AVEKin 
ja TV2:n Dokumenttiprojektin kehittämä Toinen  
Suomi- projekti, jonka päärahoittajana on toiminut 
Euroopan Sosiaalirahasto. 

”Tarkoituksena on ollut viedä dokumenttielokuva-
tuotanto Kehä III:n ulkopuolelle, ja verkottaa paikalli-
sia tekijöitä, joiden suhteet valtakunnallisiin levittäjiin 
ovat katkenneet. Tavoitteena on elvyttää alueellista 
osaamista”, kiteyttää Humaloja projektin olemuksen. 

Toinen Suomi -projekti on saatu viime syksynä 
päätökseensä Porin toiminta-alueella, ja toiminta pyö-
rii tällä hetkellä Päijät-Hämeen ja Lapin seuduilla. Toi-
veena olisi, että projektin myötä tapahtuisi alueellinen 
hyppäyksellinen osaamisen nousu, jonka vaikutus jäisi 
pysyväksi. Humalojan mukaan Porin alue on ollut täs-
tä erinomainen esimerkki. Päijät-Hämeessä ja Lapissa 
projekti kestää näillä näkymin kuluvan vuoden lop-
puun, ja tällä hetkellä neuvotellaan uudesta alueesta. 

Hän epäilee, että tämänkaltainen projektikohtai-
nen rahoitusmalli tulee yleistymään tulevaisuudessa, 
koska on epävarmaa, miten yhteiskunnan tuki tulee 
kehittymään. Dokumenttituotannon osalta tilanne 
ei Humalojan mielestä ole ollut maakunnissa aivan 
heikoissa kantimissa ennen Toinen Suomi -projektin 
alkuakaan, sillä sikäläisten ammattikorkeakoulujen an-
tama opetus on tuottanut useasti mielenkiintoisempia 
uusia tekijöitä kuin suurten kaupunkien korkeakoulu-
toiminta, jonka opetus on hieman liikaa ”teknisluon-
teistunut”. 

Humaloja on huomannut ammattikorkeakouluissa 
koulutuksensa hankkineiden tekijöiden suhtautuvan 
työhönsä monesti virkistävällä tavalla tuoreesti, mikä 
sekin lupaa osaltaan hyvää kotimaisen dokumenttielo-
kuvan tulevaisuudelle. g
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Katja Lautamatti ja Reetta Aalto ovat Taide-
teollisen korkeakoulun opiskelijoita. Heidän 

elokuvantekouransa on vielä alussa. Nuoret doku-
menttielokuvantekijät uskovat dokumenttielokuvan 
tulevaisuuteen ja kiittelevät Taideteollista korkeakou-
lua mahdollisuudesta kehittää itseään. 

Lautamatin dokumenttielokuva Tytöt ja Aallon  
Durotshka esitettiin DocPoint-elokuvafestivaalin oppi-
lastyösarjassa tammikuussa. Durotshka on esitetty 
myös Tampereen elokuvajuhlien kotimaisessa kilpailu-
sarjassa. Huhtikuussa se tullaan esittämään Visions du 

Reel -festivaaleilla Sveitsissä, Regardes Neufs -sarjassa, 
jossa nähdään tekijöidensä esikoisteoksia. Lautamatti 
opiskelee Taideteollisen korkeakoulun elokuva- ja  
lavastustaiteen osaston dokumenttielokuvalinjalla nel-
jättä vuotta, Aalto puolestaan toista vuotta.

Dokumenttielokuvalla sanotaan menevän hyvin, 
puhutaan jopa dokumenttielokuvabuumista. Ilmaisu 
hieman huvittaa Lautamattia ja Aaltoa, vaikka kiin-
nostus DocPoint-festivaalia kohtaan ja kotimaisten  
dokumenttilelokuvien pääsy elokuvateatterilevityk-
seen on toki ilahduttavaa. 

Nuoret dokumenttielokuvantekijät kokeilevat mielellään erilaisia  
elokuvantekemisen tyylejä. Heidän mielestään myös kiinnostus  
poliittista elokuvaa kohtaan on kasvamassa. 

teksti: Tuuli Vattulainen  kuva: Helinä Kuusela

Nuoret dokumenttielokuvan
tekijät haluavat vaikuttaa

Aalto ja Lautamatti kannattavat dokumenttielo-
kuvien laajempaa esittämistä. Elokuvateatterilevityk-
seen kelpaavat vain pitkät dokumenttielokuvat, joten 
lyhyempien levittämiseen kaivattaisiin radikaalejakin 
keinoja. Lyhyitä dokumenttielokuvia voitaisiin esittää 
näytöksissä vaikkapa ennen pitkää elokuvaa, aikoi-
naan esitettyjen uutiskatsausten tapaan. Tämä olisi elo-
kuvantekijän unelma, mutta on selvää, että mainokset 
tuottavat rahaa toisin kuin dokumenttielokuvien esit-
täminen. Nyt Aallon mukaan lyhyitä dokumenttielo-
kuvia näkevät lähinnä alan ihmiset. 

Dokumenttielokuvan tekeminen alkoi kiinnostaa 
Lautamattia, kun hänestä tuntui, että hän ”näki ja  
koki sellaista, mitä haluaisi välittää eteenpäin, suu-
remmalle yleisölle”. Omien sanojensa mukaan Lauta-
matti ja Aalto eivät ole vielä löytäneet selkeästi omaa 
ilmaisutapaansa ja tyyliä tehdä elokuvaa. ”Enemmän 
se on vielä sitä, että kokeilee erilaisia tapoja”, sanoo 
Aalto. Aaltoa dokumenttielokuvassa kiinnosti alun pe-
rin juuri mahdollisuus kokeelliseen elokuvaan. 

Taideteollisessa korkeakoulussa opiskelijalla on 
mahdollisuus kokeilla ja etsiä omaa tyyliään. ”Pitkälti 
tämä on dokumenttielokuvan professori Kanerva  
Cederströmin ansiota, joka on kiinnostunut jokai-
sesta opiskelijasta ja tukee oman äänen löytämistä. 
Kyllä koulussa tuntee olevansa hyvissä käsissä ja osa 
yhteisöä”, sanovat Aalto ja Lautamatti. Vaikka koulu 
ohjaakin oman taiteilijaidentiteetin löytämiseen, Lauta-
matti ja Aalto hakeutuivat opiskelemaan dokumentti-
elokuvaa myös ammattitaidon hankkimisen ja kehittä-
misen vuoksi. 

Dokumenttielokuvan ongelmana on joskus pidet-
ty sitä, että se ei ole selkeä lajityyppi, eikä yleisö tiedä, 
mitä elokuvalta on odotettavissa. ”Dokumenttieloku-
vaa ei ole lyöty samanlaisiin konventioihin kuin vaik-
kapa Hollywood-draamaa”, Aalto toteaa. Lautamatin 
ja Aallon mielestä tämä on taiteelliselta kannalta etu. 
Vaikka dokumenttielokuvista puhutaan paljon, vain 
harvat elokuvat kuitenkaan ovat yleisömenestyksiä. 

Tästäkin huolimatta nuoret dokumentintekijät ovat 
luottavaisia: ”En osaa huolehtia tulevaisuudesta. Jo-
tenkin sitä ajattelee, että jollain tavalla saan kuitenkin 
tehdä haluamiani asioita”, sanoo Aalto. Sekä Aalto 
että Lautamatti ovat optimistisia, sillä Suomessa doku-
menttielokuvaa arvostetaan ja Taideteollinen korkea-
koulu tukee opiskelijoita monin tavoin. Lautamatin 

mukaan Suomessa elokuvarahoittajat tuntevat myös 
elokuvanteon käytännön puolen. 

Poliittisen elokuvan paluu 

Lautamatin Tytöt ja Aallon Durotshka perustuvat mo-
lemmat tekijöidensä omiin kokemuksiin. Lautamatin 
Tytöt kertoo feministin 1980-luvulla kasvattamasta nai-
sesta, joka tarkastelee 2000-luvun tyttöjen elämää. Aal-
lon Durotshka on tekijänsä sanojen mukaan surutyö. 
Se kertoo tytöstä, joka matkustaa Pietariin hyvästele-
mään tulipalossa kuollut ystävänsä. 

”Sanotaan, että nyt on menossa subjektiivisiin ko-
kemuksiin perustuvan elokuvan kausi”, sanoo Lauta-
matti. ”Toisalta on puhuttu, että se on menossa ohi.” 
Viime aikoina ollaan myös puhuttu poliittisen doku-
menttielokuvan noususta. ”Yhtäkkiä ajatus, että tehtäi-
siin reippaasti poliittista elokuvaa, onkin niin raikas”, 
kommentoi Aalto. Kiinnostusta riittää, samoin aiheita. 

”Kun on tarpeeksi kauan penkonut omaa minää  
ja perhetaustaa, tekee mieli ehkä tehdä toisenlaista  
elokuvaa”, sanoo Lautamatti. Esimerkkinä hyvästä  
selkeästi yhteiskunnallisesti kantaaottavasta eloku- 
vasta Lautamatti ja Aalto nostavat DocPoint-eloku-
vafestivaalilla nähdyn dokumenttielokuvan Darwin’s 
Nightmare, joka kertoo globalisaation seurauksista  
Tansaniassa. 

”Maailma on aina ollut hämmentävä, nyt me vain 
saamme tietää siitä enemmän ja nopeammin, mikä si-
nänsä on hyvä asia, mutta on ehkä vaikeampaa muo-
dostaa kärkeviä mielipiteitä suuntaan tai toiseen”, poh-
tii Aalto. Kyse on kuitenkin pitkälti käsittelytavasta.  
 ”Subjektiivinen lähtökohta on tavallaan helppo tapa 
pohtia ilman, että väittää asioita muista”, pohtii Lauta-
matti. ”Itseä voi käyttää hyväksi eri tavalla kuin muita 
ihmisiä.” Sekä Lautamatti että Aalto ovat sitä mieltä, 
että henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvat eloku-
vat voivat olla hyvinkin kantaaottavia. 1960-luvun po-
liittiseen kantaaottavuuteen ei sellaisenaan välttämättä 
ole paluuta. 

Dokumenttielokuvan tekeminen mahdollistaa vai-
kuttamisen. Sekä Lautamatti että Aalto haluavat sanoa 
jotakin maailman epätasa-arvoisuudesta. ”Miksi joilla-
kin on, ja toisilla ei?” tiivistää Aalto peruskysymyksen. 
 ”Ja ehkä sitä haluaa myös kokeilla, miten hienovarai-
sesti aihetta voi käsitellä”, Lautamatti miettii. g
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T šekkiläisten elokuvaopiskelijoiden Filip 
Remundan ja Vit Klusakin elokuva 

Tšekin unelma (2004) alkoi ideasta, joka olisi 
voinut unohtua baaripöydän pölyihin aa-
muun mennessä. Mitä tapahtuisi, jos laittaisi 
pellon laidalle pystyyn hypermarketin jul-
kisivun, rakentaisi marketille makean mai-
noskampanjan ja kutsuisi kaikki prahalaiset 
kuvitteellisen marketin avajaisiin parin kuu-
kauden kuluttua? 

Hyvinhän siinä kävi, marketin ”omistaji-
en” eli Remundan ja Klusakin näkökulmas-
ta. Tiukan brändäyksen ja kuukausia kestä-
neen markkinoinnin jälkeen hypermarketti 

”Tšekin unelman” (Ceský sen) avajaisiin saa-
pui paikalle 4 500 asiakasta. Aurinko helotti 
siniseltä taivaalta, ja kansa virtasi kohti mar-
ketin seinää – satametristä mainosjulistetta. 

Tunnelma oli mainio aina siihen saakka, 
kunnes ruohokenttää taivaltaneelle asiakas-
kunnalle alkoi valjeta, ettei mitään markettia 
ollut olemassakaan.

”Luulimme, että meidät hakattaisiin sa-
man tien. Vit arveli, että meidän olisi paras-
ta häipyä paikalta, ja lähdimmekin vähäksi 
aikaa pakoon. Kun tulimme parikymmentä 
minuuttia myöhemmin takaisin, pikkupojat 
kivittivät onneksi vain mainosjulisteita, ei-
vät meitä”, elokuvan toinen ohjaaja Filip Re-
munda kertoo. 

Mainossaasteen maa

Tiedotusvälineet pitivät kahden opiskelijan 
kokeilua räävittömänä huijauksena, josta ei 
pitkään aikaan puhuttu muuna kuin suuren 

luokan epärehellisyytenä – kaiken lisäksi se 
oli osin rahoitettu julkisin verovaroin. Re-
mundalle ja Klusakille hypermarketti oli 
puhdas koe, jonka tarkoituksena oli tutkia 
mainosten voimaa. 

Markkinointikampanjaan tuli mukaan 
mainostoimisto BBDO Praha, joka suun-
nitteli ”Tšekin unelmalle” houkuttavan an-
timainoskampanjan. Värikkäissä ajatuskup-
lissa toitotettiin iskulauseita: ”älä tule”, ”älä 
kuluta”, ”älä kiirehdi”. 

Näitä mainoksia nähtiin viikkotolkulla 
kadunvierusten mainostauluissa, ja praha-
laisten postilaatikot luukutettiin täyteen leh-
tisiä, joissa viesti oli sama: ”Tšekin unelma” 
avattaisiin pian. Selvähän se on, että kun oi-
kein kielletään, paikalle tulevat kaikki.

”Tšekin tasavalta on muuttunut valtavasti 

viimeisen viiden vuoden aikana, muutos 
on ollut järkyttävän nopea. Tässä ajassa 
maahan on rakennettu 125 hypermarket-
tia  – Hollannilta samaan meni 20 vuotta!” 
Remunda sanoo. 

”Tšekkiläisistä on tullut mallikelpoisia  
kulutusyhteiskunnan kansalaisia ilman, että  
kukaan olisi kritisoinut muutosta tai pysäh-
tynyt edes hetkeksi ajattelemaan mitä maas-
sa oikein tapahtuu.”

Tehokasta muutosta on Remundan mu-
kaan edesauttanut Tšekin kelvoton lain-
säädäntö, joka ei ole pystynyt estämään tai 
edes hidastamaan ylikansallisten yritysten 
invaasiota. Toinen syy on yhteiskunnan joka 
rattaaseen ulottuva korruptio: maksamalla 
muutaman tuhat korunaa kunnallisille virka-
miehille kuka tahansa saa pikavauhtia luvat 
kuntoon minkä tahansa marketin rakentami-
seen, Remunda väittää.

”Mainostamista ei rajoiteta mitenkään. 
Etenkin Prahassa mainossaasteen paljous on 
ihan uskomatonta. Jokainen kadunkulma, 
kadunreunus ja ratikkapysäkki mainostaa jo-
tain. Sellaista mainosten määrää ei ole edes 
Jenkeissä”, Remunda valittaa. 

”Useimmiten mainokset liimataan laitto-
masti. Yritykset maksavat mainosten liiste-
röijille pimeästi, ja siihen mennessä kun vi-
ranomaiset ehtivät huomata asian ja tehdä 
asialle mitään, on mainokset jo vaihdettu 
uusiin.”

Kansaa viedään kuin pässiä narussa

Kuluttamisen kritiikki ja mainonnan valta 
olivat asioita, joita Remunda ja Klusak ha- 
lusivat elokuvallaan alleviivata. Tahaton  
sattuma sen sijaan oli, että ihmiset yhdisti-
vät markettihuijauksen suurempaan poliit-
tiseen kuvioon: samaisena keväänä 2003 
Tšekin tasavallassa valmistauduttiin nimit-
täin kansanäänestykseen Euroopan unionin 
jäsenyydestä. 

Remundan mukaan Tšekin hallitus käyt-
ti 200 miljoonaa korunaa (15,4 miljoonaa 
euroa) mainoskampanjaan, jotta kansa var-
masti äänestäisi EU:hun liittymisen puolesta. 
Kyllä-kampanjan hallitukselle suunnitteli hy-

permarket-ideaankin mukaan lähtenyt mai-
nostoimisto BBDO Praha.

Remundan ja Klusakin elokuvassa yksi 
pettynyt asiakas etsii olematonta markettia 
kuuman pellon laidalla ja jupisee itsekseen. 
Miestä kismittää se, että tšekkiläisille tuntuu 
menevän täydestä mikä tahansa pajunköy-
si. Tšekin kansaa vain viedään kuin pässiä 
narusta, Euroopan unioniin ja keksittyyn 
markettiin.

Pari viikkoa skandaalinkäryisen mutta 
menestyksekkään ”Tšekin unelman” avaa-
misen jälkeen Tšekin hallitus sai mitä oli ha-
lunnutkin. Kansa äänesti EU:lle komeasti 
 ”kyllä”, mikä mahdollisti maan liittymisen 
vuotta myöhemmin osaksi mahtavaa Euroo-
pan unionia. Hurraa BBDO.

Tšekin katsotuin 
dokumenttielokuva

Tähän mennessä Tšekin unelma näyttää ol-
leen tekijöilleen käyntikortti maailmanlaa-
juiseen menestykseen. Filip Remunda on 
yhdessä tuottaja Irena Taskovskin kans- 
sa kiertänyt viime kuukaudet maailman  
elokuvajuhlilla markkinoimassa elokuvaan-
sa. Tampereen elokuvajuhlilta Remundan 
matka jatkui Hong Kongiin, Moskovaan ja 
New Yorkiin. 

Remunda ja Taskovski yrittävät saada 
elokuvaa teatterilevitykseen vielä ennen 
kuin elokuvan televisiolevitys alkaa. Suo-
messa Yleisradio on ostanut elokuvan esi-
tysoikeudet, mutta televisiossa se nähdään 
vasta ensi vuoden puolella.

Tšekissä hypermarketin aiheuttama ko-
hu on jo laantunut, mutta silti elokuva on 
kerännyt suuremmat katsojaluvut kuin mi-
kään muu dokumenttielokuva sitä ennen. 
Viimeisen vuoden aikana elokuvan on näh-
nyt 30 000 tšekkiläistä. Tälle saavutukselle 
on jäänyt kakkoseksi jopa dokkarisankari 
Michael Moore. 

”Etenkin nuoret ovat ottaneet elokuvam-
me hyvin vastaan. He pystyvät arvioimaan 
Tšekin tilannetta jotenkin analyyttisemmin 
ja näkemään muutoksissa myös negatiivisia 
piirteitä – toisin kuin ehkä keski-ikäiset ja 

vanhemmat katsojat”, Remunda sanoo.
”Pahimman rytäkän jälkeen mediassa  

alkoi tosin tulla esiin myös kiitteleviä kirjoi-
tuksia, joissa selitettiin, miksi hypermarket-
timme oli tarpeellinen kokeilu.”

Ironista kyllä, mainostamista kritisoineil-
le Remundalle ja Klusakille tarjottiin heti 
tuoreeltaan töitä mainostoimistossa. Kek-
seliäille nuorukaisille olisi kuulemma ollut 
käyttöä freeseistä ideoista elävässä mainos-
bisneksessä. Suunnitelmat ovat kuitenkin 
toisaalla. 

”Vitillä ja minulla on yhteinen tuotanto-
yhtiö, teemme siellä töitä yhdessä. Tulevai-
suudessa aiomme kuitenkin ohjata elokuvia 
itsenäisesti omilla tahoillamme”, Remunda 
kertoo. 

Ja täytyyhän poikien käydä vielä koulun-
sa loppuun. g

Huijausmarketin menestystarina
teksti: Heljä Kiiskinen

Tampereen elokuvajuhlilla yleisöä nauratti dokumenttielokuva, jonka tekeminen 
aiheutti pari vuotta sitten pienessä Tshekin tasavallassa suuren luokan mediakohun. 
Pääosassa on pellon laidalle pystytetty hypermarketti ”Tšhekin unelma”.
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 VASEMMALLA: Hypermarketin ”avajaisiin” saapui 

paikalle 4 500 asiakasta. 
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Tshekin unelma toi tshekkiläisohjaaja Filip Remun-

dan Tampereen elokuvajuhlille maaliskuussa. 
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Puhelin soi, Kinoko-ryhmä keräsi ka-
lustonsa ja lähti matkaan. Dokument-

tielokuvan teko voi alkaa joskus pikaisesti-
kin. Vinkki aiheeseen tuli Antoine Cattinin 
ja Pavel Kostomarovin ystävältä, joka oli 
törmännyt Moskova–Pietari-valtatien var-
rella tieltä suistuneeseen rekkaan ja sen kah-
teen kuskiin. Nämä olivat jo ehtineet viettää 
muutaman päivän vartioimassa arvokasta 
lastiaan, tieltä ojaan kellahtanutta 50 tonnin 
painoista muuntajaa. Kukapa sellaista urak-
kaa selvin päin kestäisi.

Muuntaja (2003) voitti Tampereen eloku-
vajuhlien dokumenttisarjan pääpalkinnon 
2004. Samana vuonna valmistui ohjaaja-
kaksikon toinen upea dokumenttielokuva, 
Rauhallista elämää (2004). Siinä on siirrytty 
valtatien varresta Novgorodin maaseudulle, 
pieneen rähjäiseen venäläiskylään ja sen kol-
hoosin navetan kunnostustöihin. Kolhoosi-
kuvauksen rinnalla kulkee riipaiseva tarina 
kahdesta tshetsheenipakolaisesta – isästä ja 
pojasta, jotka ovat pestautuneet henkensä  
pitimiksi kolhoosiin töihin.

Muuntaja Venäjän  
transition allegoriana

Tapasin ohjaajakaksikon Tampereella jo maa-
liskuussa 2004, hetimmiten kilpailusarjan en-
sinäytöksen jälkeen. En voinut muuta kuin 
suitsuttaa ylistystä Talking Head -tyylille us-
kolliselle ohjaustyölle. Ennakoin varovasti 
menestystäkin, ja sain tapaamisen muistoksi 
Muuntaja -kasetin.

Muuntaja on muodoltaan harvinaisen yk-

sinkertainen, varttitunnin elokuva. Siinä ei 
ole oikeastaan mitään muuta kuin yksi pu-
huva ja toinen vaikeneva pää – eivätkä ne-
kään ole ihan lähikuvassa. Kameran edessä, 
rähjäisessä parakissa istuu kaksi mahdolli-
simman tyypillistä venäläistä rekkamiestä. 
Varsinainen Talking Head puhua pulputtaa 
koko ajan, toinen nuokkuu ja vaikenee.  
Jälkimmäinen ilahduttaa katsojia havahtu-
malla replikoimaan vasta aivan elokuvan 
loppumetreillä. 

Minitarinan taustalla häilyy koko ajan 
Neuvosto—Venäjän transitiotila, muuntu-
minen neuvostojen maasta joksikin muuksi, 
ken tietää miksi. Muuntajaa ja paljon vod-
kaa moiseen Tsevengur-matkaan tarvitaan-
kin. Se on Venäjällä perinteistä ja tappavaa 
lääkettä pakollisen muutoksen kourissa kitu-
vien keski-ikäisten kansalaisten kasvukipui-
hin. Ihmisiä hekin, venäläiset miehet, joiden 
eliniän ennusteen tiedetään liikkuvan nykyi-
sin jossakin 57–58 vuoden paikkeilla. 

Muuntajassa onnettoman rekka-auton kul-
jettaja ja hänen vänkärinsä kokevat itsekin 
varttitunnissa lievää vakavamman venäläi-
sen transition. Alussa miehet ovat kenties 
vain pienessä, muutaman päivän nousuhip-
rakassa, mutta vähitellen humalatila syvenee 
ja onnettomuushistoria myös samenee. Nais-
tenpäivän vietto 8. maaliskuuta saa tarinassa 
jo perivenäläisiä ulottuvuuksia. Lyhyteloku-
van oikea aikajana on pitkä, sillä rekkakuskit 
joutuivat päivystämään muuntajaansa kolmi-
sen kuukautta. Kun apua sitten saatiin nosto- 
ja hinaustöihin, kävi ilmi, ettei muuntajaa 
enää voitukaan korjata. Se myytiin metalli-

romuksi. Lyhytfilmin loppujakso dokumen-
toi tapahtunutta valokuvin, asiayhteyteen  
sopivan ironisen musiikin säestämänä.

Muuntaja on moniulotteinen transitio- 
kuvaus – eräänlainen ikuisen transitioyhteis-
kunnan allegoria, jossa Venäjää ja venäjää 
harrastavan katsojan päässä ehtii tapahtua 
kaikenlaista. Sillä on vertailukohtansa myös 
neuvostoelokuvassa: Vadim Abdrashitovin 
Juna pysähtyi (1982 ) on näytelmäfilmin puo-
lella pitkälle samantyylinen symboli stagnaa-
tioajan Neuvostoliitosta. 

Mutta Cattinin ja Kostomarovin lyhyes-
sä dokumentti-ilottelussa on kysymys ennen 
muuta kielestä, venäjän puhekielestä. Har-
voin se lipsahtaa elokuvaan yhtä aitona kuin 
Muuntajassa, kaikkine kirosanoineen ja ala-
pään ilmaisuineen. Elokuvan Talking Head 
on varsinainen naamailija, mutta samalla 
venäjän kielen ”russkaja fenja” -perinteisiin 
palauttaja. Voin sieluni silmin nähdä hänet 
avaamassa onnettomuusrekkansa konepeltiä, 
kun kunnon ”aktsent” pamahtaa ilmoille.

Rauhallista elämää  
sotaa käyvässä maassa

Antoine Cattinin ja Pavel Kostomarovin toi-
nen dokumenttielokuva Rauhallista elämää 
on esikoistyötä pitempi, kolmen vartin ku-
vaus Novgorodin alueen kolhoosikylästä ja 
romahtaneen navetan kunnostustöistä. Ve-
näjän puhekieli ja juopottelu ovat ennallaan, 
yhtä aitoa ”russkaja fenjaa” kuin Muuntajas-
sa. Nyt tosin henkilöiden ja tarinoitsijoiden 
määrä on lisääntynyt reilusti. 

Hiljaiseloa 
Venäjän sydänmailla
teksti: Pentti Stranius

Venäläiset ohjaajat Antoine Cattin ja Pavel Kostomarov ovat niittäneet maailmalla 
mainetta ja kunniaa venäläistä realismia pursuavilla dokumenttielokuvillaan. Venäjällä 
menestys ei sen sijaan ole itsestään selvää: tekijöiden uutuuselokuva Rauhallista 
elämää sohii tulenarkaa Tshetshenia-aihetta vallitsevia käsityksiä vastaan.

Elokuva alkaa hurjilla ja pitkitetyillä ku-
villa lehmälaumasta, joka kahlaa omassa pas-
kassaan. Sitten siirrytäänkin pian navetan 
kunnostustöihin, joissa on mukana eloku-
van päähenkilöiksi nousevat Sultan ja Apti, 
Tshetsheniasta paenneet isä ja poika. Paon 
syykin selviää välitekstillä – perheen äiti on 
surmattu ja kotitalo hävitetty. Juuri Sultan 
ja Apti näyttävät hoitavan suurimman osan 
navetan remontista, venäläisten kolhoosi-
laisten keskittyessä vodkanjuontiin. Ohjaaja-
kaksikon ote kuvattaviinsa säilyy silti koko 
ajan ymmärtäväisen kunnioittavana, samalla 
enemmän kuin hiukkasen ironisena, aivan 
kuten Muuntajassakin.

Rauhallista elämää on kuitenkin huomat-
tavasti vakavampi elokuva kuin esikoistyö. 
Sitä voi pitää hyvällä syyllä myös upeana so-
danvastaisena Tshetshenia-filminä eikä  
sen tie esimerkiksi Venäjän ”Putin-televisio-
kanaville” tule olemaan helppo. Jekaterin-
burgin festivaaleilla dokumentti sentään  
palkittiin Grand prix’lla. Tshetshenian pa-
kolaiset, Sultan ja Apti ovat ilman muuta  

tarinan sympaattisimmat sankarit, ja kat- 
sojan sympatia vain lisääntyy kun koru- 
ton väliteksti ilmoittaa, että tshetsheenityö-
läisille ei navettatöistä lopulta maksettu lain-
kaan palkkaa. 

Sen sijaan he joutuvat paikallisväestön 
pilkankin kohteeksi, tiukkasanaiseen juoppo-
keskusteluun, mistä selviävät kunnialla. Vä-
lillä käsirysy on lähellä myös kylän venäläis-
ten nuorten selvitellessä keskenään välejään 
kolhoosin ikiomassa ”diskossa” – joka on 
näkemisen arvoinen sekin!

Elokuvan loppupuolella onneton Apti 
ryhtyy itsekin juopottelemaan ja hauto-
maan itsemurhaa. Isä-Sultan palaa takaisin 
Tshetsheniaan, jonne lähtee sotimaan myös 
kolhoosikylän nuorukainen, Tolik. Voi vain 
aavistella, millaisia tragedioita päähenkilöillä 
on edessään.

Venäjän armeijahan on siirtymässä Tshet-
sheniassa niinsanottuihin sopimussotilaisiin. 
 Tämä tarkoittaa, että Venäjä kotiuttaa Kau-
kasukselta viimeisetkin varusmiehensä. Tar-
koituksena on muodostaa motivoitunut 
palkka-armeija – vuoden 2005 alussa näitä 
sopimussotilaita oli Tshetsheniassa jo divi-
sioonan verran, noin 16 000. Aivan ilmeinen 

tavoite on myös houkutella enemmän taval-
lisia alokkaita kutsuntoihin, kun vaaraa Kau-
kasukselle joutumisesta ei enää ole. 

Armeijaanhan ilmoittautuu nykyisin enää 
10–20 prosenttia ikäluokasta. Sen sijaan sopi-
musdivisiooniin on kyllä tunkua. Venäjäl- 
lä riittää työttömiäkin tappamisen ammatti-
laisia varsinkin, kun tappamistyöstä makse-
taan kunnolla ja sopimuskontrahti on riittä-
vän pitkä.

Ohjaajakaksikko Cattin–Kostomarov on 
ensimmäisten filmiensä perusteella lunasta-
nut paikkansa 2000-luvun alun transitio- 
Venäjän lahjakkaimpina dokumentintekijöi-
nä ja karun arkitodellisuuden toisinnäkijöinä. 
Vaikka he liikkuvat lähellä vaarallista sosiaali-
pornon katvetta, he eivät siihen sorru. 

Syvä inhimillisyys, kuvattavien henki-
löiden arvostaminen surumielisen ironia-esi-
ripun takaa hätkähdyttää. Venäjältä ei totta- 
vie realististen dokumenttielokuvien arkiai-
heita puutu! Se on surullistakin, mutta samal-
la vakava haaste vielä ruususen unta nuok-
kuvalle näytelmäelokuvan tekijäjoukolle.

Kirjoittaja toimii Venäjä-tutkijana  
Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella.
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 ”Tämä poika löytyi venäläisen televisio-
ohjelman avulla, jossa etsitään kadonnei-
ta sukulaisia. Alfred Pitkänen on kuusi-
kymppinen moskovalainen tiedemies.  
Hän tiesi isästään vain sen, että tämä oli 
suuri venäläinen sotasankari. Hänen ainoa 
muistonsa isästä oli hopeinen pokaali, jos-
sa luki: 1928 Kivikoski”, Varpu Lindström 
kertoo.

Pokaalin nuori Aate oli voittanut koulu-
kilpailussa Thunder Bayn liepeillä sijainnees-
sa kanadansuomalaisessa maalaisyhteisössä.

Letters from Karelia -elokuvassa näytetään 
Alfred Pitkäsen matka Kanadaan tapaamaan 
tätiään, jonka olemassaolosta hänellä ei ollut 
aiemmin mitään aavistusta. Pitkänen tutus-
tuu Taimi Davisiin, joka edelleen on rauhan-
aktivisti ja sosialisti. Hän käy muun muassa 
isänsä vanhalla kotitilalla Thunder Bayn 
Kivikoskella. Myöhemmin elokuva vie kat-
sojat Pitkäsen matkalle Petroskoin vankilaan 
ja lopulta suolle, jossa hänen isänsä makaa 
joukkohaudassa.

Matka haudalle oli raskas niin Alfredille 
kuin kaikille mukana olleille.

”Niin kaunis rauhallinen metsämaisema 
kätkee niin kauheat kohtalot”, Lindström 
sanoo.

”Elokuvalla haluan tuoda esille näitä koh-
taloita – ettei käy niin, että ihmiset vain ka-
toavat jonnekin ja heidät unohdetaan. His-
torian takana ovat oikeat ihmiset – ihmiset, 
joiden sukulaisilla ja läheisillä ei ole mitään 
tietoa siitä, mitä rakkaille on tapahtunut”, 
ohjaaja Saxberg sanoo.

Vaiettu aihe

Kanadansuomalaisten lähteminen Neuvosto-
liittoon on Kanadan historian suurin vapaa-
ehtoinen maastamuutto. Asiaa ei kuitenkaan 
ole juuri käsitelty.

”Kanadassa viranomaiset olivat vain tyy-
tyväisiä, että mokomat kommunistit lähtivät 
pois. Takaisin tulleet olivat hyvin hiljaisia ei-
vätkä halunneet puhua siitä, mitä Neuvosto-
liitossa oli tapahtunut. Takaisin tuli noin 
kolmasosa lähteneistä, muut jäivät joko asu-
maan Neuvostoliittoon työleireiltä päästy-
ään tai heidät tapettiin, he katosivat”, Varpu 
Lindström kertoo.

Lindströmin haaveena onkin, että eloku-
van ansiosta päästäisiin vihdoinkin yhdessä 
venäläisten tutkijoiden kanssa selvittämään, 

mitä näille ihmisille on tapahtunut. Poliittis-
ten riitojen liennyttyä yksittäisten ihmisten 
kokemukset nousevat vihdoin esille.

”Moni ihminen kuoli turhan takia. Vaik-
ka suomalaiset lopulta teloittivat Pitkäsen, 
hänet tappoi Stalin ja täysin pieleen mennyt 
sosialistinen utopia. Ihmiset, jotka uskoivat 
palavasti aatteeseen, tulivat täysin petetyiksi”, 
Saxberg sanoo.

Tuon ajan tapahtumien jälkimaininkeja 
eletään Saxbergin mielestä vielä tänä päi-
vänäkin.

”Sodan arvet näkyvät Venäjällä edelleen 
esimerkiksi Tshetshenian tilanteessa”, hän 
sanoo.

Letters from Karelia -elokuvaa tehtiin kai-
ken kaikkiaan noin viisi vuotta. Rahoitus  
on saatu National Film Board of Canada -
järjestöltä. Täyspitkä elokuva on kuvattu  
filmille, joka on nykyään erittäin harvinais- 
ta dokumenteissa.

Venäjällä filmiryhmä kuvasi ajoittain  
paikoissa, joissa ei olisi saanut kuvata. On-
gelmia viranomaisten kanssa ei kuitenkaan 

tullut, päinvastoin: kuvaukset sujuivat erit-
täin hyvin.

”Niin Venäjällä kuin Suomessakin meitä 
autettiin joka käänteessä ja ihmiset olivat 
erittäin ystävällisiä”, Saxberg kiittelee.

Helsingissä elokuvaan on kuvattu van-
kilakohtauksia. Aate Pitkästä näyttelee elo-
kuvan dramatisoiduissa kohtauksissa Ville 
Haapasalo. 

”Elokuva tarjoaa hieman erilaisen näkö-
kulman historiaan. Se nostaa esille sodan jal-
koihin tallautuneen yksittäisen ihmisen tari-
nan – ihmisen, jonka kohtalotovereista ei ole 
ennen kerrottu valkokankaalla”, Kelly Sax-
berg sanoo ja viittaa juuri kanadansuomalai-
siin, jotka lähtivät Neuvostoliittoon. 

Kanadassa elokuvaa on näytetty suoma-
laiskeskuksissa, kuten Thunder Bayssa, Sud-
buryssa ja Torontossa, usean kerran täysille 
katsomoille. Venäjän ensi-illan dokumentti 
sai Petroskoin yliopistossa marraskuussa.g

K anadalaiselle Taimi Davisille, 92, saa-
pui muutama vuosi sitten kaksi kirjettä. 

Kirjeet oli kirjoittanut yli puoli vuosisataa 
aiemmin Karjalassa hänen veljensä Aate  
Pitkänen. Pitkänen oli juuri saanut tietää, 
että hänet teloitetaan.

Samoihin aikoihin, kun kirjeet saapuivat 
Davisille, elokuvaohjaaja Kelly Saxberg ja 
historioitsija Varpu Lindström olivat tutki-
massa suomalaisten siirtolaisnaisten historiaa. 
Saxberg kuuli kirjeistä ja sai niistä aiheen 
uudelle elokuvalleen. Letters from Karelia sai 
ensi-iltansa Sudburyn elokuvajuhlilla Kana-
dassa viime syyskuussa.

”Olen niin onnellinen, että ihmiset pääse-
vät vihdoin näkemään elokuvan. Kanadan-
suomalaisten historiasta on tehty hyvin vä-
hän elokuvia, vaikka he ovat merkittävä osa 
muun muassa  kanadalaisen työväenliikkeen 
historiaa”, thunderbaylainen ohjaaja Kelly 
Saxberg sanoo.

”Kanadalaiset eivät osaa arvostaa työväen-
liikkettä ja sen saavutuksia tarpeeksi. Mistä 
he luulevat, että sosiaaliturva on saanut al-
kunsa? Eivät sitä kehittäneet ainakaan kon-
servatiivit.”

Saxbergin kiinnostus suomalaisten koh-
taloihin johtuu osittain hänen omasta taus-
tastaan: hänen isoisovanhempansa olivat 
suomalaisia.

Idealisti kohtaa karun todellisuuden

Letters from Karelia kertoo tarinan nuoresta, 
fiksusta ja urheilullisesta miehestä, jonka 
aate ja usko parempaan veivät Neuvostoliit-
toon rakentamaan sosialistista unelmaa.

Aate Pitkänen lähti, kuten tuhannet muut 
kanadansuomalaiset, Neuvostoliittoon pa-
remman elämän toivossa 1930-luvun alussa. 
Kanada eli silloin pula-aikaa, ja sosialistisen 
kasvatuksen saaneelle Aate Pitkäselle ajatus 
neuvostoliittolaisten auttamisesta oli tärkeä. 
Nimi oli enne: Aate oli ensimmäisten joukos-
sa lähtemässä.

Sosialistisen valtion rakentaminen ei kui-
tenkaan onnistunut niin kuin piti – idealismi 
koki tappion. Jatkosodassa Pitkänen, kuten 
monet muutkin suomalaiset, värvättiin va-
koilemaan Suomea vastaan.

”Heillä ei ollut juuri muuta mahdollisuut-
ta kuin suostua. Suomi sai kiinni lähes kaik-
ki vakoojat, myös Pitkäsen”, Yorkin yliopis-
ton historian professori Varpu Lindström 
kertoo. Lindström on tehnyt taustatutkimus-
työn elokuvaa varten.

”Pitkäselle kiinnijääminen tarkoitti kuole-
mantuomiota. Viimeisinä hetkinään Petros-
koin vankilassa hän kirjoitti kaksi kirjettä sis-
kollensa Kanadaan. Niissäkin teksteissä hän 
ajattelee kaikkia muita kuin itseään, vaikka 
häntä odottaa kuolema. Pitkänen oli hyvin 
urhea”, Lindström kertoo.

Kirjeet eivät kuitenkaan ikinä lähteneet 
vankilasta Kanadaan, vaan ne jäivät vanki-
lanjohtajan papereiden joukkoon. 

Vankilanjohtajan poika, toimittaja Jukka 
Lehesvirta, löysi kirjeet äitinsä kuoleman 
jälkeen, kun hän tutki jo paljon aikaisemmin 
kuolleen isänsä papereita. Paperien joukossa 
oli myös päiväkirjoja, joissa Lehesvirran isä 
kuvailee, kuinka hän on kertonut Pitkäselle 
tulevasta teloituksesta ja järjestänyt teloituk-
sen, kuten hänen työhönsä kuului.

Jukka Lehesvirta teki Suomessa aiheesta 
radio-ohjelman, jonka avulla hän etsi mah-
dollisia Pitkäsen sukulaisia. Sukulaisia löy-
tyikin ja he kertoivat Taimi Davisista, joka 
asuu edelleen Torontossa. Niin kirjeet pää-
tyivät lopulta oikealle vastaanottajalle.

Isän jalanjäljillä

Kirjeistä Taimi Davis sai lukea, että hänen 
veljellänsä oli poika – poika, jota edes Pitkä-
nen itse ei ollut ehtinyt nähdä.

Kirjeet Karjalasta  
kertovat surullisen tarinan
teksti: Tuuli Tuomola

Aate Pitkänen lähti Kanadasta Neuvostoliittoon 
rakentaakseen sosialistista unelmaa, mutta kohtasi 
karun todellisuuden ja päätyi lopulta suomalaisvankilaan 
teloitettavaksi. Hänen viimeisinä hetkinään kirjoittamansa 
kirjeet antoivat aiheen uudelle elokuvalle.

YLLÄ: Elokuva Letters From Karelia kertoo  kanada-

laissyntyisen Aate Pitkäsen elämästä. Kuvassa elo-

kuvan juliste.

Ville Haapasalo ja Kelly Saxberg Aate Pitkäsen van-

halla kotitilalla elokuvan kuvauksissa.
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Ohjaaja Wim Wendersin ja muusikko–tuottaja 
Ry Cooderin yhteisprojektin Buena Vista Social 

Clubin (1999) kansainvälinen menestys herätteli suo-
malaistenkin kiinnostusta kuubalaiseen nykypäivään. 
Elokuva ja sen ohessa julkaistut levyt myivät hyvin. 
Kriittiset katsojat eivät kuitenkaan aivan tyytyneet 
nostalgisen estetisoivaan kuvaan maasta, jossa aurin-
gon valo on paahtavan keltaista ja köyhä kansa pulp-
puaa sielukasta musiikkia. Tuntui, että jotain olennais-
ta jäi sanomatta.

Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa vierail-
lut kuubalainen elokuvaohjaaja Arturo Sotto jäljittää 
Kuuba-kiinnostuksen muutamia vuosia aiemmaksi, 
Tomás Gutiérrez Alean ja Juan Carlos Tabían elo-
kuvaan Fresa y chocolate (Mansikoita ja suklaata, 1994) ja 
sen kansainväliseen läpimurtoon. ”Se yksittäinen elo-
kuva sai monet löytämään uudestaan kuubalaisen elo-
kuvan”, Sotto sanoo.

”Sitten, Buena Vista Social Clubin menestyksen myö-
tä, Kuuba löydettiinkin toden teolla. Siinä myytiin, ei 
vain kuubalaista musiikkia, vaan mielikuvaa Kuubas-
ta. Muusikot myös konsertoivat ympäri maailmaa, mi-
kä oli hyvä asia kuubalaiselle musiikille – ei niinkään 
kuubalaiselle elokuvalle, sillä elokuvan menestys ai-
heutti sen, että ulkomaiset ohjaajat kiinnostuivat Kuu-
basta, mutta tämä kaikki ei itse asiassa lainkaan hyö-
dyttänyt kuubalaista elokuvatuotantoa.”

Vallankumouskuvista arjen dokumentointiin

Televisio-ohjelmaa kuubalaisen elokuvan historiasta 
toimittava kriitikko Carlos Galiano sanoo, että vuo-

den 1959 vallankumouksen jälkeen pyrittiin irtautu-
maan sekä Yhdysvaltojen vaikutuksesta että meksiko-
laisen elokuvan luomasta Kuuba-kuvasta. Meksikossa 
kuubalaiset esitettiin tanssivina ja laulavina vitsinveis-
täjinä, köyhinä mutta elämästä nauttivina ja hieman 
yksinkertaisina muusikoina. Tästä stereotypiasta voi-
daan nähdä edelleen kaikuja wendersläisen paterna-
listisessa dokudraamassa. Kuuban elokuvateattereis-
sa näytettiin ennen vuotta 1959 lähinnä puritanistista 
Hollywood-viihdettä. Vasta vallankumouksen jälkeen 
kuubalaiseen elokuvaan pääsi vaikuttamaan aiemmin 
kielletty eurooppalainen neorealismi. 

Kuubassa elokuvaohjaajien on usein etsittävä ra-
hoitus pitkille elokuville maansa rajojen ulkopuolelta. 
Dokumenttielokuvalla on maassa ollut pitkä perinne 
vallankumouksesta alkaen, mutta dokumenttien ar-
vostus on Galianon mukaan laskenut erityisesti 1990-
luvulta jatkuneen talouskriisin aikana. Sottokin toteaa, 
että ohjaajan ja tuottajan roolit tuntuvat nykyisin se-
koittuneen toisiinsa. ”Kuubassa ei ole lainkaan rahoi-
tusta dokumenttielokuvalle. Rahoitusmahdollisuuk-
sia on ainoastaan fiktion puolella, ja nekin ovat aina 
kansainvälisiä yhteistuotantoja. Tuottaja on löydettä-
vä Espanjasta, Saksasta, Ranskasta tai jostain muusta 
eurooppalaisesta maasta.” Valitettavasti espanjalaiset 
tuottajat ovat useammin kiinnostuneita yleisöönmene-
vistä komedioista kuin todellisuuden ristiriitoihin pu-
reutuvista dokumenttielokuvista. 

Kuuban elokuvainstituutti ICAIC ja sen tukema 
San Antonion elokuvakoulu Havannassa ovat perin-
teisesti panostaneet erityisesti lyhytelokuvaan, ja viime 
vuonna kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Havan-

Kuuba kuubalaisin silmin 
saarivaltion dokumenttielokuvan nykypäivää
teksti: Anni Sams  kuva: Timo Wright

Miten mielikuvat Kuubasta kohtaavat todellisuuden 
kuubalaisissa nykydokumenteissa? Ohjaaja Arturo Sotto ja 
elokuvakriitikko Carlos Galiano pohtivat aihetta Tampereen 
elokuvafestivaaleilla, joilla esitettiin myös Sotton uusi 
elokuva Habana Abierta.

VASEMMALLA: Kuubalais-

ohjaaja Arturo Sotton mukaan 

valtion tuki elokuvatuotannolle 

lisää ohjaajien vapautta.
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nassa esitetyistä kuubalaiselokuvista vankka enemmis-
tö olikin lyhytdokumentteja. 

Viime aikoina Euroopassa on kuitenkin nähty 
myös uusien kuubalaisten tekijöiden pitkiä dokument-
teja, joissa kuvataan paikallisen arjen pieniä monimut-
kaisuuksia. Fernando Perezin ohjaama Suite Habana 
(2003) nähtiin sekä Helsingin Rakkautta ja Anarkiaa - 
festivaaleilla viime syksynä että tämän vuoden Tam-
pereen elokuvajuhlilla. Galianon mielestä Suite Habana 
asettuu kuubalaisen elokuvan neorealistisen perinteen 
jatkumolle, osaksi vielä yleisöään hakevaa dokument-
tielokuvan renessanssia. ”Suite Habana on kiinnosta-
vinta mitä kuubalaisessa nykydokumentissa on tehty”, 
hän toteaa.

Dokumenttielokuvat ovat epäkaupallisuutensa 
vuoksi usein fiktiota riippuvaisempia julkisesta rahoi-
tuksesta. ”Kun valtio tukee elokuvatuotantoa, on oh-
jaajilla myös enemmän vapautta aiheidensa suhteen. 
Taloudellinen menestys ja katsojaluvut eivät tällöin 
merkitse niin paljoa”, Sotto sanoo. Dokumenttien  
rahoitusongelmat ovat suomalaisillekin varsin tuttuja, 
mutta Kuuban kohdalla mieleen nousee väistämättä 
myös kysymys sensuurista. ”Sensuuria on joka pai-
kassa, eri tavoin”, toteaa Galiano. ”Kuubassa elokuva-
ohjaajatkin sitoutuvat poliittisesti sosialismin projek-
tiin, mutta tämä ei tarkoita, etteikö yhteiskunta voisi 
kehittyä, tai että kuubalaisilta puuttuisi tahtoa muut-
taa järjestelmää paremmaksi”, hän jatkaa.

Sotton mukaan elokuvanteko Kuubassa on sisäis-
tä ja ulkoista taistelua, jossa taloudellisten paineiden 
aiheuttama itsesensuuri on poliittista sensuuria pa-
hempaa.” Toisaalta ollakseen vallankumouksellinen 
on nähtävä myös negatiiviset puolet yhteiskunnassa. 
Joidenkin mielestä kritisoiminen on aseen antamista 
vastustajille, mutta ilman sitä ei voi myöskään pyrkiä 
kohti parempaa.”

Avoin Havanna  
ja kansainvälistyvä Kuuba 

Sotton ja näyttelijä Jorge Perugorrían yhdessä oh-
jaama elokuva Habana Abierta (Avoin Havanna, 2003) 
esitettiin tämän vuoden Tampereen elokuvajuhlien 
Kuuba-sarjassa. Elokuva kertoo samannimisestä ha-
vannalaisesta rock-yhtyeestä, jonka jäsenet muuttivat 
Madridiin 1990-luvun lopulla.

”Idea dokumenttiin tuli toiselta ohjaajalta”, Sotto 
kertoo. ”Olemme bändin ystäviä ja unelmoimme,  

että jonakin päivänä voisimme järjestää heille jälleen 
konsertin Kuubaan. Emme edes ajatelleet dokumentin 
tekemisen mahdollisuutta. Sitten, kun konsertti saa-
tiin järjestettyä, hankimme kamerat säilyttääksemme 
muiston tapahtumasta. Emme uskoneet saavamme 
yhdessä päivässä materiaalia kokonaista elokuvaa var-
ten – ja sitten siitä tulikin elokuva.” Elokuva kuvattiin 
kahdella kameralla, vain yhden kuvauspäivän aikana. 
 ”Jorge käytti omaa rahaansa polttoaineeseen, ruokaan 
ja muuhun perustarpeistoon, kasetteihin ja niin edel-
leen”, Sotto kertoo. 

Spontaani pienen budjetin projekti valaisee mielen-
kiintoisesti Kuuban kansainvälisiä suhteita ja vaihto-
ehtokulttuurin mahdollisuuksia. Espanjaan emigroi-
tuneet muusikot ovat haltioituneita kohdatessaan 
uudestaan oman kaupunkinsa, mutta pitävät silti kiin-
ni jatkuvasta lähtemisen tunteesta. ”Tärkeintä on tul-
la tunnustetuksi omassa maassaan”, yksi muusikoista 
sanoo liikuttuneena massakonsertin jälkeen, mutta to-
teaa, että levyjä Kuubassa ei myydä.

Ohjaajien ja muusikoiden keskusteluissa sekä kon-
serttivieraiden kommenteissa toistuu puhe uudesta 
ajasta. Habana Abiertan kuubalaista traditiota ja nyky-
rockia yhdistelevä musiikki ja monitulkintaiset sanoi-
tukset kuvastavat heidän mukaansa uutta kansainväli-
syyttä maan kulttuuri-ilmapiirissä. 

Yhtye kannustaa nuoruudesta nauttimiseen, haus-
kanpitoon ja arjen ankeudesta irtautumiseen, mutta 
kyseessä on samalla myös yhteiskunnallinen kannan-
otto. Yhtyeen muodostaakin itse asiassa kokonainen 
sukupolvi pääkaupunkilaisia muusikoita, jotka koti-
kaupunkinsa lavalle noustessaan täyttävät suurenkin 
konserttisalin, mutta eivät näy virallisissa tiedotusvä-
lineissä. Konsertissa, johon elokuva huipentuu, kuul-
laan kommentteja sekä yleisöltä että lavalle nousevilta 
vierailijoilta. Näkemyksiä saadaan useilta Havannan 
kulttuuripiirien nuorilta edustajilta, joita ulkomailla 
asuneet jäsenet eivät ole vuosiin tavanneet. Poliittisen 
sitoutumisen ja taiteellisen vapauden ristiriitainen suh-
de korostuu, kun paine kansainvälistymiseen kasvaa. 

”Dokumenttielokuvassa ei ole kyse tekijän kansalli-
suudesta vaan herkkyydestä, kyvystä ymmärtää todel-
lisuutta”, kriitikko Galiano toteaa. Ehkä kyky ymmär-
tää Kuuban todellisuutta kasvaa myös maan rajojen 
ulkopuolella, kun kansainväliset tuotantorakenteet ja 
paikallinen elokuvaosaaminen yhdistyvät. Yleisöä  
soisi ennen pitkää löytyvän myös elokuvafestivaaleja 
laajemmista piireistä. g 
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T amperelaisen rakennusarkkitehdin Pekka Passin-
mäen ongelmana on, miten kaupunkisuunnittelu 

voisi vastata niihin haasteisiin, joita kaupunkiympä-
ristön kodikkuus tai sen synnyttämä kodittomuus 
asettavat. Miten suunnittelijat voisivat vaikuttaa sii-
hen, että kaupungin asukkaat voittaisivat koditto-
muuttaan ja tuntisivat kaupungilla liikkuessaan ole-
vansa varsinaisesti olemassa? Passinmäki uskoo,  
että filosofi Martin Heidegger pystyy auttamaan  
mietinnässä.

Freiburgilainen Heidegger ajatteli rakentamista ja 
asumista. Hän kirjoitti schwarzwaldilaisesta maalais-
talosta, ateenalaisesta temppelistä ja vanhasta heidel-
bergilaisesta sillasta. Suurkaupungista hänen oli vai-
kea sanoa sanaakaan. Fenomenologi tuli fyysisesti 
huonovointiseksi, jos joutui moderniin metropoliin. 
Kyse ei ollut vain siitä, että kaupunki tarjosi epäjärjes-
tystä ja saasteita. Suurkaupunkikokemus merkitsi Hei-
deggerille ennen kaikkea kodittomuuden liika-annosta. 
Kodittomuus oli sellainen huolenaihe, jota hänen oli 
vaikea aistia ruumiillisesti.

Ahdinko ei 
johdu asuntopulasta

Heidegger tuntee kolmenlaista kodittomuutta. Ensin-
näkin on olemassa asuntopulaa. Toinen kodittomuu-

den muoto liittyy suurkaupunkiin eikä riipu siitä, on-
ko ihmisellä asunto vai ei. Moderni, laskelmoivasti 
ajatteleva ihminen ei ole omissa oloissaan missään, ja 
siksi hän on koditon kaikkialla. Kolmanneksi on ko-
dittomuutta, joka koskee kaikkia. Se on maailmaan 
heitetyn ihmisen heitteilläoloa.

Passinmäki panee merkille, että Heidegger ei  
viivy kauan asuntojen määrällisen puutteen parissa. 
 ”Niin kovaa ja katkeraa kuin pula asunnoista onkin, 
niin vakavaksi ja uhkaavaksi kuin se jääkin, niin asu-
misen ahdinko ei ole ensi sijassa asuntojen puutetta”, sa-
noo Heidegger.

Modernin ja heitteilläolevan ihmisen vertausku-
vallisesti koditon tilanne olisi ehkä tullut verevämmin 
esiin, jos Heidegger ei olisi ohittanut sananmukaisesti 
asunnottoman ihmisen elämäntilannetta yhdellä virk-
keellä. Jos ajattelisimme, miltä tuntuu pyöriä toisten 
nurkissa tai peräti paleltua siltojen alla, saisimme pa-
remman otteen siitä, mitä tarkoitamme, kun puhum-
me kodin antamasta suojasta ja omasta rauhasta. Pel-
kästään Tampereella olisi riittävästi ihmisiä, joilta 
kysyä asiasta. Kaupungissa yöpyi vuonna 2004 ih-
mistä rappukäytävissä, roskalaatikoissa, putkassa tai 
taivasalla.

Heidegger ei sano, etteikö asunnottomuus olisi 
paha ahdistuksen aihe. Sen sijaan hän sanoo, että ah-
dinko ei ole ensi sijassa asuntojen puutetta. Ja näinhän 

Kaupunki on 
kodittomuuden 
ja kodikkuuden 
kotipaikka
teksti ja kuvat: Pertti Julkunen, Tampere

Rakennusarkkitehti Pekka Passinmäen mukaan 
vierauden ja hallitsemattomuuden pitäisi antaa tuntua 
kaupungissa. Martin Heideggerin mielestä laskelmoiva 
ihminen ei ole vielä oppinut asumaan.

asia tietysti on. Asumisen kaikenlainen ahdinko, myös 
asunnottomuus, voi periaatteessa lisääntyä ja usein 
myös käytännössä lisääntyy silloinkin, kun asuntoja 
on tarpeeksi tai jopa liikaa.

Asuntopula ei johdu  
resurssien niukkuudesta

Cheltenhamilainen sir Arthur Travers Harris ja  
hänen komentamansa kuninkaalliset pommitusilma-
voimat olivat pitäneet hyvää huolta siitä, että Saksassa 
ei ollut liikaa asuntoja toisen maailmansodan jälkeen, 
kun Heidegger luennoi kaupunkiarkkitehtuurista.

Vanhan kunnon marsalkka Harrisin tarkoituk- 
sena ei ollut rakennusten hävittäminen, vaan niissä 
kotiaan pitävien siviilien tappaminen. Harris haavei-
li vastustajan kotialueen rajoittamattomasta pommit-
tamisesta. Hän unelmoi pommituksista jo kauan en- 
nen wieniläisen Adolf Hitlerin Berliiniin tuloa. Ilmo-
jen jalolle brittisankarille oli periaatteessa sama,  

kuka oli vastustaja ja missä maassa ihmisiä piti tap- 
paa koteihinsa.

Vielä 1930-luvun alussa ilmapommituksista oli 
kokemusta lähinnä vain melko pienissä ryhmissä ja 
hatarissa majoissa Euroopan ulkopuolella asuneilla 
alkuasukkailla. Ilmahyökkäyksen kohteiksi joutunei-
den villi-ihmisten silmitön kauhu aiheutti hykerryttä-
vää hupia lentämistä harrastaneen rikkaan brittiläisen 
huippuälymystön keskuudessa. Harris kuitenkin näki, 
että tällainen harrastelijamaisuus ei voi ajan mittaan 
antaa tyydytystä. Mikä hyvänsä eurooppalainen suur-
kaupunki tarjoaisi aivan toiset visiot. Kaatuvien ker-
rostalojen ryske olisi toista kuin palavan bambumajan 
hiljainen ritinä.

Harrisin komentamat Battler Brittonit saivatkin  
sittemmin murhatuksi melkein miljoona syylliseksi 
syntynyttä saksalaista naista ja lasta. Kuolleet eivät  
jättäneet tyhjiä asuntoja perinnöksi. Parhaiten pommi-
tetuissa pikkukaupungeissa 97 prosenttia rakennuksis-
ta tuhoutui.

YLLÄ:  Heidegger sanoo, että 

silta luo kaupunkiin paikan, 

joka kokoaa maan ja taivan, 

jumalaiset ja kuolevaiset 

luokseen. (Tampere 2004).

 Pekka Passinmäki on tampe-

relainen tutkija, rakennusark-

kitehti ja filosofian opettaja.
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Heideggerin kaupunkiarkkitehtuuriluentojen kan-
nalta on tärkeää, että valtavan määrän työtunteja ja 
materiaaleja vaatinut kuninkaallinen lentokonema-
nööveri ei tuottanut pelkästään ruumiita ja raunioita. 
Samalla syntyi se eurooppalainen tilanne ja mieliala, 
jossa asumista ja rakentamista alettiin ajatella. Tun-
nelma oli myös jollakin hullulla tavalla optimistinen, 
vaikka takana olikin holokausti ja moni ihminen oli 
kokonaan ilman asuntoa.

Hyllyllä  
asennettu asumiskone

Heidegger sanoo, että moderni ihminen ei ole oppinut 
asumaan, vaikka hänellä asunto olisikin. Kodittomuus 
on ennen kaikkea ajattelemattomuutta. Ihminen ei py-
sähdy olemaan omassa rauhassaan. Hän ei ole ”kuin 
kotonaan” kotikaupungissaan eikä edes asunnossaan. 
Sananmukainen kodittomuus johtuu tästä vertaus-
kuvallisesta kodittomuudesta. Ihminen ei aina elä rau- 
hassa, vaikka sota olisikin jo loppunut. Yksien ajatte-
lematon ja sydämetön laskelmointi luo toisille maksu-
kyvyttömyyttä ja asunnottomuutta.

Passinmäen mukaan kaupunkisuunnittelun paris-
sa työskentelevien ihmisten pitäisi ajatella Heidegge-
rin tarkoittamaa ajattelemattomuutta ja vähentää sen 
aiheuttamia vahinkoja.

Passinmäen kritiikin kohteena ja inspiraation läh-
teenä on maailmansotien välillä vaikuttanut varhai-
nen funktionalismi. Varhaisfunktionalistit kuuluvat 
niihin kaupunkirakentajiin, jotka ovat saaneet aikaan 
rakennetun ympäristön muuttumisen ”yksitasoiseksi”.

Vanhoja funkkareita kutsuttiin hätiin maailman-
sotien jälkeisellä jälleenrakennuskaudella. Funktiona-
listinen rationaalisuus alkoi työntää kaupunkirakenta-
misessa muita tasoja syrjään.

Funkkiskaupunki ei tunnusta mitään outoa tai  
hallitsematonta. Arkkitehti ei suunnittele kaupungin-
osiaan ennestään elävään kaupunkiin. Heideggerin 
termein ilmaisten hän rakentaa hyllylle (Gestell).  

Hylly alkaa hallita asioita ja maa jää ilman huomiota. 
Kaupunki katkaisee suhteensa elämän ja kuoleman 
kanssa. Yhteys maahan on yhteyttä elämään sekä 
kuolemaan, ja laskelmoiva kaupunkisuunnittelu kat-
kaisee nämä yhteydet.

Kaupunkiarkkitehtuurin yksitasoisuus tiivistyy 
funktionalistien ajatuksissa, sanoissa ja töissä. Haluaa-
ko Passinmäki siis sanoa, että weimarilainen Bau-
hausin perustaja Walter Gropius tovereineen olivat 
laskelmoivan asuntoteollisuuden sydämettömiä palve-
lijoita, jotka aiheuttivat mistään piittaamatta yksiulot-
teisuutta ja kodittomuutta? Ei halua. Ei sinne päin-
kään. Mieluumminkin päinvastoin.

Varhainen funktionalismi oli yksi kaikkien aiko- 
jen sankarillisimmista hyökkäyksistä kaikenlais- 
ta kodittomuutta vastaan. Asuntopula piti poistaa 
tehokkaalla standardirakentamisella, ja epäkodik- 
kuus piti voittaa hyvillä asunnoilla. Asuntojen, tal- 
jen ja kaupunginosien piti olla tarkoituksenmukai- 
sia, funktionaalisia. Asunto oli mahdollisimman te- 
hokas ”asumiskone”. Funktiot olivat eriytyneitä. 
Voimme päätellä, että makuuhuonetta arvioitiin sen 
mukaan, miten hyvin se toimi makailukoneena, keit-
tiö ei ollut keittokomero vaan keittokone ja olohuone 
oli olokone.

Asumiskoneiden tehokas toiminta vaati terveitä 
käyttäjiä. Auringonvalon saanti haluttiin maksimoida. 
Kaupunginosat pyrittiin rakentamaan mahdollisim-
man avariksi ja ilmaviksi. Funktionalistien iskulause ei 
ollut hullumpi: ”Valoa, ilmaa, aurinkoa!”

Kadut ja aukiot eivät toimineet perinteisinä kau-
punkitiloina. Katu ei enää ollut sosiaalisen kohtaami-
sen sekava paikka vaan liikenneväylä. Oliko funk-
tionalismin yksitasoisuus Passinmäen mukaan tässä 
elämän sosiaalisen tason unohtamisessa? Oliko kau-
punki yksilön mutta ei yhteisön paikka? Ei ollut. Pas-
sinmäki myöntää, että varhaiset funktionalistit näkivät 
kaupungin myös sosiaalisena ongelmana. ”Sosiaalinen 
kohtaamiskone” olisi sopinut hyvin funktionalistien 
kaupunkisuunnitelmiin.

OIKEALLA: Vanhat funkkis-

talot eivät enää välttämättä 

näytä tieteellisiltä asumis-

koneilta. 
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Rakennukset  
näyttelevät kaupunkidraamaa

Varhaisfunktionalistit näkivät kaupungin toiminnalli-
sena ongelmana. He eivät hylänneet kauneusarvoja, 
sillä myös esteettisten elämysten tehokas tuottaminen 
huomattiin tarkoituksenmukaiseksi hyvälle kaupun-
kielämälle.

Funktionalismin vikana siis ei ollut se, että se ei  
olisi ottanut huomioon ihmisen yhteisöllisyyttä, eikä 
sekään, että terveydelliset tai esteettiset tarpeet olisi  
laiminlyöty. Missä siis oli vikaa?

Vika oli Passinmäen mukaan siinä, että kaikki yri-
tettiin tehdä laskelmallisesti hallittavaksi. Myös esteti-
soitu esine on laskelmoivan ajattelun luoma tekninen 
tuote. Myös esteettinen elämyskone toimii Heidegge-
rin mainitsemalla hyllyllä, ei arvaamattoman epätasai-
sessa maailmassa.

Gropiuksen Bauhaus-koulussa rakennustaide ym-

märrettiin teatteritaiteen sukulaiseksi. Molemmissa 
taiteenlajeissa jokainen osa luopuu omasta yksilöl-
lisyydestään kokonaisteoksen yhteisen elämän hy- 
väksi. Rakennustaide vastaa ihmisten metafyysiseen 
kaipuuseen ja tekee tässä tarkoituksessa kaupungis- 
ta toimintojensa näyttämön. Näyttämöllä näyteltiin 
tieteellisesti eriytyneessä ohjauksessa. Jokainen  
Bauhaus-koulun oppilas sai opetusta erikseen 
työmestarilta ja muotomestarilta. Tavoitteena oli ko-
konaisuuksien hallinta.

Varhaisfunktionalistit olivat Passinmäen mukaan 
pioneereja, jotka kaikkein pontevimmin yrittivät kuih-
duttaa kaupunkiarkkitehtuurin ongelmat pelkäksi tie-
teelliseksi teoriaksi. He laskivat laajan perustan tuotan-
nolliselle rationalismille, joka alkoi muokata asumisen 
ja rakentamisen mielialoja täydellä teholla vasta toi-
sen maailmansodan jälkeen. Suomessa tämä tapahtui 
1960-luvulla.

Sodan jälkeen Suomessa:  
rakkautta ja runtelua

Passinmäki kuittaa Suomen olot lyhyesti. Hän toteaa, 
että asuntorakentaminen oli huipussaan vuosina 1965–
1975, jolloin tapahtui suuri rakennemuutos. Arkkiteh-
dit asuttivat kaupunkityöläisiksi muuttuneita maalais-
massoja. Tulokset olivat huonoja. Arkkitehdit itse 
eivät arvosta tuona asuntorakentamisen kultakautena 
tuotettuja ympäristöjä. Eikä niitä arvosta juuri kukaan 
muukaan.

Äkkinäinen asuntojen tarve ei selitä kirkonkylien 
ja kaupunkikeskustojen 1970-luvun alun täystuhoa. 
Historiassa on ollut usein tilanteita, joissa on pitänyt 
asuttaa kiireesti paljon ihmisiä. Täysin sydämetöntä 
ja ajattelematonta repimistä ja rakentamista on silti ta-
pahtunut hyvin harvoin.

Suomessa sodan jälkeen syntyneet puolitoistaker-
roksiset omakotitaloalueet ja pienten pikakerrostalo- 
jen kaupunginosat on rakennettu yhdenmukaisella 
standardilla ja mahdollisimman nopeasti. Niillä on  

silti oma sielunsa ja rakastettavuutensa. Ne eivät ole 
modernin kodittomuuden alueita. Niissä aistii muis-
ton asiallisesta optimismista ja taudin paranemisen jäl-
keen tunnettavaa kiitollisuutta.

Elementtitalokeskustat sen sijaan ovat muistutus 
siitä, että kaikkea hallitsemaan pyrkivä laskelmalli-
nen ajattelu ei lopulta pysty hallitsemaan läheskään 
kaikkea. Asumiskone, jonka piti tuottaa asukkailleen 
terveyttä, mukavuutta ja esteettistä hyvinvointia voi 
muuttua rahantekokoneeksi, joka tuottaa yhtäällä mo-
nenlaista kodittomuutta ja toisaalla monotonisia nu-
merosarjoja pankkitilille.

Väliaikaisuus antaa  
olemassaolon tunnun

Arkkitehtikunta onnistuu Passinmäen mukaan voitta-
maan ihmisen kodittomuutta ja helpottamaan hänen 
onttoa oloaan, jos se ei turvaudu yksinomaan laskel-
moivaan ajatteluun. Hyvää kaupunkiympäristöä luo-
vat arkkitehdit laskelmoivat mahdollisimman tarkasti, 
miten rakentaa terveellistä, kaunista, yhteisöllistä ja 
hyvin toimivaa kaupunkia. Totta kai, mutta laskelmal-
lisen ajattelun lisäksi he harrastavat jotakin sellaista, 
jota Heidegger kutsuu mielekkääksi ajattelemiseksi.

Mielekkään ajattelun avulla hyväksytään koditto-
muus sen kolmannessa merkityksessä – siis se, että 
maailmaan heitetyllä ihmisellä on outo olo. Kun tätä 
kodittomuutta vastaan ei väkisin rimpuilla, toinen ko-
dittomuus – siis modernin hyllylle hyllytetyn ihmisen 
kodittomuutta – ei välttämättä pääse syntymään yksi-
toikkoisimmissa muodoissaan. Vieraan ja hallitsemat-
toman tunnustanut ihminen osaa silloin tällöin olla 
varsinaisesti olemassa maailmalla.

Keskeneräisyyteen sisältyvä hallitsemattomuus he-
rättää ajatuksia. Muistamme lapsuudessa kokemamme 
olemassaolon voimakkaat kosketukset. Ne tapahtuivat 
kaupunkiin kasvaneissa pajukoissa ja sinne unohtu-
neissa autiotaloissa. Nyt haemme olemassaolon tun-
toa kauempaa. Esimerkiksi se rohevasti humoristinen 

mietteliäisyys, johon osallistumme Berliinissä käydes-
sämme, johtuu kaupungin kroonisesta keskeneräisyy-
destä ja kaikkialle pyrkivästä tilapäisyydestä.

Purkamaton toiseus 
tuo hyvää elämää

Passinmäki hakee hyvän kaupunkiympäristön mallia 
menneisyydestä. Hän sanoo, että keskiaikainen kau-
punki rakennettiin hyvää tekevästi kaksitasoiseksi. 
Kaupungissa vallitsi selvä jännite kirkon ja talojen 
välillä. Kirkkorakennus tai katedraali hallitsi kaupun-
kitilaa ja talot asettuivat suhteessa tähän. Katedraali 
manifestoi outoa toiseutta, joka sai merkityksensä ym-
päristön tutussa arkielämässä.

Heideggerille silta on raken-

nelma, joka järjestää tilaa ja 

hyväksyy olioiden luona ole-

misen.

Gotiikan arkkitehdit halusi-

vat, että katedraali ikään kuin 

leijuu omassa sfäärissään. 

Leijunnan idea saa nykyajan 

kaupungissa uusia, tilapäisiä 

muotoja.



44 45

Vieraan läsnäolo tutussa tekee mahdolliseksi jota-
kin sellaista, jota Heidegger kutsuu olemisen muista-
miseksi tai varsinaiseksi olemiseksi. Varsinaisesti ole-
massa oleva ihminen kummastelee, miksi ihmeessä 
kaikenlaista olevaista on olemassa. Miksi ei sen sijaan 
ole olemassa pelkkää ei-mitään? Olemisen muistava 
ihminen muistaa, että muuttuu itse pian pelkäksi ei-
miksikään. Hän tarttuu päättäväisesti mahdollisuuk-
siinsa, kun niitä kerran vielä sattuu olemaan. Jokai-
sesta oliosta, esimerkiksi jokaisesta rakennuksesta ja 
kaupungista, tulee ihmettelyn ja ihailun mahdollisuus.

Varsinaisesti olemassa oleva ihminen antaa olioi-
den hohtaa omassa omalaatuisuudessaan. Hän jät- 
tää ne niin sanotusti silleen ja viipyy niiden luona  
kaikessa rauhassa. Hän oudoksuu ja on samalla kuin 
kotonaan.

Passinmäen mukaan kaupunkisuunnittelijoiden 
kannattaisi miettiä, miten kuolema voitaisiin palauttaa 
osaksi ihmisen elämää. Olisi hyvä, jos itse kaupunkira-
kenne muistuttaisi ihmistä kuolevaisuudesta. Nykyään 
kuolema tulee tavallisesti mieleen vasta sairastumisen 
tai loppuunpalamisen myötä. Siis sen jälkeen, kun ih-
minen on antanut kaikkensa modernin elämän rahan-
tekokoneelle. Passinmäki uskoo Heideggerin hengessä, 
että kaupunkiarkkitehtuurin tarjoama muistutus kuo-
levaisuudesta ei paljasta ihmiselle ainoastaan rajoja 
vaan myös mahdollisuuksia.

Passinmäki ei sano, että yksitasoinen rakentami-
nen yksinään dominoisi kaupunkirakentamista. Hän 
vain varoittaa tietystä tendenssistä. Taipumus raken-
taa kaupunkeja pelkkään laskelmoivaan ajatteluun 
turvautuen on koko ajan olemassa, mutta itse asiassa 
se pääsee vain harvoin jos koskaan tukahduttamaan 
kokonaan mielekästä ajattelemista ja siihen sisältyvää 
oudon ja hallitsemattoman kuuntelua.

Arkkitehti on tässä tärkeällä asialla. Harris ei heit-
telisi pelkurimaisesti pommejaan, jos hyväksyisi oman 
heitteilläolonsa ja olisi siinä horisontissa kiitollinen sii-
tä, että on joskus jossakin kuin kotonaan. Kellareihin 
poltettujen naisten ja lasten isät ja miehet eivät olisi 

lähteneet maailmanhistoriallisen mölinän perässä ho-
lokaustin tekoon kovin hanakasti, jos olisivat tarkastel-
leet maailman olevaisia oman olemisensa rajallisuuden 
virkistävästä näkökulmasta ja kuunnelleet olemisen 
itsensä ääntä.

Pispala puhuu  
tupakka-askien takakansista

Rakennus, kaupunginosa tai kaupunki ei ole koskaan 
mykkä. Se puhuu aina jotain – myös sellaista, jota 
suunnittelijat ja rakentajat eivät ole tarkoittaneet.

Kun katsomme jo vanhaksi käynyttä funkkis-
rakennusten kokonaisuutta, emme välttämättä ajat-
tele taustalla alun perin vaikuttanutta tieteellisyyttä. 
Suunnittelijoiden, rakentajien, ensimmäisten asuk 
kaiden ja muiden alkuperäisten asianosaisten tunte- 
ma onnistumisen ilo voi kyllä olla näkyvissä. Aistim-
me yhä rakentamisen hauskan hartauden. Vanha 
funkkistalo ei tunnu kovinkaan konemaiselta, mut- 
ta se voi silti olla ylpeä omasta yritteliäisyydestään.  
Samalla talo on kauniin nöyrästi kiitollinen siitä,  
että se saa oliona muistuttaa, että ”oleminen itse”  
antaa sille ja meille kaikille muille leppymätöntä  
omituisuutta.

Tampereen Pispala puhuu maanläheisyydestä toi-
sella tavalla kuin funkkis. Sitä ei suunniteltu hyllyllä 
vaan tupakka-askin takakansien eri suuntiin kalliste-
levassa kokonaisuudessa. Työläiskaupunki todistaa,  
että hallitsemattomuuden hyväksyntä voi tuottaa pir-
teän rauhallisia ja muutenkin oudon kodikkaita tu-
loksia. Suunnittelu ei ollut yksi- eikä kaksihyllyistä. 
Puutalot nousivat sikin sokin jyrkälle harjunrinteelle. 
Kaikilla oli näköala järvelle, eikä kukaan tukkinut nä-
köalaa toiselta.

Samalla Pispala sanoo suoraan, että menneiden 
aikojen ratkaisut eivät valitettavasti ole toistettavissa. 
Tupakka-askien kannetkin ovat nykyään niin täynnä 
terveysvalistusta, että niille ei saa tehdyksi minkäänlai-
sia rakennuspiirustuksia. g
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”Mutta kun kysymys on vieläpä poeetti-
sesta uneksinnasta, joka paitsi nauttii 

itsestään myös valmistelee poeettisia nautin-
toja toisille sieluille, on varmaakin varmem-
paa, että se on kaikkea muuta kuin unetta-
vaa raukeutta.” (Gaston Bachelard: Tilan 
poetiikka.)

Runous ilmaisee meidät tekemällä meis-
tä ilmaisemansa. Se on samalla kertaa sekä 
ilmaisun että olemisemme kehkeytyminen. 
Runous on sovitus ihmisen pinnanalaisuu-
den ja maaplaneetan objektitodellisuuden 
välillä. Siksi sielu ottaa runoudessa vakavas-
ti luonnon kehkeytymisen. Havainto seuraa 
luonnon mekanismeja kärsivällisesti ilman 
ennakkoluuloa tai hyötynäkökohtien pakon-
omaista etsintää. Vain ainetodellisuudeksi 
tulleen kuvittelun avulla sielu pääsee havain-
noimaan oman itsensä pinnanalaista ilmiötä, 
ja kuvittelemaan lisää. 

Näin se vähitellen ainetodellisuuden lain-
alaisuuksia tunnustellen, kaikkien hahmo- 
jen alituista liikettä tarkkaillen, puutteellisis-
ta ja yksittäisistä havainnoista yhteen kooten, 
kuvittelee ainetodellisuuden prosessien täy-
dellisyyden.

Gaston Bachelard (1884–1962) esittää 
havainnollisesti, miten psykoanalyysin pe-
rusta, joka ei lopultakaan ole luonto, vaan 
ihmistahto ja erään aikakauden fantasia, mu-
renee. 

”Psykoanalyytikolle poeettisella kuvalla 
on aina konteksti. Tulkitessaan kuvan hän 

kääntää sen toiselle kielelle, joka ei ole poeet-
tisen logoksen kieli. —  — Varovaiset kausaa-
liset opit kuten psykologia, tai voimakkaat 
kausaaliset opit kuten psykoanalyysi eivät 
kykene määrittämään poeettisen ilmiön on-
tologiaa: poeettista kuvaa ei valmistele mi-
kään, ei varsinkaan kulttuuri – jos puhutaan 
kirjallisuudesta – eikä varsinkaan havainto – 
jos puhutaan psykologiasta. Johtopäätökseni 
on aina sama: poeettisen kuvan olemuksel-
linen uutuus asettaa ongelman joka koskee 
puhuvan olemisen luovuutta. Tämä luovuus 
osoittaa kuvittelevalle tietoisuudelle että se 
on alkuperä – hyvin yksinkertaisesti mutta 
hyvin puhtaasti” 

Sama koskee teknillistä keksintöä puh-
taimmillaan. Ei voida määrittää konteksti-
lähtöisesti niitä edellytyksiä ja sitä psykolo-
giaa, joka johtaa keksijän keksinnölliseen, 
epätodennäköiseen mutta hyödylliseen hyp-
pyyn. Ei ole olemassa erityistä luovuuden 
tai innovatiivisuuden ilmapiiriä, josta nämä 
edellytykset kulkutaudin tavoin leviäisivät 
ympäristöön. 

Heti luonnon jälkeen on keksintö seuraa-
va kaiken teknologian itseoikeutettu perusta. 
Keksinnöllä on subjekti, keksijä. Teknologis-
ta kehitystä ylläpitävän tieteellisen tai kokeel-
lisen kulttuurin vaikutus ei ole välttämätön 
tämän subjektin muodostumiselle. Innova-
tiivisuuden ilmapiiri syntyy, kun jo valmiit 
keksijät uskaltautuvat yhteen. Ja se katoaa, 
kun poeettisen onnen edellytykset liukene-

vat animaalisten intohimojen sekoittunee-
seen hämärään.

Tekijän kuolema

Kieli luo olemista, pitämällä olemista yhtäai-
kaa tasapainossa sekä liikkeessä, ja merkitse-
mällä liikkeen suunnan. 

Aisopos opettaa: jos voi näyttää, ei tar-
vitse käsitteellistää. Aisoposta ei huoleta,  
voiko siitä puhua, minkä voi näyttää suo-
raan: se, mistä ei voi puhua, on yleensä  
helposti näytettävissä. 

Gaston Bachelardille poeettinen kuva on 
kielen perusta. Poeettinen kuva on käsitteen 
vastakohta. Poeettinen kuva on uusi, ja sen 
uutuuden ennakoiminen, tai uutuuden eh-
tojen määritys eivät ole psykoanalyyttisen 
tutkimuksen ulottuvissa. Poeettisen kuvan 
perusta ei ole kieli tai mikään muu konteksti 
sellaisenaan. Kieli itsessään on vain säätävä 
elin, rakenne joka määräytyy puhtaasti sen 
merkkien välisten suhteiden mukaan. 

Tekijä ei ole koskaan kuollut, sillä sa-
massa kieli olisi kuollut, eikä sillä enää voisi 
näyttää mitään. Mutta Aisopoksen tekstit 
näyttävät meille jatkuvasti uutta.

Tilan poetiikka

”Kirjaa kirjoittaessa joutuu kuin joutuukin 
pohtimaan.” Suren jo nyt että Gaston Bache-
lardin teoksessa Tilan poetiikka (Suom.  

Punaisten  
lapsuksien kudontaa
teksti: Janne Nummela  kuvitus: Hanna-Maija Matikainen

Gaston Bachelardille kielen perusta on  
ennakoimaton poeettinen kuva, joka on käsitteen vastakohta.
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maailma kerran uneksittiin. Kotipiirin motii-
veista maailman jatkuvuus oletettiin. Kuvi-
teltiin, että maailmassa ei olisi virhettä, että 
rakkauden kesäiset virtaukset jatkuisivat 
rajatta yli olevaisen. Syntymäkodissa syötiin 
aamupuuro ja tartuttiin ulko-oven kahvaan 
haikeuden vallassa. 

Kaikki se vapaata kuvittelua suojaava ra-
kastettavuuden ilmapiiri päättyi kotiportille. 
Siitä alkoi hurjien eränkävijöiden huvipuis-
to, maailma, jonka levottomuutta herättävät 
tuoksut ja motiivit alkoivat tunkea tajuntaan, 
ullakkomme kotoisen kuvittelun turvapaik-
kaan, yhä väkivaltaisemmin rynnäköin. 

Sieluton, mekanistinen ihmisten maailma 
tunkee lonkeroitaan huoneemme runolliseen 
uneksuntaan ja muuttaa säveltapailumme 
painajaismaiseksi epävarmuudeksi. Sotilaat 
vaativat meiltä olemassaolomme puolustuk-
seksi varmuutta, jota ei ole. Lopullisesti 
järkyttynyt mielemme suostuu pistämään 
kokoon enää lyhyitä, huolimattomia linjoja, 
pitkien jännitteiden sijaan. 

Rajaton viha kohdistuu vilpittömyyteen. 
Maailma lupaa kaiken, kunhan vain jättäi-
simme uneksumisen. Toisessa tapauksessa 
se uhkaa kaikella mahdollisella fyysisellä 
ja henkisellä väkivallalla, se uhkaa sodalla: 
polttaa rakennukset, jättää unettomat heit-
teille. 

Emme liikahda ullakkomme rasahduk-
settomasta hiljaisesta nälkälakosta. Emme 

liikahda kotipeltojemme autuudesta ja rik-
kaudesta. Kiroilevat ja syljeksivät sotilaat  
kapuavat jo vinttimme portaikossa. Kumi- 
sevin äänin puhelevat karkeita tyhjänpäi- 
väisyyksiään, painajaismaiset Babylonin  
sekasikiöt. Mikkihiirinaamarimiehet, keitä 
he ovat, en tunne heistä yhtäkään! istutta- 
vat kyykäärmeitä muistojemme portaik-
koon. Pihalla riitelevät lapset, puhuvat vie-
rasta kovaa kieltä.

Me olemme avanneet ullakkomme kat-
toikkunan kohti avaruuksia. Aiomme va-
pautua jättäen taakse koko pahantahtoisen 
maailman. Lentää jonnekin, missä vain on 
kaltaisiamme sieluja. Mutta ensin paperit 
täytyy polttaa ja käsikranaatit virittää.

Kritiikistä

”Kenelle taide antaisi tänään voimaa kestää 
kidutusta?” (Jouko Turkka: Aiheita.) Tämän 
päivän kriitikon näkökulma on hyvin itse-
käs, tavallaan akateeminen, yliröyhkeä. Si-
sään kirjoitettu hypoteesi kuuluu: kaikki 
runoutta kirjoittavat, lukevat ja varsinkin 
näiden kirjojen pariin yhä uudelleen palaa-
vat ovat taskuvarkaita. 

Jos Bachelard arvostelisi suomalaista 
nykyrunoutta, hän tuskin arvostelisi sitä 
muun nykysuomalaisen runouden valossa, 
tai edes suomalaisen perinteen valossa suh-
teellistaen, vaan johonkin kiinteämpään, ja 

mieluiten mahdollisimman kaukaiseen maa-
perään verraten. 

Bachelard tutkisi, mikä on tämän runou-
den kuvallinen kontribuutio, painottaen 
tarkkoja poeettisia kuvia, koko maailman-
runouden yhteiseen kuvastoon. Kuvia, jotka 
yhdistävät selkeällä tavalla sisäisen ulkoiseen, 
pinnanalaisen objektitodellisuuteen. Tätähän 
fenomenologiaa kiinnostava runous, tai ru-
noutta kiinnostava fenomenologia esisijai-
sesti on.

Olen samaa mieltä Bachelardin kanssa 
siitä, että vain kuvan avulla pääsee syvälle, 
eli pinnan alle. Kaikki pinnan alla on syvää, 
eikä pinnan yläpuolella mikään. Metafora 
on liian pikaisesti ohikiitävä. Pinta liikkuu 
koko ajan, eikä sen varaan voi rakentaa.

Lukiessamme klassikkoja ajattelemmekin 
klassisuuden olevan jotakin hyvin tavallis-
ta ja arkipäiväistä. Vaikka jatkuvan uutuu-
denviehätyksen turmelemina vaadimmekin 
kaiken aikaa lisää uutta ja yhä sykähdyttä-
vämpää, kokeilevampaa, kekseliäämpää, on 
kuitenkin selvää, että se, mikä on tavan-
omaista liittyy ulkonaisuuteen, ja se, mikä 
on harvinaislaatuista liittyy pinnanalaisuu-
teen. Jos Maa sammuu, Aurinko jatkaa. Au-
ringon sammuessa tulee kylmä. 

Tämä ei ole palopuhe konservatiivisuu-
den puolesta, vaan huomautus: kaikki to-
dellinen kokeileva taide tähtää ilmaisukeino-
jen laajentamiseen. Ilmaisukeino ei ole syy 

Tarja Roinila, Nemo 2003) on vain 482 si-
vua. Tunne kuin Proustin romaanissa olisi 
vain kolme neljä aikoja sitten repaleiseksi 
luettua osaa. Onneksi ranskalaiset ovat hie-
notunteisen tuotteliasta väkeä säästääkseen 
meitä pitkästymiseltä. 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja se lop-
puu välttämättä kesken, ehkäpä juuri her-
kimmällä hetkellä. Silloin voi aloittaa Com-
braysta, tai Bachelardin linnunpesästä, jo 
riittävästi unohtuneesta, lukea jos mahdol-
lista kaikki vielä alusta, hitaammin, jos mah-
dollista vieläkin suuremmalla nautinnolla. 

Jumalten fenomenologia

Antiikin jumalat elävät yhä niin kuin aina 
ennenkin, vain niissä poeettisissa kuvissa, 
joissa heidät mainitaan. 

Bachelardille kuva ja käsite muodostavat 
dialektiikan, äärimmäisen vastakkaisuuden. 
Jumalat ovat käsitteitä, jotka saavat hah-
monsa ainoastaan kuvassa. Jumala sulkee 
sisäänsä kuvan ja käsitteen vastakkaisuuden. 
Jumalilla, kuten eläintarinoiden kohteilla, ei 
ole erityistä näkyvää ulkoista mekanismia, 
jota fenomenologi voisi tarkastella. Mutta 
jokaisella jumalalla on erityinen sisäinen lo-
giikkansa. He edustavat eräänlaisia suppene-
misalueita, tiloja. Heidän määränsä on olen-
naista teologiaa, spekulaatiota siitä, kuinka 
monta tällaista puhdasta ja riippumatonta 

logiikkaa sielu voi puhtaimmillaan käsittää. 
Viime kädessä toteennäyttämisvelvollisuus 
on poeettisella kuvalla. 

Jumalat eivät ole välitilan olentoja, niin 
kuin karja ja metsän eläimet, vaan kokonaan 
sisätilan, pinnanalaisuuden, asujaimistoa, jo-
takin optiselta silmältä kätkeytynyttä. Feno-
menologi käyttää aistinelimenään runoilijaa, 
runoilijoiden armeijakuntaa: jumalten feno-
menologia paljastuu käpyrauhassilmän 
metafyysiselle optiikalle ja sittenkin vain 
spekulatiivisesti, osassa, joka ei enää kuulu 
eläinfaabelin piiriin.

Sisä- ja ulkopuolen  
dialektiikka

”Aina löytyy joku joka haluaa vetää mutkat 
suoriksi ja pakottaa meidät ulkopuolen ja  
sisäpuolen vastakkainasetteluun” (Tilan 
poetiikka). Välitila on kahden kauhun välinen 
tila, kun sisä- tai ulkopuolella, kuten näyttää, 
ei ole mitään muuta kuin tyhjää. Rajapinta 
on rakenne, puolilämmin varastotila. Väli-
liha on osittain näkyvissä. Sisäsynnyttimet 
kätkevä kahden neliösentin näköala. Sielu 
on sisällä, esine ulkona, eläin jossakin siinä 
välillä. On vaikea uskoa pinnanalaiseen 
draamaan ilman vuorilla tapahtuvaa elämää. 
Eräänlainen draama sisältyy jo pidätykseen 
tai eleettömyyteen, alkumeren tyyneyteen.

”Taideteokset syntyvät aina vaarassa ole-

misesta, loppuun saakka kulkemisen koke-
muksesta, menemisestä sinne mitä kauem-
mas kukaan ihminen ei voi enää kulkea. 
Mitä pidemmälle menee sitä henkilökoh-
taisempi, sitä ainutlaatuisempi kokemuk-
sesta tulee ”, kirjoitti Rilke Clara Rilkelle. 
Dynaamisten laajuuksien selvittämisessä on 
syytä arvioida myös suuntaa. Loppuun kul-
jettu löytöretki karkeuteen tuottaa helpos-
ti brutaalia jälkeä. Sodomistisissa sessioissa 
kuolee aina väkeä vahingossa ja huomaa-
matta. Liikemäärä, vauhti ja intensiteet-
ti ovat aistidynamiikan tavoittamattomissa. 
Mutta seniiliydenkin hapettomissa, liikku-
mattomissa tiloissa tapahtuu poismenoa kar-
keutumisen kautta. 

Nelikentässä, jossakin origon tuolla puo-
len, positiivisessa neljänneksessä, on alue, 
jonne Rilke meitä ohjaa. Sieltä löytyy X-ak-
selin äärettömyydestä herkkyys ja Y-akselin 
peninkulmanpituudesta intensiteetti. Goet-
heläinen suunta on koilliseen, kello kahteen, 
yläviistoon. Tämän liikesuunnan avaruus 
vihjaa sisäisestä mittaamattomuudesta. Se on 
kulkemista kohti fraktaaligeometrisia pintoja, 
sisäpuolen ja ulkopuolen laitimmaista rajaa. 

Syntymäkoti

”Syntymäkoti on enemmän kuin asuinraken-
nus, se on ruumis jossa uneksinta asuu” (Ti-
lan poetiikka). Syntymäkoti on paikka, josta 
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vaan seuraus. Osaamme kaivata laajennusta 
sellaisen esittämiseen, mikä meitä jatkuvasti 
pakottaa, hiertää, ja mitä emme ole kyenneet 
aiemmin esittämään, lääkitsemään, raapi-
maan. Se on jokin pinnanalaisen ja yläpuoli-
sen välillä oleva, huomaamatta jäänyt ristirii-
ta, joka tulehtuu ajassamme. 

Älkäämme siis varastako kallista aikaa, 
kirjastojen ja kirjakauppojen hyllyjä turhan 
kunnianhimon sanelemilla työnäytteillä, 
vaan tyytykäämme työhuoneessa tapahtuvi-
en monituntisten hurjastelujen sijaan ilmai-
semaan muutamalla sanalla se tutuin ja vai-
keimmin tajuttava, jonka todistajiksi olemme 
väkisin joutuneet, ja johon nykyisyydessä 
tarjoutuu lähes rajattomat ilmaisukeinot.

Simpukat kuten fossiilitkin ”ovat luon-
non kokeiluja, kun se valmistelee ihmisruu-
miin eri osien muotoja. Ne ovat miehen ja 
naisen palasia. Robinet kuvailee kovakuorik-
koa, joka edustaa naisen vulvaa. Psykoana-
lyysi tietysti näkisi näissä yksityiskohtaisis-
sa kuvauksissa seksuaalisen pakkomielteen. 
[...] Tarvittaisiin kosmista psykoanalyysiä 
joka jättäisi ihmisten huolet hetkeksi syrjään 
ja paneutuisi kosmoksen ristiriitaisuuksiin.” 
(Tilan poetiikka.)

Sotatila 

Sota, aistillisuuden kiivaan puoliskon luon-
nollinen purkautumiskanava, on huonossa 
huudossa, eikä suotta. Sotaa voi käydä rehel-
lisesti vain Kristuksen puolesta, Marsin suo-
jeluksessa, aistillisuutta kunnioittaen. Kaikki 
muu sotiminen, barbaarisen isänmaan, öljy-
varojen tai poliittisen arvovallan puolesta, ei 
ole ainoastaan kerettiläisyyttä vaan rikollista. 

Sen vieraampaa paikkaa ei Mars, Eros tai 
ylipäätään koko jumalrevohka tunne kuin 
minkä tahansa läntisen, aistillisesti rappeu-
tuneen, teollisuusmaan pahaa kunnioittavat, 
sielua vihaavat erikoisjoukot. 

Myös sodan kuvaus, mikäli sota on jota-
kin muuta kuin uskonsotaa, on syvästi epä-
miellyttävää. Sitä ei hurtti huumori paranna. 
Se ei ylipäätään voi olla muuta kuin heijasta-

vien pintojen kontribuutiota maailman koko-
naisvalaistukseen. 

”Tilaa täytyy rakastaa jotta voisi kuvailla 
sen pikkutarkasti”, sanoo Bachelard. Nyky-
aikaisen sodan kuvaus on parhaimmillaan-
kin pelkkää pikkutarkan kuvauksen rakkau-
detonta simulaatiota. 

Unet, ”ajatukset ja muistot muodostavat 
yhden ainoan kudelman. Sielu uneksii 
ja ajattelee, ja sitten se kuvittelee. Runoilija 
on tuonut meidät rajatilanteeseen, kohti ra-
jaa jonka pelkäämme ylittää, hulluuden  
ja järjen väliin, elävien ja yhden kuolleen  
väliin. hiljaisinkin ääni tietää katastrofia.  
Katkonaiset tuulenpuuskat enteilevät asioi-
den kaaosta. Kuiske ja meteli ovat aivan rin-
nakkain. Meitä pidetään ennaltakuulemisen 
jännityksessä. Meitä vaaditaan tulemaan  
tietoisiksi heikoimmistakin merkeistä. Ääri-
rajojen kosmoksessa kaikki on merkkiä en-
nen tulemistaan ilmiöksi. Mitä heikompi 
merkki, sen merkityksellisempi se on sillä  
se osoittaa alkuperän. Saamme nerouden al-
keisoppitunteja.” 

Pieni huomautus suomennoksesta

Luulenpa, että Bachelardin kirjassaan sitee-
raamien runojen täytyy olla jonkinlaista 
kulttuuripoliittista irvailua. Loistava runoili-
ja Bachelard siteeraa näköjään mitättömien 
tekijöiden tyhjänpäiväisiä tuotoksia! Usko-
mattomia rivejä saamme lukea esimerkik-
si Rilkeltä: onko Rilke tosiaan kirjoittanut 
jotain näin banaalia? Vai onko syy runojen 
suomennoksissa? 

Johtopäätökset, joita Bachelard väittää 
esitettyjen runojen innoittavan itsestään, ei-
vät voisi nerokkuudessaan olla muka innoit-
tavien tekstien mitättömyydelle vieraampia. 
Tämän täytyy olla jonkinlainen hienovarai-
nen viisikymmenluvun ranskalaiseen kult-
tuurielämään suunnattu satiirinen kannanot-
to. Muuta selitystä en keksi.

Gaston Bachelard: Tilan poetiikka.  
Suom. Tarja Roinila, Nemo 2003, 482 s.
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Leikkikumppaneina minulla oli naapureita, koulutovereita sekä tuttavien lapsia. Serkut eivät tule täs-
sä puheeksi sen enempää kuin kesäkaverit maalla. Tilastollinen epätodennäköisyys tuki esimurros-

ikäisen latenttia maailmaani. Ikäisiäni tyttöjä ei sattunut olemaan naapureilla eikä vanhempien ystävillä, 
ja yläkansakoulussakin oli poikaluokat.

Harri

Harri oli ikäiseni, hän asui Käpylässä saman kerrostalon viereisessä rapussa. Heidän kotinsa oli yhtä 
ahdas kuin meidänkin, mutta mikä kadehdittavaa, heillä kahden huoneen ja keittokomeron asunto oli 
läpi talon. Harri näki paitsi kiintoisat kolarit kadulla myös sen, kuka pihalla kulloinkin oli. Ilkimyksiä, 
vai heitä joiden luo teki mieli.

Harri oli ainoa lapsi kuten minäkin. Hänen kotonaan asui myös mummo. Harrin isä oli töissä Imat-
ran Voimalla. En tiedä mitä hän siellä mahtoi tehdä. Pääasia oli, että Imatran Voimalla oli käytössään 
helikopteri. Harrin isä ei lentänyt edes matkustajana, mutta sai työstään sen verran palkkaa, että pystyi 
ostamaan Harrille koottavia lentokoneita. Mieleen jäi alumiininkiiltävä Fouga Magister, joka Harrilla 
oli isossa mittakaavassa Ranskan kokardein.

Harri oli lentokoneista niin kiinnostunut, että isompina poikina teimme linja-autoretken Malmin 
kentälle, jossa tuntikausia seurasimme pienkoneiden lähtöjä, saapumisia ja läpilaskuharjoituksia.

Niin ikään isompina poikina nimenomaan Harri houkutteli katsomaan Kino Käpylän nudistielo-
kuvien ulkomainoksia. Harvoin teimme hukkareissua.

Harrin väki muutti pois oppikouluiässämme. Pari kertaa hän poikkesi tervehtimässä, minäkin  
kävin hänen uudessa kodissaan, tornitalon yläkerroksessa, josta näki Seutulan lentokentälle asti.

En muista ikinä riidelleeni Harrin kanssa. Hän ei koskaan rehennellyt eikä edes liioitellut. Ystävyys 
oli helppoa, ehkä niinkin särmätöntä, että siitä liukui erilleen kun olosuhteet muuttuivat.

Joskus törmäsin Harriin nuorena miehenä tavaratalon kahvilassa. Hän iloitsi tuoreesta lentäjänlupa-
kirjastaan ja pyyteli mukaan lennolle, hän näyttäisi Käpylän ja minulle tutut Vihdin maisemat. Minua 
hirvitti ajatus istumisesta vaappuvassa pienkoneessa kokemattoman pilotin kyydissä. Ehkä olisin innok-
kaammin pitänyt Harriin yhteyttä, ellei hänen houkuttimestaan olisi tullut minulle pelote.

Pertti

Kaikkein lähimpänä asui yläkerran Pertti. Hänen isänsä pyöräili iltapäivin sähkölaitokselta vaaleat 
hiukset vedellä kammattuina. En tiedä, mitä Pertin isä sähkölaitoksella teki enkä sitäkään, oliko hänen 
tummatukkainen äitinsä töissä. Ruokaa yläkerrantäti ainakin uutterasti laittoi, sillä kuten kaikkien  
leikkitovereiden kodeilla oli ominaishajunsa, oli se Pertin kotona erityisen vahva. Siinä missä Harrin 
luona lemusi kuivakkaasti naftaliinilta, tuntui vintille kuljettaessa Pertin oven kohdalla rappuun asti  
sipulin ja paistoperunan tuoksu.

Pertti oli jokusia vuosia vanhempi, ei siis mikään varsinainen leikkitoveri enää. Olin huono lasken-
nossa, ja joskus selailin kauhulla Pertin algebrankirjan kaavoja, joista rupesi heti pää särkemään. Isäni 
ymmärsi, että Pertti oli uuttera ja lahjakas poika. Isä, köyhtynyt herrasmies, teroitti minun päähäni, et-
tä Pertissä tulisin näkemään mitä on säätykierto. Työläispojalla olisi ennen pitkää valkolakki päässään.

Pertin kotoa näkyi sama neljän tien risteys kuin meiltäkin, mutta kerrosta korkeammalta. Autot 
vaikuttivat selvästi pienemmiltä kuin kotoa katsellen, ja näköalaa riitti Vanhaankaupunkiin asti. Pertin 
luona oli myös televisio. Joskus, useinkin, pääsin kauniisti pyytämällä katsomaan sitä. Yleensä Pertti 

Hannu Niklander

Leikkitovereiden koteja

oli kotona, ja hänen kanssaan saimme juntattua läpi tahtomme. Hyvänahkainen yläkerransetä luopui 
helposti mieliohjelmistaan ja vaihtoi kanavaa, jos me kahteen poikaan painostimme.

Paljon vaikeampi tehtävä sattui kohdalleni kerran, kun Pertti ehkä asian onneksi ei sattunut ole-
maan kotona. Jo kymmenvuotiaasta olin isän opastuksella käynyt oopperassa. Näin lehdestä, että sinä 
iltana esitettäisiin televisiossa La Bohémen viimeinen näytös. Missä sen näkisin? Yksinäinen alakerran-
täti oli lomalla Sotshissa, harvoilla tovereillani oli televisio kotonaan, ja jos oli, niin ainakaan oopperaa 
he eivät olisi katsoneet kahta sekuntia kauempaa. Oli siis kiivettävä yläkertaan.

Pertin vanhemmat olivat saaneet läskisoosin syötyä, raskas lemu muistutti ateriasta. Isäntäväellä ei 
ollut mitään televisionkatselua vastaan. Ei ennen kuin he äkkäsivät mikä ohjelma oli menossa. Hetken 
jaksoi oopperan kummallisuus heitä huvittaa, mutta kun vasta viidesosa näytöksestä oli kulunut, setä 
oivalsi, että toiselta puolelta tulee hupiohjelmaa. Minä sain koota kaiken röyhkeyteni ja ilmoittaa, että 
oli kyllä puhe, että tätä katsotaan.

– Meinaan vaan, se Spede vois olla aika metka, täti sanoi.
Nyt ei piittaamaton tahto riittänyt, piti olla ovelampi. Samalla kun vilpittömästi nautin Puccinin 

musiikista ja oopeeran juonesta jouduin koko ajan kieltämään kiintymykseni. Minun täytyi itse äänek-
käimpänä pilkata näkemääni, kaivaa esiin yksityiskohtia, joita setä ja täti eivät oikein huomanneetkaan 
ja näin rakastettuani herjaten osoittaa heille, että tässä piisasi hassumpaa nähtävää kuin rinnakkais-
kanavalla. Juoni onnistui, ja Mimi saatiin kuoleman rajan yli. Kohtaus, jonka aikana isäni säännölli-
sesti kyynelehti, ei näyttänyt herättävän isäntäväessä erityisempiä tuntoja. Korkeintaan sen, että eikö 
enää tämän hullunkurisempaa tulekaan. Kaikkein herkimmän kohdan aikana iso seinäkello rupesi 
kaiuttamaan kahdeksaa kaksoislyöntiään, kovaa ja hitaasti. Se on ollut ainoita kertoja elämässäni, kun 
olisin tahtonut heittää ihmisiä ulos kodistaan.

Ennen maalle lähtöä alkukesäisenä iltapäivänä poikkesimme Pertin lakkiaisissa. Isäni jutteli naapu-
rin pojalle kuin aikamiehelle. Rohkaisevasti, mutta jotenkin surullisesti.

Carl-Erik

Carl-Erik oli äidin työtoverin poika. Hänenkin äitinsä oli osastonhoitajana Koskelan sairaalan eri ker-
roksessa. Carl-Erikin isä jakoi puhelinluetteloja, puuskutti hikisenä kuormansa kanssa pitkin porras-
käytäviä ja sai meillä lasillisen punaista mehua, kun toi painomusteelta tuoksuvan luettelon.

Heidän kaksionsa näkyi ikkunaamme. Kun vierailimme heillä, isä puhui aina Carl-Erikin vanhem-
pien kanssa ruotsia. Usein minäkin sitä puhuin, mutta tavallista oli myös, että minä puhuin suomea ja 
Carl-Erik ruotsia. Yleensä hänellä oli tapana puhua huutamalla.

Carl-Erik oli ainoa lapsi ja minua pari vuotta nuorempi. Yhteinen asiamme olivat pienoisjuhlat. 
Minulla oli Märklinin peruspakkaus ja kaksi myöhemmin hankittua veturia, vaunuja ja aika paljon 
kiskoa. Carl-Erik sai alusta pitäen kaikkea erikoista: vihreän taipuvarunkoisen Krokodil-sähköveturin, 
punamustan saksalaisen V 200 -dieselveturin, ison lavavaunun ja pitkän viininpunaisen sveitsiläisen 
ravintolavaunun, jonka katolla oli virroitin. Lyhyttä ympyräänsä Carl-Erik ajoi niin lujaa kuin vetu-
reista lähti. Minä olin isältä oppinut, että noudatetaan varovaista ratapihanopeutta.

– Ja men mitt stora diesellok kör hundra kilometer i timmen även på bangården! Carl-Erik huusi.
Ennen kuin Carita-täti kutsui meidät kaakaohobbelbobbelia syömään, ehdin vielä muistuttaa, että 

kummallista kuinka Carl-Erik pitää joitain vaatimattomia avovaunuja sisällä veturitallissa. Sen sijaan 
komeat isot veturit seisovat ratapihan nurkassa ulkona sateessa.

– Inte regnar det här inne hos oss!

NOVELL I
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Eero

Koulutoverit asuivat suhteellisen kaukana. Yleensä kansakoulukavereiden luona käytiin vain syntymä-
päivillä.

Harvoin vierailin Käpylän omakotitaloissa. Eero asui semmoisessa Tuusulantien länsipuolella.  
Kun olin kirjalahjani Tsaarin kuriirin ojentanut, katselin mitä muissa huoneissa tapahtui. Enimmät  
vieraat olivat luokkatovereita.

Pienessä sivuhuoneessa seisoi kaapin päällä koottu lentokone, iso tummansininen Corsair-hävittäjä. 
Huomasin myös, että vaikka muovikone oli siirretty turvaan, silti sen toinen sivuvakaaja oli irronnut 
ja lojui nyt tummanpuhuvana koneen vieressä. Samassa tuli Eeron isä huoneeseen. Hän vilkaisi  
Corsairia ja minua.

– Hetikö sinun piti tuo särkeä?
– En minä sitä rikkonut.
– Ehket tahallasi, mutta sormeilit niin varomattomasti, että osa heltisi.
– En minä edes koskenut siihen.
– Vai ettet koskenut, setä matki pilkallisesti ääntään venyttäen. – Väitätkö sinä, että ihan vain pyhäl-

lä hengellä osat irtoavat?
– Se oli jo ennestään, ehkä joku on rikkonut.
– Kuules poika. Siitä minä en pidä, että pannaan asiat toisten syyksi. Ja vielä vähemmän siedän vilp-

piä. Nyt sinulla on täsmälleen kaksi vaihtoehtoa, tiedätkö mitkä? Setä piti taukoa puheessaan. Tässä 
vaiheessa oli jo muitakin poikia ilmaantunut ovensuuhun.

– Varmaan ainakin se, että minä liimaan peräsimen kuntoon, ehdotin.
– Sinä et tähän enää näppeinesi koske. Minä olen tuonut tämän Tanskasta asti, setä sanoi. – Vaihto-

ehto yksi: tunnustat että vahinko sattui sinulle. Vaihtoehto kaksi: lähdet heti pois syntymäpäiviltä.  
Valitse näistä.

Minun oli helppo valita. Sanoin, että no juu, minä tartuin vähän varomattomasti, ja peräsin heltisi.
– Siinä sen näitte, pojat! Tämä voi vaikuttaa pikkujutulta, peräsin on helppo korjata, mutta kyse on 

isoista asioista. Hannu on pohjimmiltaan aivan reilu poika. Eikö nyt tunnukin heti paremmalta, kun 
rehellisesti myönsit? Setä katseli minua äskeistä paljon suopeammin ja ohjasi meidät kaikki pöytään, 
jossa ranskalaisin pastillein koristellun suklaakakun päällä paloi yksitoista vaaleanvihreää kynttilää.

Jari ja Väiski

Jari ja kaksi vuotta nuorempi Väiski asuivat viereisessä portaassa samanlaisessa kaksiossa kuin mekin. 
Velipuolten lisäksi siellä asui heidän äitinsä, mummonsa ja naimaton Martta-tätinsä.

Isäänsä Jari ei ollut itsekään tavannut. Jarin sukunimi oli Kukkola eli sama kuin tädillä ja mum-
molla. Väiskillä ja äidillä oli Väiskin pois muuttaneelta isältä Arskalta saatu nimi Seppä. Joskus näin 
Arskankin, kun hän miesporukassa tupakoi äidin ja poikien huoneessa.

Jarin ja Väiskin äiti oli leikkitovereitteni vanhemmista se, jonka työstä tiesin eniten. Koskelan sai-
raalaa laajennettiin jatkuvasti, ja poikien äiti piti siellä työmaaruokalaa. Usein kävelin sinne jomman-
kumman pojan kanssa, toisinaan pääsimme heidän äitinsä Moskvitshilla. Martta-täti auttoi ruoka-
putkanpidossa. Lihasopantuoksuisessa parakissa kaikki vaikutti väliaikaiselta. Joimme ruskeanviolettia 
Pyynikin Tähteä ja seurasimme överhaalarimiesten tammenpeluuta.

Mummo oli saapunut perheineen Kalajoelta. Ehkä maatila oli mennyt konkurssiin tai mitä mahta-
nut tapahtua, joka tapauksessa keskipohjalainen leskiemäntä oli siirretty 39:n neliömetrin esikaupunki-
kaksioon. Mummo jatkoi maalaista elämäntapaansa hirvigobeliinien ja porsliinikoirien seassa. Martta- 
tädin kanssa jakamassaan huoneessa hän otti vastaan erilaisia saarnamiehiä, mustalaisia pitseineen,  
perunakauppiaita, veitsenteroittajia ja muita poikkeajia kuin pohjalaistuvassa konsanaan. Lapsetkin 
saivat kahvia. Toisinaan huoneessa veisattiin körttivirsiä, ja siihen mummo sai innokasta apua Martta-
tädin seurakuntaystävättäriltä. Välillä keskusteltiin Agadirin maanjäristyksestä ja myönnettiin, että  

olisi se Käpyläkin mennyt, jos ei olisi ihmisiä uskossa.
Jarin ja Väiskin äiti tuskin avusti veisuussa koskaan. Sen sijaan häntä kävi tervehtimässä epälukui-

nen joukko miesvieraita, yhdessä ja erikseen, työmaalta ja muualta. Jarin ja Väiskin luokse hankittiin 
televisio. Aikuiset katselivat vanhoja kotimaisia filmejä, pojat Tallinnan television venäjänkielisiä sota-
elokuvia, joissa pitkäshinelliset miehet tarpoivat loputtomia aavoja hankia.

Kun kahdeksan vanhana sain isän Ranskan matkalta kilpikonnan, kävin näyttämässä sitä vel-
jeksille. Äijät ottivat viinaa ja korottivat karheita ääniään lastenhuoneessa, kilpikonna ryömi ma- 
tolla.Äkkiä kolahti lattialle minun ja konnan väliin puukko, joka liukui vuodesohvan alle. Yksi  
miehistä hohotti: 

– Melkein osuin!
Minä nappasin konnan ja juoksin ulos. Ehdin huutaa:

– Senkin murhayrityksentekijä!
Mies kavahti jalkeille, mutta ei seurannut perään.
Jarilla ja Väiskillä oli eri kaverit, harvoin minäkään olin liikkeellä niin, että molemmat olivat seuras-

sani. Minulle samanikäinen Jari oli tärkeämpi. Toisinaan Jari kurmotti pikkuveljeään. Heidän luonaan 
käynteihin liittyi sekin jännitys, ettei tiennyt koska veljeksille tulisi käsirysy, kuinka pian Väiski rajun 
vastarintansa jälkeen pillahtaisi itkuun ja kummalle naisväki antaisi henkaria. Koskaan sitä ei annettu 
samalla kertaa molemmille.

Väiski liittoutui isojen, jo lähes viiksekkäiden poikien kanssa. He söivät kylmäkaapin tyhjäksi, pop-
sivat mummon pullapitkon ja kostivat Väiskin puolesta Jarille silpomalla tämän kapeat Tarzanin poika 

-sarjakuvalehdet ja huuhtelemalla ne alas wc:stä.
Mutta parin päivän päästä Jari taas veljeili kiusaajiensa kanssa, kun nämä tarjosivat salmiakkia saa-

dakseen yhden pojan lisää peleihinsä. Seuraavalla viikolla Jaria jälleen mukiloitiin tai jyskytettiin talon 
seinää vasten. Monesti isäni pelasti Jarin isojen poikien kynsistä. Jari oli ainoa pihakaveri, jonka isä otti 
joskus mukaan, kun vei minut elokuviin.

Jari ja Väiski käyttäytyivät toisin kuin mitä missään muualla näin. Kerran kun mummo söi, Jari  
laski housunsa ja pyllisti mummon nenän eteen, pieraisi ja sanoi, että siinä tulivat mausteet. Väiski  
taas oli ahminut kaiken keiton, ja kun Martta-täti kovisti, että mitäs äitisi nyt syö, Väiski vastasi:

– Purkoon paskaansa.
Jarin kanssa minulle riitti sukupuolivalistukseksi mummon Raamatun kuvitus. Minun tehtäväkseni 

jäi kertoa asioista Väiskille. Sen kuultuaan hän ryntäsi toiseen huoneeseen lällättämään sukulaisten 
kanssa juttelevalle äidilleen:

– Arska on hässiny sua!
Kun isäni taas aloitti ryyppytuurin, Jari oli innokkain levittämään uutisia siitä, mitä hassua Hannun 

isä oli minäkin päivänä tehnyt.
Jarin väki muutti isompaan asuntoon Oulunkylään. Siellä kävin kerran, samoin heidän seuraavassa 

asunnossaan likellä Käpylän asemaa. Kahden vuoden kuluttua he muuttivat takaisin meidän taloom-
me, nyt pohjakerroksen yksiöön.

Väiskillä rupesi olemaan entisten asuntojen ympäristöstä löytyneitä kavereita, kansalaiskoululaisia, 
jotka valitsivat kenkänsä siten, että niillä olisi hyvä potkia. Sitä vaihetta ei kestänyt pitkään: Jari ja 
Väiski katosivat tykkänään tuttavapiiristäni, kun olin kolmentoista.

Vielä kerran näin Jarin. Useita vuosia myöhemmin ilmaantui ovemme taakse salskea nuorukainen, 
joka oli entisiltä naapureilta kuullut uuden osoitteemme. Lähdin Jarin kanssa Intiankatua Kumpulaan. 
Jari kertoi käyvänsä ammattikoulua.

Jari asusteli omakotitalon vinttikamarissa. Hänen äitinsä oli löytänyt taas uuden miehen, sen joka 
omisti talon. Väiskin kuulumisista ei kukaan ollut halukas keskustelemaan. Jarin äiti oli nyt rouva  
Peuramaa. Itse Peuramaa, keski-ikäinen maalari, myhäili kahvipöydässä ja katseli edellisestä avio-
liitosta huollettavakseen saamansa pikkupojan touhuja. Rouva Peuramaa oli nyt äitinä kolmelle pojalle. 
Vain sen kanssa, jota hän ei ollut synnyttänyt, hänellä oli yhteinen sukunimi. g
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K IRJA-ARV IOT

Jessie on kuollut. Max haluaa kuolla. Clara halu-
aa jotain aivan muuta. Tästä asetelmasta lähtee 

liikkeelle Juli Zeh’n romaani Kotkia ja enkeleitä. Teos 
kytkeytyy vahvaan saksalaiseen dekkariperintee seen, 
mutta nykyaikaisin painotuksin. Rakkaus ja riippu-
vuus yhdistyvät politiikkaan ja jännitykseen. Syntyy 
mysteeri, joka kirjan edetessä kasvaa yksittäisen ihmi-
sen tasolta Euroopan mittakaavaan saakka. 

Teoksen kertoja Max on kolmekymppinen juristi. 
Hänen erityisalaansa ovat entisen Jugoslavian alueen 
ongelmat. Kirjan alussa Maxin tyttöystävä, mielel tään 
hauras Jessie, on ampunut itsensä. Maxin mielenkiin-
to elämää kohtaan on kadonnut. Vain huumeet mer-
kitsevät jotakin. Radion yöohjelman juontaja Clara 
kuitenkin kiinnostuu Maxista, jonka hän saa houku-
teltua kertomaan tarinansa. Alkaa taistelu toisen ihmi-
sen hallitsemisesta. Samalla syntyy kahden eksyksissä 
olevan ihmisen riippuvuussuhde toisiinsa.

Teoksen tapahtumapaikkoja ovat Leipzig ja Wien. 
Romaanissa liikutaan kahdella aikatasolla. Maxin 
muistot kuljettavat lukijaa ympäri Eurooppaa. Samal-
la nykyhetki supistuu jatkuvasti. Ahdas ja hämärtyvä 
todellisuus on Maxille ja Claralle arkipäivää.

Zeh’n romaani on trilleri, mutta on se muutakin: 
epätavallinen rakkaustarina, kertomus poliittisten pyr-
kimysten likaisuudesta ja yksittäisistä ihmisistä. En-
nen kaikkea romaani on kaunistelematon kuvaus ny-
kypäivän todellisuudesta. Polttava ilmasto täydentää 
jännittynyttä ja kuumeista tunnelmaa ennen armahta-
vaa sadetta.

Teos on hyvin visuaalinen. Yksityiskohtainen kau-
punkikuvaus täsmentää ympäristön merkitystä. Myös 
aistien merkitys korostuu. Max kertoo tarinaansa ääni-
nauhoille. Lukija kuuntelee Maxia lukemalla hänen 
kertomaansa. Zeh siis asettaa lukijan kuuntelijan roo-
liin. Roolien sekoitus palvelee epätavallista romaania 
sekä temaattisesti että rakenteellisesti.

Romaanin henkilöt pakenevat todellisuutta. Maxil-
le päivä ja yö ovat jo kauan olleet sekaisin. Vain ko-
kaiinilla on merkitystä. Jessien elämä taas oli pelkkää 
pakenemista. Hänen oma mielikuvituksensa tarjo-
si turvapaikan ankeasta todellisuudesta. Max vetää 
myös Claran mukaan erikoiseen elämäänsä. Vai ha-
luaako Clara sinne tietoisesti? Yhdessä he pakene-
vat, myös konkreettisesti. Pako Leipzigista Wieniin 
heijastelee pakoa nykyhetkestä menneeseen. Tarina 
on täynnä käänteitä, vaikka tapahtumat ovat lähinnä 
mielensisäisiä liikkeitä. 

Myös halu liittyy romaaniin oleellisesti. Max ha-

luaa kertoa tarinansa omilla ehdoillaan. Clara haluaa 
Maxin tarinasta diplomityön, kun taas Jessien halu-
amisista ei ole helppo ottaa selvää. Myös kaikki muut 
romaanissa esiintyvät henkilöt haluavat jotakin. Halu 
liikuttaa maailmaa. Ennen kaikkea Max halusi kuiten-
kin Jessien. Zeh saa myös lukijan haluamaan. Me ha-
luamme tietää, miten kaikki oikein kävikään.

Romaanin henkilöt ovat häikäilemättömiä. Heistä 
on vaikea pitää, mutta kirjailijan ansiosta heistä kiin-
nostuu. Etenkin Jessien hahmo on mieleenpainuva. 
Kirjailija kuvaa henkisesti tasapainottoman ihmisen
 todellisuutta hienosti. Teoksen alkaessa Jessie on ol -
lut kaksi kuukautta kuolleena. Hän täyttää silti kai -
ken kirjassa olevan tilan. Hän on Maxin ja lukijan 
ajatuksissa jatkuvasti. Lukijan on tosin vaikea päät -
tää, voiko hahmoihin luottaa. Entä jos kaikki onkin 
vain Maxin mielikuvitusta? Tällä tavoin Max hallit -
see myös lukijaa. Hänen valtansa ulottuu meidän to-
dellisuuteemme asti.

Romaanin temaattinen ja kielellinen monitahoi-
suus hätkähdyttää. Zeh on luonut kudelman, jossa 
asiat syvenevät syvenemistään kielen ja kuvausteknii-
kan tukemana. Kirjan suomennos on epäilemättä on-
nistunut. Kieli on rikasta ja täyteläistä. Aina se ei tosin 
ole kovin selkeää. Kielikuvat ovat hyvin valittuja ja 
täydentävät tekstiä. Kieli kuljettaa tarinaa hengästyttä-
vällä nopeudella eteenpäin. Se myös luo pohjaa teok-
sen tummille sävyille.

Edellä mainittu monitahoisuus on myös ongel-
mallinen. Toisinaan romaani tuntuu hajanaiselta. 
Tapahtumat vaikuttavat kaukaa haetuilta. Syy- ja 
seuraussuhteiden ymmärtäminen vaatii taustojen 
tuntemus ta. On tiedettävä Itä-Euroopan ja entisen 
Jugoslavian alueen tilanteesta ja osattava eläytyä epä-
tavallisten hahmojen epätavalliseen elämään, joka on 
näille normaalia todellisuutta. Romaanissa on myös 
liikaa tapahtumia, käänteitä ja henkilöitä. Jokaisen 
hahmon funktio ei täysin avaudu. Kokonaisuus kui-
tenkin toimii.

Juli Zeh voitti tällä teoksellaan Saksan arvostetuim-
man kirjallisuuspalkinnon, Deutcsher Bücherpreisin, 
eikä syyttä. Romaani on kokonaisvaltaisen vaikut-
tava, armoton ja rankka, eikä päästä lukijaa helpol-
la. Teos ottaa luulot pois heti aluksi. Vielä pahemmin 
todellisuus on kuitenkin kohdellut tarinan henkilöitä. 
Heidän elämänsä on etsintää ja pakoa, inhoa ja halua. 
Ennen kaikkea se on todellisuutta.

Pauliina Pajunen

Kuumeista etsintää ja 
mustanpuhuvia totuuksia 

Juli Zeh
Kotkia ja enkeleitä 

(Adler und Engel) 
Suomentanut Helen Taavila 

Tammi 2004, 386 s.

S itä sanotaan kulttuuriseksi välimatkaksi. ”Ku-
kapa ei olisi nähnyt jonkun iskevän hampaansa 

pelikortteihin ja nielevän ne, tai sullovan kurkkuunsa 
rasiallisen arpakuutioita kostoksi rahojensa menetyk-
sestä!”, kirjoittaa Michel de Montaigne (1533–92) 
malttinsa menettäneistä pelureista. Ensimmäistä kat-
tavaa suomenkielistä laitosta Montaignen Esseistä on 
vihdoin alettu julkaista, ja lukijan huomio kiinnittyy 
lainatun kaltaisiin typerryttäviin havaintoihin. Mon-
taigne saadaan vihdoinkin sensuroimattomana, kun 
toimittajat eivät ole päässeet jakamaan esseitä tärkei-
siin ja toissijaisiin, merkittäviin ja vähäpätöisiin.

Lukija saa tutustua esimerkiksi Montaignen miet-
teisiin ”kammottavimmista ajateltavissa olevista vaate-
kappaleista” tai siitä, miten kieliopin termit kuvaavat
 ”kamarineitonne lörpöttelyä”. Kuva muhoilevan vii-
saasta epikurolaisesta opettajasta alkaa järkkyä, kun 
lukijalle tarjoillaan vaikkapa ”Mielikuvituksen voi-
masta” -esseeseen sisältyvä posketon fantasia uppi-
niskaisesti käyttäytyvän peniksen puolustusasian-
 ajajaksi joutuneesta Montaignesta. Montaigne esi-
te tään usein David Humen kaltaiseksi teoreettiseksi 
skeptikoksi ja käytännölliseksi konservatiiviksi, mut-
ta es seiden kokonaisvaltainen tarkastelu nostaa pi-
kemminkin esiin kirjoittajan, joka onnistuu luomaan 
niin tuttujen kuin vieraidenkin kulttuuri-ilmiöiden
ym pärille kummallisuuden auran. Esseiden edeltä-
jät, lectiot, pyrkivät moraaliseen parannukseen, mut -
ta Montaignen kirjoitukset saavuttavat fi losofi sen 
teks tin korkeimman voiton: asioiden saattamisen ou-
toon valoon.

Koska Esseistä on kaksi aiempaa valikoimaa, Ed-
win Hagforsin kääntämä Tutkielmia vuodelta 1922 ja 
Marketta Enegrenin kääntämä Esseitä vuodelta 1960, 
jotkin esseistä on suomennettu nyt kolmeen kertaan. 
Lyhennelmineen ja patinoituneine kielineen Hagfor-
sin kokoelma on auttamattoman vanhentunut, mutta 

Enegrenin käännökset puolustavat paikkaansa uusim-
man laitoksen rinnalla. Renja Salmisen uusi suomen-
nos tulee valmistuttuaan olemaan ehdoton suomen-
kielinen Montaigne-laitos, mutta käännösten vertailu 
osoittaa, että Enegren on ollut Salmista uskollisempi 
Montaignen sanonnalle. Enegren jätti nykyaikaistavan 
tulkinnan Salmista vähemmälle ja säilytti siten parem-
min historiallisen välimatkan Montaigneen.

Salmisen käännös on kuitenkin ilmeikäs ja helppo-
lukuinen. Se välittää Montaignen tyylin aistivoimai-
suuden ja konkreettisuuden. Kaikissa yksityiskohdissa 
Salmisen tyylitaju ei kuitenkaan ole riittänyt: hetkit-
täin hänen käännöstään tahrivat virkakielisyydet ja 
anakronismit. Salminen käyttää ”yksityiskäytön” tai 

”virkavirheen” kaltaisia termejä, vaikka alkuteksti ei 
velvoita byrokraattissävyiseen ilmaisuun. Lisäksi Sal-
minen panee Montaignen puhumaan esimerkiksi ”kis-
san hypnoottisesta voimasta” tai ”rupitatuoinneista”, 
vaikkei Montaigne ole voinut käyttää tällaisia sanoja: 
hypnoosi keksittiin kaksisataa vuotta myöhemmin, sa-
na ”tatuointi” puolestaan tuli eurooppalaisiin kieliin 
vasta kapteeni Cookin matkojen jälkeen.

Tällaisiin sivuseikkoihin tarttumista voi pitää pikku-
sieluisena, mutta uskoakseni ne valaisevat yhtä Mon-
taignen lähestymisen ongelmaa. Salmisen käännös on 
yleisesti ottaen erinomainen, mutta hänen huomionsa 
herpaantuessa se on tuottanut anakronismeja. Lisäksi 
kotouttaminen hämärtää lukijalta sen vierauden, jota 
Montaigne koki eriskummallisina pitämiensä asioiden 
edessä. Hänellä ei suinkaan ollut ”hypnoosin” tai ”ta-
tuoinnin” kaltaisia kategorioita käytettävissään.

Salmisen suomennos on kirjallinen, ei historialli-
nen, ja siksi innokkaimpien montaignistien kannattaa 
edelleen opetella ranskan kieli. Siitä on sitä paitsi muu-
takin hyötyä.

Tapani Kilpeläinen

Montaignen optikko

Michel de Montaigne 
Esseitä. Osa I. (Les Essais I)

Suomentanut Renja Salminen 
WSOY 2003, 453 s.
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Jaroslav Hasekin tunnetuin hahmo, kunnon sota-
mies Švejk käy maailmansotaansa rappeutuvan Itä-

valta—Unkarin kaksoismonarkian riveissä. Pönäköi-
den upseerismiesten kiusaksi Švejkillä on paha tapa 
sanoa, mitä ajattelee. Švejk ei etsi valtaa ja mitalilois-
toa, vaan kaipaa kovasti prahalaiseen Pikariin juo-
maan Velke Popivicen pukkia.

Kun lappilainen kansanedustaja ja jätkäpoika-
poliitikko Esko-Juhani Tennilä tunnustautuu Švejkin 
pojaksi, johtopäätös lienee selvä: porvariherrat nuk-
kukoot huonosti. Tämä pätee yhtä lailla ”kolmatta  
terrorisminvastaista maailmansotaa” käyviin Nato- 
upseereihin, joita Tennilä käy ihmettelemässä sotilas-
liiton Prahan ja Istanbulin kokouksissa, kotoisiin uus-
liberaaleihimme Kimmo Sasiin ja Ben Zyskowicziin 
kuin niihin demaritovereihin, joiden agendalla on työ-
väestön ”ideologinen laimentaminen ja toiminnallinen 
kesyttäminen.” ”Siitä minä nautin/ ja siihen minä luo-
tan./ Perisuomalaiseen herravihaan./ / Kirkasta ja ko-
vaa se on/ kuin koskenkorvaviina”, Tennilä runoilee. 
Sen verran vivahteikas kirjoittaja on asialla, että sä-
keissä lienee mukana itseironiaa.

Švejkin poika on potra kirja. Tennilän lapsuus- ja 
nuoruusvuosien sekä poliittisten muistelmien lisäksi 
mukana on valittuja runoja tekijän julkaistuista ko-
koelmista sekä runsaasti valokuvia työn ja taistelun 
vuosista.

Reporadion nousu ja ”normalisointi”

Julkisuudessa Tennilää on lyöty korpikommunistin, 
taistolaisen ja jopa stalinistin leimoilla. Tämä ei lappi-
laisessa Tennilän kylässä vuonna 1947 syntynyttä,  
poliittisen herätyksensä 1960-luvun länsieurooppalai-
sen uusvasemmistolaisuuden myötä saanutta mökin-
poikaa tippaakaan miellytä. 

Armeijassa, työporukoissa ja urheilukentillä muita 
kiusallisesti päätä pidempi Tennilä opiskelee Tampe-
reella ja päätyy Eino S. Revon ”punaisen” Ylen toi-
mittajaksi. Tennilän mielestä ”Reporadion”” punai-
suutta liioiteltiin jo 1960-luvun lopulla. Kesällä 1970 
Persian shaahi vierailee Suomessa. Ajankohtaisen  
kakkosen Tennilä lähetetään tekemään juttua vierai-
lun pohjoisen osuudesta. Shaahipariskuntaa varten  
siistityn malliporoaitauksen lisäksi ruutuun pääsevät 
Kemijoen rannalla tupakoivat työttömät ja shaahi-
pariskunnan hotellin edustalla huutelevat nuoret radi-

kaalit. ”Esso, Shelli, riiston karuselli” kaikuu heidän 
iskulauseensa. Tennilä kertoo hulluimpina hetkinään 
haaveksivansa Michael Moore -tyylisten yhteiskunta-
kriittisten dokumenttien teosta Suomessa. Hänen tele-
visiotoimittajanuransa kuitenkin loppuu pian shaahin 
vierailun jälkeen. 

Revon tilalle istutettu Erkki Raatikainen ilmoit-
taa tehtäväkseen Ylen ”normalisoimisen”. ”Revon 
kauden jonkinasteisen kriittisyyden ja virkeyden tilal-
le alkaa Ylessä taas palata varovaisuus ja suurimpien 
puolueiden kumartelu uutis- ja ajankohtaisohjelmissa”, 
Tennilä tilittää.

”Vapise Amerikka!!!”

Vuoden 1975 vaaleissa Tennilä siirtyy monen aikalai-
sensa tavoin journalismista politiikkaan. Lapissa teke-
vät tuhojaan suurtyöttömyys ja raju muuttoliike Ruot-
siin. Demarinuorena aloittanut Tennilä on ehtinyt 
kyllästyä SDP:n varovaisuuteen ja sopeutuvaisuuteen. 
SKP:n Messukylän osastossa miehet puhuvat pilkki-
misestä, naiset katsovat televisiosta ”Tänään kotona”. Ei 
ole enemmistöläisestä puolueosastostakaan poliittisek-
si kodiksi suoraviivaiselle Tennilälle. Ennen kansan-
edustajaksi tulemistaan hän liittyy Viirinkankaan Viiri- 
Nuoriin. Vähemmistöläinen nuoriso-osasto tulee tun-
netuksi Vietnamin pommitusten vuoksi Yhdysvalloille 
lähettämästään sähkeestä ”Vapise Amerikka!!!”

Lapin mies ei pitänyt melua Neuvostoliiton ihmis-
oikeuksista tai Afganistanin miehityksestä. Hän ei 
halunnut siihen joukkoon, joka havitteli porvarien 
suosiota kritisoimalla itänaapuria. Selitys on mielen-
kiintoinen, mutta vetää mutkia suoriksi. Laitavasem-
miston ristiriitaisesta suhtautumisesta Baltian maiden 
itsenäistymiseen Tennilä ei pukahda mitään. Tämä on 
valitettava puute moneen suuntaan kriittisessä ja pai-
koin raikkaan itseironisessa kirjassa.Josif Stalinia Ten-
nilä pitää ”yksinkertaisena ja brutaalina toimijana”, jo-
ka vei sosialismin kehitystä väärään suuntaan. Tennilä 
myös pahoittelee, että venäläiset tuhosivat kommunis-
min nimen, aivan samoin kuin amerikkalaiset uuslibe-
ralistit ovat tehneet liberalismin aatteelle.

Kurinpitoa kolmella vuosikymmenellä

Nykyisessä 1970-lukukeskustelussa kaikenlainen juo-
nittelu ja junttaaminen liitetään vääjäämättä ”taisto-

laisiin”. Tennilä muistuttaa, että toisinajattelijoiden 
tukahduttaminen on kuulunut yhtä lailla kansan-
demokraattien enemmistön keinovalikoimaan. Jo 
1980-luvun alussa SKP:n kirveslinjalaiset, silloinen 
puheenjohtaja Arvo Aalto ja hänen sihteerinsä Leevi 
Lehto tekivät avauksia porvarien suuntaan. 

Kun Vasemmistoliitto vuonna 1990 perustettiin, 
osapuolijaon piti olla historiaa. Mutta kuinka ollakaan, 
porvarihallitusta, Iiro Viinasen juustohöyläpolitiikkaa 
ja EU-jäsenyyttä reippaasti kritisoinut puolue lähti 
vuonna 1995 mukaan Lipposen ykköshallitukseen. 
Tennilä kumppaneineen suljettiin eduskuntaryhmän 
ulkopuolelle, tällä kertaa ex-taistolaisen puoluesihteeri 
Matti Viialaisen toimesta.

Suvi-Anne Siimeksen puheenjohtajakaudella en-
tiset enemmistöläiset ja vähemmistöläiset ovat mah-
tuneet samaan puolueeseen. Aivan helppoa se ei ole 
ollut. Tennilä huipentaa kirjansa Turun puoluekoko-
ukseen toukokuussa 2004 ja kiistaan EU:n nopean toi-
minnan joukoista. Siimes katsoo, että Vasemmistolii-
ton olisi aika luopua kaikista ismeistä. Tennilä haluaisi 
kirjata puolueohjelmaan Ruotsin Vänsterpartietin ta-
paan sosialismin lisäksi ekologisuuden, feminismin ja 
kansainvälisen solidaarisuuden.

Jalat maassa,  
pää pilvissä

Muistelmissaan Tennilä kommentoi jatkuvasti luke-
maansa kirjallisuutta, kuten kestosuosikkejaan Pentti 

Haanpäätä, Anton Tšehovia, Graham Greeneä ja 
B. Travenia. Politiikan Kemijoella on riittänyt viime 
vuosina virtaa myös kahden lastenkirjan kirjoittami-
seen. Uudella vuosituhannella Tennilän lukulistalle 
pääsevät Michael Moore, Naomi Klein, Barbara  
Ehrenreich ja Juha Siltala. 

Kun monet suomalaispoliitikot ovat edelleen juut-
tuneet katsomaan maailmaa kylmän sodan silmälasien 
läpi, Tennilä on kiinnostunut globalisaatiokritiikistä 
 ja ympäristöliikkeestä Vuotos-soutuineen. Tennilä 
kantaa huolta Israelin vasemmiston heikkoudesta ja 
Kuuban palauttamisesta ”Rockefellereiden yhteyteen”, 
mikäli Bush saa Castron poistettua näyttämöltä. Hän 
toivoo, että vasemmisto pitäisi ”jalat maassa ja pään 
pilvissä”: taistelisi syrjäytettyjen puolesta tässä ja nyt 
sekä kurkottaisi kohti parempaa maailmaa.

Veteraanipoliitikon tahti on paikoin liiankin kova. 
Hän aloittelee Švejkin pojan kirjoittamista puolueko-
kouksen jälkitunnelmissa, kesäkuussa 2004. 432-si-
vuisen kirjan esipuhe on päivätty 12.9. Mukana on 
suuren kustantamon kirjaksi harvinaisen paljon lyönti-
virheitä, ja samat asiat on siellä täällä kerrottu kahteen 
kertaan. Tennilän rönsyilevän radikaalivasemmistolai-
nen tarinaniskentä on sen verran virkistävää, ettei oi-
koluvun unohtuminen pahemmin haittaa. Suurisydä-
misestä kansanmiehestä ei saa pedanttia teknokraattia 
tekemälläkään.

Jani Saxell

Demot ovat tietokonemaailman riippumattomia 
multimediataideteoksia. Näitä tarkastellaan  

Lassi Tasajärven toimittamassa teoksessa Demoscene: 
The Art of Real-Time. Ensimmäiseksi teoksessa käsitel-
lään demokentän historiaa, minkä jälkeen kulttuurin 
ulottuvuuksia havainnollistetaan muutaman tapaus-
tutkimusten avulla.

Demojen historia juontaa juurensa 1980-luvun al-
kuun. Tällöin nuoret tietokonegurut alkoivat hakea 
haasteita tietokonepelien kopiointisuojauksien murta-
misesta. Usein he liittivät murtamansa pelin alkuun 
ohjelman, joka toi tietokoneen ruudulle koodinmurta-
jan eli kräkkerin logon sekä musiikin tahtiin liikkuvan 
tervehdystekstin.

Pian alettiin perustaa kräkkeriryhmiä, jotka koos- 
tuivat kräkkeristä, alkuintrojen ohjelmoijasta, muusi-
kosta, graafikosta sekä pelien levittäjästä eli swapperis-
ta. Ryhmät tapasivat toisiaan pienissä, alkoholinhuu-
ruisissa tapaamisissa.

Osa ryhmistä keskittyi peleistä erillään levitettä-
viin introihin, demoihin. Demoestetiikan hallitseviksi 

piirteiksi vakiintuivat rullaavat tekstit, musiikin tahtiin 
sykkivät ekvalisaattorit, fraktaaligrafiikka sekä plasma- 
ja 3D-effektit. Kuvamaailma lainattiin sieltä, mistä 
nuoret miehet fantasiansa löysivät: MTV:ltä, heavy 
metal -levynkansista sekä scifi-, fantasia- ja pornoelo-
kuvista.

Tänä päivänä suuret demotapahtumat kuten As-
sembly ja The Gathering keräävät tuhansia osallistujia. 
Myös monet suomalaiset pelitalot, esimerkiksi Max 
Paynen takana oleva Remedy Entertainment, ovat 
syntyneet demoryhmien pohjalta. 

Tasajärven teoksen avulla demokulttuuri aukeaa 
aihetta tuntemattomille. Samalla se herättää kysy-
myksen siitä, mitä oikeastaan tapahtuu alakulttuurin 
saadessa tunnustusta valtakulttuurin puolelta. Kirjan 
kuvitus ei kuitenkaan tee täysin kunniaa demojen vi-
suaalisuudelle. Lukijan kannattaakin vierailla demos-
cene.katasto.fi -sivuilla, josta löytyy demoja eri aika-
kausilta.

Antti Tietäväinen

Kesyttämätön 
jätkäpoikapoliitikko

Esko-Juhani Tennilä
Švejkin poika

Otava 2004, 432 s.

Demojen ihmeellinen maailma
Lassi Tasajärvi (toim.) 
Demoscene. The Art of Real-Time. 
Even Lake Studios & Katastro.fi 2004 
71 sivua.
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Kuka tarkkaili ja ketä kylmän sodan ajan Suomes-
sa? Salainen sisällissota on lyhennelmä toimittaja 

Jarkko Vesikansan viime syksynä Helsingin yliopis-
tossa tarkastetusta tohtorinväitöskirjasta Kommunismi 
uhkaa meidän maatamme. Aiheena on porvarispiirien ja 
sosiaalidemokraattien salainen taistelu kommunis-
min leviämistä vastaan maassamme, ja tutkimuksen 
aikaperiodi ulottuu ”vaaran vuosien” jälkeisestä ajasta 
1980-luvulle saakka. Kyseistä aihetta ei ole aikaisem-
min tutkittu näin seikkaperäisesti, ja se on pikemmin-
kin ollut osa vaiettua historiaamme. 

Vesikansan tutkimusaiheen juuret ulottuvat noin 
kymmenen vuoden päähän, jolloin hän graduaan val-
mistelleessaan sai käsiinsä Suomalaisen Yhteiskunnan 
Tuki (SYT) -nimisen säätiön jäämistöä. SYT toimi 
1950-luvun alusta 1990-luvun alkuun ja Neuvosto-
liiton hajoamiseen saakka, ja sen jäsenten tarkoituk-
sena oli nimenomaan vähentää kommunistisen 
aatteen merkitystä Suomessa, pääasiassa tiedustelu-
toiminnan ja valistuspropagandan avulla. Säätiön 
toiminnassa oli mukana ennen kaikkea kokoomus-
laisia ja demareita, jotka olivat sodan aikana yhdes-
sä osallistuneet asevelihenkiseen toimintaan. Heidän 
ajattelussaan näkyi varsinkin vielä 1950- ja -60-luvulla 
vahva antikommunistinen tendenssi, ja ensimmäisenä 
tavoitteenaan oli saada SKDL:n kannatus laskuun. 
Kyseisessä toiminnassa oli mukana paljon muitakin 
instansseja, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän Val-
tuuskunta (EVA) ja Taloudellinen tiedotustoimisto. 
Myös Suojelupoliisi tarkkaili raporttiensa kautta suo-
malaisten kommunistien toimia. Lisäksi esiintyi epä-
virallisempaakin tiedustelutoimintaa, josta Vesikansa 
on nostanut esiin erityisesti sosiaalidemokraatti Veik-
ko Puskalan vuosikymmenten mittaisen työn. Eivät 
kommunistitkaan toki olleet aivan tietämättömiä hei-
hin kohdistuneesta urkinnasta, josta he näyttävät py-
syneen ainakin kohtalaisen hyvin perillä omien tieto-
lähteidensä kautta. 

Leskisen lehmänkäännös 
ja kommunistien kahtiajako

SYT ja sen hengenheimolaiset vaikuttivat sodan jäl-
keen vahvasti paitsi teollisuuden, työnantajien ja yli-

päätänsä liike-elämän parissa, jonka kautta toimintaan 
vastaanotettiin huomattavaa taloudellista tukea. Vai-
kutus tuntui myös tiedemaailmassa, jossa apurahoja 
jaettiin heidän omia tarkoituksiaan palveleville tutki-
muksille. Rahaa antikommunistiseen työhön virtasi 
maahamme jonkin verran myös Yhdysvaltojen suun-
nasta, mutta tästä ”pimeästä rahasta” suurin osa meni 
Vesikansan tutkimusten perusteella demarijärjestöille, 
ei niinkään selvästi porvarillisille tahoille. 

Kun tutkitaan Suomen toisen maailmasodan jäl-
keistä poliittista historiaa, ei Urho Kekkosen vaikut-
tavaa hahmoa voida sivuttaa. Vesikansankin teok-
sessa hänelle on varattu vähintään tärkeä sivurooli. 
Kekkosen ja aiemmin asevelitoiminnassa mukana ol-
leiden suhde oli varsinkin hänen presidenttikautensa 
alkuvaiheilla melko kireä. He yrittivät kerätä esteitä 
Kekkosen urakehityksen tielle, sillä hänen katsottiin 
mielistelevän liikaa itänaapuria ja ajavan samalla häi-
käilemättömästi omaa etuaan. Oikeistorintaman edus-
tajat kun eivät olisi olleet suostuvaisia lähentämään 
Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita piirunkaan 
vertaa sen enempää kuin tuossa tilanteessa oli reaali-
poliittisista syistä pakon sanelemaa. 

Kommunistit onnistuttiin pitämään Suomessa  
hallituksen ulkopuolella huolimatta heidän tasaisen 
hyvästä vaalimenestyksestään, aina vuoteen 1966  
asti, jolloin presidentti vihdoin hyväksyi SKDL:n hal-
lituskelpoiseksi. Hallituksessa puolue istui vuoteen 
1971 saakka. Myös sosiaalidemokraattien ja kommu-
nistien suhteiden lämpenemistä oli havaittavissa, ja 
esimerkiksi entinen asevelisosialisti ja Kekkosen 
vankkumaton vastustaja Väinö Leskinen käänsi  
kelkkansa 1960-luvun aikana, minkä myötä hänestä 
tuli yksi UKK:n luottomiehistä. Näin Leskinen sai siu-
nauksen myös äärivasemmiston silmissä. SKDL:ssä 
ei tosin onnistuttu käyttämään suotuisaa tilannetta 
täysin hyväksi, ja liikettä kohtasikin 1970-luvun alus-
sa hajaannus, jonka myötä puolue jakautui ”taisto-
laisiin” ja ”saarislaisiin”. Samoihin aikoihin antikom-
munistinen ajattelu ja toiminta alkoi joka tapauksessa 
heiketä aivan yleismaailmallisesti, ja Suomessakin 
porvarilliset voimat irtaantuivat vähitellen valkoisen 
Suomen perinnöstä nuoren polven noustessa esiin. 
Kommunisminvastainen tiedustelutoimintakin alkoi 

vähentyä 1970-luvulle tultaessa, joskin vasemmiston 
pyrkimyksiä vastaan taisteltiin edellään erityisesti teol-
lisuuden suuryritysten johtoportaiden kautta, ja poliit-
tista valtataistelua käytiin jatkuvasti myös medioiden 
hallinnasta. 

1960-ja -70-lukujen aikana suurten ikäluokkien 
keskuudessa voitti alaa melko laajalti punainen aate, 
ja nimenomaan taistolaisuus, jonka vaikutus näkyi 
erityisesti yliopisto- ja kulttuurielämässä. Vesikansa 
kuitenkin huomauttaa, että ilmiön laajuutta on usein 
liioiteltu, ja vähemmän tunnettua on, että nuorison 
parissa saivat vastakaikua samoihin aikoihin myös 
oikeistolaiset arvot. Pääomapiirit tukivat taloudellisesti 
liike-elämän tulevaisuuden toivoja sekä nuoria oikeisto-
poliitikkoja, joista monet ovat sittemmin kohonneet 
yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi, kuten kokoomuslaiset 
kansanedustajat Kimmo Sasi ja Ben Zyskowicz. Ai-
nakin viime mainitun tapauksessa 1970-lukulainen va-
listustyö näyttää menneen hyvin perille, sillä mies jak-
saa edelleenkin muistuttaa lähes joka toisessa välissä 
suomalaisten ”stalinistien” taannoisista hairahduksista. 

Kuva lähi- 
historiastamme muuttuu

Vesikansan lähes jännityskertomuksen lailla etenevä 
teos on kaikkiaan antoisaa luettavaa, ja onkin yllättä-
vää todeta, kuinka laajaa sosialismin vastainen toimin-
ta ja tiedustelu kylmän sodan aikana Suomessa lopulta 
oli. Monet siihen osallistuneet pitivät sitä nähtävästi 
äärimmäisen tärkeänä isänmaallisena toimintana, ja 
joidenkin tapauksessa siitä muodostui suorastaan mis-
sio, joka saattoi venähtää useammankin vuosikymme-
nen mittaiseksi. Tietenkään Vesikansan tutkimus ei 
ole aiheesta mikään lopullinen sana, varsinkaan kun 
kaikkia tarvittavia lähteitä ei ole vielä tutkijoiden saa-
tavissa, ja osa asiakirjoista on arvatenkin lopullisesti 
hävinnyt sanamukaisesti savuna ilmaan. Joka tapauk-
sessa useimpiin viimeaikaisiin tutkimuksiin verrat-
tuna kirjasta valottuu virkistävällä tavalla erilainen 
kuva maamme lähihistoriasta, eikä vähiten Kekkosen 
kiistellystä hahmosta. Kuten Vesikansakin mainitsee, 
hänen tutkimansa aikakausi oli muutakin kuin vain 
sopeutumista Neuvostoliiton tahtoon. Esimerkiksi 

useiden porvarillisten tahojen tuen UKK:n uudel- 
leenvalinnan puolesta poikkeuslailla vuonna 1973 on 
tulkittu todistavan oikeistopiirienkin sisällä tapahtu-
neesta ”suomettumisesta”. Kyse oli kuitenkin pikem-
minkin siitä, että niin porvarit kuin demaritkin uskoi-
vat Kekkosen pysymisen vallan kahvassa varmistavan 
viime kädessä sen, etteivät kommunistit nousisi Suo-
messa valtaan. Näin Suomi säilyisi kapitalistisena maa-
na. Elinkeinoelämä oli nähtävästi alkanut luottaa  
Kekkoseen viimeistään tämän onnistuttua neuvottele-
maan maamme Euroopan talousyhteisön EEC:n 
vapaakauppasopimuksen piiriin 1970-luvun alussa. 
Kekkonen oli lisäksi hyvin perillä ”kotikommunistien” 
toimista, sillä 1960-luvun alusta lähtien Supo toimitti 
tietonsa näiden liikkeistä suoraan presidentille. Näin 
ollen asettuu hieman kyseenalaiseen valoon esimer-
kiksi tutkija Hannu Rautkallion esittämä väite, että 
UKK olisi ollut 1970-luvulle tultaessa ajatuksiltaan ja 
toimiltaan jo käytännöllisesti katsoen kommunisti, ja 
lisäksi KGB:n tahdoton agentti. 

Salaisessa sisällissodassa esitetään siis mielestäni moni-
puolisempi kuva kylmän sodan ajan Suomesta kuin 
muissa viimeaikaisissa julkaisuissa, joista esimerkkejä 
ovat Taistolaisuuden harmaa kirja (Heikki Mäki-Kulmala, 
2004) tai Taistolaisuuden musta kirja (toim. Ilkka Kylä-
vaara, 2004). Näissä teoksissa on omaksuttu melko 
yksipuolisen syyttävä kanta kylmän sodan vasemmis-
tolaisia ja muutenkin ”suomettuneita” piirejä kohtaan. 
Kirjoittajalla on kylläkin jonkinlaisia henkilökohtai-
siakin siteitä tutkimusaiheeseensa, sillä hänen iso-
isänsä Osmo Vesikansa on ollut kirjankin mukaan 
ainakin jossain tekemisissä kommunisminvastaisen 
toiminnan kanssa työskennellessään aikanaan Kone-
yhtiöiden sosiaalipäällikkönä. Huomautettakoon, että 
tätä väitöskirjatutkimusta varten Jarkko Vesikansalle 
oli myönnetty apuraha nimenomaan Koneen säätiöltä, 
joten ilkeämielisempi voisi sanoa vanhojen hyvä veli 

-verkostojen toimivan tiedemaailmassa edelleen jousta-
vasti. Tutkimuksen sisältöön nämä seikat tuskin ovat 
suuresti vaikuttaneet, sillä nähdäkseni kirjoittaja on 
onnistunut säilyttämään kautta linjan aiheeseensa var-
sin neutraalin lähestymistavan. 

Eero J. Hirvenoja

Kulissientakaista politiikkaa

Jarkko Vesikansa
Salainen sisällissota. 

Työnantajien ja porvarien  
taistelu kommunismia vastaan  

kylmän sodan Suomessa. 
Otava 2004, 368 s.
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M annermaisen filosofian harrastus on akateemisis-
sa ympyröissämme kasvanut viime vuosina pie-

nen piirin puuhailusta muodiksi. Heidegger, Levinas 
ja Derrida ovat jo tuttuja suurimmalle osalle humanis-
tisten tiedekuntien opiskelijakunnasta. Gilles Deleu-
zen (1925–1995) ajattelu sen sijaan on jäänyt vähem-
mälle huomiolle, mutta nyt vaikuttaisi olevan hänen 
vuoronsa. Lähiaikoina ilmestyy suomeksi peräti kaksi 
Deleuzen teosta, artikkelikokoelma Tapahtuman filosofia 
(Tutkijaliitto) sekä varhaisteos Nietzsche ja filosofia (Sum-
ma). Lisäksi tekeillä on suomennos Deleuzen yhdessä 
Félix Guattarin kanssa kirjoittamasta Anti-Oidipuksesta, 
jota voidaan pitää jo kulttiteoksena. 

Suomalaisessa ympäristössä Deleuze on usein tun-
gettu samaan poststrukturalistiseen sumppuun esimer-
kiksi Derridan kanssa. Tällöin ei huomioida Deleuzen 
myöhemmän tuotannon radikaalia poliittisuutta, joka 
puuttuu Derridan väkivallattomuutta haikailevasta jaa-
rittelusta. Toisaalta Deleuze on Derridaa paljon käyttö-
kelpoisempi tutkittaessa sellaisia välittömästi ajan sisäl-
täviä nykymedioita kuten elokuvaa. Derridan käsitys 
kielestä ja merkityksestä perustuu nimittäin sanskriitin 
tutkijan Ferdinand de Saussuren kielitieteeseen, joka 
sopii lähinnä vain antiikkisten tekstien ja muiden py-
hien kirjoitusten lueskeluun, kun taas Deleuze pyrki 
kehittämään Saussuren ja tekstuaalisuuden kokonaan 
roskiin heittävää ja radikaalimmin ajallista käsitystä 
merkityksen synnystä.

Turussa vaikuttavan Eetos-yhdistyksen ensimmäi-
sessä julkaisussa Vastarintaa nykyisyydelle. Näkökulmia Gil-
les Deleuzen ajatteluun Deleuzen ajattelua hyödynnetään 
lähinnä poliittisen filosofian ja mediatutkimuksen aloil-
la. Johdanto-osuudessa todetaan, että Deleuze asettaa 
akateemiselle kirjoittamiselle erityisen haasteen. Deleu-
ze ja Guattari hyökkäävät nimittäin kirjoituksissaan voi-
makkaasti juuri akateemista tulkinnan ja hermeneutii- 
kan ideaa vastaan ja korostavat, että heidän teksteilleen 
on olennaista se, millaisia vaikutuksia se saa aikaan. Si-
ten ei olisi mielekästä yrittää selvittää, mitä Deleuze ja 
Guattari todella tarkoittivat. Deleuzeä tai Guattaria käsit-
televän tekstin olisi joko käytettävä heidän ajatteluaan 
hyväksi uuden luomisessa, tai sitten toimittava manu-
aalina, lukuohjeena heidän teostensa käyttämiseen. 

Näissä tavoitteissa kokoelman artikkelit onnistu-
vat vaihtelevasti. Teemu Tairan ja Pasi Väliahon 
johdanto sisältää muutamia hauskoja elämäkerralli-
sia anekdootteja, mutta on muuten melko sekava ja 

sortuu paikoitellen ranskalaisesta filosofiasta innostu-
neiden kirjoittajien pahimpaan helmasyntiin: mestarin 
kirjoitustyylin matkimiseen. Koko teoksessa ärsyttää 
myös se, että otsikosta alkaen puhutaan lähinnä De-
leuzestä, vaikka miltei kaikki teoksessa hyödynnetyt 
käsitteet ovat peräisin Deleuzen ja Guattarin teoksista. 
Vähemmän akatemiakelpoisen, opintonsa kesken jät-
täneen ja lähinnä poliittiseen aktivismiin keskittyneen 
Guattarin sivuuttaminen on tietysti yliopistopiireissä 
yleistä. Deleuzen ajattelua pyritään ”avaamaan” myös 
filosofian ulkopuolisille alueille. Miltei kaikissa artikke-
leissa keskitytään taiteisiin. Tällöin sivuutetaan lähes 
kokonaan Deleuzeä ja Guattaria kiinnostaneet kyber-
netiikka, genetiikka ja neurologia. 

Virkistävän poikkeuksen muodostaa Jussi Parikan 
 ”Mihin pystyy koneellinen ruumis? Koneista, ruumiis-
ta ja niiden liitoksista”. Parikka käsitteellistää kyborgi- 
ilmiötä Deleuzen ja Guattarin Anti-Oidipuksessa hahmot-
teleman tuottavien koneiden metafysiikan avulla. 
Deleuzen ja Guattarin mukaan kaikki oleminen on 
 ”koneellista” ja tuottavaa, kaikki oliot muodostuvat 
tuottavien koneiden kytköksistä ja katkoksista. Niinpä 
eroja esimerkiksi ihmisen ja luonnon tai mekaanisen 
ja orgaanisen välillä ei voida tehdä. Parikka esittelee 
asiantuntevasti myös luonnontieteellisiä kybernetiikan 
teorioita ja määrittää kyborgin avoimena prosessina, 
jossa erilaiset ihmisyydet ja teknologisuudet yhdisty-
vät toisiinsa. 

Sen sijaan esimerkiksi Magnolia-elokuvaa analysoiva 
Teemu Taira tyytyy nimenomaan käsittelemään Mag-
noliaa tekstinä ja analysoi miltei yksinomaan sen juon-
ta. Trond Lundemon ja Kari Yli-Annalan artikkelit 
puolestaan tuovat esiin lähinnä Deleuzen ja Guattarin 
ajattelun hölmöimmät puolet unohtamalla politiikan ja 
keskittymällä avantgardistis-aristokraattiseen videoins-
tallaatiointoiluun sekä juhlimalla hajoavien subjektien 
villiä paimentolaishenkeä. Deleuzeä ja Guattaria onkin 
usein kritisoitu juuri miehisyydestä ja aristokraattisuu-
desta, skitsofreenikkojen ja muiden ”nomadien” todel-
lisen heikkouden ja ahdistuksen unohtamisesta. Osit-
tain kritiikki lienee paikallaan, mutta usein unohdetaan 

”nomadin” ja ”skitson” käsitteiden elimellinen yhteys 
kapitalismiin. Janne Toivoniemi tuokin omassa artik-
kelissaan esiin sen, että todelliset skitsofreenikot ovat 
tietenkin sairaita ja tarvitsevat apua, mutta ”skitson” 
käsite kuvaa pikemminkin eräitä kapitalismin sisäisiä 
ristiriitoja, prosesseja, jotka se toisaalta panee käyntiin, 

mutta toisaalta tukahduttaa. 
Toivoniemen kirjoitus kuuluu muutenkin kokoel-

man selkeimpiin ja parhaimpiin, se ilahduttaa letkeällä 
epäakateemisella tyylillään ja terävillä kiteytyksillä, jois-
sa on myös poliittista potkua. Kuitenkaan Toivoniemi 
ei saa tekstiinsä aivan samanlaista historiallista konk-
reettisuutta kuin Jussi Vähämäki. Kun Toivoniemi 
luonnehtii Deleuzen ja Guattarin halun käsitettä ”psyy-
keen alkukantaisen perustan kapinaksi sitä ohjaavia tek- 
niikoita ja ahdasmielisyyttä vastaan”, Vähämäki kiinnit-
tää sen kapitalismin sisällä tapahtuneisiin tuotannon ja 
hallinnan muotojenmuutoksiin. Kirjoituksessaan ”Muu- 
tos filosofian asiana” Vähämäki esittää, että postfordis-
tisessa kapitalismissa ihmisten sosiaalisista subjektiivi-
suuksista ja haluista, toisin sanoen heidän vallankumo-
uksellisesta kyvystään, on tullut välitön tuotantovoima. 
Siksi mitään jakoja vallan tai tuotannon sisä- ja ulko-
puoleen ei voida tehdä. Tuotanto ei enää ole minkään 
erityisen tuotteen tuottamista, vaan innovaatioiden, 
vallankumouksellisten ihmeiden tuottamista (markki.

nointi, tuotekehittely jne.). Sorretut tai vallankumouk-
selliset eivät ole järjestelmän ulkopuolella, vaan sen 
toiminnan välitön ehto. Niinpä työvoiman kontrolli ei 
enää voi perustua tilalliseen rajaamiseen, esimerkiksi 
sulkemiseen tehtaan seinien sisäpuolelle, vaan vallan 
on kohdistuttava suoraan työntekijöiden aikaan. 

Vähämäkeä seuraten voidaankin sanoa, että keskei-
sin Deleuzen aikamme poliittiselle toiminnalle ja ajatte-
lulle asettamista haasteista on kysymys palkkatyön ajas-
ta vapautumisesta. Vaikka meillä kenties onkin tiloja, 
joihin voimme kokoontua yhteen rupattelemaan jouta-
via ja juonimaan vallankumousta, meillä ei ole siihen 
aikaa. ”Vapaa-ajallakin” meistä tuntuu siltä, että pitäisi 
tehdä jotakin hyödyllisempää, kehittää työn vaatimia 
sosiaalisia kontakteja, kielitaitoa tai tietoteknistä osaa-
mista, tai vähintäänkin ”ladata akkuja” tulevia raskaita 
työrupeamia varten. Tilan haltuun ottamisesta puhu-
taan paljon, mutta kuinka ottaa aika haltuun?

Eetu Viren

Ensimmäinen suomennettu Alexander Trocchin 
teos Nuori Adam (alkuteos 1954) on kiehtova ker-

tomus syyllisyydestä, vallasta ja intohimosta. Teoksen 
päähenkilö Joe on apupoikana Clydejoella matkaavalla 
proomulla ja löytää toisen proomumiehen kanssa ve-
destä kuolleen naisen ruumiin. Kertomus lähtee avau-
tumaan jättäen riittävästi tilaa lukijan päättelylle. 

Alusta lähtien Joe on tietoinen kielen ja yhteisten 
sääntöjen sopimuksenvaraisuudesta: ”Sillä nyt tiedän, 
että kielen rakenne on petollinen. Ongelma syntyy he-
ti, kun alan käyttää sanaa ’minä’. Ristiriidat eivät piile 
asioissa sinänsä, vaan sanoissa, joita keksimme viitatak-
semme sanoihin. Sana ’minä’ on mielivaltainen, riittä-
mätön ja ristiriitainen.” 

Nuoressa Adamissa yhteiskunta kuvataan mielivaltai-
seksi organismiksi, joka tekee merkityksetöntä siitä, 
kuka on lopulta syyllinen tai syytön. Järjestelmälle on 
tärkeämpää uhri kuin oikeus. Oikeusjärjestelmän ihmi-
selle antama valta saa hänet asettamaan itsensä juma-
lan paikalle. Syntyy illuusio, että tapahtuneesta voitai-
siin tietää totuus, eikä syytettynä olevan lausunnoilla 
ole vastaavaa painoarvoa. Kielensä rajoissa pysyvä 
yhteiskunta voi murhata yhteisellä sopimuksella myös 
viattoman.

Kertojana toimivan Joen näkökulmasta kerronnan 
keskiöön asettuvat nainen tai naiset. Joe ottaa vapau-
den toteuttaa omia intohimojaan seurauksista välittä-
mättä. Omissa intohimoissa pysyminen myös asettaa 
kertojan äänelle rajat ja tekee Joesta kylmän ja ulko 
puolisen. Joeta on verrattu Camus’n Sivullisen Mer-

sault’hon ja molemmissa henkilöhahmoissa ilmeneekin 
samankaltaista eksistentialistista ahdistusta. Joen suh-
tautuminen omaan tilaansa on kuitenkin Mersault’a 
pohdiskelevampi.

Joen vahvuus kertojana onkin tilanteiden tarkas- 
sa havainnoinnissa. Teoksen pohjalta tehty elokuva 
(David Mackenzie, 2003) on lattea kertomuksen terä-
vimmän osan eli Joen havainnoinnin jäädessä arvailu-
jen varaan.

Kielen vajavaisuuden lisäksi teoksessa nousee esiin 
myös ihmisen aistien rajallisuus: ”Sen välillä, mitä näin 
ja kosketin, ei ollut mitään intiimiä tai välttämätöntä 
yhteyttä. Vaikutelmat olivat olemassa yhdessä kuin ki-
vi ja melodia, naurettavina, petollisina ja absurdeina. 
Tuntui kuin minulta olisi jäänyt jotain ymmärtämättä.” 

Joe pyrkii valitsemaan elämän yhteiskunnan asetta-
mien lakien asemasta. Teoksen nimessä olevan alluu-
sion Raamattuun voisi tulkita viittaavan Joen tapaan 
elää ikään kuin aikana ennen syntiinlankeemusta; hä-
nelle on olemassa vain tekoja, joita ei arvoteta hyvinä 
ja pahoina. Pyrkimys pysyä kielen ja lakien rajallisuu-
den ulkopuolella ei kuitenkaan nosta Joeta ihmisyyden 
yläpuolelle, vaan päinvastoin näyttää palauttavan hä-
net lähemmäksi eläimellisyyttä. Joen kokema elämän 
absurdius ei ole hallittavissa, vaan tapahtumat, tilanteet 
ja kieli johtavat aina itsen hukkaamiseen tavalla tai toi-
sella. Ajelehtiminenkaan ei säästä välttämättömyydeltä 
elää jokin minuus todeksi.

Ilona Ruskoaho

Sudenpentujen käsikirja, versio 2004

Teemu Taira & Pasi Väliaho (toim.)
Vastarintaa nykyisyydelle. 

 Näkökulmia Gilles Deleuzen  
ajatteluun 

Eetos 2004, 287 s

Syyllisen mieli
Alexander Trocchi
Nuori Adam
(Young Adam)
Suom. Juha Ahokas
Like 2004, 151 s. 
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LEHT IVERKKO

Väkivaltaa murheeseen! 

Elokuvatutkija Veijo Hietalan mukaan (Peili 
1/05) Aristoteleen katharsis-teorialla voi se-
littää väkivaltaviihteen suosiota. Veristen  
tragedioiden suosiota hämmästellyt Aristo-
teles totesi, että katsoja puhdistuu negatiivi-
sista tuntemuksistaan, kun hän voi seura-
ta niitä näyttämöltä. Näytelmän veriteot ja 
kammottavuudet ovat terapiaa. Siten väki-
valtaviihteellä tai -taiteella voi olla myöntei-
siä vaikutuksia.

Nykypsykologit sen sijaan selittävät väki-
valtafiktioiden vaikutusta joko mallioppimi-
sen (väkivalta synnyttää väkivaltaa) tai pois- 
herkistämisen (turtuminen poistaa väkival-
lasta väkivallan) avulla.

Hietala korostaa, että väkivaltaviihteessä 
on kyse nimenomaan fiktiosta. Fiktion pohja 
puolestaan on fantasia, joka taasen on vaihto-
ehtoinen ”skenaario tosielämälle”. Toisin 
kuin Aristoteles, psykologit eivät osaa teh-
dä eroa ”faktan ja fiktion, todellisen ja leik-
kimaailman välillä”. Siksi katharsis-teoriaa 
pidetään poliittisesti epäkorrektina. Hietalan 
mukaan juuri katharsis erottaa oikeaoppisen 
väkivaltaviihteen väärästä.

Fiktion ja fantasian hän palauttaa perus-
kertomukseen, jota kaikki väkivaltaviihde 
tuntuu noudattelevan: ”silmä silmästä, ham-
mas hampaasta”. Fantasian ydin on siis ”kos-
to oikeudenmukaisuuden mittarina”. Kosto 
puolestaan on demokraattisille järjestelmille, 
ihmisoikeuksille ja etiikalle myrkkyä. Sitä 
ei voida hyväksyä käytännössä ja reaalielä-
mässä. Siten koston terapeuttinen vaikutus 
hakee muotonsa katharttisen väkivaltaviih-
teen kautta. 

Rocco, veljemme? 

Aikalaisessa (5/05) sosiologi Eriikka Oinonen 
perkaa etelä- ja pohjoiseurooppalaisen perhe-
mallin ja perhekäsitysten eroja. EU-komis-
saariksi tarjottu Rocco Buttiglione herätti 
kohua vanhoillisilla perhe- ja sukupuolinäke-
myksillään. Tapaus herätti henkiin käsityk-
sen patavanhoillisesta Etelä-Euroopasta ja 
vahvisti käänteisesti oletusta nykyaikaisesta 
ja vapaamielisestä Pohjois-Euroopasta.

Oinosen mukaan Suomen uusi parisuhde-
laki kuitenkin pikemminkin kavalsi perhear-
vojemme vanhoillisuuden. Niin sanottu ”ho-
molaki” ei tunne lainkaan heteroavopareja. 
Perhekäsityksemme on siis varsin avioliitto-
keskeinen.

Avioerojen helppoutta ja suurta määrää 
on pidetty modernin yhteiskunnan piirteenä. 
Oinosen mukaan asia on aivan päinvastoin. 
Ihmiset tavoittelevat parisuhteissaan ihan-
netta. Mikäli se ei toteudu, ihmiset eroavat  
ja yrittävät tavoitella samaa ihannetta uudes-
sa parisuhteessa. Tämän ihanteen perusta on 
nimenomaan avioliitto ja ydinperhe.

Espanjan parlamentti käsittelee parhail-
laan esitystä, joka mahdollistaisi homojen ja 
lesbojen avioliitot ja antaisi heille adoptio- 
oikeuden. Lain myötä avioerokin hoituisi 
kolmessa kuukaudessa. Samoin Espanjassa 
on pyritty edistämään perheen ja työn yh-
teensovittamista, mikä antaa naisille entistä 
paremmat mahdollisuudet ansiotyöhön.

Espanja näyttää siis osin kulkevan ”poh-
joismaiseen” suuntaan Suomen elvyttäessä   

”eteläeurooppalaisia” parisuhdekäsityksiä.

Sanovat sitä plagiaatiksi

 Menestysrunoilija Arno Kotro on saanut 
tuta, kuinka vaarallinen ase huono huumori 
on. Pääsiäisen Ilta-Sanomissa (25.3.) toimittaja 
Heli Koppelo kertoo, kuinka Kotro ampui 
jalkaansa. Jo pidemmän aikaa kirjallisuus-
piireissä ja kirjallisuuspiirejä tuntevissa pii-
reissä on kiertänyt huhu: Kotron Musta 
morsian on tuntemattoman naisrunoilijan kä-
sikirjoituksen plagiaatti.

Koppelo kertaa tarinan taustat: syksyl-
lä 2003 Likelle käsikirjoituksensa lähettä-
nyt ”naisrunoilija” sai tammikuussa 2004 
kielteisen päätöksen palveluksesta sittem-
min eronneelta kustannusjohtajalta, joka il-
moitti myös hävittäneensä käsikirjoituksen. 
Heinäkuun lopulla Kotro yllättäen ilmoit-
ti naisrunoilijalle tekstiviestillä lukeneensa 
käsikirjoituksen. Ilta-Sanomien siteeraamien 
tekstiviestien mukaan Kotro kertoi pitäneen-
sä runoista. Sävy syveni tai ainakin tummeni 
hieman yli tunnin kuluttua. Mustaa huu-

moria kylväen menestysrunoilija ilmoitti, 
että  ”julkaisen keväällä runokirjan, jossa voi 
olla tutuntuntuista lausetta”. Kymmenen mi-
nuuttia myöhemmin hän kertoi muuttavansa 
sopivasti lauseita, ”ja sit mä en jää kiinni…” 
Kahdessa seuraavassa viestissään hän ehdot-
ti oikeudenkäyntiä tekijänoikeuksista myyn-
nin edistämiseksi ja ilmoitti vastaanottavansa 
vinkkejä, koska itsekin tekee ”sitä naisnäkö-
kulmasta”. ”Mä voin vastineeksi koittaa hoi-
taa sulle sopparia.”

Naisrunoilijan mukaan käsikirjoituksen 
ja Mustan morsiamen yhtäläisyydet ovat kuin 
ovatkin liian lukuisia ja nimenomaan ”sopi-
vasti muutettuja”. Haastattelussa Kotro taas 
kertoo innostuneensa runoista ”helvetisti” ja 
yrittäneensä viesteillään ”kehua ja kannustaa 
vielä tuntematonta kirjoittajaa”. Mainituksi 
kustannusjohtajaksi osoittautuu Arto Leivo, 
joka puolestaan sanoo Helsingin Sanomille 
(30.3.) Kotron pitäneen ”joistakin” runoista, 
mutta olleen muuten sitä mieltä, ettei koko-
elmaa kannata julkaista. Aiemmin ”naisru-
noilijaksi” tituleerattu tuntematon muuttuu 
Leivon puheessa ”tytöksi”. Leivo on pyytä-
nyt ja saanut ”tytöltä” luvan luetuttaa käsi-
kirjoitus Kotrolla – ja Kotron mukaan asiaan 
on vaikuttanut se, että käsikirjoitus on ”sa-
mantyylinen kuin hänen tuleva kirjansa”.

Plagiaatin sijaan Kotro sanoo syyllisty-
neensä korkeintaan ”huonoon huumoriin” 
ja ”hyväntahtoiseen hölmöyteen”. Huumori 
sen sijaan näyttää menneen ohi, ali ja yli, ja 
hyväntahtoisuudestakin seurasi vain ruumii-
ta. Vähemmälle huomiolle näyttää jääneen 
se, että Mervi Kantokorpi piti Helsingin  
Sanomien arvostelussaan Kotron uusinta kau-
nokirjallisena floppina. Plagioitu vai ei, huo-
nosti plagioitu vai huonosta alkuperäisteks-
tistä plagioitu?

Kuten Kotrokin toteaa, kyseessä voi lop-
pujen lopuksi olla ”myrsky vesi- tai viskila-
sissa”. Joka tapauksessa kirjallinen maailma 
on saanut kevätsoppansa, jota hämmentävät 
entinen menestysrunoilija, entinen kustan-
nusjohtaja ja huonoa huumoria ymmärtämä-
tön ”tyttö”.

Jouni Avelin

Hakulinen, Auli ym.: 
 Iso suomen kielioppi. 

 SKS 2004, 950 s. 
Kielitoimiston sanakirja. 

Kielikone 2005. 

Vuodenvaihteen tienoilla ilmestyi kaksi isoa suomen 
kielen tietokirjahanketta, joista toinen sai valtavas-

ti julkisuutta, toinen ei.
Professori Auli Hakulisen johtaman toimituskun-

nan laatimasta Isosta suomen kieliopista kirjoitettiin parin 
sivun verran Helsingin Sanomissakin. Kirjoittelusta sai 
usein sen kuvan, että kyseessä on tavallisen kielen-
käyttäjän apuneuvo, tai ainakin että esimerkiksi toi-
mittajat hyötyisivät siitä.

Samalla alkoi jälleen kerran keskustelu suomen 
kielen normittamisen tilasta. Keskustelun pohjaksi va-
littiin kuitenkin väärä kirja.

Iso suomen kielioppi on deskriptiivinen kuvaus kieles-
tä. Se ei anna minkäänlaisia kielenhuoltosuosituksia 
(eikä sen tietysti pidäkään), joskin laajasta aineistosta 
on tukea normien laadinnassa.

Ennen Ison suomen kieliopin ilmestymistä suomen kie-
lestä ei ollut laadittu lainkaan deskriptiivistä kielioppia, 
jollainen on jo pitkään ollut olemassa virostakin. Suo-
malaistenkin kielentutkijoiden oli siis jo korkea aika 
saada omansa.

Hakulisen ja kumppaneiden suurtyö on valtava 
järkäle, joka tuo paljon uutta suomen kielen tutkimuk-
seen. Erityisen piristävää siinä on puhutun kielen mu-
kaan ottaminen kuvaukseen.

Kirja on kuitenkin ennen kaikkea tutkijoiden apu-
neuvo; jokamiehen kielipulmia se ei ratkaise eikä tie-
donjanoa sammuta.

Siksi onkin ilahduttavaa, että Suomen kielen perus-
sanakirjan seuraaja, Kielitoimiston sanakirja -romppu,  
ilmestyi kevään korvalla. Valitettavasti tämä teos ole 

saanut lainkaan niin paljon julkisuutta kuin tutkijoil- 
le ja kielitieteen opiskelijoille tarkoitettu Iso suomen  
kielioppi.

Kielitoimiston sanakirja on jokaisen kirjoittajan kor-
vaamaton apuneuvo. Siinä on 100 000 suomen kielen 
sanaa: 4 000 sana-artikkelia enemmän kuin edeltäjäs-
sään CD-Perussanakirjassa ja 15 000 uudistettua sana- 
artikkelia.

Kielitoimiston sanakirjasta voi tarkistaa sanojen mer-
kityksiä, taivutuksia ja synonyymeja. Sanakirjaan voi 
tehdä vapaita tekstihakuja, joten useimpiin kielenhuol-
lon pulmiin löytyy vaivattomasti vastaus.

Myös sanojen tyyliarvoista annetaan suosituksia. 
Uutta on esimerkiksi, että sanat entisöidä ja uutisoida 
ovat päässeet arkikielisyyden leimastaan.

Erityisen kaivattu on sanakirjaan kuuluva Asutus-
nimihakemisto, joka käsittää 21 000 Suomen paikan-
nimeä taivutustietoineen.

Esimerkiksi Kruununhaan tarjoaminen virheellisesti 
nominatiivialkuisena (”Kruunuhaka”) tuo näkösälle 
oikean vaihtoehdon. Samoin tulee esille vaikkapa van-
hastaan tuttu vaihtelu Alastaro : Alastarolla mutta Ylis-
taro : Ylistarossa.

Sana-artikkelit sisältävät muutakin tietoa kuin tai-
vutuksen. Esimerkiksi hakusanasta Niittyaho saamme 
tietää taivutusmuodon Niittyahossa sekä sen, että ky-
seessä on kyläkunta Muuramessa. Muurame puoles-
taan on kirjan mukaan kunta Keski-Suomen maakun-
nassa, Länsi-Suomen läänissä.

Ari Lahdenmäki

Apua jokaiselle  
kielenkäyttäjälle ja vähän harvemmillekin

Kulttuurivihkot hakee uutta toimittajaa 
ja toimitussihteeriä virkeään toimitus-

kuntaansa. Toimittajan tehtäviin kuuluu 
lehden uutisten ja artikkelien kirjoittamista 
sekä lehden sisällön suunnittelua. Toimitus-
sihteeri pitää lisäksi yhteyttä avustajiin ja 
editoi heidän tekstejään. Työt edellyttävät 
osallistumista lehden toimituksessa Helsin-
gissä pidettäviin kokoukseen. Työt ovat si-
vutoimisia ja niistä maksettavat korvaukset 
vaatimattomia.

Tarjoamme mahdollisuuden kartuttaa 

työkokemusta, toteuttaa journalistisia unel-
mia ja olla mukana tekemässä vallankumo-
uksia. Edellytämme hyvää kirjoitustaitoa, 
journalistista silmää, kulttuurin ja taiteiden 
tuntemusta, yhteistyökykyä ja aktiivisuut-
ta. Varsinkin toimitussihteerin tehtävissä 
erinomainen suomen kielen hallinta ja ky-
ky arvioida, mikä on hyvää tekstiä, ovat 
välttämättömiä.

Kulttuurivihkot on 32-vuotias riippuma-
ton vasemmistolainen kulttuurilehti, joka 
ilmestyy kuudesti vuodessa. Lehteä kustan-

taa Domirola Oy. Hakemukset ansioluette-
loineen ja juttunäytteineen (enintään 4 kpl) 
pyydetään toimittamaan 10.5. mennessä 
osoitteeseen: Kulttuurivihkot / Domiro-
la Oy, Lönnrotinkatu 25 A, 5. krs, 00180 
Helsinki (kuoreen tunnus: ”toimittaja” tai 

”toimitussihteeri”), tai sähköpostitse osoit-
teeseen: elias.krohn@kulttuurivihkot.fi.

Lisätietoja antaa päätoimittaja Elias 
Krohn, elias.krohn@kulttuurivihkot.fi,  
puh. 050 460 1636.

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA
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SOIKKEL I

Dopingia käyttävä huippu-urheilija ja 
pussikaljaa ryystävä teinipoika ovat 

käytökseltään keskenkasvuisia miehiä. Mies-
tutkimuksen uranuurtaja Arto Tiihonen 
on rinnastanut nämä tragikoomiset hah-
mot pohtiessaan miehen välineellistä suh-
tautumista itseensä. Hormoneja käyttäväl-
le urheilijalle tai kaljaa ryystävälle teinille 
pärjääminen miehisessä näytöslajissa on 
transgressiivinen hetki, jossa entiset rajat 
ylittyvät ja dopingista tulee osa minuutta.

Suomalainen humaltumiskulttuuri suosii 
doupatun miehuuden kokemusta. Myytti-
nen suomalainen viinapää ei merkitse pel-
kästään miehen etuoikeuksia toimia huma-
lassa aggressiivisesti. Myyttiin kuuluu myös 
käsitys siitä, kuinka miehestä tulee itseohjau-
tuva, kohtalokas cowboy. Ilta-Sanomatkin liitti 
rallikuski Mika Häkkisen kohtalokkaiden 
cowboyhahmojen galleriaan: ”Viina vei Mi-
kaa” julisti lööppi (12.3.2005).

Cowboymyyttiä pitävät elossa tarinat ja 
rallatukset loputtoman humaltumisen ilois-
ta. Itseohjautuvan cowboyn myytti käy ilmi 
muun muassa suomalaisesta countryparo-
diasta ”Kossu on mun kuski” (1986, Freud 
Marx Engels & Jung). 

Toisaalta kohtalousko viinan viettävyy-
teen ei ole pelkästään miehinen tai suoma-
lainen myytti. Kattavamman selityksen 
idealisoivasta suhtautumisesta alkoholismiin 
antaa Klaus Weckroth kirjassaan X on kuka 
tahansa (1991). Alkoholismi voi olla myytti-
senä elämäntapana ikään kuin tie, jota voi 
kulkea päämääristä vapaana. Alkoholismin 
uskotaan antavan tunteen sosiaalisesta mie-
lekkyydestä, jonka hyväksi ollaan valmii-
ta menettämään yksilöllisyys. Tämä pätee 
Weckrothin mielestä yhtä lailla alkoholis-
miin, rakastumiseen tai hulluksi tulemiseen. 
Ihminen haluaa mieluummin olla sosiaalises-

ti joku kuin ei mitään: ”meisyys” tulee mi-
nuuden edelle.

Alkoholismille on toki muitakin teorioi-
ta. Yhtenä ryhmänä ovat patologisoivat teo-
riat, joiden mukaan alkoholismi on seuraus-
ta psyykkisistä ongelmista. Toista ryhmää 
edustavat sosiaalista kehystä käyttävä teoriat,
kuten Arto Tiihosen teoria ”doupatusta 
miehuudesta”. Weckrothin mielestä nämä 
selitykset ovat riittämättömiä. Alkoholismia 
voidaan hänen mielestään tutkia aivan ku-
ten mitä tahansa addiktiota, jossa ihmisen 
mielen kiinto pyörii jonkin asian ympärillä. 
Alkoholismi kun ei ole kiinni siitä, kuinka 
paljon juo, vaan siitä, että elämä keskittyy 
sen saatavuuden ympärille.

Weckroth toteaa, että viina on edelleen-
kin aihe, jota ympäröi paksu kerros kulttuu-
risia väärinkäsityksiä: ”Kyse on fysiologisilta 
vaikutuksiltaan nukuttavasta aineesta, jolloin 
sen pitäminen juhlien piristysruiskeena vaa-
tii sen vaikutusten mittavaa väärintulkintaa: 
tarvitaan kokonainen kulttuuristen merkitys-
ten järjestelmä ylläpitämään illuusiota alko-
holin tunnelmaa kohottavasta vaikutuksesta”.

Maskuliinisuuden tutkimuksen kannal-
ta kiinnostavaa on se, miten miehet voivat 
tulkita alkoholismin positiiviseksi elämänko-
kemukseksi omassa viiteryhmässään. Koh-
talokkaan juopon identiteettityötä ei voi selit-
tää pelkällä weckrothilaisella meisyydellä.

Alkoholista on tullut suomalaisessa hu-
maltumiskulttuurissa miehisyyden mitta. 
Psykologian näkökulmasta kyseessä on 
niin sanottu self-handicapping eli itsensä en-
nalta heikentäminen, jossa onnistuminen 
näyttää erityisen arvokkaalta heikommasta 
tilasta huolimatta ja mahdollinen epäonnistu-
minen tulee perustelluksi edeltä käsin. 
Esimerkiksikirjallisuudentutkija Janna Kan-
tola on tulkinnut (2002) miesten tunnustus-

romaaneihin kuuluvia alkoholismikuvauk -
sia self-handicapping-strategiana.1960-luku-
laisten kirjailijoiden tunnustusromaaneissa 
toistuvat juopottelun yhteydessä samat su-
rulliset aiheet, mutta usein positiivisessakin 
sävyssä: sivullisuus, huono itsetunto, sosiaa-
linen arkuus.

Yhteiskuntahistorian tutkija Hanna Kuu-
si näkee 1960-luvun aikakautena, jolloin 
viinanjuonti sovellettiin keskeiseksi osaksi 
identiteetin kerronnallistamista: ”Kerronnal-
lisiin kulttuurituotteisiin ilmaantui (1960-lu-
vulla) narratiivinen strategia, jonka jännite 
perustui siihen, mitä tapahtuu kun roolihen-
kilöt ottavat viinaa. Alkoholin vaikutuksesta 
roolihenkilöiden siloteltu ulkokuori mureni 
ja ’todellinen minä’ tuli esiin kaikessa raadol-
lisuudessaan.”

Tunnustusromaaneissa humaltumisten 
sarja voi olla myös esitysprosessi, jonka 
merkityksestä ollaan tietoisia kuin urheilu-
suorituksesta. Leo Lindstenin teoksessa 
Istuja pitkän illan (1985) olympiakuume ruok-
kii kirjailijoiden juoppohulluutta. Hannu 
Ahon romaanissa Visto (1993) alkoholismi 
on puolestaan väistämätön osa kuvataiteili-
joiden urakehitystä: ”Niilläkin oli kaikilla 
ollut renttuvaihe, se kuului työn luontee -
seen, mutta ne olivat ottaneet järjen käteen-
sä ja lopettaneet narisemisen, alkaneet kiin-
nostua taiteilijaseuroista, lautakunnista, kult-
tuuripolitiikasta.”

Kohtalokas alkoholi liittää arat taiteilija-
miehet kunniallisen itsesäälin harjoittajiin, 
miehiin, jotka todistelevat humaltumisen 
paljastavan heidän sisäisyytensä. Rankasta 
juomisesta huolimatta he pystyvät antamaan 
masokistisen selonteon siitä, millainen seik-
kailu heidän elämänsä on ollut.

Markku Soikkeli

Viina vie 
miehen myyttien tielle

V A P P U T E R V E H D Y K S I Ä
Pitkä, pitkä on kapitalismin yö,
        kolkko on talvi Suomen.
        Joko heräät kevääseen sä väki uuras?

Timo Puro
Viikki

Hämeenlinnan Sivistys- ja Kulttuurityö ry lähettää Vapputer-
vehdyksen kaikille tovereille!

Punavihreää vappua Kulttuurivihkojen lukijoille!

Jari Heinonen 
professori, Tampereen kaupunginvaltuutettu (skp)

Rahan vallasta kansan valtaan!

Yrjö Hakanen
www.skp.fi /hakanen

ASS lähettää tuliset taisteluterveiset kaikille tovereille 
maailmassa! Erityisen tervehdyksemme saavat rennot 
sosialistiset ystävämme bolivaarisissa valtioissa! Elä-
köön ensimmäinen toukokuuta!

Akateeminen Sosialistiseura

Iloista ja vallankumouksellista työläisten ja opiskelijoi-
den juhlaa Kulttuurivihkojen lukijoille!

Toimitus
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